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مهام تحضير ّية استعدادًا للمرحلة الثالثة  -أولمبيادة رامون للفضاء
تهانينا للمدارس التي انتقلت إلى المرحلة الثالثة من األولمبيادة!
في إطار المرحلة الثالثة من المُسابقة ،س ُتعمّقون معرفتكم في المواد التي تعلمتموها في المرحلة األولى وس ُت َوسّعون معرفتكم
في مجاالت أخرى تتعلّق باألقمار الصناعيّة .خالل المهام التحضيريّة:
 .1تتعرّ فون على قوانين كِبلر وعلى مدارات على شكل بيضوي.
 .2تتعرّفون على المدارات المُميِّزة لألقمار الصناعيّة.
 .3تتعرّفون على القمر الصناعيّ اإلسرائيليّ – الفرنسيّ "فينوس"
ُ .4ت ِعدّون عر ً
ضا تقديم ًّيا ُم َسج ًّال كفيلم عن قمر صناعيّ تختارونه.
ُ .5تجرون فعّاليّة بحث عن مدارات أقمار صناعيّة تدور حول الكرة األرضيّة وتتع ّقبون يوم ًّيا َسير عمليّة خفض مدار
القمر الصناعي "فينوس" التي تحدث في هذه األيام.
هنا أي ً
تتو ّزعوا إلى مجموعات مُختصّين ،على أن تكون كل مجموعة مسؤولة عن
ضا ،كما في المرحلة األولى ،يوصى بأن َ
شارك باقي المجموعات في المعلومات.
دراسة وتحضير واحدة من المواضيع وأن ُت ِ

تعليمات استعدا ًدا للمرحلة الثالثة
 .1قوانين كِبلر – والمسارات ذات شكل بيضوي في المجموعة الشمس ّية
اِقرأوا المقال اآلتي في موضوعة "قوانين كِبلر":
http://www.alfreed-ph.com/2017/01/Kepler-s-laws-of-planetary-motion.html
صاغ كِبلر قوانين رياضيّة خاصّة بحركة الكواكب َحول الشمس ،على فرض أن الكواكب تدور حول الشمس وليس حول
الكرة األرضيّة .إن استخالص القانونيّة الرياضيّة في حينه كان بمثابة خطوة بالغة األهميّة في دحض نموذج مركز ّية
األول ي ُنصّ
األرض الذي كان ُم ّت َب ًعا في عصر كِبلر ،والذي بحسبه كل األجرام السماويّة تدور حول األرض .قانون كِبلر ّ
على أن مدارات الكواكب َحول الشمس هي شكل بيضوي ال تقع الشمس في مركزها وإنما تقع في إحدى بُؤر َتيها (اُنظروا
كمثال الرسم التوضيحيّ  .)1بحسب هذا القانون ،المسافة بين كل كوكب والشمس ليست بالضرورة ثابتة كما هو الحال في
المسار الدائريّ التا ّم.
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ُتحرِّ ك تقريبيّ لمدار البيضوي حول الشمس (إذا ُكنتم ال ُتشاهدون حركة الشمس
الرسم التوضيحيّ  :1رسم م َ
واالرض ،اِضغطوا على الصورة بمساعدة الفأرة  Ctrl. +لكي تفتحوا رابط الحركة)

اُدرُسوا الرسم البيانيّ اآلتي الذي يعرض مدارات أجسام في المجموعة الشمسيّة ( َكبِّروا باستخدام أوامر تكبير العرض
لكي تتم ّكنوا من رُؤية التفاصيل الصغيرة):

איור  :2אקצנטריות של מסלולי גופים במערכת השמש
الرسم التوضيحيّ 2
عرض أبعاد أجسام مُختارة في المجموعة الشمسيّة عن مركز الشمس ،التي تقع في الجهة
في الرسم التوضيحيّ ُ 2ت َ
اليُسرى من الرسم البيانيّ  .الطرف األيسر من كل قطعة ُملَوّ َنة هو الحضيض – أقرب نقطة من مدار البيضوي إلى
الشمس ،والطرف األيمن هو األَوج – وهو أب َعد نقطة .القطع الطويلة ُتشير إلى مدارات ذات تباعُد مركزيّ (مقياس
ُعرض بصورة مُبالغ فيها
لمدى ابتعاد الشكل عن َكونه دائر ًّيا) كبير .نصف قطر الشمس هو حوالى  7.0مليون كلم وي َ
للمحورين في الطرف األيسر .لمُشاهدة مدارات الكواكب الداخليّة اِس َتخدِموا
كشريط أصفر قري َبا من نقطة األصل
َ
كبروا الرسم التوضيحيّ .2
أجيبوا عن األسئلة اآلتية:


من بين الكواكب الداخليّة – أليّ كوك َبين يوجد أكبر تباعُد مركزيّ أو اختالف مركزيّ (אקצנטריות)؟
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هل يوجد كوكب سيارة يقترب من الشمس أكثر من مُذ ّنب هالي؟ إذا نعم – أيّ كوكب؟

 .2مدارات نموذج ّية لألقمار الصناع ّية  -اِقرأوا المقاالت اآلتية ول ّخصوا ألنفسكم األجوبة عن األسئلة اآلتية:


ما هي أنواع المدارات المختلفة القائمة لألقمار الصناعيّة ،وما هي مُميّزات كل مدار؟



ما الذي يُميّز مهام األقمار الصناعيّة في كل واحد من هذه المدارات؟



ما هي حسنات وسيّئات وضع قمر صناعيّ في كل واحد من هذه المدارات؟

اُد ُخلوا إلى مادة "قمر صناعيّ " في الويكيبيديا وإلى المواضيع الفرعيّة "أنواع مدارات األقمار الصناعيّة"
/قمر_اصطناعيhttps://ar.wikipedia.org/wiki
ُدرجة في هذه الموضوعة الفرعيّة.
اِقرأوا وتع ّرفوا على كل مادة من المواد الم َُو ّس َعة الم َ
اِقرأوا المقال اآلتية في مواضيع مدارات األقمار الصناعيّة:

https://nasainarabic.net/education/articles/view/chapter5-planetary-orbits

الفرنسي "فينوس" (  )Venusواعتما ًدا على الفيلم وعلى المقال في هذا البند
اإلسرائيلي –
 .3ت َع ّرفوا على قمر الرصد
ّ
ّ
أجيبوا ول ّخصوا ألنفسكم األجوبة عن األسئلة اآلتية:


ما هي مهام هذا القمر الصناعيّ ؟



ما هي المنظومات/االجهزة األساسيّة لهذا القمر وما هي مُميّزاتها؟



ما هو نوع المدار الذي يدور فيه هذا القمر الصناعيّ؟



بماذا يختلف المُحرِّ ك األيونيّ عن الم َُحرِّ ك الصاروخيّ العاديّ ؟

اِقرأوا المقال اآلتي وشاهدوا الفيلم الموجود في آخر المقال ( ِافتحوا الفيلم في صفحة  YouTubeو َش ّغلوا الترجمة التلقائيّة
واختاروا اللغة العربيّة):
http://www.space.gov.il/ar/research-and-development/1046
اِنتبهوا :ال حاجة لتقديم حساباتكم وأجوبتكم عن األسئلة ال ُم َو ّجهة في البنود  1-3أعالهّ ،إال أنها س ُتساعدكم في اإلجابة
عن األسئلة أثناء االختبار في المرحلة الثالثة.
زءا من عالمتكم في المرحلة الثالثة.
في البندَين  5 ،4نعرض مهام للتقديم ,وستحصلون على عالمات ُتش ّكل ُج ً

صناعي وعرض مجموعة الطالب المشتركين في األولمبيادة – َحضّروا فيلمًا مدّته دقيقتان تعرضون
 .4فيلم عرض قمر
ّ
فيه أنفسكم ،مهمّة قمر صناعيّ الذي اخترته ومُميّزاته التقنيّة.
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اِختاروا قمرً ا صناع ًّيا للرصد اسمه يبدأ بالحرف الذي يبدأ به اسم مدرستكم من بوّ ابة األقمار الصناعيّة للرصد
في الرابط أدناه (أسماء األقمار الصناعيّة التي تبدأ بالحرف  aموجودة على اليمين في الصندوق األزرق واألحرف
األخرى تحتها):
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a



اُدرُسوا عن هذا القمر في الس ِج ّل وابنوا عر ً
ضا تقدميا قصيرً ا تعرضونه كفيلم قصير يتضمّن صو ًتا وصورة
ُعرض الفيلم أمام تالميذ المجموعات األخرى أثناء االختبار الذي يُجمل المرحلة
مُتحرّكة (فيديو) مدته دقيق َتين .ي َ
الثالثة ،وهذه هي خصائصه:
أ .على افتتاحيّة الفيلم أن تتضمّن اسم المهمّة التي اخترتموها ،اسم المدرسة واسم البلدة.
بً .مدّة الفيلم يجب أن ال تزيد عن  2:77دقيقة.
ج .يجب تحميل الفيلم في اليوتيوب ،على أن تكون امكانية المُشاهدة للفيلم ُم َع ّر َفة َكـ ( Unlistedمفتوح للمُشاهدة
ألصحاب الرابط فقط).

تقديم الفيلم :يجب إرسال الرابط للفيلم إلى ياميت شمني ،بريد إلكتروني  Yamit@iasa.org.ilح ّتى تاريخ
 ،12.2.21في الساعة .15:22

 .5مهام تع ُّقب مسارات أقمار صناع ّية  -في هذه المهمّة ستبحثون حركة ثالثة أقمار صناعيّة في مداراتها .سيُجرى البحث
بواسطة الرصد الم َُحو َسب ،وتحليل المُعطيات على 'جدول بيانات'  Google Sheetsجماعيّ  .تأ ّكدوا من أن كل القياسات
محفوظة في ملف واحد على أن يكون لكل قمر جدول بيانات ُمنفرد .س ُتطالَبون أي ً
ضا باإلجابة عن أسئلة ت ُخصّ القياسات
أجريتموها في ملف  WORDجماعيّ ُتقدّمونه مع 'جدول البيانات'.
التي َ
القمر الصناع ّي GPS - 1
في الرابط  http://stuffin.space/يُمكن تع ُّقب لحظة بلحظة المُعطيات الخاصّة بمدارات أقمار صناعيّة كثيرة تدور
حول الكرة األرضيّة .تستند المعلومات إلى قياسات راداريه لمنظومة تع ُّقب األقمار الصناعيّة األمريكيّة – SSA
 Space Situational Awarenessوإلى مُحاكاة م َُحو َس َبة لمسار القمر الصناعيّ َوفق أحدث القياسات الم َُحتل َنة.
عرض في الموقع .اِستخدموا مُتص ّفح
إذا كان مُتص ّفح الكروم لديكم ليس داعمًا لِـ  ،FLASHفإن مسارات األقمار ال ُت َ
ميكروسوفت  EDGEأو أيّ ُمتص ّفح آخر يُم ّكنكم من رُؤية المدارات في الموقع.


اِختاروا مجموعة أقمار من القائمة العُلويّة في اليسار في "( "Groupsاُنظروا الى الرسم التوضيحيّ :)3
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الرسم التوضيحيّ 3
اِختاروا قمر  GPSمن القائمة التي ُتف َتح بواسطة الضغط على اسمه في القائمة .سجّلوا ألنفسكم اسمه الكامل كما



ُعرض مداره
يظهر في القائمة .بعد اختيار القمر ُتف َتح قائمة بتفصيل مُعطيات القمر في الجهة اليُمنى من الشاشة وي َ
باللون األخضر .الـ "פריגיאה  "Perigee -هي النقطة على المدار التي يكون فيها القمر الصناعيّ أقرب ما
يُمكن من الكرة األرضيّة ،وهي ُتقابل نقطة "الحضيض" الشمسيّ لجسم يدور حول الشمس ،ونقطة الـ "אפוהליון
  "Apogeeهي النقطة على المدار التي يكون فيها القمر الصناعيّ أبعد ما يُمكن عن الكرة األرضيّة ،وهيُتقابل نقطة "األوج" الشمسيّ لجسم يدور حول الشمس .اِنتبهوا إلى أن المُعطيات الم َُس ّجلَة في القائمة هي قِ َيم
ارتفاع نقط َتي الحضيض واألوج للقمر عن سطح الكرة األرضيّة ،بينما ال ِق َيم الحقيقيّة لبُع َدي نقط َتي األوج
ي مدار لقمر صناعيّ بحسب قانون المدار البيضوي لكِبلر ُتقاس من مركز الكرة األرض ّية.
والحضيض على أ ّ

الرسم التوضيحيّ 4


عليكم أن ُتجروا قياسات لمدار القمر الصناعيّ بفترات زمنيّة ثابتة بحيث يكون لديكم  07قياسً ا في ك ّل دورة.
الدورةَ .س ّجلوا ألنفسكم زمن دورة ( )Periodالقمر الصناع ّي كما يظهر في القائمةَ .خ ّ
ططوا أزمنة إجراء
القياسات وس ّجلوها في جدول إكسِ ل جماعيّ  .في ك ّل عمليّة قياس س ّجلوا في الجدول زمن إجراء القياس ،سرعة
ُ
ي القياس ليس في الزمن ال ُم َقرَّ ر
جر َ
القمر الصناعيّ ( )Velocityوارتفاعه عن سطح األرض ( .)Altitudeإذا أ ِ
ً
(مثال :إذا قرَّ رتم أن تكون قياساتكم على ك ّل رُبع ساعة ،وتذ ّكرتم أن تفعلوا ذلك فقط في الساعة ،12:22:21
َسجّ لوا  12:22:21كزمن القياس ،ون ّفذوا القياس التالي في الساعة  12:32:22كما كان م ّ
ُخط ًطا) .ن ّفذوا القياسات
5
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ً
مسؤوال عن بضعة
خالل دور َتين كامل َتينَ .و ِّزعوا المهمّة فيما بينكم بحيث يكون كل تلميذ أو كل َزوج من التالميذ
قياسات.

الرسم التوضيحيّ 5


اِس َتخدِموا برنامج إكسِ ل ( )Excelأو  Google sheetsفي تنفيذ المهام اآلتية:
أ .اُرسُموا رسمًا بيان ًّيا لبُعد القمر الصناعيّ عن مركز الكرة األرض ّية كدالّة للزمن.
ب .اًرسموا رسمًا بيان ًّيا لسرعة القمر الصناعيّ كدالّة للزمن.
القياسين الل َذين يكون فيهما بُعد القمر عن مركز الكرة األرضيّة هو األصغر (أقرب
ج .أَ ّكدوا في جدول اإلكسِ ل
َ
قيا َسين إلى الحضيض) .أَ ّكدوا في جدول اإلكسِ ل القيا َسين الل َذين يكون فيهما بُعد القمر عن مركز الكرة
األرضيّة هو األكبر (أقرب قيا َسين إلى األوج).

القمر الصناع ّي  – 2صاروخ مُستع َمل لِـ SpaceX


اِختاروا قمرً ا صناع ًّيا من مجموعة ( "SpaceX" )Groupله مدار بيضوي بارز يزيد ارتفاع أوجه عن
 33,333كلم.



أجريتموها على قمر الـ  GPSعلى قمر الـ  SpaceXالذي اخترتموه ،وارسموا
َك ّرروا كل العمليّات التي َ
َّ
الخطين البيانيَّين وأجيبوا عن األسئلة في ملف .WORD



بعدما اكمال المهمة ،قدّروا ساعة الحضيض وساعة األوج التالي َتين وسجّ لوهما في جدول البيانات.



بنا َء على تقديركم ،قوموا برصد القمر الصناعيّ في الفترة القريبة من ساعة الحضيض وفي الفترة القريبة من
ُتو َّقع)َ .س ّجلوا ب ِد ّقة في جدول البيانات بدرجة
ساعة األوج (اِب َدأوا الرصد قبل حوالى نصف ساعة من الزمن الم َ
ِد ّقة  ±ثانية من نقطة الحضيض ومن نقطة األوج :ما هي السرعة وما هو بُعد القمر عن مركز الكرة األرضيّة
في ها َتين النقط َتين.
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القمر الصناع ّي Venus - 3
جرى حال ًّيا تجربة َ
لخفض مداره بواسطة ُم َح ِّرك أيون ّي ُي َش َّغل
في إطار مهمّة القمر الصناع ّي اإلسرائيليّ -الفرنسيّ "فينوس" ُت َ
بصورة م ّ
ُتقطعة ،على مدى نصف سنة ،ينخفض خاللها القمر الصناعيّ من  077كلم ح ّتى ارتفاع نهائيّ هو  477كلم.
ُي َفعَّل دفع الم َُحرِّ ك األيونيّ با ّتجاه مُعاكس ال ّتجاه سرعة القمر الصناعيّ األمر الذي يجعله يخسر من سرعته ومن ارتفاعه.
ُمدّة ت َشغيل الم َُحرِّ ك في ك ّل دَورة يتعلّق بمدى شحن بطاريّة القمر ولذلك وتيرة انخفاض القمر الصناعيّ ليست دائمًا ثابتة.
يُمكن أي ً
ضا أن تكون هناك أيّام ال يجري فيها ت َشغيل الم َُحرِّ ك.
تع ّقبوا َيوم ًّيا (مرّة واحدة في اليوم) في ك ّل يوم ابتدا ًء من يوم  22كانون الثاني وح ّتى يوم  11شباط مسار هذا القمر
َ 
و َس ّجلوا في جدول البيانات .مهمّتكم هي تشخيص االنخفاض في ارتفاع القمرَ .س ّجلوا في كل يوم في جدول البيانات
مُعطيات ارتفاع القمر في الحضيض وفي األوج.
في نهاية المرحلة س ُنرسل لكم المُعطيات الحقيقيّة للقائمين على عمل القمر الصناعي هذا في الصناعة الجوّ يّة من أجل
المُقارنة.

تقديم المه ّمة – عليكم أن ُترسلوا لنا مل َّفين:
عليكم تقديم ملف إكسِ ل أو  Google sheetsفيه جداول بيانات مُنفردة عن كل واحد من مدارات األقمار الصناعيّة
أجريتم قياسات خاصّة عليها .اِعرضوا نتائج كل قياسات الرصد التي نافذتموها والخطوط البيانيّة التي ُ
ِب منكم أن
طل َ
التي َ
ترسموها.
ِلمي.
اِحرصوا على كل قواعد عرض البيانات في جدول أو في رسم
بياني ،كما تعلّمتم في موضوعة البحث الع ّ
ّ
الملفات التي س ُترسلونها س ُت َقيَّم وس ًتش ّكل جُزءًا من عالمتكم للمرحلة الثالثة .يجب تحميل الملفات في الملف الذي تم فتحه
لكم في درايف في المرحلة الثانية ح ّتى تاريخ  22.2.2321ح ّتى الساعة .15:33

تذكير :تقديم الفيديو ،كما أشرنا إليه في بداية هذا البيان ،هو ح ّتى تاريخ .12.6.61

مع تم ّنيّاتنا لكم بالنجاح!
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