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اختبار الفريق

 )G1يشكثح فعاء كرهرٓا ٔ mسشعرٓا  vذقرشب يٍ كٕكة ظخى كرهرّ ٔ Mسشعرّ انًذاسٌح u
سدهد تٕاسطح يشاقة ثاتد  .صًى يساس انسفٍُح كحانح خاصح ذعرثش يردّ انسشعح نهكٕكة ال
ٌغٍش اذداّْ ترأثشِ تانذفعح اندارتٍح ٔ gravitational Boostانرً ذكرسثٓا سفٍُح انفعاء
نحظح ٔصٕنٓا إنى انكٕكةٔ .فى ْزِ انحانح فإَّ ًٌكٍ حساب انذفعح اندارتٍح نسفٍُح انفعاء
تاسرخذاو انًعادنرٍٍ انخاصرٍٍ تقإٌَ حفظ كًٍح انحشكح انخطٍح ٔقإٌَ حفظ غاقح انحشكح قثم
ٔتعذ انرصادو (انذفعح اندارتٍح) ٔحساب صأٌح انرقاء انسفٍُح يع انكٕكة .

 ) G1.1يا ًْ انسشعح انًردٓح انُٓائٍح نسفٍُح انفعاء  vfتذالنح  v, uعهًا تأًَٓا يرٕاصٌٍٍ
ٔيرعاكسرٍٍ فً االذداِ (شكم )1
 )G1.2تسػ انعالقح انساتقح فً حانح . m << M
 (G1.3إرا كاَد انضأٌح تٍٍ انًردّ ٔ vانًردّ ( m << M ,  ًْ - uاَظش انشكم  )2اسرخذو
انُرائح انساتقح نكراتح عالقح قًٍح انسشعح انُٓائٍح .
 )G1.4اندذٔل فً انصفحح األخٍشج ٌعطً تٍاَاخ سفٍُح انفعاء فٌٕاخش 2نثععح شٕٓس خالل عاو
 1191عُذيا يشخ تانقشب يٍ كٕكة انًشرشي .تاعرثاس أٌ انشاصذ فً يشكض انشًس ٔتعذ
انشاصذ يعطى تانٕحذج انفهكٍح ٔ AUأٌ  ًْ خػ غٕل انشًس انثشٔخً تانذسخاخ .
ٔتاعرثاس خًٍع األخشاو فً يسرٕي يذاس انثشٔج ٔأٌ يذاس األسض دائشي  .يثم تٍاٍَا انعًٕد
انًُاسة يع ذاسٌخ انشصذ نهعثٕس عهى ذاسٌخ أقشب نقاء تٍٍ انسفٍُح ٔكٕكة انًشرشي
ٔظع عُٕاٌ  G1.4نٓزا نشسى.
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 )G1.5أٔخذ انًسافح تٍٍ األسض ٔانًشرشي ) ( dE–Jفً ٌٕو نقاء انًشكثح تانًشرشي.
 ( G1.6فً ٌٕو نقاء انًشكثح يٍ انًشرشي  ،يا انٕقد انقٍاسً ذقشٌثا انزي عثش فٍّ كٕكة انًشرشي
(
خػ صٔال سًاء يذٌُح تٕفُشٕاس ( Bhubaneswar
 ( G1.7إرا عهًد تأٌ سشعح سفٍُح انفعاء ذعطى تٕحذج  Km s-1ذى قٍاسٓا تٕاسطح َفس انشاصذ
نعذج أٌاو قثم ٔتعذ ٌٕو انهقاء تانًشرشي ٔسدهد تٍاَاذٓا كًا فً اندذٔل أدَاِ  ،حٍث انٍٕو
سقى ٌٕ ْٕ nو انهقاء  .اسرخذو ْزِ انثٍاَاخ نحساب كالً يٍ انسشعح انًذاسٌح نكٕكة
انًشرشي )ٔ (uانضأٌح  فً ٌٕو االقرشاب .
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 )G1.8احسة االخرالف انًشكضي  eJنًذاس كٕكة انًشرشي.
 (G1.9أٔخذ خػ غٕل انشًس انثشٔخً  pيٍ َقطح حعٍط كٕكة انًشرشي.
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