
تمارين في درس الكواكب و االقمار االصطناعية 

 1ذمشٌه

، َوىمزج انقمش  R وؼرثش األسض كشج شؼاػٍا .  مه عطسٍا h  زُل األسض فً مغاس دائشي ػهى اسذفاع  ms ٌذَس قمش اصطىاػً كرهرً 

. وذسط زشكح انقمش االصطىاػً فً انمؼهم انمشكضي األسضً انزي وؼرثشي غانٍهٍا. االصطىاػً تىقطح مادٌح

ما انمقصُد تانمؼهم انمشكضي األسضً؟  .1

. اكرة ذؼثٍش انقاوُن انثانث نكٍثهش تانىغثح نٍزا انقمش .2

v أَخذ انرؼثٍش انسشفً تٍه مشتغ عشػح انقمش  .3
2
  َ G ،ًثاترح انردارب انكُو  MT ، كرهح األسض h َ R .

  v  َعشػرً  h ػّشف انقمش انغاكه تانىغثح نالسض َازغة اسذفاػً  .4

. اششذ نمارا ال ٌغقط ػهى األسض سغم رنك. ازغة قُج خزب األسض نٍزا انقمش .5

. T⋍24h: دَس زشكح األسض زُل مسُسٌا:  انمؼطٍاخ
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 2ذمشٌه 

.  َمشكضي ٌُ وفغً مشكض األسض(r) زُل األسض تسشكح مىرظمح، فٍشعم مغاسا دائشٌا شؼاػً  mٌذَس قمش اصطىاػً كرهرً 

 ثاترح G كرهح انقمش االصطىاػً  ، m كرهح األسض ، MTمثّم قُج انردارب انكُوً تٍه األسض َ انقمش االصطىاػً َاكرة ذؼثٍش تذالنح  .1

 . شؼاع انمغاس r َانردارب انكُوً 

. (SI)فً G تاعرؼمال انرسهٍم انثؼذي أَخذ َزذج ثاترح انردارب انكُوً  .2

𝑣: انؼالقح  نهقمش االصطىاػً فً انمشخغ انمشكضي األسضً ذؼطى تـ v تٍّه أن ذؼثٍش انغشػح انخطٍح  .3 =  
𝐺.𝑀𝑇

𝑟
 . 

.  دَس انقمش االصطىاػTً زٍث r َ T تذالنح v اكرة ذؼثٍش  .4

. MT ، G ، rاكرة ذؼثٍش دَس انقمش االصطىاػً زُل األسض تذالنح  .5

  تٍّه أن انىغثح  .6
𝑇 2

𝑟3 . ثاترح ألي قمش ٌذَس زُل األسض، ثم ازغة قٍمرٍا انؼذدٌح فً انمؼهم انمشكضي األسضً  

r = 2,66×10إرا كان شؼاع  مغاس قمش اصطىاػً ٌذَس زُل األسض  .7
4
 kmًازغة دَس زشكر ،  .

G = 6,67×10: ثاترح انردارب انكُوً : انمؼطٍاخ
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 3ذمشٌه 

 نهشمظ، O ٌذَس كُكة صزم زُل انشمظ ػهى مغاس وؼرثشي دائشٌا مشكضي ٌىطثق ػهى مشكض انقصُس

 J َنضزم Sوشمض نهشمظ . تسشكح مىرظمح انشكم

. مثم انقُج انرً ذطثقٍا انشمظ ػهى كُكة صزم ثم أػط ذؼثٍشٌا .1

ترطثٍق انقاوُن انثاوً .وذسط زشكح كُكة صزم فً انمشخغ انمشكضي انشمغً انزي وؼرثشي غانٍهٍا .2

.   نسشكح مشكض قصُس انكُكة صزمaنىٍُذه، أَخذ ذؼثٍش انرغاسع  

 َكرهح G  نهكُكة فً انمشخغ انمخراس تذالنح ثاترح انردارب انكُوً vأَخذ انرؼثٍش انسشفً نهغشػح   .3

. ، ثّم أزغة قٍمرٍاr  َشؼاع انمذاس  MS انشمظ 

. ، ثم ازغة قٍمرً v  َانغشػح  r نكُكة صزم زُل انشمظ تذالنح شؼاع انمذاس  T أَخذ ذؼثٍش انذَس .4

. اعرىرح ذؼثٍش انقاوُن انثانث نكٍثهش .5

MS = 2×10: كرهح انشمظ :    انمؼطٍاخ
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 4ذمشٌه 

.  GPS إنى تشوامح غانٍهُ األَسَتً نرسذٌذ انمُقغ انمكمم نهثشوامح األمشٌكً Giove-A ٌىرمً انقمش االصطىاػً

.  وقطٍا َوفرشض أوً ٌخضغ إنى قُج خزب األسض فقطm = 700 kg ري انكرهح  Giove-Aوؼرثش انقمش االصطىاػً 

h = 23,6×10 ػهى اسذفاع (O) تغشػح ثاترح  فً مذاس دائشي مشكضي  Giove-Aٌذَس انقمش 
3
 kmمه عطر األسض   .

فً أي مشخغ ذرم دساعح زشكح ٌزا انقمش االصطىاػً؟ َما ًٌ انفشضٍح انمرؼهقح تٍزا انمشخغ َانرً ذغمر ترطثٍق انقاوُن انثاوً نىٍُذه؟  .1

. َػٍّه قٍمرGiove-Aً أَخذ ذؼثٍش ذغاسع انقمش  .2

.  ػهى مذاسي Giove-A ازغة عشػح انقمش  .3

G = 6,67×10ثاترح انردارب انكُوً :     انمؼطٍاخ
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 SI كرهح األسض   MT = 5,98×10
24
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 5 ذمشٌه

   r = R+h شؼاع مذاسي   M َكرهرٍا R شؼاػٍا   كشٌَح ػىثشٌا مه عطر األسض انرً نh ػهى اسذفاع Sٌذَس قمش صىاػً 

ما ٌُ انمشخغ انمىاعة نذساعح زشكح ٌزا انقمش انصىاػً؟                                     .1

.                                                                  أكرة انقاوُن انثانث نكثهش  .2

 . Aانرغاسع فً انىقطح  مردٍح  انغشػح   َمردٍرحمثم تذقح كم مه ،  أن زشكح انقمش دائشٌح مىرظمح وؼرثش .3

   انردارب انكُوً جثاتد   R  َ MَG ترطثٍق قاوُن وٍُذه انثاوً أَخذ ذؼثٍش عشػح انقمش تذالنح  .4

 انقاوُن انثانث نكثهش  ذسقق مهأَخذ ذؼثٍش دَس انقمش انصىاػً تذالنح انمقادٌش انغاتقح ثم  .5

  T 1=6h ، T 2 =24h : َانً ػهى اند مىٍماكم  زُل األسض دَسS1َ  S2ٌذَس قمشان صىاػٍان  .6

تمارا ٌرمٍض انقمش انثاوً ػه انقمش األَل؟ ماًٌ مداالخ اعرؼمانً ؟  .7

 أٌٍما ٌكُن ػهى اسذفاع أكثش ػه عطر األسض؟ أَخذ انىغثح.8
2
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