انفشض انكراتٓ األَل فٓ انفٕضٔاء
التمرين رقم 01
وؼرثش خسما كرهرً ُٔ mخذ ػهّ اسذفاع  hمه سطح كُكة األسض.
 - 1أػظ ذؼثٕش شذج قُج انردارب انكُوٓ انرٓ ٔطثقٍا انكُكة ػهّ اندسم ؟
 - 2أػظ ممٕضاخ ٌزي انقُجَ.مثهٍا فٓ شكم تذَن سهم ؟
 - 3أػظ ذؼثٕش شذج َصن ٌزا اندسم ؟
2
R
 g  g0 .؟ (1ن) (وٍمم دَسان األسض حُل وفسٍا)
 - 4تٕه أن شذج انثقانح  gػىذ االسذفاع  , hذكرة :
2
 R  h
حٕث  g 0شذج انثقانح ػهّ سطح األسض (  R َ ) g0  9,81N .Kg 1شؼاع األسض ( .) R  6400km
 -4أحسة  gػىذما ذكُن  h  103 km؟
 -5شذج َصن خسم ػهّ سطح األسض ٌٓ. P0  5.102 N :
 -1-5أحسة كرهح ٌزا اندسم ؟
 -2-5أحسة شذج َصوً ػىذ االسذفاع  h  103 km؟
P
 - 5ػىذما ذكُن  , h  2Rتٕه أن  P  0؟
9

التمرين رقم 02
 وؼرثش خسما  Sكرهرً ُٔ mS =65,2Kgخذ ػهّ سطح األسض (اوظش انشكم ) -1-1أػظ ذؼثٕش شذج قُج انردارب انكُوٓ  FT/Sانمطثقح مه طشف األسض  Tػهّ خسم وقطٓ . S
 -2-1حذد ممٕضاخ قُج انردارب انكُوٓ انمطثقح مه طشف األسض T
ػهّ اندسم  ، Sمثهٍا ػهّ انشكم تاسرؼمال سهم مىاسة.
 -2وؼرثش خسما  Sػهّ اسذفاع  hمه سطح األسض َ وٍمم دَسان األسض حُل وفسٍا.
-1-2أػظ ذؼثٕش شذج انثقانح  ghػهّ اسذفاع  hتذالنح .h َ RT ,MT ,G
 -2-2اسرىرح ذؼثٕش شذج انثقانح  g0ػهّ سطح األسض.
ُٔ -3خذ شخص شذج َصوً  P0=637Nفٓ مكان ػهّ سطح األسض حٕث شذج انثقانح ، g0إرا صؼذ وفس انشخص إنّ قمح خثم ذُتقال انرٓ
ػهٌُا  hفأصثحد شذج َ صوً P=636,2N
 -1-3احسة  mكرهح انشخص
 -2-3اَخذ ذؼثٕش  Pشذج َصن انشخص تذالنح  َ h َ g0 َ mشؼاع األسض RT
 -3-3تٕه أن ذؼثٕش االسذفاع ٔ hكرة كما ٔهٓ -1) :

𝟎𝑷
𝑷

( ، h=𝑹𝑻 .احسة قٕمح .h

 كرهح األسض MT=6.1024Kgوؼطٓ  - :شؼاع األسض RT=6400 Km
 -ثاترح انردارب انكُوٓ G=6,67.10-11 N.m2.Kg-2

التمرين رقم03
وؼطٓ كرهح األسض َ M Tشؼاػٍا . RTكرهح انقمش َ M Lشؼاػً RL
ثاترح انردارب انكُوٓ G
وؼرثش خسم )  ( Sكرهرً  mتٕه األسض َ انقمش
كما ُٔضح انشكم خاوثً.
 .1تٕه أن ذؼثٕش انمسافح انرٓ ذرُاصن فٍٕا انقُج
انمطثقح مه طشف األسض ػهّ اندسم مغ انقُج
,
OO R g0
انمطثقح مه طشف انقمش ػهّ اندسم ذكرة كما ٔهٓ :
Z
R , g 0,  R g 0

التمرين رقم04
داخم غشفح ػمهٕاخ خشاحٕح ضغظ انٍُاء تٍا اكثش ب  1%مه انضغظ اندُْ خاسج انغشفح َ انزْ ٔساَْ 101325Pa
 -1تٕه أن انضغظ داخم غشفح انؼمهٕاخ ٌُ .102338,25Pa
 - 2انثاب انفاصم تٕه داخم َخاسج انقاػح طُنً  َ L=2mػشضً ،l=90cm
داخم
احسة شذج انقُِ انضاغطح انمطثقح ػهّ انثاب
 – 3مثم مردٍاخ انقُِ انضاغطح انمطثقح ػهّ انثاب تذَن سهم

خاسج

