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 مبادئ حركت األقمار الصناعيت / أوالً 

 تزودنا التي المجسات حمل في ومهما   رئيسيا   دورا   الصناعية األقمار تلعب•
   بالحياة متعلقة والبيانات المعلومات بكل

 الزراعية المحاصيل ورصد والمناخ الطقس ورصد الجوية التنبؤات :أمثلة•
 .المعادن وجود اماكن وكشف

 المجسات نوعية في وتطور الصناعية األقمار نوعية في كبير تطور حدث•
 . والتحميل والعرض التخزين وبرامج اآللية الحواسيب في وتطور تحمميا، التي

 الظروف بسبب الصناعات باقي عن وأدواتيا الصناعية األقمار صناعة تختمف•
 الجزيئات ووجود الفراغ واتساع الجاذبية انعدام :الخارجي الفضاء في المختمفة
   الفضاء في العالق والغبار الدقيقة

  بالمنصات التصوير مجسات تحمل التي الصناعية األقمار تسمى•
 أو الشاحنات أو السيارات مثل أرضية منصات عمى المجسات توضع أن يمكن•

   الطائرات أو المناطيد أو العالية المباني
  بين رتفاعياا يتراوح (Orbits) مدارات إلى الصناعية األقمار إطالق يتم•

  كم (36000) إلى  كم150
 التغطية ومساحة الدوران ونظم الميل ودرجة االرتفاع حيث من المدارات تختمف•

 2   األرضية



 عوائق وضع األقمار الصناعيت في مدارها

 الصناعي القمر تحمل التي الصواريخ أجزاء تصميم   
 المستعمل الوقود نوعية   
 األرضية الجاذبية قوة عمى التغمب كيفية   
 المركزية الطرد قوة   
 الجوي الغالف من الدنيا الطبقات مقاومة  
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 مبادئ حركت األقمار الصناعيت 
 الكواكب وتدور المركز الشمس تمثل حيث الشمس حول تدور الكواكب أن•

   .نفسيا حول
 .م 1957 عمم األرض حول يدور قمر أول (Sputnik) القمر يعتبر•
 واستنبط ومتجانسة ثابتةو  منتظمة بحركة تتحرك الكواكب أن كبمر العالم الحظ•

   : الكواكب بحركة متعمقة قوانين ثالثة
 :أن عمى وينص الكواكب مدارات بأشكال يتعمق : األول القانون1)

 إحدى في الشمس وتقع إىميجي مدار في بيضاوية بحركة الشمس حول الكواكب تدور
  . بؤرتيو

 :عمى وينص الشمس حول الكواكب دوران بسرعة يتعمق : الثاني القانون  2)
 الشمس وبين بينو الواصل الوىمي الخط يمسح بحيث مداره في الكوكب يتحرك 

  . متساوية وأزمنة مساحات في
 من قريباً  كان فإذا ، عنيا لبعده تبعاً  الشمس حول دورانو في الكوكب سرعة تختمف *

   حوليا دورانو سرعة قمت كمما الشمس عن بعده زاد وكمما ، أكبر بسرعة يدور الشمس
  : عمى وينص الشمس عن الكواكب بأبعاد يتعمق : الثالث كبمر قانون3)

   سنتو مربع مع طردياً  الشمس عن الكوكب بعد مكعب يتناسب 
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 في وقوعو ىو األرض حول دائري بمدار جسم أي دوران شرط أن•
  . المركزية الطرد وقوة األرضية الجاذبية قوة بين اتزان منطقة

 يتم عندما ضر األ  حول دائري مدار في تدور الصناعية فاألقمار•
 . المركزية الطرد قوة بواسطة ضيةر األ  الجاذبية قوة إلغاء
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 العالقت بين قوة الجاذبيت األرضيت وقوة الطرد المركزيت
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 سرعت القمر الصناعي من المعادلتين السابقتين
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 حساب ارتفاع مدار القمر الصناعي 
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 المدار اإلهليجي 

 الشكل إلى الدائري الشكل من الصناعي القمر مدار يتغير•
 .(km/s 11.2) إلى الصناعي القمر سرعة تزيد عندما اإلىميجي

 األرضية الجاذبية من الصناعي القمر يتحرر السرعة ىذه في•
   مداره ويترك

  سرعتيا تبمغ أن البد الفضائية المركبات تحمل التي الصواريخ•
(11 km/s) األرضية الجاذبية تأثير من تتحرر حتى. 
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 نقطت الحضيض ونقطت األوج
  . الصناعي القمر مدار في األرض من نقطة أقرب ىي :الحضيض نقطة•
  الصناعي القمر مدار في األرض من نقطة أبعد ىي : األوج نقطة•
 وتعتبر الرئيسي شبو المحور ضعف ىي واألوج الحضيض نقطتي بين المسافة•

 . المدار لحجم مقياس
 المدار شكل يكون بؤرتين أي تقارب عند :المدار شكل بؤرتين أي بين المسافة تحدد•

  .إىميجياً  يكون تباعدىما وعند دائريًا،
   األوج ونقطة الحضيض نقطة بين الواصل الخط ىو : القبا خط•
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 أنواع مدارات األقمار الصناعية / ثانيًا 
 ارتباطاً  يرتبط المجس وخصائص الصناعي القمر مدار اختيار إن•

 التي المرجوة النتائج مختمف لتحقيق الالزمة باالستراتيجية وثيقاً 
 .المطموب االستخدام تحقق

 :جداً  ىامة ميزة والمنخفضة العالية المدارات أنواع اختالف يعتبر•
 لمختمف العالمية الخرائط ورسم المتكررة والتغطية المستمر الرصد لتحقيق –

 .األرض سطح عمى تحصل التي األحداث
  متعددة عممية أىداف لتحقيق مناسبة مرونة توفر–

  دائرية مدارات في األرض حول تدور الصناعية األقمار أغمب•
 نظام في تكمفة أقل وتعتبر إىميجية مدارات في تدور األقمار بعض•

 .الصناعية األقمار منصات دفع
 المستوى تسمى والدائري اإلىميجي الصناعية األقمار مدارات•

 .المداري
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 (Orbital Plane)المستوى المداري 
 خط عن المداري المستوى ميل درجة عمى المدارات أنواع جميع تعتمد•

 : االستواء
 أن يعني فيذا (صفر) تساوي الميل درجة كانت إذا :االستوائي المدار1)

   االستواء لخط مناظر بمدار يدور الصناعي القمر
 القمر فإن (90) تساوي الميل زاوية كانت إذا :القطبي المدار2)

 المداري المستوى يكون بحيث ، األرض قطبي فوق يدور الصناعي
   والجنوبي الشمالي القطبين مع واحد خط عمى واقع

 ميالن بزوايا مدارات في الصناعية األقمار تدور :المائمة المدارات3)
   القطبي والمدار االستوائي المدار بين تتراوح ، متفاوتة

 درجة (90) من قريبة مدارات ىي :القطبية شبو المدارات4)
 الطول خط عن المدار ميل لدرجة تبعاً  المدارات ىذه تسمية يعود•

 .والجنوبي الشمالي القطبين بين الواصل
15 



 مدارات في لمتحميق بعد عن االستشعار منصات معظم صممت•
 دوران مع باالشتراك جنوبيا إلى ضيةر األ الكرة شمال من تتجو

   الشرق نحو الغرب من األرض
 األرض سطح معظم بتغطية الصناعية لألقمار الدوران ىذا يسمح•

 . محددة زمنية فترة خالل
 .الصناعي القمر لمدار المناظر األرضي الخط ىو :النظير خط•
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 مدار التزامن األرضي 
 دورة يكمل لكي الالزمة الزمنية الفترة زادت كمما الصناعي القمر ارتفاع زاد كمما•

 . األرض حول واحدة
  ارتفاعو مدار عمى الواقع الصناعي القمر يستغرقيا التي الزمنية الفترة إن•

(35.786 km) واحداً  نجمياً  يوماً  تساوي األرض حول واحدة مرة يدور لكي . 
 درجة (360) تدور لكي األرض تستغرقو الذي الزمن يعني : النجمي اليوم•

 ثانية 4.091 و دقيقة 65 ، ساعة  23 ويساوي
 السماء في الشمس موقع عمى بناءً  نقيسو الذي الزمن ىو :الشمسي اليوم•

 األرض سطح عمى تماماً  عمودية الشمس تكون حينما الظير وقت من ويحسب
 .ساعة 24 ويساوي التالي اليوم ظير وحتى

  ارتفاع عمى الصناعية األقمار فيو تدور الذي المدار ىو :األرضي التزامن مدار•
(35.786 km)   

 مع تتزامن األرض حول مداره في الصناعي القمر فييا يدور التي الزمنية الفترة•
 . نفسيا حول األرض دوران معدل

 مدار وىو السماء في ثابت كأنو المدار ىذا في الصناعي القمر يظير لذلك•
 17 .صفر تساوي ميالنو وزاوية االستواء لخط مناظر دائري
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 أىمية مدار التزامن األرضي
 :االتصاالت ألقمار ومناسب ىام مدار ىو األرضي التزامن مدار إن•
 وال دائم بشكل الصناعي القمر نحو األرضية المحطات توجيو يتم•

 .آلخر وقت من الصناعي القمر تعقب إلى تحتاج
 الدائمة الرؤية تحقيق بيدف المدار ىذا والمناخ الطقس أقمار تستخدم•

 والسحب األعاصير تحرك مراقبة مثل المناخية لمظواىر والمستمرة
   المياه حرارة درجة ورصد

 .بأكمميا قارة تغطي قد فالمرئية ، جداً  كبيرة التغطية مساحة•
  : ضير األ  التزامن مدار عيوب•
   والخريفية الربيعية الكسوف فترات أثناء منخفض الكيربائي التجييز أن•
 منخفضة المكانية دقتيا تكون النوع ليذا الصناعية األقمار مرئيات أن•

   .المدار ارتفاع بسبب
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 مدار التزامن الشمسي( 2
 وبين األرض، إلى الواصمة الشمسية األشعة خط بين الواقعة الزاوية إن•

 الشمس حول األرض دوران بسبب تتغير األرض لسطح األفقي المستوى
 األرض من ما مساحة تتمقاه الذي الشمسي االشعاع مقدار فإن وبالتالي

 .آلخر وقت من يتغير
  : المشكمة ىذه لحل•
 األرض حركة مع يتماشى الصناعية لألقمار مناسب مدار تحديد تم•

 مدار في األرض حول يدور الصناعي القمر فإن ولذلك الشمس، حول
   األرض سطح عمى الشمسية األشعة سقوط مع تتزامن بزاوية

 الشمس بأشعة الصناعي القمر بطاريات خاليا تزويد يضمن وبالتالي•
 المنعكسة األشعة لرصد دائم بشكل الشمس أشعة وجود إلى باإلضافة

   األرض سطح عمى الواقعة االجسام من
 االستواء خط يعبر صناعي قمر وكل الشمسي التزامن مدار يسمى•

 20 :التالية المعادلة حسب المحمي التوقيت بنفس يومياً 



 القمر فييا يقطع التي النقطة ىي :التصاعدي العبور نقطة•
 إلى األرضية الكرة جنوب من متجياً  االستواء خط الصناعي

 .شماليا
 الصناعي القمر فييا يقطع التي النقطة ىي :التنازلي العبور نقطة•

 .جنوبيا إلى األرضية الكرة شمال من متجياً  االستواء خط
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 اختيار المدار المناسب ألقمار االستشعار عن بعد/ ثالثاً 
   االستواء خط عند مفمطحة ىي بل كروية ليست األرض•
 الطول خطوط عمى الصناعي القمر لموقع إزاحة تحدث أن الممكن من•

 تدور األرض وألن نفسيا حول األرض دوران بسبب وذلك الغرب باتجاه
 . ساعة 24 حول درجة (360)
 الفترة حساب خالل من الصناعي لمقمر المناسب المدار موقع اختيار إن•

   :التالية المعادلة من معرفتيا يمكن الطول خط عمى لإلزاحة الزمنية
 بالدقائق الزمنية الفترة × 0.25 =االستواء خط عمى الصناعي القمر إزاحة
 درجة 25.798 =  103.192 × 0.25 = اليندي الصناعي القمر إزاحة
  بحوالي تقدر (1) الطول خط مع االستواء خط تقاطع عند القمر لنفس اإلزاحة قيمة

(111.32km) 
 2872km = 111.32 × 25.798 = اإلزاحة قيمة
   االستواء خط عند(km 2872) ستكون المتعاقبة المدارات إزاحة قيمة إن
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