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A

الـتـجــاذب الــكـــونــــــي
تـعـريــف
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التجاذب الكوني هو تأثري جتاذبي عن بعد حيدث بني مجيع األجسام املوجودة يف الكون ( يرجع متاسك النظام الشمسي و منه بصفة عـامـة الـكـون
اىل التجاذب الكوني أي التأثريات البينية اليت تطبقها فيما بينها مكوناته).
التجاذب الكوني بني جسمني
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كل جسمني  Aو  ،Bذو كتلتني  mAو  mBعلى التوالي موزعتني حول مركزي تأثريهما  CAو  CBحيث  ،d=CACBيطبق أحدهمـا



على اآلخر قوة جتاذب تسمى قوة التجاذب الكوني( .قانون نيوتن للتجاذب الكوني)
منثل قوة التجاذب الكوني اليت يطبقها اجلسم  Aعلى اجلسم B
مبتجهة قوة

اجلسم B

مميزاتها كالتالي:

 اإلجتاه :املستقيم املار من  CAو .CB
 املنحى  :من  CBحنو .CA
 الشدة :
 Gثابتة التجاذب الكوني G=6,67x10-11 N.m2.kg-2 :
نقطة تأثري القوة

هي  CBمركز تأثري اجلسم .B

عكسيا ،يطبق اجلسم  Bبدوره قوة
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اجلسم A

على اجلسم  Aهلا نفس شدة القوة

و عكس منحاها:

شـدة الـثـقـالــة g

كل جسم ،مركزه  Cو كتلته  ،mخيضع لتأثري األرض عند تواجده مبحـيـطـهـا .منـثـل قـوة الـتـجـاذب الـكـونـي الـيت
تطبقها األرض على اجلسم مبتجهة القوة

مميزاتها كالتالي:

 اإلجتاه :املستقيم .CT
 املنحى  :من  Cحنو .T
 الشدة :
يسمى املقدار

شدة الثقالة و نرمز له بالرمز .g

تتعلق شدة جمال الثقالة  gبارتفاع اجلسم عن سطح األرض (أي قيمة املسافة : )d
اجلسم على سطح األرض  : RT ( d = RT :شعاع األرض)
اجلسم على ارتفاع  hمن سطح األرض d = h+RT :

” عندما ال تنجح يف أمر ما فاعلم ان اهلل عز و جل يعلم ان هذا خري لك ،إما ألنك غري مستعد له بعد او ألنك ال تقدر على حتمله اآلن أو ألن
هناك قادم أفضل لك ،فارض مبا كتبه اهلل لك و ابتسم و ال تيأس“
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4

وزن الــجــســــم P

وزن اجلسم هو قوة التجاذب الكوني املطبقة من طرف األرض على هذا اجلسم ،نرمز له ب

مميزات وزن اجلسم :

.

سطح األرض

اجلسم ()S

خط التأثري  :العمودي على السطح
املنحى  :حنو األسفل
الشدة P=mxg :

B

عمودي

منحى حنو األسفل

ســلــم الــمــســافــات
1

تــقــديـــم

يف النظام العاملي للوحدات وحدة قياس املسافات هي املرت ( .)mنستعمل كذلك مضاعفات املرت
و أجزائه.
سرعة الضوء يف الفراغ و اهلواء هي :
السنة الضوئية ( )a.l.هي املسافة اليت يقطعها الضوء خالل سنة .يتم استخدام هذه الوحدة
باألساس لقياس املسافات الكبرية جدا.
كلما كانت األجسام اليت نراها بعيدة ،كلما استغرق الضوء و قت أكرب ليصلنا,,
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رتـبــة الــقــدر

متثل رتبة قدر عدد أس عدد عشرة  10nاألقرب هلذا العدد .مثال رتبة قدر املسافة بني األرض و القمر هي  108 mألن املسافة بني األرض و القمر
هي  .384000 mرتبة قدر جزيئة املاء هي  10-10 mألن قطرها هو .0,4 nm
متكن رتبة القدر من حتديد موضع مسافة على سلم املسافات و بالتالي مقارنتها مع مسافات أخرى.
تسمح رتبة القدر مبقارنة مسافتني خمتلفتني  :نقول أن مسافتني ختتلفان ب  nرتبة قدر إذا كان خارج قسمة املسافة األكرب على املسافة األصغـر
هو  a.10nحبيث  1≤a<11و  nصحيح.
مثال  :نأخذ شعاع ذرة اهليليوم  Ra=140 pmو شعاع نواة ذرة اهليليوم .Rn=1,9 fm

نقول أن هاذين البعدين خيتلفان ب  105رتبة قدر.

” عندما ال تنجح يف أمر ما فاعلم ان اهلل عز و جل يعلم ان هذا خري لك ،إما ألنك غري مستعد له بعد او ألنك ال تقدر على حتمله اآلن أو ألن
هناك قادم أفضل لك ،فارض مبا كتبه اهلل لك و ابتسم و ال تيأس“
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