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 بالتوفیق والنجاح في شھادة البكالوریا********** أستاذ المادة 

 تطور جـــــملة میكانیكـــــــیة                                     التطورات الرتیبة
 

 ـــري حوسنيمعماألستاذ : 
 

  "1السلسلة رقم "

   حركة الكواكب واألقمار اإلصطناعية  

   : التمرين األول

  " هيليوس" جمموعة من األقمار الصناعية لالستكشافات العسكرية طور�ا فرنسا و أسبانيا �لتعاون مع بلجيكا . هذه األقمار متلك مدارات

" الذي وضع يف مداره يف 2.أحدثها  "هيليوس  675km ارتفاعها  4200kg.كتلتها  1mدائرية . دقة الصور اليت تلتقطها ال تتعدى 

  ".5من طرف الصاروخ " أر�ن 2004ديسمرب  18

  يف أي مرجع تدرس حركة هذه األقمار.-1

 . Zو  T,RT, M Gأوجد عبارة السرعة املدارية للقمر بداللة : -2

 بني أن قانون كيبلر الثالث حمقق .-3

 تساوي الثقل     ح األرض�عتبار أن قوة اجلذب العام على مستوى   سط-4

2  بني أن:     
TR0=gT.GM  0حيثg . هي شدة اجلاذبية األرضية يف مستوى سطح األرض 

  . أحسب قيمتها . zو   T,, R 0gاستنتج سرعة القمر بداللة :-5

  N/kg   0km     g3 =6.38.10TR 9.8= يعطى    

  : التمرين الثاين

Kgmكتلته   4Spotقمر اصطناعي       2800  يرسم مسار دائري نصف قطرهr  لنسبة ملركـــز األرض حيــث� KmRr T 832  

 أذكر عبار قوة اجلذب العام اليت تطبقها األرض على القمر الصناعي . – 1

 بني أن حركة القمر الصناعي دائرية منتظمة . – 2

 : يق القانون الثاين لنيوتن يف املرجع املركزي األرضيبتطب – 3

 قيمتها .  للقمر الصناعي يف مداره مث أحسب Vأوجد العبــارة احلرفيــــة للسرعــة اخلطية  

 هل سرعة القمر الصناعي يف مداره تتعلق بكتلته أم �رتفاعه ؟  – 4

 rو نصف قطر مداره  TMو كـــذا كتــــلة األرض  Gحول األرض بداللة �بت اجلذب العام  Tأوجد عبارة دور هذا القمر الصناعي  – 5

  .؟  هل ميكن اعتبار هذا القمر الصناعي جيو مستقر -6

 ما هو القانون الذي ميكن استنتاجه من عبارة الدور السابقة ؟  – 7 

 kg 24=6×10TM  و  kmTR 6400=    و  kg²   11-G=6.67×10/(N.m²)يعطى : 

  : التمرين الثالث

تدرس حركة األقمار اإلصطناعية يف معلم املركزي   .من سطح األرض hحول األرض يف مسار دائري عتلى إرتفاعsmيدور قمر اإلصطناعي كتلته 

  األرضي الذي نعتربه غاليليا

  ما املقصود �ملعلم املركزي األرضي؟ -1

  أكتب عبارة القانون الثالث لكيبلر �لنسبة هلذا القمر-2
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 بالتوفیق والنجاح في شھادة البكالوریا********** أستاذ المادة 

 تطور جـــــملة میكانیكـــــــیة                                     التطورات الرتیبة
 

 ـــري حوسنيمعماألستاذ : 
 

 TRو hو  كتلة األرض  TMو  �بت اجلذب العام Gو . V²أوجد العبارة احلرفية بني مربع سرعة القمر -3 

  Vو سرعته hعرف القمر اجليو مستقر وأحسب إرتفاعه  -4 

  أحسب قوة جذب األرض هلذا القمر مث إشرح ملاذا ال يسقط على األرض رغم ذلك؟ -5

≈T  : دور األرض حول حمورها : املعطيات ���  

²)/kg²  m(N.11-kg     ,     G=6.67×1024=5.97×10Tkg     ,         M3=2×10s=6400km   ,      mTR 

 : التمرين الرابع

 املعطيات مبينة �جلدول املقابل:

O)(العطالةمركز مركزه ينطبق على  يدور كوكب زحل حول الشمس على مسار دائري

 للشمس، حبركة دائرية منتظمة الشكل. 

 مثل القوة اليت تطبقها الشمس على كوكب زحل مث أعط عبارة قيمتها. -1

 ندرس حركة كوكب زحل يف املرجع املركزي الشمسي ( اهليليومركزي) الذي نعتربه غاليليا. -2

     أ/ عرف املرجع املركزي الشمسي.

    حلركة مركز عطالة زحل.a)(أوجد عبارة التسارع الثاين لنيوتن، ب/ بتطبيق القانون

)(كتلة الشمس ،وG)(للكوكب يف املرجع املختار بداللة �بت اجلذب العام v)(جـ/ أوجد العبارة احلرفية للسرعة SM املدار، ونصف قطر)(r مث ،

 أحسب قيمتها.

 ، مث أحسب قيمته.v)(و السرعة r)(لكوكب زحل حول الشمس بداللة نصف قطر املدارT)( أوجد الدور-3

 استنتج عبارة القانون الثالث لكبلر، وأذكر نصه.-4

 : التمرين اخلامس

kmrيدور كوكب القمر حول األرض وفق مســـــــار نعتربه دائر� مركزه هو مركز األرض. ونصـــــــف قطره 310384    ودوره،jourTL 5,25  

  أ/ ما هو املرجع الذي تنسب إليه حركة كوكب القمر؟ -1

                                                                                                             حلركة مركز عطالة القمر vب/أحسب قيمة السرعة

            �بتعلى ارتفاع  حلقت يف مدار دائري حول القمر1968اليت محلت رواد الفضاء إىل سطح القمر سنة Apollo)(املركبة الفضائية أبلو-2

kmhA 110                                                                                                                                                      

  أ/ذكر بنص القانون الثالث لكبلر.

ـــــداللـــــةATب/اوجـــــد عبـــــارة دور املركبـــــة   .وأحســــــــــــــــب قيمتـــــه العـــــدديـــــة.Gوكتلتـــــه ، و�بـــــت اجلـــــذب العـــــام  LRونصـــــــــــف قطر القمر  Ahب

  ناعي أرضي.طلقمر اص اجليومستقر استنتج مما تقدم نصف قطر للمدار-3

²)/kg²m(N.11-,    G=6.67×10 kg22=7.34×10LM (كتلة القمر)  ,               km03=1.74×10LR(نصف قطر القمر ) 

                                               
��

��
=   كتلة األرض  TMحيث   �.��

kg30Ms=2×10 كتلة الشمس  

km8r =7.8×10  نصف قطر مدار زحل  

11-G=6.67×10  بت اجلذب العام�  

• o 

  J زحل

Sالشمس

 الشكل
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 بالتوفیق والنجاح في شھادة البكالوریا********** أستاذ المادة 
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 ـــري حوسنيمعماألستاذ : 
 

  : التمرين السادس

 احمليطات ترسل املعلومات و من مهامها الرئيسية مراقبة الغالف اجلوي و البحار األرض.األقمار االصطناعية أجسام فضائية تقوم حبركة دائرية حول 

 اليت تلتقطها إىل مراكز املراقبة املتواجدة يف عدة نقاط من سطح األرض.

 والذي كان من أكرب األقمار االصطناعية األوروبية اليتENVISAT""من بني هذه األقمار

 يف مستوي يشمل قطيب الكرة األرضية يقع مدار هذا  القمر للمراقبة.تستعمل 

 . Sنقطة مادية يف الوضع و الذي نعتربه اإلصطناعي أ /مثل على الشكل قوة اجلذب العام اليت تؤثر �ا األرض على القمر -1

 وأحسب قيمتها.  القوة ب /أكتب عبارة 

TTلتأثري األرض فقط ، أوجد عبارة تسارع القمر بداللة كل من�عتبار القمر خاضع  - 2 MRh  و هذا يف معلم جيومركزي الذي نعتربه غاليليا . ,,

بني أنه يف احلالة اليت تكون فيها احلركة دائرية منتظمة فإن عبارة قيمة سرعة تعطى �لعالقة هي:-3
 hR

MG
v

T

T
s




.
  

 االصطناعي عندئذ. أحسب سرعة القمر-4

vRhأكتب عبارة الدور املداري للقمر االصطناعي بداللة:-5 T  .مث احسب قيمة هذا الدور ,,

  :ملعطيات ا

 m=8200kgالكتلة القمراإلصطناعي :   ،kg²11-G=6.67×10/(N.m²) �بت اجلذب العام :

≈  : األرض حول حمورها دور ,    kg24=5.97×10TM      =6400kmTR : األرض كتلة  ���T. 

h=800km) (ارتفاع القمر اإلصطناعي عن سطح األرض  

  : التمرين السابع

 موضح �لشكل. أ/ يكون مسار حركة مركز عطلة كوكب حول الشمس اهليليجيا كما

Cإىل النقطةCينتقل الكوكب أثناء حركته من النقطة    مث من النقطةDإىل النقطةD 

 .tخالل نفس املدة الزمنية

 ؟2Fو1Fكيف نسمي عندئذ النقطتني ،1Fالنقطة اعتمادا على قانون كبلر األول فسر وجود موقع الشمس يف-1

 ؟2Sو 1Sحسب قانون كبلر الثاين ما هي العالقة بني املساحتني- 2

CوCبني أن متوسط السرعة بني املوضعني أقل من متوسط السرعة بني املوضعنيDوD 

 r(مركز الشمس) ونصف قطره Oمبدار دائري مركزه ب/ من أجل التبسيط ننمذج املسار احلقيقي لكوكب يف املرجع اهلليومركزي

حول   (الشكل).خيضع الكوكب أثناء حركته r(مركز الشمس) ونصف قطره Oمبدار دائري مركزه (الشكل).خيضع الكوكب أثناء حركته

Fالشمس إىل �ثريها والذي ينمذج بقوة


حسب قانون اجلذب العام لنيوتن �لعالقة:  ،قيمتها تعطى
²r
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 بالتوفیق والنجاح في شھادة البكالوریا********** أستاذ المادة 

 تطور جـــــملة میكانیكـــــــیة                                     التطورات الرتیبة
 

 ـــري حوسنيمعماألستاذ : 
 

�SIGبت التجاذب الكوينGكتلة الكوكب وmالشمس،كتلة Mحيث 111067,6 ستعمال برجمية�""Satelliteيف جهاز إلعالم 

²)(اآليل مت رسم البيان 3rfT (الشكل)حيثT دور احلركة 

 أذكر نص قانون كبلر الثالث. -1

 األخرى،  �ثريات الكواكب  بتطبيق القانون الثاين لنيوتن على الكوكب و�مهال-2

 .Tسرعة الكوكب،ودور حركتهvأوجد عبارة كل من**

 3rو²Tأوجد بيانيا العالقة بني-3

 .3rو ²Tأوجد العالقة النظرية بني-4

  .Mبتوظيف العالقتني األخريتني استنتج كتلة الشمس -5

 

 

      

  

 

 

حركة الكواكب واألقمار  ماذا جيب أن تعرف عن

I واألقمـــار/ حركة الكواكب  

 واملعامل الغاليلية األساسية(اهليليومركزي,اجليومركزي,الي كوكب)  تعريف املعلم الغاليلي-

  متثيل القوة اجلاذبة املركزية على مسار احلركة والتسارع الناظمي للحركة الدائرية املنتظمة)-

  لى الناظمالثاين لنيوتن واإلسقاط عدراسة احلركة الدائرية املنتظمة حلركة كوكب أو قمر بتطبيق القانون -

  إثبات طبيعة احلركة وكتابة عبارة القوة وإستنتاج عبارة التسارع والسرعة -

  تعريف الدور وإستنتاج عبارته وإثبات القانون الثالث لكبلر -




