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 المحاضرة  المحتوى

 
 

 : القمر الصناعي

هو آلة أُطلقت إلى الفضاء الخارجي لتدور حول األرض أو حول جسٍم آخر موجود  

حيث يوجد الكثير من األقمار الصناعية التي تدور حول األرض ضمن مدارات    ,هناك

بعضها يُستخدم اللتقاط صوٍر لكوكب األرض وبعضها يستخدم ألخذ صور    ,معينة

ليساعد   البعيدة  المجرات  حتى  أو  السوداء  الثقوب  أو  الشمس  أو  األخرى  للكواكب 

لذلك تُستخدم بعض األقمار   فةإضاالنظام الشمسي.  العلماء على فهم طبيعة الكون و

 . الصناعية في مجال االتصاالت بمختلف أشكالها

http://www.gis.ntu.edu.au/
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المدار   إلى  ليصل  بواسطة صاروخ  الخارجي  الفضاء  إلى  الصناعية  األقمار  تُطلق 

حيث يُضبط تسارعه ليصبح مساويًا لقوة جاذبية األرض للقمر، فبدون هذا  المحدد له،  

البقاء ضمن المدار والدوران حول األرض بل  التساوي لن يتمكن قمر صناعي من  

 .قد يسبح في الفضاء أو يسقط عائًدا إلى األرض

على الرغم من اختالف أنواع األقمار الصناعية وأحجامها، تشترك بأجزاء رئيسية 
 : هي

 .نظام الطاقة، ويتكون من ألواح الطاقة الشمسية أو مولدات الطاقة النووية •

 .المعلومات إلى األرض واستقبالها منهاهوائيات إلرسال  •

 .معدات لجمع المعلومات كالكاميرات والحساسات وأجهزة االستشعار •

الصناعي ومساره من خالل صواريخ  • القمر  لتعديل مكان  بعد  التحكم عن  نظام 
 .جانبية

 
والمدار   بها  سيقوم  التي  المهمة  االعتبار  بعين  تؤخذ  الصناعي  القمر  عند صناعة 

 .المناسب لتحديد السرعة المطلوبة

 : يمن انواع االقمار الصناعية ما يل
 

الفلكية -1 الصناعية  األقمار  تعرف  الفلكية  الصناعية   األقمار 

بأنها سواتل تستخدم لرصد الكواكب والمجرات   (Astronomical:باإلنجليزية)

المر أو  الفضائية  التلسكوبات  عليها  ويطلق  الفضائية،  واألجسام  صاد  البعيدة 

الفلكي  الفضائي، ويعتبر أول قمرين صناعيين فلكيين تم تشغيلهما هما المرصد 

  .Orion 1وتيلسكوب  OAO- 2األمريكي

الحيوية -2 األقمار  تعتبر  الحيوية  سواتل   (Biosatellites:باإلنجليزية )األقمار 

أول   ناسا  األمريكية  الفضاء  أطلقت وكالة  الفضاء، وقد  إلى  الحياة  لنقل  مصممة 

م، وكانت تحمل هذه األقمار 1969-1966ثالثة أقمار حيوية في الفترة ما بين  

م 1957ذباب الفاكهة، وبذور قمح، وبيض ضفادع، وبكتيريا، وقرداً، وفي تاريخ  

هي أول قمر صناعي يحمل حيواناً نحو الفضاء وهو كلب يدعى    2كانت سبوتيك  

 .اليكا
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االتصاالت -3 صن  :أقمار  من  األقمار  هذه  وتضخيم  تعتبر  بنقل  وتقوم  اإلنسان  ع 

إشارات االتصاالت الراديوية من خالل أجهزة اإلرسال واالستقبال، حيث يعمل  

مواقع  أساس  على  والمستقبل  المرسل  بين  اتصال  قناة  بمثابة  االتصاالت  قمر 

اإلذاعية   التطبيقات  ألغراض  األقمار  هذه  تستخدم  كما  مختلفة،  جغرافية 

والهاتفية، باإلضافة إلى أنه يدور حول األرض ما يقارب  والتلفزيونية، والعسكرية،  

 .قمر صناعي لالتصاالت تُستخدم من قبل الحكومة والمنظمات الخاصة 2000

األرض -4 في   :أقمار رصد  الالزمة  البيانات  توفير  أجل  من  األقمار  هذه  تستخدم 

المستخدمي تلبية احتياجات  ن قرارات مكانية، وزمانية، وطيفية متنوعة من أجل 

المختلفة في البلد ولالستعمال العالمي كذلك، وتستخدم البيانات المأخوذة من هذه  

األقمار في العديد من التطبيقات التي تشمل الزراعة، والموارد المائية، والتخطيط  

الكوارث، وغيرها   وإدارة  والغابات،  والبيئة،  المعادن،  والتنقيب عن  الحضري، 

 .الكثير

عبارة  (navigation:باإلنجليزية )بالمالحة يعتبر قمر المالحةاألقمار الخاصة   -5

عن قمر صناعي مصمم بشكل صريح للمساعدة في المالحة في البحر باإلضافة 

إلى المالحة الجوية، وتعتمد هذه األقمار على التحول الدوبلري والتغير الذي يحدث  

طوط الطول والعرض  في تردد القمر، حيث يمكن للسفينة في البحر أن تحدد بدقة خ 

 .الخاصة بها

تساعد األقمار الصناعية الخاصة بالطقس في التعرف على األرصاد   :أقمار الطقس -6

البيئي   القمر  هو  األقمار  هذه  على  الجيد  المثال  ويعتبر  بالطقس،  والتنبؤ  الجوية 

بالنسبة لألرض الثابت  بشكل عام   GOESالتشغيلي  األقمار  هذه  تحتوي  كما   ،

مكنها تقديم صور لطقس األرض إما من مواقع ثابتة مستقرة بالنسبة  على كاميرات ي

 .لألرض أو من مدارات قطبية

تُعرف هذه األقمار بأنها سواتل مصممة لتدمير الرؤوس    :األقمار الصناعية القاتلة -7

الحربية من البلدان المعادية، واألقمار الصناعية، واألجسام الفضائية التي تشكل  

على األرض، وقد تم اإلعالن عن أول قمر صناعي قاتل في  خطراً على الحياة  

 .م1973عام 

جمع  في  العسكرية  الصناعية  األقمار  تساعد  العسكرية  الصناعية  األقمار 
المبكر   واإلنذار  العدو  تحركات  ومراقبة  النووي  والرصد  المشفرة  االتصاالت 
بإطالق الصواريخ والتنصت على الوصالت الراديوية األرضية وللحصول على  
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الفوتوغرافي باستخدام تلسكوبات كبيرة اللتق بالرادار  للمناطق تصوير  اط صور 
 .العسكرية المتعددة

 

تسمى  مسارات  األرض  حول  حركاتها  خالل  الصناعية  األقمار  تسلك  و 

حركية   علية  فيطلق  األقمار  مدارات  يصف  الذي  العلم  أما  بمدارات 

و المدارات بارتفاعات و أشكال مختلفة    “orbital dynamics” المدارات

ا  تنقسم  و  بيضاوى  اآلخر  و  مستدير  الصناعية  فبعضها  حيث  ألقمار  من 

تنقسم االقمار الصناعية من و     دورانها حول األرض إلى أكثر من نوع طريقة  

 حيث طريقة دورانها حول االرض الى اكثر من نوع وانواع المدارات هي: 

 

 : المدارات المنخفضة-1

low earth orbit(leo) 
إلى   400بين  هو مدار دائرى في ارتفاع قريب من سطح األرض يراوح  

ألغراض االستشعار     كم، و بشكل عام تستخدم المدارات المنخفضة1000
هذا  عند  و  الطقس  أقمار  و  االستطالع  و  العلمية  لألبحاث  و  بعد  عن 
االرتفاعات المنخفضة ال تكون ثابتة على موقع واحد من سطح األرض , 

 .اآلن زمن دورانها حول األرض أقل من زمن دوران األرض حول محوره
وفية يدور القمر بسرعة كبيرة ويكون حجمة صغيرا, مما يمكنه من تغطية مساحات 

 كبيرة من الكوكب, وعدم البقاء فوق منطقة محددة االكثر من دقائق.
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 : المدار الثابت-2
geostationary orbit (geo ) 

كم فوق خط   35786يعرف بالمدار المتزامن أو الساكن و هو على ارتفاع  
فيه القمر كإنه ثابت في السماء فوق نقطة على األرض، و يدور   االستواء، و

 ( قدرها  بسرعة  اى  محورها  حول  دورانها  مع  متزامنا  األرض  حول 
ميل /ثانية ( و هى سرعة دوران األرض نفسها اى أن المدة الزمنية  3075

ثوانى و هكذا   4دقيقة و    56ساعة و    23للدورة الواحدة للقمر الصناعى هى  
ال هو يبدوا  و  استخدامآ  المدارات  أكثر  من  المدار  هذا  و  ثابت  كإنة  و  قمر 

 . مناسب ألقمار االتصاالت و البث اإلذاعى و التليفزيونى و المعلوماتى
 :مدار األرض العالى -3

high earth orbit   (heo) 

الف كم، و هو دائرى الشكل    20الف الى    10راوح ارتفاع هذا المدار من  تي
 .مفيد للمالحةتقريبا و 

 
 4-:المدار القطبى

polar orbital ) po) 
وهو مدار منخفض فوق القطبين الشمالى و الجنوبى ، يبلغ علو هذا المدار  

دقيقة و هو مفيد لعمليات االستطالع و    102كم، و تبلغ مدة الدورة    870
و الخرائط  رسم  و  األرضى  القمر    المسح  هذا  و  المراقبة  و  االستكشاف 

 .يستطلع كامل سطح األرض ألنه يدور فوق كل خطوط العرض
 
 :المدار اإلهليجى-5

Elliptical orbit(eo)    
من  تي ارتفاعة  من    400راوح  اقل  لالقمار   200إلى  مناسب  هو  و   ، كم 

 .ذارنالصناعية العسكرية للمراقبة و االستطالع و اإل
 
 : المدار االستوائى المتزامن -6
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(synchronous equatorial orbit ) 
عندما يدور القمر في مدار حول األرض فوق خط االستواء، بمعدل دوران  

 . األرض حول محورها نفسه
 

 


