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  : يتمّيز بما يلي هو القمر الذي :    القمر الصناعي المستقر أرضيـا - 1

   يدور في جهة دوران األرض -                                                                                      

)   دوره-                                                                                       )T سا24( يساوي الدور اليومي لألرض  (  

   يدور في المستوي الذي يشمل خط اإلستواء -                                                                                      

ينطبق هذا التعريف على  (.تدور الكواآب في مدارات إهليليجية ، بحث تكون الشمس في أحد محرقي المدار :  القانون األول  - 2

   .)صناعية آذلك األقمار ال

يمسح مساحات متساوية في أزمنة ) الشمس(إن المحور الواصل بين مرآزي الكوآب السيار والكوآب الجاذب :      القانون الثاني 

  . متساوية 
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إن النسبة بين مربع دور الكوآب ومكعب نصف المحور األعظم للمسار هي نسبة ثابتة  :       القانون الثالث 
2 2

3
4

S

T
GMa
π

=    

      ينطبق هذا آذلك على دوران األقمار الصناعية حول األرض ، وإذا آان المسار دائريا نكتب 
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  هو المرجع الذي نرفقه بمعلم مبدؤه مرآز الشمس ومحاوره الثالثة متجهة نحو: ) المرآزي شمسي( المرجع الهيليومرآزي  – 3

  . نجوم ثابتة 3 

  . نجوم ثابتة 3هو المرجع الذي نرفقه بمعلم مبدؤه مرآز األرض ومحاوره الثالثة متجهة نحو ) : المرآزي أرضي(المرجع الجيومرآزي  – 4

إن مجموع القوى الخارجية المؤثرة على جملة يتناسب في آل لحظة مع تسارع ) : نظرية مرآز العطالة( القانون الثاني لنيوتن  – 5

  . لم غاليلي الجملة في مع

  .إذا اعتبرنا أن مرآز الشمس ال يغادر مكانه خالل مدة الدراسة ) أحسن معلم غاليلي(  نقول عن المرجع الهيليومرآزي أنه غاليلي - 6

   نقول عن المرجع الجيومرآزي أنه غاليلي عندما ننسب له حرآة قمر صناعي ، إذا اعتبرنا أن خالل مدة الدراسة يقوم مرآز األرض- 7

  )  .يمكن إلباس القوس بالوترأي (حول الشمس بحرآة انسحابية  

  :    خصائص دافعة أرخميدس - 8

  الشاقول :   الحامل -                                      

  نحو األعلى :   الجهة -                                      

  ثقل المائع المزاح  :   الّشدة -                                      

  . ال تتمّكن قوانين الميكانيك الكالسيكي من تفسير حرآة الجسيمات على مستوى الذرة  - 9

R الصناعي مستمرة ، أي يمكن له أن يشغل أي نقطة  بعدها عن مرآز األرض    ال يمكن ذلك ألن طاقة القمر- 10 h+ أما الطاقة ،  

  . فهي مكّممة ، أي ال يمكن لإللكترون أن يشغل آل النقاط حول النواة في الذرة 
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