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РІШЕННЯ ЗАДАЧ ЗА ТЕМОЮ «ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ» 

 

1. Радіус астероїда 2500 км. Вважаючи, що густина астероїда така сама, як 

густина Землі, визначити прискорення вільного падіння на його поверхні та 

висоту, на яку може підскочити людина, якщо на Землі вона підскакує на 

півметра. 

Дано:                           СІ                    

 

RА = 2500 км             25∙105 м             

ρА = ρЗ                                                  

hЗ = 0,5 м                                              

gЗ = 9,8 м/с2                                                                

___________________                                                          

gА = ?                                                    

hА = ?                                                    

Рішення 

 Із закону всесвітнього тяжіння відомо, що прискорення вільного падіння 

Визначається масою і радіусом планети (астероїда) 

 

 

M = маса астероїда; ρ – густина астероїда. 

Аналогічне співвідношення можна написати для прискорення вільного падіння 
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 густина Землі й астероїда однакова). Поділивши одне рівняння на друге, 
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Для визначення висоти, на яку може підскочити людина, припустимо, що її м'язи 

можуть надати тілу однакову механічну енергію і тим самим виконати однакову 

роботу. З таких міркувань .  

ЗЗAA hmghmg =  

Людина може підскочити на астероїді на висоту  
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2. Яку швидкість треба надати тілу, щоб воно стало штучним супутником 

планети і оберталося по коловій орбіті на висоті h, якщо маса планети М, її 

радіус R? 

Рішення 

У задачі чітко визначено характер руху тіла: 

траєкторія руху – коло; значення швидкості стале, 

напрямок швидкості в кожній точці траєкторії – уздовж 

дотичної. Сила гравітаційної взаємодії штучного 

супутника з планетою викликає прискорення. 

Виконаємо малюнок відповідно  

до умови задачі. Вважаємо, що планета має форму кулі, а супутник не зазнає дії 

сил опору. Таким чином, на супутник діє лише сила гравітаційного притягання 

до планети, яка визначається законом всесвітнього тяжіння:  

  
де М – маса планети; т – маса супутника; G – гравітаційна стала. 

Як правило, під час руху по колу обирають вісь координат OY так, щоб 

вона була спрямована до центра кола або, навпаки, від нього. 

Для штучного супутника планети запишемо рівняння другого закону 

механіки Ньютона у векторній формі: . 

 
Це рівняння подамо в скалярній формі, враховуючи напрям гравітаційної сили і 
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прискорення: . 

 
Оскільки швидкість супутника стала (за значенням), то сила притягання до 

планети надає йому лише доцентрового прискорення. Отже, маємо систему 

рівнянь: 

 
Ця система рівнянь легко розв’язується методом підстановки: . 

 
Шукана швидкість буде однаковою для супутників різної маси, тобто не 

залежить від їхньої маси. Для певної планети вона визначається лише висотою 

над її поверхнею. Щоб оцінити значення швидкості тіла, за якої воно стає 

штучним супутником планети, тобто першої космічної швидкості, 

скористаємося параметрами Землі:  кг, R =6400 км, h =300 км. 

Підставивши їх у формулу, отримаємо V=7,7 км/с. 

Відповідь: v =7,7 км/с (для Землі). 

3. Шахтна кліть масою 10 т починає рівноприскорено рухатися вниз і 

опускається н 75 м за 10 с. Визначити силу натягу троса, на якому закріплена 

кліть, і вагу вантажу, який знаходиться всередині кліті, якщо його маса 80 кг. 

Дано:                                                                    

М =10 т =104кг,                          

m=80 кг,                                      

s=75 м,  

t =10 c.                          

Т-? Р-?                                       
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Рішення 

У задачі невідомо натяг троса, який тримає шахтну кліть, і силу, з якою вантаж 

діє на підлогу кліті. Рух кліті та   вантажу – рівноприскорений вниз, без 

початкової швидкості. Шахтна кліть взаємодіє із Землею і тросом, вантаж у  

результаті притягання до Землі тисне на підлогу кліті. 

Природно, що кліть і вантаж мають однакове 

прискорення. 

Виконаємо малюнок. За тіло відліку оберемо Землю і 

зв’яжемо з нею систему координат – вісь OY, 

спрямувавши її донизу . На кліть діє сила тяжіння, 

спрямована вертикально вниз, і сила натягу троса, 

спрямована вертикально вгору, на вантаж – сила 

тяжіння і сила реакції опори (підлоги). 

За означенням вага тіла  .  

 
Запишемо у векторній формі другий закон Ньютона для  кожного тіла окремо: 

для шахтної кліті – рівняння (1), для вантажу – рівняння (2): 

 
Запишемо ці рівняння в скалярній формі у проекціях на вісь OY 

 
Оскільки в цих рівняннях дві невідомі величини – Т і а (3), N і а (4), запишемо 

кінематичне рівняння для прискорення: 

 
Рівняння (3) і (4) легко розв’язуються підстановкою прискорення а. Тому 

спочатку обчислюємо а:  
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Підставляючи його значення в (3) і (4), маємо: 

 
 


