
 سلسلة تمارين االقمار االصطناعية و الكواكب

 1ذًشٍٚ 

Kgms قًش اصطُاػٙ كرهرّ 1أنغاخ 90 ٚذٔس دٕل األسض ٔفق يغاس دائش٘ ػهٗ اسذفاع، ،hدٔسِ ػٍ عطذٓا ٔmin98T 

اقرشح يشجؼا نذساعح دشكح ْزا انقًش االصطُاػٙ دٕل األسض  .1

. ركش تُص انقإٌَ انثاَٙ نكثهش  .2

 .نقًش االصطُاػٙػهٗ ا األسض انرجارب انرٙ ذطثقٓا يثم قٕج  .3

TsT: نقًش االصطُاػٙ تذالنح ػهٗ ا األسض انرجارب انرٙ ذطثقٓا قٕج ل انذشفٙ ذؼثٛشاكرة ال .4 MmGhR ,,,, 

:ترطثٛق قإٌَ َٕٛذٍ انثاَٙ،ذذقق أٌ ذؼثٛش عشػح انقًش االصطُاػٙ انًذاسٚح ْٙ  .5
r

GM
v T دٛث hRr T  

TMGr ٔأكرة ذؼثٛشِ تذالنح Tػشف انذٔس انًذاس٘  .6 ,, 

ػٍ عطخ األسض (Alsat1) انز٘ ٚرٕاجذ ػهّٛ انقًشhادغة االسذفاع  .7
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 تذشكح يُرظًح S دائش٘ يشكضِ ُٚطثق ػهٗ يشكض قصٕس انشًظ  ٚذٔس كٕكة صدم دٕل انشًظ ػهٗ يغاس َؼرثشِ

. يثم انقٕج انرٙ ذطثقٓا انشًظ ػهٗ كٕكة صدم ثى أػظ ذؼثٛشْا  .1

 ثى يثهّ ػهٗ انشعى. ػشف انًشجغ انًشكض٘ انشًغٙ . َذسط دشكح كٕكة صدم فٙ انًشجغ انًشكض٘ انشًغٙ انز٘ َؼرثشِ غانٛهٛا .2

نذشكح يشكض قصٕس كٕكة  صدم   (a)ترطثٛق انقإٌَ انثاَٙ نُٕٛذٍ ، أٔجذ ذؼثٛش انرغاسع  .3

 . r انًذاس شؼاع    ،   MS    ،   كرهح انشًظGانثاتد :    نهكٕكة فٙ انًشجغ انًخراس تذالنحVأٔجذ انرؼثٛش انذشفٙ نهغشػح انًذاسٚح  .4

  ثى أدغة قًٛرّ  V، نهغشػح  r انًذاسشؼاع:  نذشكح ْزا انكٕكة دٕل انشًظ تذالنح Tأجذ ذؼثٛش انذٔس  .5

 اعرُرج يًا عثق ذؼثٛش انقإٌَ انثانث نكثهش ٔاركش َصّ .6

M S =2,0.10  كرهح انشًظ   يؼطٛاخ 
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 Kg شؼاع  يذاس صدم        r = 7,8 .10
8
 Km َٕٙثاترح انرجارب انك      G = 6,67 . 10
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س االصُاػٛح انغاكُح تانُغثح نألسض العرٕاء انز٘ ٚؼرثش يذاسا نألقًا ٕٚجذ يذاسِ انذائش٘ فٙ يغرٕٖ خظ اmَؼرثش قًشا صُاػٛا نالذصاالخ كرهرّ 

. َذسط دشكح ْزا انقًش فٙ انًشجغ انًشكض٘ األسضٙ 

  أػظ ذؼشٚف انًشجغ انًشكض٘ األسضٙ.1

تانُغثح أل٘ يشجغ ٚظٓش انقًش  االصطُاػٙ عاكُا ؟ . 2

.   نًشكض قصٕسِ  V  أػظ يًٛضاخ  انغشػحR=6400Km األسض شؼاعتاػرثاس  . Z=35800Kmٕٚجذ انقًش االصطُاػٙ ػهٗ اسذفاع . 3

. ذطثقٓا  األسض  ٚخضغ انقًش االصطُاػٙ فٙ ْزا انًشجغ إنٗ قٕج ٔدٛذج ْٔٙ قٕج انجزب انرٙ.َؼرثش انًشجغ انًشكض٘ األسضٙ غانٛهٛا . 4

يٕصػح تطشٚقح يرجاَغح ٔكشٔٚح انشكم    MTَؼرثش أٌ كرهح األسض 

.  ثاتد انرجارب انكَٕٙ Gدٛث   r  ٔ  MT ٔ  G تذالنح شؼاع Vأٔجذ ذؼثٛش . 4.1

. اعرُرج ذؼثٛش انقإٌَ انثانث نكٛثهش . 4.2

   . GMTادغة قًٛح انجذاء . 4.3

ٚكٌٕ شكم ْزا انًذاس إْهٛهجٛا ذًثم األسض . ذرى ػًهٛح االعرقًاس تٕاعطح صاسٔر ٚقٕو تذًم انقًش االصطُاػٙ ٔ ٔضؼّ فٙ يذا س اَرظاس٘ . 5

 ْٕ نًذاس انقًش االصطُاػٙ A تانُقطح zAاألقصٗ   ٔ اسذفاػpّ تانُقطح zp= 200kmٚكٌٕ االسذفاع األدَٗ نهقًش االصطُاػٙ , إدذٖ تؤسذّٛ 

. انغاكٍ تانُغثح نألسض

 . A ٔ Pيثم يذاس دشكح انقًش االصطُاػٙ دٕل األسض يثشصا انُقطرٍٛ . 5.1

ٔ قصٕٖ ؟  (صغشٖ)فٙ أ٘ انُقطرٍٛ يٍ انًذاس ذكٌٕ عشػح انقًش االصطُاػٙ دَٛا . 5.2

. نهقًش االصطُاػٙ  TAأػظ  ذؼثٛش انذٔس انًذاس٘ . 5.3

  .A إنٗ انُقطح P ٔ انًذج انالصيح نًشٔس انقًش يٍ   انُقطح TAأدغة . 5.4

 4ذًشٍٚ 

 . فٙ َظاو انًجًٕػح انشًغٛح  ، ذذٔس األسض دٕل انشًظ ، َفشض أٌ  دشكرٓا دائشٚح  يُرظًح 

. ترطثٛق قإٌَ انرجارب انكَٕٙ ، أكرة انرؼثٛش  انًرجٓٙ نهقٕج انرٙ ذؤثش تٓا انشًظ ػهٗ األسض   .1

 .   تذالنح أٔجذ  ذؼثٛش  انرغاسع انُظًٙ  .2

.  فٙ دانح دٔساٌ األسض دٕل انشًظ تذشكح  دائشٚح يُرظًح :  تذالنح  َظًٙ وأكرة ذؼثٛش انرغاسع ال .3

.  أٔجذ ذؼثٛش عشػح دٔساٌ األسض دٕل انشًظ  ، ثى ادغة  قًٛرٓا   .4

.   نألسض دٕل انشًظ ، ثى ادغة قًٛرّ أػظ ذؼثٛش انذٔس   .5

. تٍّٛ نًارا ال ذٕافق ْزِ انقًٛح نهذٔس،انقًٛح انذقٛقٛح نذٔساألسض دٕل انشًظ   .6

  ،    ، ،: انًغافح تٍٛ يشكض األسض ٔيشكض انشًظ 
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: تانؼالقاخ انفٛضٚائٛح فقظ أٔجذ   . T ٔ دٔسِ r شؼاػّ. ٚشاْذ سجم فضاء كٕكثا ٚذٔس دٕل قًش طثٛؼٙ ساعًا يذاسا دائشٚا 

   .r  , T ، G:  كرهح انكٕكة تذالنح  أٔجذ  .1

  . T ،  r:  ذغاسع انقًش تذالنح  أٔجذ  .2

 . m ،  r  ،  T:  قٕج انجزب انًطثقح ػهّٛ  تذالنح  أٔجذ  .3

  ِ يذاس شؼاع  يٍ (ٔادذ يٍ ػششج ) انكٕكة فٛجذِ تأَّ ٚؼادل ػشش شؼاعٚقٛظ سجم انفضاء  .4

  . G ،  M  ،  r:   ػهٗ عطخ انكٕكة تذالنح ثقانح اليجاليا ْٙ شذج  .5
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