
s 

T

  تمارین في درس الكواكب و االقمار االصطناعیة
  1تمرین

I - ینتقل الكوكب . مسار حركة مركز قصور كوكب حول الشمس اھلیلیجیا كما یوضحھ
 ’Dإلى النقطة  Dثم من النقطة  ’Cإلى النقطة  Cأثناء حركتھ على مداره من النقطة 

  .t∆خالل نفس المدة الزمنیة 
 ما اسم، F1األّول فسر وجود موقع الشمس في النقطة  اعتمادا على قانون كبلر .1

  .F2و  F1النقطتین 
  ؟ S2و  S1حسب قانون كبلیر الثاني ما ھي العالقة بین المساحتین  .2
أقل من متوسط السرعة بین  ’Cو  Cبیّن أن متوسط السرعة بین الموضعین  .3

  .’Dو  Dالموضعین 
II - المسار الحقیقي لكوكب في المرجع المركزي الشمسي بمدار  من أجل التبسیط ننمذج

یخضع كوكب أثناء حركتھ حول  . rو شعاعھ ) مركز الشمس (  Oدائري مركزه 

، قیمتھا تعطى حسب قانون التجاذب الكوني  ⃗�الشمس إلى تأثیرھا والذي ینمذج بقوة 

�: لنیوتن بالعالقة  = �
��

��
ثابتة  Gكتلة الكوكب و  mكتلة الشمس،  Mحیث  

  . G = 6,67×10-11 SIقیمتھا   التجاذب الكوني
 T2=f(r3)في جھاز اإلعالم اآللي تم رسم المبیان  « satellite »باستعمال برمجیة 

  .دور الحركة Tحیث  الشكل جانبھ 
  .ذكر بنص قانون كبلر الثالث .1
بتطبیق القانون الثاني لنیوتن على الكوكب وبإھمال تأثیرات الكواكب األخرى، أوجد  .2

  .       r  ،G  ،Mدور حركتھ بداللة  T وسرعة الكوكب  vتعبیر كل من 
  . r3و  T2أوجد بیانیا العالقة بین  .3
         r3و  T2أوجد العالقة النظریة بین  .4
  .Mبتوظیف العالقتین األخیرتین استنتج قیمة كتلة الشمس  .5

  2 تمرین

المحیطات ترسل  و من مھامھا الرئیسیة مراقبة الغالف الجوي و البحار .األقمار االصطناعیة أجسام فضائیة تقوم بحركة دائریة حول األرض
والذي كان من أكبر ENVISAT""من بین ھذه األقمار .المعلومات التي تلتقطھا إلى مراكز المراقبة المتواجدة في عدة نقاط من سطح األرض

 .في مستوي یشمل قطبي الكرة األرضیة یقع مدار ھذا  القمر .تستعمل للمراقبة األقمار االصطناعیة األوروبیة التي

23111 :ة التجاذب الكونيثابت :المعطیات  ..1067,6  smKgG،  كتلة القمر:Kgm 8200،  

Kmhعن سطح االرض  ارتفاع للقمر 800 اعتبر األرض كرویة كتلتھنKgMT
241098,5   

KmRT شعاعھا و 
31038,6 ،   و دور حرتھا حول قطبیھا ھوmin1436.  

   .نقطة مادیة  و الذي نعتبره التي تؤثر بھا األرض على القمر كونيذب الاجتمثل على الشكل قوة ال .1
 .وأحسب قیمتھا القوة أكتب تعبیر .2

TTباعتبار القمر خاضع لتأثیر األرض فقط ، أوجد تعبیر تسارع القمر بداللة كل من .3 MRh ,, .  

:بین أنھ في الحالة التي تكون فیھا الحركة دائریة منتظمة فإن تعبیر قیمة سرعة تعطى بالعالقة ھي .4
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  .أحسب سرعة القمر االصطناعي  .5

vRh:أكتب تعبیر الدور المداري للقمر االصطناعي بداللة .6 T   .ثم احسب قیمة ھذا الدور ,,

  3 تمرین

kmhحول األرض بحركة دائریة منتظمة على ارتفاع Sیدور قمر اصطناعي 700من سطحھا  
  .األرضي غالیليالمركزي  معلمأن ال عتبرن. دورة في الیوم الواحد 55,14حیث یدور

aالتسارع متجھةمثل  .1


  .Sلحركة القمر االصطناعي 
aالتسارع متجھةأعط تعبیر . 2


  شعاع rو ،  S)(سرعة القمر االصطناعي v بداللة ، S لحركة القمر االصطناعي 

    .مسار حركة القمر حول األرض  

 :حول األرض تعطى بالعالقة S)(بتطبیق القانون الثاني لنیوتن، بین أن تعبیر سرعة القمر االصطناعي .3
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  .كتلة األرضTMحیث 

  .حول األرض S)(دور القمر االصطناعي STحیث r،وSTأكتب العالقة بین  .4
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  .كتلة األرض TMاستنتج-6

SIG :التجاذب الكوني ةثابت:عطىن 111067,6  ،األرض شعاع: KmRT 6400 األرضحول نفسھ  دوران االرض، دور: hT 24.  

 




