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  1ع ت 3: الشعـبة                                الشلف- أبو الحسن-یطو بن احمد ثانویة       
  في مادة العلوم الفیزیائیةللوحدة الخامسة05رقم سلسلة

  : التمرین األول
Kgmكتلتھ 4Spotقمر اصطناعي  2800 یرسم مسار دائري نصف قطرهr بالنسبة لمركـــز األرض حیــث

 KmRr T 832.  
  .أذكر عبار قوة الجذب العام التي تطبقھا األرض على القمر الصناعي –1
  .بین أن حركة القمر الصناعي دائریة منتظمة –2
للقمر Vبتطبیق القانون الثاني لنیوتن في المرجع المركزي األرضي أوجد العبــارة الحرفیــــة للسرعــة الخطیة –3

  .الصناعي في مداره ثم أحسب قیمتھا 
  .ھ أم بارتفاعھ ؟ ھل سرعة القمر الصناعي في مداره تتعلق بكتلت–4
و TMو كـــذا كتــــلة األرض Gحول األرض بداللة ثابت الجذب العام Tأوجد عبارة دور ھذا القمر الصناعي –5

  .جیو مستقر ؟ ھل یمكن اعتبار ھذا القمر الصناعي . rنصف قطر مداره 
  .ما ھو القانون الذي یمكن استنتاجھ من عبارة الدور السابقة ؟ –6

2211: یعطى  /.1067.6 KgmNxG  وKmRT 6400 وKgxMT
24106.  

  : التمرین الثاني
ھذا الصخر الفضائي قیاسھ بعض الذي أكتشف حدیثا ،Astéroїdeالصخور الفضائیة  Rhéa Sylviaلتحدید كتلة 

  المئات من الكیلومترات نعتبر كتلتھ موزعة بشكل كروي متناظر و ثابت الجذب العام
G = 6,67 x 10-11 SI   

I / المسار إھلیلیجي :  
في مرجع ھیلیومركزي الذي mلكوكب من النظام الشمسي كتلتھ Mالمقابل یمثل مسارا إھلیلیجیا لمركز عطالة 01الشكل

   Oو مركزه F2و F1نعتبره غالیلیا محرقاه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نفرض أن المدة الزمنیة المستغرقة لقطع القوس –1


'
11MM  و القوس


'
22 MM متساویة  

  ؟A2وA1باستعمال القانون الثاني لكبلر ما ھي العالقة بین مساحة الحیزین المؤشرین / أ 

ما ھي العالقة بین السرعة المتوسطة لمسح القوس / ب 


'
11MM و السرعة المتوسطة لمسح القوس


'
22 MM

  ؟
II / نمذجة الكواكب  

و Oو مركزھا rنعتبر في ھذا الجزء أن المسارات في النظام الشمسي في مرجع ھیلیومركزي دائریة نصف قطرھا      
  02و نعتبر أن الكوكب یخضع لقوة وحیدة ناشئة من الفعل المتبادل بینھ و بین الشمس الشكل MSكتلة الشمس 

c/sfأعط عبارة القوة –01


  و مثلھا 
  بتطبیق القانون الثاني للنیوتن استنتج عبارة التسارع –02
  M4و M3مثل شعاع التسارع عند النقطتین –03

  و استنتج طبیعة الحركة 
  Tاستنتج عبارة الدور –04
r(fT(البیان المجاور –05 32  حیثTدور الكوكب  
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  3rو 2Tنصف قطر مساره استنتج العالقة بین rو     
   T = 6,521 ansھو Astéroїdeدور الكوكب –06

  نصف قطر مسار الكوكبعین)  1an = 365 jour( و أن 
    :التمرین الثالث

  ن القمر الصناعي جسماأنعتبر ، 2005دیسمبر28في  GIOVEAللبرنامج Galiléoتم إرسال أول قمر صناعي   
  h=23,6.103kmیرسم مدارا دائریا على ارتفاع ،ب األرض لھذال یخضع إال لقوة جSنقطیا

RT=6,38.103:ألرضیعطى نصف قطر ا.(عن سطح األرض km.(  
  .القمر الصناعي و مساره ثم القوة المطبقة من طرف األرض على القمر الصناعي، مثل كیفیا األرض )1
اما ھي الفرضیة الواجب وضعھا بالنسبة لھذ،لتطبیق القانون الثاني لنیوتن  ما ھو المرجع الذي تدرس فیھ الحركة؟)2

  المرجع؟
  .في المرجع السابقSللنقطة   a  أعط ممیزات شعاع التسارع)3
  G, h, RT, MT  .            وجد عبارة سرعة الحركة بداللةأ)4

         أعط عبارة دور الحركة ثم أوجد قانون كبلر الثالث: باستعمال المعطیات السابقة 

         
  G = 6,67.10-11  SI:             یعطى          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : إعداد األستاذ  

الجدول التالي یعطي دور و نصف قطر مدارات بعض   :حركة القمر الصناعي بحركة أقمار صناعیة أخرىمقارنة 

  :األقمار الصناعیة

(s2)T2(km3)R3  T(s)  R=(RT+h)(km)القمر  
    2,88.104  20,2.103  GPS   
    4,02.104  25,5.103  GLONASS  
    8,61.104  42,1.103  METEOSAT  

R3                باستعمال سلم الرسم T2=f(R3):نأكمل الجدول ثم أرسم البیا-أ : 1cm                    1013 km3      
                T2  :1cm                    109 s2                                                 

.أكتب معادلة المنحنى الناتج و تأكد أن البیان یتوافق مع قانون كبلر الثالث  - ب  
  .MTاستنتج كتلة األرض -جـ  

.ثم أحسب سرعتھ و تسارعھ Galiléoباستعمال البیان أوجد دور القمر الصناعي   -د


