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النهائي
مهام تحضير ّية استعدا ًدا للحفل
ّ
خالل المُسابقة تعلّمتم عن االستخدامات المُت َنوّ عة لألقمار الصناعيّة وعن القوانين الفيزيائيّة التي تتح ّكم بحركتها وطريقة
عملها .استعدا ًدا للحفل النهائي قوموا بمُراجعة مُج َمل الموا ّد التعليميّة التي تعلّمتموها في فتر َتيّ االستعداد للمرحل َتين أ َو
ج ،وكذلك مُراجعة مضمون عرض تقديم االفتتاحيّة للمُسابقة .باإلضافة إلى ذلك ،س ُتعمّقون فهمكم في قانون كِبلر الثالث
(المهمّة األولى – الميزان ال َكونِيّ ) ،وكذلك في موضوع التصوير المُتعدّد األطياف (المهمّة  – 2األبيض واألسود في
َ
حاجة بأن ُترسلوا لنا نتائج المهام التحضير ّية ،فهي ُم ّعدَّة لمُساعدتكم على تهيئة أنفسكم للتح ّديّات التي
األلوان) .ال
س ُتواجهونها في الفعّاليّات النهائيّة.

 .1الميزان ال َكون ِّي
جرم سماويّ ذي ُكتلة
خالل المُسابقة تع ّرفتم على قوانين كِبلر الثالثة التي تتناول حركة األجرام السماويّة التي تدور َحو َل
ٍ
َ
ت من السنين ،قانون الجاذبيّة العا ّم.
صاغ نيوتون ،بعد ذلك ِببضع عشرا ٍ
ضخمة .وضع كبلر األ ُسُس التي بنا ًء عليها
اِقرأوا وافهموا المعلومات التي سنأتيكم بها الح ًقا و َن ّفذوا المهمّة التي تليها (حساب ُكتلة جرم سماويّ ).
أ) ما هي قُ ّوة الجاذب ّية؟
الجذب التي تعمل على جسم تتعلّق بصفة خاصّة بالجسم
قُوّ ة الجاذبيّة هي قُوّ ة َجذب تعمل بين جس َمين .مقدار قُوّ ة َ
ُت َسمّى "ال ُكتلة" .يُمكن اعتبار ال ُكتلة على أنها قِياس لك ّميّة المادّة ال َموجودة في الجسم – كلما كانت المادّة في الجسم
أكثر ،تكون ُكتل ُت ُه أكبر.
قُوّ ة الجاذبيّة التي تعمل بين أجسام تألفونها في حياتكم ال َيوميّة هي قُوّ ة ضعيفة ج ًدا ،ال تستطيعون أن تشعروا بها .لكي
تكون هذه القُوّ ة ذات تأثير ملموس ،يجب على األق ّل أن يكون أحد الجس َمين المُجاذ َبين ذا ُكتلة ضخمة :جرم سماويّ
كالشمس ،كالكرة األرضيّة ،كالقمر وما شابه ذلك.
ب ال ُكتلة ،فإن قُوّ ة الجاذبيّة تتعلّق أي ً
ضا بالمسافة بين الجس َمين .كلما كانت المسافة بينهما أكبر تكون قُوّ ة الجاذبيّة
بجا ِن ِ
بينهما أصغر.
ب) قانون الجذب ّية العا ّم لنيوتون
نجح نيوتون في إيجاد عالقة رياضيّة بين قُوّ ة الجاذبيّة وبين ُكتل َتيّ الجس َمين والمسافة التي بينهما .وجد أن قُوّ ة
الجاذبيّة تتناسب طرد ًّيا مع حاصل ضرب ُكتلة الجسم األوّ ل في ُكتلة الجسم الثاني وعكس ًّيا مع تربيع المسافة التي
َ
نصوغ ذلك بالنسبة لقمر صناعي يدور َحول َكوكب سيّار ،بالمعادلة اآلتية:
بينهما .يُمكن أن
)(1

𝑀∙𝑚
𝑟2

𝐺=𝐹

ُمثل ُكتلة الكوكب السيّارَ ،و  - rي ّ
ُمثل ُكتلة القمر الصناعي– M ،ي ّ
ُمثل القُوّ ة العاملة بين الجس َمين - m ،ي ّ
 –Fي ّ
ُمثل
المسافة بين الجس َمين.

1

אולימפיאדת רמון לחלל לחטיבות הביניים תשע"ח – משימת הכנה לשלב הגמר

 Gهو مقدار ثابت ُي َسمّى ثابت الجاذبيّة العا ّم ،وقيمته العدديّة هي  66.7( 66.710-12مقسوم على تريليون) ،بحيث
تُقاس ال ُكتلة بالكيلوغرام ،المسافة باألمتار والزمن بالثواني.
ج) العالقة بين قانون كبلر الثالث وقانون الجاذب ّية العا ّم لنيوتن
في المرحلة الثالثة من المُسابقة استخدمتم قانون كبلر الثالث .ي ُنصّ هذا القانون على أنه إذا كانت عدّة أقمار صناعيّة
َّورة يتناسب طرد ًّيا
تدور َحو َل كوكب سيّار ،فهناك عالقة بين نصف قُطر مدار األقمار وزمن دَورتها :تربيع زمن الد َ
مع تكعيب نصف قُطر المدار.
َّورة يمكن شرحُها بواسطة قانون الجاذبيّة العا ّم لنيوتن .عندما يتحرّك جسم
العالقة بين نصف قُطر المدار وزمن الد َ
في حركة دائريّة فإنه ُي َغ ِّي ُر من ا ّتجاهه ُك ّل لحظة .رأى نيوتن أنه ألجل تحقيق ذلك يجب أن ُن َفعِّل على الجسم ُقوّ ة
مُتواصلة با ّتجاه المركز .القُوّ ة المطلوبة تتعلّق ب ُكتلة الجسم الذي يتحرّك بشكل دائريّ ( ،)mبنصف قُطر الدائرة
َّورة ( ،)Tوذلك على النحو اآلتي:
التي يتحرّك عليها ()rوبزمن الد َ
𝑟 4𝜋 2

)(2

𝑇2

𝑚=𝐹

قار ّنا بين القوّ ة المطلوبة لتحقيق حركة دائريّة (المعادلة  )2بقوّ ة الجاذبيّة من قانون الجاذبيّة العا ّم (المعادلة )1
إذا َ
نحصل (بتبديل الطر َفين) على:
𝑟3

)(3

4𝜋 2
𝑀𝐺

= 𝑇2

َورة جسم يدور بتأثير الجاذبيّة يتناسب طرد ًّيا مع تكعيب نصف قُطر المدار ،بحيث أن
معنى ذلك أن تربيع زمن د َ
مُعامل التناسب هو .4π2/GMالحظوا أن المقدار  4π2/GMيتعلّق فقط ب ُكتلة الكوكب السيّار الذي يدور الجسم
ُتساو لجميعها ،ولذلك يُمكن
َحولَه .بالنسبة ل ُك ّل األقمار الصناعيّة التي تدور َحول نفس الكوكب السيّار ،هذا المقدار م ٍ
اعتبارُه عد ًدا ثاب ًتا بالنسبة ل َكوكب سيّار مُع َطى.
سماوي
د) مهمه :حساب ُكتلة جرم
ّ
بواسطة المعادلة األخيرة باستطاعتكم أن تحسُبوا ُكتلة الكرة األرضيّة .ألجل ذلك عليكم أن تس َتعينوا بنتائج التجارب
أجريتموها في المرحلة الثالثة من ال ُمسابقة.
التي َ
 )1بإجراء تغييرات على طر َفيّ التعبير الرياضيّ لقانون كبلر الثالث (المعادلة َ ،)3عبِّروا عن ُكتلة الكوكب السيّار
بداللة نصف قُطر مدار القمر الصناعي وزمن دَورته.
َورة ُك ّل واح ٍد من األقمار الصناعيّة التي بحث ُتموها وم َُعدَّل بُع َديّ الحضيض ُّ
روة
والذ َ
دول زمن د َ
َ )2س ّجلوا في َج َ
ل ُك ّل قمر عن مركز الكرة األرضيّة.
 )3اُحسُبوا ُكتلة الكرة األرضيّة ب َتعويض المُعطيات التس سجَّ ل ُتموها في البند  2في المعادلة التي وجدتموها في
يتوجَّ ب عليكم أن ُت َحوّ لوا أزمنة الدورات إلى َو َحدات الثانية ،ونصف قُطر المدار إلى
البند  .1انتبهوا إلى أنه َ
َو َحدات المتر ،وال ُكتلة التي ستحصُلون عليها ستكون َبو َحدات الكيلوغرام.
 )4قارنوا األجوبة التي حصلتم عليها بالقي َمة المُعت َمدَة ل ُكتلة الكرة األرضيّة.
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 .2األبيض واألسود في األلوان
صوّ ر
أح ُد المُن َتجات الشائعة التي نحصل عليها من أقمار االستشعار عن بُعد هو الص َُّور مُتعدّدة األطياف .في هذا المُن َتج ُت َ
الوقت بأَطوال َموجات مُختلفةُ ،ت َسمّى " َق َنوات" .عندما ُنحلّل ص َُور أقمار استِشعار عن بُعد ،يُمكن
منطقة الهدف في نفس َ
أن نفحص ُك ّل قناة بشكل مُستقلّ ،ولكن في حاالت كثيرة توجد أفضليّة لرؤية المعلومات من قنوات التقاط مختلفة .ألجل
ذلك نستخدم ألوا ًنا مختلفة لتمثيل قنوات التقاط مختلفة .يمكن استخدام قنوات االلتقاط بطريق َتين:
ين بشريّة أن تراه.
 )1لتشكيل صورة بلَون حقيقيّ ( ،)True colorوهي صورة تعرض المشهد كما يُمكن ل َع ٍ
 )2لتشكيل صورة بألوان َ
ص َور العاديّة ،أو
تخيّليّة ( ،)False colorللتأكيد على تفاصيل من الصعب رُؤيتها في ال ًّ
عندما يكون قِسم من قنوات االلتقاط ليس في المجال المرئ ّي
عرض األلوان في الحاسوب.
قبل أن ُتحاولوا إثبات قُدرتكم على تحليل الص َُّور مُتعدّدة األطياف ،عليكم أن تفهموا كيف ُت َ
ألجل ذلك باستطاعتكم أن تقرأوا الشرح في الرابط:
/מהhttps://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/math_and_comp-
שלום-cmy/וrgbההבדל-בין-وللشرح باللغة العربيّة اُد ُخلوا إلى الرابط اآلتي:
/النموذج_اللوني_أحمر_أخضر_أزرقhttps://ar.wikipedia.org/wiki
كذلك ،يوصى بأن تستعينوا بمعلم موضوع الحاسوب لكي تفهموا منه الطريقة التي تتش ّكل بها الصورة على شاشة
الحاسوب.
بعد ذلك ،اس َتخدموا البرمجيّة ال َموجودة في الرابط:
http://masteringmatter.com/space/combineRGB.html
لكي ُتن ّفذوا المهام (أ) – (د) الح ًقا .لتنفيذ ُك ّل مهمّة من هذه المهام ،عليكم أن تختاروا في البداية الصورة األساسيّة
المُالئمة بواسطة ز ّر االختيار ال َموجود في رأس الصفحة .بعد ذلك ،باستطاعتكم أن تختاروا االلتقاط الخاصّ ب ُك ّل قناة من
ّ
ّ
البث المُالئ َمةُ .ك ّل التقاط هو صورة
البث في الحاسوبَ G ،R :و  ،Bبواسطة زرّ االختيار ال َموجود تحت قناة
قنوات
باأللوان الرماديّة ،التي ُت ّ
مثل شِ دّة اإلضاءة لقناة ّ
بث مُعيّنة في ُك ّل نقطة (الفاتح – شِ دّة إضاءة قويّة ،القاتم – شِ دّة إضاءة
البكسالت
مُنخفضة) .تحت قنوات االلتقاط الثالث تظهر صورة ناتجة عن دمج ُكل القنوات الثالث ،التي فيها شِ دّة ِ
البكسالت الزرقاء بحسب
البكسالت الخضراء بحسب القناة  ،Gوشِ دّة ِ
الحمراء ُت َحدَّد بحسب االلتقاط في القناة  ،Rشِ دّة ِ
القناة .B
أ) لَون أُحادي
ّ
البث
باستطاعتكم هنا أن تتعلّموا كيف يُمكن تشكيل ألوان مُختلفة بواسطة خلط إضاءات بشِ دّة مُختلفة من قنوات
الثالث .شِ دّة اإلضاءة ل ُكل قناة ُت َم َّثل بواسطة ت َدرُّ ج اللون الرمادي :كلما كان اللون أفتح ،تكون شِ دّة إضاءة القناة أكبر.
صوى.
األسود يعني أن القناة مُط َفأَة ،واألبيض – إضاءة قُ َ
حاولوا تشكيل األلوان اآلتية :أحمر ،أزرق ،أخضر (عاديّ  ،ليس ساطعً ) ،أصفر ،بُرتقاليُ ،ب ّنيّ َ
وزيتيّ .
ِ
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ب) شقائق النعمان
اِبدأوا بتشكيل صورة بألوان حقيقيّة :الئِموا ل ُك ّل قناة االلتقاط المُالئم لها ،بحيث تظهر شقيقة النعمان الوُ س َطى في
الصورة المُد َم َجة حمراء .اِفحصوا االلتقاط في ُك ّل قناة ،و َغيّروا ترتيب االلتقاط بحيث تظهر شقيقة النعمان الوُ س َطى
باللون:
)1

األخضر

 )2األزرق
 )3األصفر
صفير)
ج) ال َبسباس (ال ًّ
حاولوا أن تجدوا االلتقاط المُالئم لك ّل قناة ،بحيث تحصُلون على
في ص َُور أزهار البسباس ت َشوّ َه ترتيب االلتقاطِ .
صورة بلَون حقيقيّ  :أزهار ال َبسباس هي أزهار صفراء ،وذات سيقان – خضراء.
د) صورة قمر صناعي
هذه الصورة ال ُتق َِطت بأربع قنوات :األزرق ( ،)490 nmاألخضر ( ،)560 nmاألحمر ( )665 nmوتحت
الحمراء القريبة (.)842 nm
)1

ِجدوا في عرض التقديم لالفتتاحيّة الرسم البياني الذي يصِ ف انعكاس الضوء بداللة طول موجة الشعاع الساقط،
بالنسبة ألنواع األغطية األرضيّة المُختلفة.

 )2قارنوا شِ دّة األشعّة المُنعكسة من المناطق النباتيّة في ُك ّل واحدة من قنوات االلتقاط.
 )3قارنوا شِ دّة األشعّة المُنعكسة من الماء في البركة في ُك ّل واحدة من قنوات االلتقاط.
 )4اِبنوا بواسطة ثالث قنوات من قنوات االلتقاط صورة بلَون َ
تخيُّلي تكون فيها المنطقة النباتيّة باللون األحمر،
والماء باألزرق القاتم .قارنوا نتيجتكم بالصورة ال َموجودة في عرض التقديم لالفتتاحيّة (تحت العنوان " :أن
بر الحواسّ ").
نرى َع َ
هـ) تدريب
اِستخدموا البرمجيّة التي في الرابط http://masteringmatter.com/space/satelliteRGB.html
لكي تتدرّبوا على لواقط مُتعدّدة األطياف .اِبحثوا عن أنواع مُختلفة من المناظر الطبيعيّة في العالم في خريطة جوجل
ص َور إلى ثالث قنوات في مجال الضوء المرئيّ  .اِفحصوا الفُروق بين القنوات.
التي في الموقع ،اِفصلوا ال ُّ
باستطاعتكم أن ُتغيّروا َموقعكم في الخريطة بواسطة َج ّر الفأرة .ت َمعّنوا في المناظر من قريب ومن بعيد ،وذلك
بالضغط على ّ
الزرَّ ين  - ،+ال َموجودَين في الزاوية السُّفليّة اليُم َنى.
تمن ّياتنا لكم بالنجاح!
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