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1 ملحق المحاضرة 22\01

 1999/11/3W.h.g ِحقوق الطبع والنشر محفوظة لـ

بعض المالحظات حول مدارات كليبر
يظهر الشكل إهليليج )قطع ناقص( تشكل Q و S بؤرتيه

يــدور قمــر أو تابــع )كوكــب( تبلــغ كتلتــه m حــول األرض ) الشــمس( فــي مــدار إهليلجــي. تبلــغ كتلــة األرض ) الشــمس( M وتقــع 

.Q عنــد إحــدى بــؤر اإلهليليــج التــي تدعــى

ــالف  ــى E االخت ــر OS( = aE =b =( OB.QO  )يدع ــور األكب ــف المح ــا نص ــر OA )= OP( = a أم ــور األكب ــف المح نص

ــزي(. المرك

بالنســبة للحالــة الخاصــة التــي يكــون االختــالف المركــزي فيهــا صفــراً، فــإن Q وS و O تتزامــن مــع بعضهــا بعضــاً ولدينــا دائــرة 

. R = a =b يبلــغ نصــف قطرهــا

في حال عرفنا إثنان من اإلحدائيات a و bو E فإنه يمكننا حساب )قيمة( اإلحداثي الثالث .

أقنــع نفســك بذلــك، وتذكــر إن    QC+CS=QB+BS=QA+AS=2a    وتعــد هــذه إحــدى خصائــص اإلهليليــج )القطــع 

ــص(. الناق

ال يعدو الدور المداري T أن يكون دالة لـ M ولنصف المحور األكبر a ) راجع المثال6، صفحة 222 في أوهانيان( :

T2 = rԈ2 a3/MG

بالنســبة لمــدار دائــري ، يســتبدل نصــف المحــور األكبــر بنصــف قطــر )R( الدائــرة ) راجــع المعادلــة 15 فــي الصفحــة 217 مــن 

أوهانيــان(.

Etot = -MmG/2a : في أي مكان في المدار مايلي M تبلغ الطاقة الكلية للكتلة

بالنسبة لمدار دائري ، يتم استبدال a  بـ R ) راجع المعادلة 27 في الصفحة 226 من أوهانيان(.

  D:                                                                    عند



www.shamsunalarabia.org

إم أي تي - الميكانيك الكالسيكي

ملحقات

 Times New Roman 12 Bold – إم أي تي

Times New Roman 12 – Darker 50% - 
 

1 Times New Roman 12 
 

 

2 ملحق المحاضرة 22\01

D : يكــون الزخــم ) القــوة الحركيــة( الــزاوي ) حــول Q حيــث يقــع M( لـــِ M  محفوظــاً، فــي حيــن ال يوجــد عــزم دوران خارجــي 

علــى m  مرتبــط بالنقطــة Q ) يســاوي حاصــل الضــرب الموجــه للقــوة الجاذبــة Toصفــراً فــي أي مــكان فــي المــدار(، وبالتالــي 

فــإن:

LQ = mvo sin qo  يكون محفوظاً.

ــذا االســم  ــون ه ــا يك ــع األرض وأقماره ــل م ــا نتعام ــال كن ــي ح ــم . ف ــالق اس ــى اإلط ــر عل ــراب األكب ــة P  ذات االقت ــد للنقط يوج

)الحضيــض القمــري( أمــا !ذا كنــا نتعامــل مــع الشــمس وكواكبهــا فــإن هــذا االســم يكــون )الحضيــض الســيار حــول الشــمس(، أمــا 

فــي حــال نظــام النجــم الثنائــي )محاضــرة11/9( فإنــه يكــون )ماحــول الفضــاء(.

ــي  ــأرض( واألوج الســيارحول الشــمس )بالنســبة للشــمس( والحــول فضائ تدعــى النقطــة A : األوج حــول األرض )بالنســبة ل

  Q=r/2 : ــة ــد A و P  تكــون الزاوي ــه عن ــث أن ــي(، حي )الثنائ

 LQ=mvA X )QA( = mvp X )QP( = mvo to sin ∮o                )5(

كيــف تحســب المــدار اإلهليلجــي مــن األوضــاع المبدئيــة أو األوليــة: إذا كان موضــع M المتصــل / المرتبــط بــــ Q متوفــراً وفي حال 

معرفــة المــرء للســرعة االتجاهيــة  vo لـــ m عنــد تلــك النقطــة )الحجــم واالتجــاه( ، يكــون مــن الممكن تحديــد المــدار اإلهليلجي.

يجب عليك أوالً أن تحسب الطاقة الكلية )المعادلة3( من األوضاع األولية )في D( لتجد a بعد ذلك.

يجــب عليــك اآلن تطبيــق المعادلــة رقــم 3 علــى النقطــة p وأن تجــد معادلــة فــي vp2 )فــي مصطلــح الطاقــة الكامنة/طاقــة الوضــع 

 ]Qp = LQ/mvp     فــي المعادلــة 3(. اســتبدال للمســافة

 LQ تعــرف(  Qp  و QA قــم اآلن بإيجــاد الحــل لـــ )لمــاذا( ، مــن خــالل المعادلــة )5( vA و vp ويقودنــا هــذا إلــى حليــن همــا

مــن األوضــاع األوليــة، االختــالف المركــزي لتعــرف بالتالــي شــكل اإلهليلــج(.

مثال )تحقق منه !(

يوجــد قمــر صناعــي تبلــغ كتلتــه 104 فــي مــدار حــول األرض تبلــغ ســرعته االتجاهيــة 9.00 كيلــو متــرات فــي الثانيــة فــي حيــن 

إن  q = 120ْ عنــد اللحظــة التــي تكــون فيهــا المســافة بينــه وبيــن مركــز األرض 9000 كــم . 

كم تبلغ السرعة عند نقطة الحضيض القمري ونقطة األوج حول األرض؟

ــغ  ــم تبل ــز األرض؟ وك ــري( ومرك ــض القم ــة الحضي ــى اإلطــالق ) نقط ــراب عل ــة اقت ــرب نقط ــن أق ــي تفصــل بي ــافة الت ــا المس م

ــول األرض؟ ــة األوج ح ــى نقط ــافة إل المس

كم يبلغ دورها المداري وكم يبلغ االختالف المركزي؟

وماهي اإلجابات !ذا كانت كتلة القمر )الصناعي( أقل بـ 10 مرات مماهي عليه؟

لقد وجدت أن :

vA = 0.75km/sec   ,     vp = 10.7 km/sec ,     a = 5 104 km

)الحظ الفرق الهائل في السرعة بين نقطة األوج حول األرض ونقطة الحضيض القمري!( 
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3 ملحق المحاضرة 22\01

      QA = 9.3 104    و       ,Qp = 6.6 103 km

.  2a يجب أن تضيف لــ  QA +Qp

الــدور المــداري T = 31 ســاعة ، E = 0.87  )المــدار مختلــف / خــارج المركــز كثيــراً( . الحــظ أن القمــر )الصناعــي( يأتــي ضمــن 

حوالــي 200 كــم بعــداً عــن ســطح األرض ) يبلــغ نصــف القطــر حوالــي 6400كــم(. عنــد ذلــك االرتفــاع، ســوف يخفــف الغــالف 

الجــوي مــن ســرعة القمــر )الصناعــي(، أمــا المــدار فســتتناقص ســرعة دورانــه فــي النهايــة فــي حيــن ســيدخل القمــر )الصناعــي( 

نية. ثا

يفعــل A  الكثيــر بالنســبة لشــطيرة لحــم خنزيــر: هنــاك ســفينتان فضائيتــان تقعــان فــي نفــس المــدار الدائــري تمامــاً ويبلــغ نصــف 

القطــر )لــكل منهمــا( R ، انفصلتــا عــن بعضهمــا ) مســافة مقاســة علــى امتــداد المحيــط( بمســافة قدرهــا   f2ԈR  )حيــث يمثــل 

f جــزء أو كســر المحيــط( .

يريــد رائــد فضــاء )بيتــر( فــي مؤخــرة ســفينة الفضــاء أن يرمــي بشــطيرة لحــم خنزيــر إلــى صديقتــه مــاري فــي مقدمتهــا. ســوف 

ــاه  ــي االتج ــط أو ف ــاه بالضب ــس االتج ــي نف ــة x ( ف ــد النقط ــا ) عن ــطيرة بموجبه ــترمي الش ــي س ــول الت ــاف الحل ــتمتع باكتش نس

المعاكــس بالضبــط لســرعة ســفينة فضــاء بيتــر االتجاهيــة. يأتينــا الــدور T للمــدار الدائــري مــن المعادلــة )1( فــي حيــن تكــون 

.  2ԈR/T هــي Va ــة الســرعة المداري

ليكــن الــدور المــداري للمــدار اإلهليلجــي للشــطيرة )بعــد رميهــا( هــو Ts . يمكننــا اآلن أن نحــاول ترتيــب المســائل مثــل مســألة إن 

مــاري ستمســك الشــطيرة فــي أول وقــت تصــل فيــه إلــى النقطــة X تمامــاً وســتكون الشــطيرة حينــذاك قــد أتمــت مــداراً إهليلجيــاً 

واحــداً، وبالتالــي فــإن :

 Ts = T)1-f( = )4 Ԉ2 A3 / MG(0.5

بالنســبة لـــ f ُمعَّرفــة القيمــة، يمكنــك حســاب )قيمــة(  A  وســوف يقــودك ذلــك إلــى الســرعة Vs االتجاهيــة )باســتخدام المعادلــة3( 

 X التــي تمثــل النقطــة الوحيــدة )لمــاذا؟( التــي يمكــن فيهــا اإلمســاك بالشــطيرة ) كمــا ناقشــنا فــي المحاضــرات، ســتكون X فــي

فــي هــذه الحالــة نقطــة أوج المــدار اإلهليلجــي »حــول األرض«( .

يمكــن مقارنــة هــذه الســرعة Vs االتجاهيــة مــع Va ويمكنــك إيجــاد الســرعة االتجاهيــة Vs – Va  التــي يجــب أن يقــذف بهــا بيتــر 

الشــطيرة بالتناســب مــع ســفينته الفضائيــة المتحركــة. فــي هــذه الحالــة، تكــون Vs < Va وبالتالــي فــإن بيتــر يجــب أن يرمــي /

يقــذف الشــطيرة فــي االتجــاه المعاكــس لســرعته اإلتجاهيــة.

هنــاك عــدد النهائــي مــن الحلــول. يمكننــا جعــل مــاري تنفــذ )عمليــة( االلتقــاط بعــد مــرور na خــالل النقطــة X ويمكننــا أن نــدع 

الشــطيرة فــي الوقــت الراهــن تلــف حــول المــكان فــي مدارهــا na  مــرات، أمــا الوضــع / الظــرف الــالزم لإلمســاك فإنــه ســيكون:

)ns Ts = T) na –f(  )تحقق من هذا(

يقودنا هذا )االستنتاج ( إلى قيمة مطلوبة لنصف المحور األكبر لمدار الشطيرة اإلهليلجي هي:

na – f(ns]2/ 3(] a = R       )تحقق من هذا(

يمكنك اآلن تجربة مجموعات متنوعة من ns  و  na  واكتشاف وجود حل من عدمه.
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4 ملحق المحاضرة 22\01

 na =3     و   na =3     و     F = 0.05,ns  بالنسبة لـ 

البــد أن يُصبــح الــدور المــداري للشــطيرة أكبــر مــن T  وبالتالــي فــإن الشــطيرة البــد لهــا أن ترمــي/ تقــذف إلــى األمــام 

)لهــذا االحتمــال والحتمــاالت أخــرى عديــدة غيــره. راجــع الصفحــة4( ، وقــد أثبتــت هــذه )الفرضيــات( فــي المحاضــرات مــن 

خــالل اســتخدام برنامــج حاســب األســتاذ جــورج كالرك اآللــي والــذي تفضــل بتدوينــه ألجــل هــذه المناســبة.


