
 تمارین في درس الكواكب و االقمار االصطناعیة
1تمرین   

   S  ،القمر األكبر لزحل T لقد صور بالتحدید تیتان. أول صوره على حلقات زحل  Cassini Hygens المسبار األوروبيأظھر ، 2004 سنة
   ،. دائرياألقمار أن مدار في التمرین نعتبر  -
  . مركز زحل و محاوره الثالثة متجھة نحو ثالث نجوم ثابتة بعیدة اصلھزحل ،  -نعتبر المرجع ھو مركزي -
  . كوكب زحل و أقماره ذو كتلة متجانسة و كرویة ان نعتبر -

   G =6.67×10-11S.I: التجاذب الكوني ةثابت -  :المعطیات
   Rs = 6.0×104 km: زحل شعاع              RT =1.22×106 km: تیتانشعاع    -               

   Ms  = 5.69×26 kg: كتلة زحل           Ts = 10h 39 min: دور زحل حول نفسھ  -               
   Titanبعض خصائص تیتان .1

  القوى.1.1
  .زحل التي یطبقھاقوة الالوحیدة المطبقة على تیتان ھي  نعتبر القوة 

  سمي القوة أو القوى المطبقة على القمر تیتان؟.1.1.1
  .زحل و تیتان و القوى الخارجیة المطبقة شكلمثل على .2.1.1
  أعط التعبیر المتجھي لھذه القوى المطبقة ؟.3.1.1

  التسارع و السرعة.2.1

uو لیكن زحل  -مركزيال في المعلم ،  Tندرس حركة مركز قصور تیتان 


  . Tنحو  Sموجھ من  (ST)المتجھة الوحدیة المحمولة على المستقیم  

aأكتب العالقة المتجھیة للتسارع .1.2.1


  .مع تحدید القانون المستعمل 
  .المركزیة للقمر بداللة سرعتھ anالمماسیة و   at أكتب التعبیر الحرفي لمركبات متجھة التسارع في معلم فریني.2.2.1
  مع أي مركبة یتوافق التسارع الكلي لتیتان؟.3.2.1

  كةطبیعة الحر.3.1
  منتظمة؟دائریة بین أن حركة تیتان .1.3.1
  عین التعبیر الحرفي للسرعة المداریة لتیتان؟.2.3.1

  أقمار أخرى لزحل.2
أن لھذا القمر حركة  عتبریمكن أن ن.  2005في فبرایر   Enceladeحلق فوق القمر   Cassini Hygens، المسبار    Titanبعد التحلیق فوق 

  .  RE همدار شعاع و   یوم أرضي  1,37زحل بدور  -مركزيال دائریة منتظمة في المرجع
   Keplerقانون كبلر .1.2

  ر لھذا القمر؟یالقانون الثالث لكبلاعط .1.1.2
    Encelade  مدار شعاع ر عیین قیمة یلقانون الثالث لكبلل باستعمالك .2.1.2

  مسبار زحل مستقر.3
  . حتى یُصبح مستقر بالنسبة لنقطة على خط استواء زحل Cassiniلمسبار ل hنبحث في ھذا الجزء االرتفاع 

  حول زحل حتى یُصبح المسبار مستقر بالنسبة لزحل؟ Cassiniدور  Tcدور زحل حول نفسھ، و  Tsماھو الشرط الالزم على كل من .1.3
  ارتفاع المسبار.2.3

�=hیعطى بالعالقة  ر أن االرتفاع للمسباریبین باستعمال القانون الثالث لكبل.1.2.3
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  .   hأحسب قیمة .2.2.3

  2تمرین 

  .ندرس حركة قمر ساكن بالنسبة لالرض المستعمل في الرصد الجوي Rو شعاعھا  MTنعتبر أن األرض كرویة الشكل كتلتھا 
 .حدد المرجع المناسب لدراسة حركة األقمار االصطناعیة األرضیة .1
 ؟الساكن بالنسبة لالرض ما المقصود بالقمر  .2
  :ما ھو المدار الذي. ر ثالثة مدارات افتراضیة حول األرضعتبن .3
  .یتعارض مع قوانین المیكانیك -أ

  .ساكن یسلكھ قمر  - ب
 .بتطبیق القانون الثاني لینوتن بین أن حركة القمر دائریة منتظمة .1
 .ثم أحسب قیمتھا.Hو  G ،M ،Rبداللة  Vعبر عن سرعتھ  .2

  :المعطیات
H = 3,58 × 104 Km ;G = 6,67 × 10-11 SI ; R = 6380 Km ;MT = 5,98 × 1024 Kg 

 3تمرین 

  .  rشعاعھ  یدور حول الشمس على مدار دائري مركزه ھو مركز الشمس Mدو الكتلة نعتبر أن كوكب الزھرة 
  .القوة المطبقة على كوكب الزھرة من طرف الشمس الشكلمثل على  .1
لى الكواكب األخرى ع تأثیراتنھمل ( التسارع و أعط ممیزاتھ متجھةالزھرة منتظمة، بتطبیق القانون الثاني لنیوتن استنتج تعبیر  كوكبحركة  .2

  ).الزھرة
  .سرعة ھذا الكوكب و أحسب قیمتھا vتعبیر  أعط .3
  .و أحسب قیمتھ المدار شعاع Rو  vعبر عن دور كوكب الزھرة بداللة  .4
 .جد القانون الثالث لكبلرأو 5و  4 السؤالینعلى إجابة  اعتمادا .5

 r=Kmشعاع المدار  Ms  = 5.69×26 kg: الزھرة كتلة  G =6.67×10-11S.I: التجاذب الكوني ةثابت  :المعطیات
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