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ODKLON PROTI VZHODU

Spoznanja ob razmišljanju o vrtincu pri iztekanju pomagajo, da ob delamo zanimiv pojav , pri katerem
se telo giblje navpično navzdol, ne
v vodoravni smeri. V tem primeru
Coriolisova sila 2mvw cos ep odkloni
telo proti vzhodu (slika 1) . Pri tem
je ep geografska širina . Pojav je najizrazitejši na ekvatorju, na polu pa
ga ni. Odklona ni težko izračunati.
Tako majhen je, da si lahko mislimo,
da v navpični smeri telo enakomerno pospešeno pada zaradi težnega
pospeška g. Njegova hitrost v nav pični smeri s časom narašča kot qt ,
če smo telo spustili v trenutku
t
O. V smeri proti vzhodu, pra vokotno na smer padanja, ustreza
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Slika l . Radi ai na komp onenta hitr osti telesa pri gibanju navpično navzd ol.

Coriolisovi sili pospešek 2gtw cos ep . Z njim dobimo kompone nto hitrosti
v tej smeri gt 2w cos ep in ustrezni premik , torej odklon proti vzhodu , s
~gt3w cos ep . Nazadnje odklon izrazimo z višino h
i g t2, za katero telo
v tem času pade,
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= 2/2w cos ep h3/ 2.
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Odklon je prvi natančno izračunal CF .Gauss leta 1803 . Zanj pa je vedel
že I.Newton in je celo predlagal , da naj bi ga izmeri li. To so prvi č storili
šele leta 1791, a so izidi pri poskusih s stolpa razočarali , ker je motil prepih
(glej preglednico) . To je veljalo tud i za naslednje merjenje . Šele Reichovi
poskusi v rudniškem jašku so dali zadovoljive izide. Merjenja W .W.Rundella
v cornwalskem rudniku so bila manj natančna, a so pokazala tudi majhen
odklon proti jugu . Na tak odklon je pomislil spočetka že Benzenberg. Prav
zaradi tega odklona, ki ga ni bilo mogoce pojasniti s Coriolisovo silo , so
nadaljevali s poskusi . Za poskuse E.E .Halla , ki ga poznamo po Hallovem

pojavu, w na harvardski univerzi qmdili stolp, ki se j c kasneje lie enkrat

v p h l v zgodovino fuilot.l
Skrbna merjcnja sr, dala napovedani odklon proti vzhodu, msdtern ko
odklon proti jugu 0,045 mm ni prescgal napakt pri merjenju. V Parizu sa
dclali poskusa v Panthconu. Orncniti ka2e. da je 2e lets 1851cdino L.Foucault
prihl na rnisel, da pri nihalu Corioliiva sila kafe v pipolovici nihaja v isto
smcr kot v drugi.
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1,89 an
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Taaek I. Preglcdnajpmembmsihmerjenj odklona protiM u tds pui prostem padanju.
Vladnjtmtarumuptwa&.dP=zaradi~upa~o&lon~vprem@iizh
ns primer za 15 W pri viiiid 50 m in za 62 K pn vifini MO m. fakoje z ualh6m upomm
mQ@e Mamiti man& iunajem M A t h od kmtunanih, pri ketmih ni updtaven zratni
ow-

Porneje so nadaljevali p a k w z Atwoodwim gkripcern. J.G.Hagen je
leta 1912 msril pri pospezku 0, lg. Z *st0 napravo so najprej v mirovanju
dolo63i navpiEniao. Na vsni 23 m se jt izmtrjeni odkton proti vzhodu
0,0899 m dsbro prilegal napovedanemu 0.0889 cm, ki ga j e treba kraEunrti
s posp&kom 0, lg. Odklon proti jugu 0,010 mm js bil rnarqjlii od napakc
prj merjenju. V tistih Ietih jt tckla razprava ptdvsern o odklonu proti jugu.
Za rarliko od edklona proti vzhodu ta Sc ni do kraja pojasnjen. Pri precaj
manjzern odklonu proti jugu ali celo proti M a r u je vpletena ablika Zemlje in
najbrit tudi krajwnc pastbndi zemcljskcga gravitacijskega polja.

