انردارب انكَٕٙ
-1سهى انًسافاخ:
:1-1ذؼشٚف:
نرسذٚذ سذثح قذس يقذاس يؼٚ، ٍٛدة كراتح قًٛح ْزا انًقذاس ػهٗ انشكم a.10 n:يغ z
9,99
ٔ a 1
n
ُْاك زانر:ٍٛ
 إرا كاَد  a<5فشذثح انقذس ْ10n ٙ
 إرا كاَد a 5فشذثح انقذس فْ ٙزِ انسانح ْ10n+1 ٙ
:2-1أيثهح:
ٚثهغ إسذفاع صٕيؼح يسدذ انسسٍ انثاَ،210m ٙأٔخذ سذثح قذس ْزِ انصٕيؼح.
ٚدة كراتح انًقذاس ػهٗ انشكم(a.10 nيغ aيسصٕسج ت ) 11ٔ 1 ٍٛإرٌ:
، 210m=2,1.10 2 mسذثح قذس إسذفاع صٕيؼح يسدذ انسسٍ انثاَ10 2 mْٙ ٙ
.
قطش كشٚح دو زًشاء ْٕ 1(7μ mيٛكشٔيرش =.) 10-6mأٔخذ سذثح قذس كشٚح انذو
انسًشاء.
َ 7μ m= 7.10 -6mالزظ أٌ a=7>5
إرٌ سذثح قذس كشٚح دو زًشاء ْ10-6+1=10-5m ٙ
 3-1انفائذج يٍ سذثح انقذس:
ذًكُُا يؼشفح سذثح انقذس يٍ:
 يقشَح يسافر ٍٛأٔ أتؼاد خسًَ.ٍٛقٕل أٌ انًسافر )ٍٛأٔ انثؼذٚ (ٍٚخرهفاٌ تًا قًٛرّ
 nسذثح قذس إرا كاٌ خاسج انًسافح األكثش ػهٗ انًسافح األصغش ٚسأ٘  a.10 nيغ
1 <a<10
 ذسذٚذ يٕظغ انًقذاس ػهٗ سهى يسافاخ،زرٗ َرًكٍ يٍ يقاسَرّ يغ يقادٚش أخشٖ
ذطثٛق:
قاسٌ قطش كشٚح دو زًشاء()d1=7μmيغ قطش رسج ْٛذسٔخ) d2=0,16nm(ٍٛ
َ1إَيرش1nm=10 -9m
زم:
نًقاسَح يقذاسٚ ٍٚدة أٌ َؼثش ػًُٓا تُفس انٕزذج.
d2=0,16nm=0,16.10-9m ٔ d1=7μm=7.10-6m
=

َسسة ا ٌٜانُسثح ت ٍٛانًقذاس األكثش ػهٗ انًقذاس األصغش=43,75.10+3:

َالزظ أٌ  a=43,75أكثش يٍ 9,99إرٌ ٚدة كراتح انُسثح تسٛد ذكٌٕ aأصغش يٍ 9,99
كًا سأُٚا ف ٙانرؼشٚف.
َقٕل أٌ انًقذاسٚ ٍٚخرهفاٌ تًا قًٛرّ  4سذة قذس
=4,375.10+4
4سذة قذس
 -2انردارب انكَٕ:ٙ
:1-2قإٌَ انردارب انكَٕ:ٙ
َص انقإٌَ:
ذردارب األخساو تسثة كرهٓا فٛطثق تؼعٓا ػهٗ
انثؼط قٕٖ ذأثٛش ذدارت.ٙ
انرؼثٛش انشٚاظ ٙنقإٌَ َٕٛذٍ:
Page 1

FA/B

FB/A

www.saidphysique.jimdo.com

خسًَ B ٔA ٍٛؼرثشًْا َقط ٍٛٛكرهراًْا ػهٗ انرٕانٔ mB ٔ mA ٙذفصهًٓا يسافح . d
ُْاك ذأثٛش يرثادل ت ٍٛاندسً ٍٛزٛد ٚؤثش اندسى Aػهٗ اندسى  Bتقٕج ٔ، FA/Bفَ ٙفس
انٕقد ٚؤثش اندسى Bػهٗ اندسى Aتقٕج FB/A
نهقٕذَ ٍٛفس انشذج  ْٙٔ F=FA/B=FB/Aذرُاسة إغشادا يغ خذاء كرهرٙ
اندسًٔ،ٍٛذرُاسة ػكسٛا يغ يشتغ انًسافح تًُٓٛا:
ذًثم ْزِ انؼالقح انصٛغح انشٚاسظٛح نقإٌَ َٕٛذٍ.
F= G.
انثاترح  Gذسًٗ ثاترح انردارب انكَٕٔ ٙقًٛرٓا ف ٙانُظاو انؼانً ٙنهٕزذاخ
G=6,67.10-11 N.m2.Kg-2
يًٛضاخ قٕذ ٙانرأذٛش انث:ُٙٛ
 خػ انرأثٛش :نهقٕذَ FB/A ٔ FA/B ٍٛفس خػ انرأثٛش ْٕٔ انًسرقٛى . AB
نهقٕذ ٍٛيُس ٍٛٛيرؼاكسٍٛ
 انًُسٗ:
نهقٕذَ ٍٛفس انشذج F=FA/B=FB/A
 انشذج:
ٔ FA/B=-FB/Aنهقٕذَ ٍٛٛفس خػ انرأثٛش
َهخص ْزِ انًًٛضاخ كًا ٚه:ٙ
( اإلشاسج -ذذل ػهٗ أٌ نهقٕذ ٍٛيُسٛاٌ يرؼاكساٌ)
:2-2انرأذٛش انث ُٙٛندسً ٍٛغٛش َقط:ٍٛٛ
ًٚكٍ ذطثٛق انؼالقح انشٚاظٛح نقإٌَ َٕٛذٍ ف ٙزانح خسً ٍٛغٛش َقط، ٍٛٛنكٍ يغ أخذ
انًسافح ْٙ dانًسافح انفاصهح ت ٍٛيشكض٘ ثقم اندسً.ٍٛ
خسىL
خسىK

MK

فْ ٙزِ انسانح َكرة

FK/L=FL/K=G.

 :3-2انرأثٛش انث ُٙٛنألسض ٔندسى ر٘ ذٕصٚغ كشٔ٘ نهكرهح:
َقٕل أٌ خسى كرهرّ يٕصػح كشٔٚا إرا كاَد انكرهح يٕصػح تُفس انشكم زٕل يشكض
m
اندسى .
r
’m
r
’m=m
ٚخعغ خسى كرهرّ  mيٕصػح كشٔٚا ٕٔٚخذ ػهٗ إسذفاع  hيٍ سطر األسض،نقٕج ذدارب
F=G.
أسظ ٙشذذٓا:
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زٛد  MTكرهح األسض ٔقًٛرٓا  RT MT=6.1024Kgشؼاع األسض قًٛرّRT=6400Km
خسى كرهرّ m
m

MT

h

RT
األسض

ٔ:4-2صٌ خسى:
ْ ٙانقٕج انًقشَٔح ترأثٛش األسض ػهٗ خسى كرهرّ  P=mg : mزٛد  mكرهح
اندسى ٔgشذج انثقانح.
يًٛضاخ انٕصٌ :P
 اإلذداِ :انشاقٕن ٙانًاس يٍ يشكض ثقم اندسى G
 انًُسَٗ :سٕ يشكض األسض
 انشذج أٔ انًُظىٚٔ P=mg :ؼثش ػُٓا تانُٕٛذٍ N
ٔصٌ خسى ٔقٕج انردارب انكَٕ:ٙ
قٕج انردارب انكَٕٔٔ F ٙصٌ اندسى Pال ًٚثالٌ َفس انًقذاس.نكٍ ًٚكٍ يقاسترًٓا
َ Pؼٕض فُدذ:
إرا أًْهُا دٔساٌ األسض زٕل َفسٓا F
)1( gh=G.
ْ mg= G.زِ انؼالقح ذؼطٙ
َسرُرح يٍ ْزِ انؼالقح أٌ شذج انثقانح  gذرؼهق تاإلسذفاع  hػٍ سطر األسض.
إرا إػرثشَا األسض غٛش كشٔٚح (تٛعٕٚح انشكم)ٚؼُ ٙانشؼاع  RTنألسض ٚرغٛش يٍ يُطقح
ألخشٖ (يثال انشؼاع ػُذ خػ اإلسرٕاء ٚخانف انشؼاع ػُذ انقطة انشًان.)ٙإرٌ
َسرُرح أٌ شذج انثقانح  gذرؼهق تانًٕقغ ػهٗ سطر األسض.
 شذج ٔصٌ خسى ػهٗ سطر األسض()h=0
(َؼٕض h=0ف ٙانؼالقح)1
 شذج ٔصَّ ػهٗ إسذفاع: h
َعشب انثسػ ٔانطشذ ف RT2 ٙفُدذ :
إرٌ:
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Ph=P0

ٔترؼثٛش آخش

P0=mg0=mG

Ph=m.gh=mg
=P0.

.

Ph= mG

gh=g0
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