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1. Introduction to Satellites 
 

 A satellite is an object that orbits another object. In space, satellites 

may be natural, or man-made. The moon is a natural satellite that orbits the 

Earth. Most man-made satellites also orbit the Earth, but some orbit other 

planets, or the Sun or Moon. Satellites are used for many purposes. There 

are weather satellites, communications satellites, navigation satellites, 

reconnaissance satellites, astronomy satellites, and many other kinds.  

The world's first artificial satellite, the Sputnik 1, was launched by the 

Soviet Union on October 4, 1957. This surprised the world, and the United 

States quickly worked to launch their own satellite, starting the space race. 

Sputnik 2  was launched on November 3, 1957 and carried the first living 

passenger into orbit, a dog-named Laika. The United States launched their 

first satellite, called Explorer 1 on January 31, 1958. The UK launched its 

first satellite in 1962. 

Since then, thousands of satellites have been launched into orbit around the 

Earth. Some satellites, notably space stations, have been launched in parts 

and assembled in orbit. 
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Satellites classifications: 

2. Satellites classifications by using: 

1 Communication satellites: These types are stationed in space for the purpose of 

telecommunications. Modern communications satellites typically use geosynchronous 

orbits, Molniya orbits or Low Earth orbits. 

2 Astronomical satellites: They are designed for studying celestial bodies. Where 

used for observation of distant planets, galaxies, and other outer space objects. 

3 Navigational satellites: They are used to specify location on Earth and develop 

services based on navigation. The most famous are the GPS NAVSTAR satellites.  

4 Earth observation satellites: They are designed for studying Earth system, 

environment and disaster management as fires and sea tides. 

5 Weather satellites: They are used to monitor Earth's weather and climate. 

6 Space station: It is an artificial structure in space for human beings to stay and do 

assigned experiments/works. 

7 Broadcast satellites: broadcast television signals from one point to another (similar 

to communications satellites). 

8 Military satellites: These satellites are often used for gathering intelligence, as a 

communications satellite used for military purposes, or as a military weapon. 

3. Orbital classifications of satellite: 

The satellite's orbits are classified as many types according to height and 

inclination as the following: 

1 Altitude classifications:-  

a. Low Earth Orbit (LEO):  

  Geocentric orbits ranging in altitude from 0-2000 km. A complete orbit takes 

about 100 min. Therefore observations of these satellites are possible for about 15 min 

before they disappear again. Typically they may accommodate gravity field missions 

(such as CHAMP, GRACE, or GOCE) at orbital heights of about 400 km, remote 
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sensing satellites (such as SPOT, LANDSAT, ERS) at orbital heights of about 800-

1000 km, and altimeter satellites (such as TOPEX/POSEIDON, ENVISAT, JASON) at 

orbital heights of 1000-1500 km. LEO are also used for communication satellite 

constellations like Globalstar and Iridium. 

b. Mid Earth Orbit (MEO): 

Geocentric orbits ranging in altitude from 2000 Km to just below 

geosynchronous orbit at 35790 Km.  And complete orbit can take up to 12 hour. MEO 

are used for constellations of navigation satellites such as GPS, GLONASS. The orbits 

are not affected by atmospheric drag and hence are quite stable. 

c. High Earth Orbit (HEO): 

Geocentric orbits above the altitude of geosynchronous orbit 35790 km. Most of 

these satellites are used for astronomical purposes. 

 

 

 

2 Inclination classifications:-   

a. Polar orbit: An orbit that passes above or nearly above both poles of the planet on 

each revolution. Therefore it has an inclination of (or very close to)  90 degrees. 
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b. Inclined orbit: Which can be classified as two types see figure (1). 

The first is Prograde orbit: An inclination of less than 90° means that the satellite's 

motion is prograde 0° ≤ i < 90°, it is direction is the same direction as the Earth's 

rotation. An inclination of 0° means that satellite's orbit around the Earth in its 

equatorial plane. 

The second is Retrograde orbit: An inclination of more than 90° means that 

satellite's motion is retrograde 90° < i ≤ 180°, its direction of revolution around the 

Earth being opposite to that of the Earth's rotation. An inclination of exactly 180° is a 

retrograde equatorial orbit.  

 

 
 

Figure (1): a. retrograde orbit b. prograde orbit. 

3 Eccentricity classifications:- 

a. Circular orbit: An orbit that has an eccentricity of zero and whose path traces a 

circle. 

b. Elliptic orbit: An orbit with an eccentricity greater than zero and less than one 

whose orbit traces the path of an ellipse. 
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c- Hyperbolic orbit: An orbit with the eccentricity greater than one. Such an orbit has 

a velocity in excess of the escape velocity and as such, it will escape the gravitational 

pull of the planet and continue to travel infinitely. 

d- Parabolic orbit: An orbit with the eccentricity equal one. Such an orbit has a 

velocity equal to the escape velocity and therefore it will escape the gravitational pull 

of the planet and travels until its velocity relative to the planet becomes zero. If the 

speed of such an orbit is increased it will become a hyperbolic orbit. 

 

 

Figure (2): Conic Section Geometry. 

 

4 Synchronous classifications:-  

a. Sun synchronous Orbit:  

A height of this orbit between (500-1500 km) and sometimes up to 2000 km, 

also known as the solar polar orbit. This orbit used for the purposes of imaging, remote 

sensing and reconnaissance, spy, and weather satellites.   
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b. Geosynchronous Earth Orbit (GSO):  

Orbits with an altitude of approximately 35790 km. Where the satellite has an 

orbital period equal to the average rotational period of the Earth being orbited and in 

the same direction of Earth rotation. 

 

 

 

 

5 Centric classifications:- 

a. Geocentric orbit: An orbit around the planet Earth, such as the Moon or artificial 

satellites.  

b. Heliocentric orbit: An orbit around the Sun. In the solar system, all planets, 

comets, and asteroids are in such orbits, as are many artificial satellites and pieces of 
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space debris. Moons by contrast are not in a heliocentric orbit but rather orbit their 

parent planet. 

c. Planetcentric orbit: An orbit around planets, such as its moons or artificial 

satellites. 

d. Galactocentric orbit: An orbit about the center of a galaxy. Earth's sun follows this 

type of orbit about the galactic center of the Milky Way.  

 

Questions: 

(1) Explain the eccentricity classifications of satellite. 
 
(2) Explain the altitude classifications of satellite. 
 
(3) Explain the synchronous classifications of satellite. 
(4) What are satellites in geostationary orbits used for? 
 
(5) What are the different types of satellites? 
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2. Satellite Orbits  

 

 

 

The orbital geometry is defined by the first law of Kepler. The major axis in the 

ellipse, P1P2, is called the line of apsides. Orbital point P2, farthest from the center of 

mass of the orbital system, F1, is named the apocenter. The point P1 on the orbit, 

closest to the center, is named pericenter. When F1 is the center of the sun, P2 and P1 

are called aphelion and perihelion respectively. When F1 is identical with Earth’s 

center of mass, then P2 and P1 are named apogee and perigee. The angle f  is the true 

anomaly. The Keplerian motion refers to a plane. The orbital plane can be used for the 

definition of a coordinate system with F1 being the origin. The location of a point mass 

m may be described with polar coordinates r,  f, when F1 P1 is selected as one axis of 

the orbital coordinate system. 
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Figure (2.1): Geometry of ellipse orbit. 

 

In astronomy it is usual to define an orbit and the position of the body describing 

that orbit by six quantities, where the motion of a satellite around the Earth may be 

described mathematically by three scalar second-order differential equations. The 

integration of these equations of motion yields six constants of integration which are 

known as the orbital elements. The Keplerian orbital elements are often referred to as 

classical or conventional elements and are the simplest and easiest to use. 

  The set of orbital elements can be divided into two groups: the dimensional 

elements and the orientation elements. The dimensional elements describe the size and 

shape of the orbit and relate the position in the orbit to time.   

Semi major axis (a): which specifies the size of the orbit.  

𝑎 =
(𝑟𝑎 + 𝑟𝑝)

2
                                                                                  (2.1) 

Eccentricity (e): is directed towards perigee, which specifies the shape of the orbit, 

describing how flattened it is compared with a circle. 

In general, e is defined as OF1/a, equation (2.3) and (2.4) combine to yield 

𝑒 =
𝑟𝑎 − 𝑟𝑝

𝑟𝑎 + 𝑟𝑝
                                                                                           (2.2) 

The angles i, Ω and ω are the classical orientation angles (Euler’s angles used to 

define the position of the orbital plane in space. 

The inclination (i): is the angle of intersection between the orbital plane and the 
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equator. Inclination of the orbit plane with respect to the reference plane, which is 

taken to be the Earth's equator plane for satellite orbits (0 deg < i < 180 deg). 0 

The right ascension of the ascending node (Ω): is the angle between the vernal equinox 

and the point on the orbit at which the satellite crosses the equator from south to north 

(0 deg < Ω < 360 deg). 

The argument of perigee (ω): is the angle between the direction of the          ascending 

node and the direction of the perigee (0 deg < ω < 360 deg). 

Mean anomaly (M): is the angle in the orbital plane, with respect to the center of a 

mean circular orbit having the same period T as the elliptical orbit, measured from 

perigee to the satellite position. 

The apogee radius and perigee radius can be calculated by using the following 

formulas:  

𝑟𝑎 = 𝑎(1 +  𝑒)                                                                                           (2.3) 

𝑟𝑝 = 𝑎(1 −  𝑒)                                                                                             (2.4)                 

And the semi latus rectum (Ellipse parameter) is 

𝑝 = 𝑎(1 − 𝑒2) = 𝑟𝑝(1 +  e) = 𝑟𝑎(1 –  e)                                            (2.5) 

The velocity 𝑣 at any position in orbit is found from the orbital energy or vis-viva as 

follows: 

1

2
𝑣2 −

𝜇

𝑟
= 𝐶                                                                                               (2. 6) 

This relationship represents the energy conservation equation of the system 

Where C is the called energy constant, is useful in determining the shape of the orbit, 

as follows: 

C < 0 , the orbit is ellipse. 

C = 0 , the orbit is parabola. 
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C > 0 , the orbit is hyperbola.  

The terms,  (
1

2
𝑣2),  represents the kinetic energy per unit mass and (−  / 𝑟), 

represents the potential energy per unit mass of the system.  

𝑣 = √𝜇 ( 
2

𝑟
−

1

𝑎
)                                                                                        (2.7) 

 

The velocity at perigee 𝑣𝑝 is  

𝑣𝑝 = √
𝜇

𝑝
 (1 + 𝑒)                                                                                        (2.8) 

And, at apogee 𝑣𝑎 

𝑣𝑎 = √
𝜇

𝑝
 (1 − 𝑒)                                                                                        (2.9) 

These are the minimum and maximum values of  𝑣 in orbit, respectively. 

When discussed the universal variables, the initial and final orbit states were 

expressed by two quantities, position and velocity, in their vector form. Position and 

velocity as vectors can be resolved into a variety of components. Most common are 

those expressed in a rectangular Cartesian coordinate frame, in which case the 

components are z,y,x z, y, x,  . Often, this coordinate frame is referred to as the Earth-

centered inertial (ECI) frame. 

There are two problems in orbit, one problems is to obtain the position and 

velocity of the satellite and then given the elements and the time; the other is to obtain 

the elements of the orbit and then given the position and velocity and the time. 

Flight-path angle γ  is the angle between orbital velocity vector and the 

component of velocity, this angle is very important to launching the satellite and its 

continuation in orbit. It equals <90° for elliptical orbits. 
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𝛾 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑒 sin 𝑓

1 + 𝑒 cos 𝑓
)                                                                       (2.10) 

 

3. Equations of motion 

The classical problem of celestial mechanics, perhaps of all Newtonian 

mechanics, involves the motions of celestial bodies under the influence of mutual mass 

attraction. The simplest form is the motion of two bodies (two-body problem). For 

artificial satellites the mass of the smaller body (the satellite) usually can be neglected 

compared with the mass of the central body (Earth). 

The two-body problem is one of the few problems in celestial mechanics that 

has a complete solution. Other subjects of celestial mechanics are the three-body and 

the multi-body problem, i.e. motions of three and more celestial bodies under the 

influence of their mutual gravitation. These problems have no general solution. 

The equations of motion for artificial Earth satellites and their derivation 

from the Newtonian axioms is closely related to the developments related to 

the Earth-Moon-Sun system. 

The two-body problem was first stated and solved by Newton. Given at any time 

the positions and velocities of two massive particles moving under their mutual 

gravitational force, the masses also being known, provide a means of calculating their 

positions and velocities for any other time.  

At any moment, the velocity vector of one of the masses relative to the other, 

and the line joining them, defines a plane. The gravitational force between the bodies 

acts along the line joining them.  

The second law expressed in mathematical form is 

𝐹 = 𝑚�̈�                                                                                                       (2.11)          

Where F is the vector sum of all forces acting on the mass m and �̈� is the vectorial 

acceleration of the mass, measured in an inertial reference frame. 
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In addition Newton’s famous law of universal gravitation  

𝐹 = −𝐺
𝑀𝑒𝑚

𝑟2
                                                                                           (2.12) 

Within a Cartesian coordinate system with the axes x, y, z and with α, β, γ being the 

angles between the direction of force and the respective axes of the system was find 

from (2.11) for the motion of Me with respect to m, expressed in components 

𝑀𝑒�̈�1 = 𝐹𝑥 = 𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼                                                                                (2.13)     

 

Figure (2.2): Components within Newton’s equation of motion. 

and after substituting (2.12) 

𝑀𝑒�̈�1 = −𝐺
𝑀𝑒𝑚

𝑟2
cos 𝛼 = −𝐺

𝑀𝑒𝑚

𝑟3
(𝑥1 − 𝑥2)                                 (2.14) 

After rearrangement we obtain for all three components: 

𝑀𝑒�̈�1 = 𝐺
𝑀𝑒𝑚

𝑟3
(𝑥2 − 𝑥1), 𝑀𝑒�̈�1 = 𝐺

𝑀𝑒𝑚

𝑟3
(𝑦2 − 𝑦1),

𝑀�̈�1 = 𝐺
𝑀𝑒𝑚

𝑟3
(𝑧2 − 𝑧1)                                                 (2.15) 

For the motion of m with respect to Me : 

𝑚�̈�2 = 𝐺
𝑀𝑒𝑚

𝑟3
(𝑥2 − 𝑥1), 𝑚�̈�2 = 𝐺

𝑀𝑒𝑚

𝑟3
(𝑦2 − 𝑦1),

𝑚�̈�2 = 𝐺
𝑀𝑒𝑚

𝑟3
(𝑧2 − 𝑧1)                                                 (2.16) 
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Transferring the origin of the coordinate system to the center of mass Me ; using the 

substitutions 

𝑥2 − 𝑥1 = 𝑥;    𝑦2 − 𝑦1 = 𝑦;     𝑧2 − 𝑧1 = 𝑧,                                     (2.17) 

dividing (2.15) by Me and (2.16) by m, and then subtracting (2.15) from (2.16): 

�̈� = −𝐺(𝑀𝑒 + 𝑚)
𝑥

𝑟3
,      �̈� = −𝐺(𝑀𝑒 + 𝑚)

𝑦

𝑟3
,

�̈� = −𝐺(𝑀𝑒 + 𝑚)
𝑧

𝑟3
                                                       (2.18) 

where 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2. In vector form, (2.20) becomes 

�̈� =
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= −𝐺

𝑀𝑒 + 𝑚

𝑟3
𝑟                                                                        (2.19) 

For artificial Earth satellites the mass m can be neglected. The basic equation of 

satellite motion is then 

�̈� = −
µ

𝑟3
𝑟                                                                                                  (2.20) 

with r being the geocentric position vector of the artificial satellite. 

Where 

𝜇 =  𝐺(𝑀𝑒  +  𝑚),   

G = 6.67259×10
-11

m
3
.Kg

-1
sec

-2
 is the gravitational constant, 

Me and m are the masses of the Earth and satellite respectively. 

Two bodies attract each other with a force which is proportional to the masses of 

the bodies and inversely proportional to the square of the distance between them. 

Equation (2.20) is the vector form of a second order differential equation with 

six integration constants. In other words, the motion of a celestial body around its 

central body, governed by the mutual gravitation, has six independent parameters.  
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4. The solution of the two-body problem 

The solution of equation (2.20) can be written as 

We can rewrite the equation of motion (2.19) as: 

�̈� = −
𝜇 𝑟

𝑟3
 

or 

   �̈� = −
𝜇

𝑟2
�⃑⃑⃑�                                                (A.1) 

Where �⃑⃑⃑� =
𝑟

𝑟
 

By taking the cross product for relationship (A.1) with the specific angular momentum h,  

�̈� × ℎ = −
𝜇

𝑟2
�⃑⃑⃑� × ℎ                                        (A.2) 

Since 

ℎ = 𝑟 × �̇�                                                 (A.3) 

eq. (A.2) well be as: 

�̈� × ℎ = −
𝜇

𝑟2
�⃑⃑⃑� × (𝑟 × �̇�)                              (A.4) 

By recall the vector identity known as the bac −cab rule: 

             A × (B × C) = B (A · C) − C (A · B)   

Then equation (A.4) became 

                   �̈� × ℎ = −
𝜇

𝑟2
[(�⃑⃑⃑�. �̇⃑�)𝑟 − (�⃑⃑⃑�. 𝑟)�̇⃑�] 

By substitute U in above equation  

                                            �̈� × ℎ = −
𝜇

𝑟2
[(

𝑟

𝑟
. �̇⃑�) 𝑟 − (

𝑟

𝑟

⃑ . 𝑟) �̇⃑�] 

                                                     = −𝜇 [
(𝑟.�̇�−�̇⃑�.𝑟

𝑟2 ] 

                                       �̈� × ℎ = 𝜇
𝑑

𝑑𝑡
(

𝑟

𝑟
) 

Then 

�̈� × ℎ = 𝜇
𝑑𝑈

𝑑𝑡
                                                 (A.5) 
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Then taking the integral for the equation (A.5) 

�̇� × ℎ = 𝜇[�⃑⃑⃑� + 𝑒]                                         (A.6) 

By taking dot product for (A.6) with 𝑟 , get 

(�̇� × ℎ). 𝑟 = 𝜇[�⃑⃑⃑�. 𝑟 + 𝑒. 𝑟]                                       (A.7) 

Left side equal(𝑟 × �̇�). ℎ = ℎ2 , the equation (A.7) became 

ℎ2 = 𝜇[�⃑⃑⃑�. 𝑟 + 𝑒. 𝑟]                                       (A.8) 

Since �⃑⃑⃑�. 𝑟 = 𝑟 and 𝑒. 𝑟 = 𝑒𝑟 cos(𝑓)   

Where ( 𝑓 ) angular distance from perigee. 

Then put these result in (A.8), get 

ℎ2 = 𝜇[𝑟 + 𝑒𝑟 cos(𝑓)] 

ℎ2

𝜇
= 𝑟[1 + 𝑒 cos(𝑓)] 

Finally the relation of conic section orbital in polar coordinate became:  

𝑟 =

ℎ2

𝜇⁄

1 + 𝑒 cos 𝑓
 

Where 𝑝 = ℎ2/𝜇  is the semi latus rectum and e is eccentricity of the orbit and  f  is the 

true anomaly and  h  is the angular momentum, then the equation become 

𝑟 =
𝑝

1 + 𝑒 cos 𝑓
                                                                                        (2.21) 

Equation (2.21) is the polar equation of a conic section. By obtaining this 

solution, Newton generalized Kepler’s first law, for a conic section can not only be an 

ellipse but also a parabola or a hyperbola. 

 

 

 

 



17 
 

 

Questions: 
 

         1- Explain the orbital elements of satellite. 

  2- Define the flight path angle of satellite 

         3- A satellite with semi major axis = 26 554 km, and eccentricity = 0.72, 

                  Calculate the distance and velocity at perigee and apogee. 

 4- A satellite with semi major axis = 10200 km, and eccentricity = 0.02,    

        Calculate the velocity at true anomaly =60º.   
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5. Orbital Perturbations  

1. Introduction 

There are certain mechanisms that disturb the ideal two-body motion specified 

by Kepler’s laws and cause to vary the orbital elements of satellites with time. The 

forces which change the motion (orbit) of the satellite and it is a deviation from some 

desired or predicted motion by Newton's inverse square law are called Perturbations. 

These forces have a variety of causes/origins and effects. 

The equation of motion of a satellite is influenced by all the forces in action. 

The equation of motion of Earth satellite is described in an internal reference system of 

coordinates in the form of differential equations of accelerations. By integrating the 

perturbing accelerations, the position and velocity of the satellite at an instant of time 

is computed. 

To include the effects of the perturbations, the equations of motion can be 

written in a general form as  

�̈� = −𝜇
𝑟

𝑟3
+ �⃑�𝑝                                                                                          (3.1) 

where �⃑�𝑝 is the resultant vector of all the perturbing accelerations.  

�⃑�𝑝 = �⃑�𝑛𝑜𝑛−𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 + �⃑�𝑑𝑟𝑎𝑔 + �⃑�𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑏𝑜𝑑𝑦 + �⃑�𝑆𝑅𝑃 + �⃑�𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠                    (3.2) 

In the solar system, the magnitude of the 𝑎𝑝 for all the satellite orbits is at least 10 

times smaller than the central force or two-body accelerations, or 𝑎𝑝 << 𝜇𝑟/𝑟3   

The perturbing accelerations 𝑎𝑝  are divided into two groups: 

Gravitational : The gravitational accelerations consist of geopotential perturbing 

acceleration, third body effects, solid Earth tide effect, ocean tide effect, rotational 

deformation of the Earth, and relativistic effect especially general relativity for a low 

Earth orbiting satellite. 
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Non-gravitational : The non-gravitational accelerations consist of the atmospheric 

drag and solar radiation pressure and others. 

These perturbations can also be grouped as conservative and neoconservative. 

For conservative accelerations, 𝑎𝑝 is an explicit function of position only and there is 

no net energy transfer taking place. Therefore, the mean semi major axis of the orbit is 

constant. For neoconservative accelerations, where 𝑎𝑝 is an explicit function of both 

position and velocity, such as atmospheric drag, tidal friction effect, energy transfer 

occurs. Consequently,  the mean semi major axis of the orbit changes. 

For high orbits, the effects of the Earth’s gravity field are much reduced and the 

main perturbations are solar radiation pressure, lunar and solar effects.  

While in LEO orbits drag and J2 perturbations have important effects. 

 Solar radiation pressure may be predominant in formation flying when satellites do 

not have the same area to mass ratio (A/m). 

The dynamics of formations on HEO is quite particular. First, because of the so 

high eccentricity (larger than 0.7), and second because main perturbations are not the 

same as in low Earth orbits (LEO). While in LEO orbits drag and J2 perturbations have 

important effects, in HEO orbits main perturbations are solar radiation pressure (SRP) 

and lunisolar effects. Lunisolar differential perturbation on the formation remains 

small because of the small distance between satellite and the Earth but the differential 

SRP remains the main perturbation. 

2. The non-spherical Earth perturbation 

The Earth is not spherical, in fact it has a bulge at the equator, is flattened at the 

poles and is slightly pear-shaped. This leads to perturbations in all keplerian elements. 

The second order deformation of the earth considers the fact that it is slightly flattened, 

and leads to the largest perturbations in the keplerian elements. 
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The Earth geopotential is represented as a point mass and an expansion of 

spherical harmonics to represent the oblateness or non-spherical effect of the Earth 

mass. The equation of acceleration due to non-spherical Earth is 

 �⃑�𝑛𝑜𝑛−𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑙 =
𝜇 𝑟

𝑟3
(

3

2
∙ 𝐽2 ∙ (

𝑅𝑒

𝑟
)

2

∙ (5
 𝑧2

 𝑟2
− 1))                         (3.3) 

Where 

𝑅𝑒 is the mean radius of the Earth. 

𝑟    is radial distance between Earth and satellite.  

The harmonic coefficients  J2, J3,… depend on the Earth sections C2, S2, ..…,  the high 

order can be neglected. 

J2= 1082.48 ×10
-6

,  J3= -2.562×10
-6

. 

C2= S2= 0, C3= 299×10
-8

, S3= 118×10
-8

. 

3. Atmospheric drag 

          Atmospheric forces represent the largest non-gravitational  perturbations 

acting on low altitude satellites. The atmospheric force acting on low altitude satellites 

called drag, is directed opposite to the velocity of the satellite motion with respect to 

the atmospheric flux, hence decelerating the satellite. 

The atmospheric drag due to the interaction between the satellite and particles of 

the atmosphere. The aerodynamic forces, acting on the surface of the spacecraft, 

depend on the geometry of the satellite, the velocity of the satellite, the orientation of 

the satellite with respect to the flow, the density, temperature and composition of the 

atmospheric gas. 

Here the acceleration 𝑎𝑑𝑟𝑎𝑔 is in a direction opposite to the force of the 

atmospheric resistance. The satellite acceleration due to can therefore be written as [4] 

�⃑�𝑑𝑟𝑎𝑔 = −
1

2
 𝐶𝑑𝜌 

𝐴

𝑚
(𝑣 − 𝑣𝑎𝑡) |𝑣 − 𝑣𝑎𝑡|                                              (3.4) 

where 



21 
 

𝑚  mass of the satellite. 

𝐴  effective cross-sectional area of the satellite. 

𝐶𝑑  drag coefficient (satellite specific) which typical values range from (1.5-3.0).  

𝜌    density of the atmosphere near the satellite. 

𝑣    velocity vector of the satellite.  

𝑣𝑎𝑡  velocity of the atmosphere near the satellite. 

4. Third body effects 

According to Newton’s law of Universal Gravitation, every object in the 

universe attracts every other object in the universe. The attraction acting on an orbiting 

satellite due to the other celestial bodies in the solar system, mainly Sun and Moon, 

are computed like the acceleration from the earth’s gravity field. However, due to the 

usually large distances it is sufficient to neglect all higher order terms, and regard the 

gravity field of celestial bodies as perfect spheres. The resulting acceleration, with 

respect to an earth centered inertial fixed reference frame. 

These forces effected on satellite orbits  are inversely proportional with the 

distance between satellite and the object the main is  the Earth effect because the 

smaller distance with respect to others body,  the third body force is perturbation  

proportion to Earth’s gravitational force, and therefore, the greater the effect on the 

high altitude orbits. The main  third body perturbations  are : 

4.1 Lunar gravity perturbation 

The Moon will be treated as a third body acting on the satellite. Although the 

mass of the Moon is much lower than that of the Sun the reduced distance between 

perturbing body and satellite makes the lunar perturbation about equal to the Solar.  

�⃑�𝑙 =
𝜇𝑙 𝑟

𝑟𝑙
3

[3(𝑖𝑟  .  𝑖𝑙)𝑖𝑙 − 𝑖𝑟]                                                                       (3.5) 
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Where 

µl = GMl = 4.902794 × 10
3
 (N. Km

2
 / Kg ) 

rl  radial distance between center of Moon and Earth calculated.  

il   unit vector of the distance between centre of Moon and Earth as (ir = xl/rl) for 

Moon.    

ir  unit vector of the distance between Satellite and centre of Earth as (ir = xsat/rsat) for 

satellite.                                        

The relationships between the vectors used in this equation are illustrated in figure 

(3.1). 

 

 

 

 

 

 

Figure (3.1): Lunar gravity geometry. 

The biggest problem is calculating the Moon's position at a given point in time. 

4.2 Solar gravity perturbation 

The solar gravity perturbations can be modeled as a third body effect in inertial 

geocentric axes using equation 

�⃑�𝑠 =
𝜇𝑠 𝑟

𝑟𝑠
3

[3(𝑖𝑟 .  𝑖𝑠)𝑖𝑠 − 𝑖𝑟]                                                                      (3.6) 

Moon Satellite 

Earth 
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Where 

µs = GMs = 1.327124 ×10
11 

(N. Km
2
 / Kg ) 

rs radial distance between center of Sun and Earth, which vary between 

147×10
6
 Km and 152×10

6
 Km along a year.   

is  unit vector of the distance between centre of Sun and Earth, and measured in Km, as 

(ix = xs/rs) for Sun.  

ir unit vector of the distance between Satellite and centre of Earth, and measured in 

Km, as (ir = xsat/rsat) for satellite.                                        

The corresponding vector directions are illustrated in figure (3.2)  

 

 

 

 

 

 

 Figure (3.2): Solar Gravity Geometry. 

 

 

5. Solar radiation pressure perturbation (SRP)  

The solar radiation pressure is the force towards the satellite from the Sun. The 

Sun emits a nearly constant amount of photons per unit of time. At a mean distance of 

1 A.U. from the Sun, this radiation pressure is characterized as a momentum flux 

having an average value of 4.56×10
-6

 N /m
2
. The acceleration of SRP depends on the 

satellite's mass and surface area. 

Sun Satellite 

Earth 
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The effect of solar radiation pressure on satellite orbit can be divided into two 

categories, i.e. direct radiation and earth albedo radiation. Because MEO satellites are 

much far away from the earth surface, the earth albedo radiation has small influence on 

this type of satellites and can be neglected. Therefore only the direct radiation pressure 

should be considered in the satellite dynamic models. 

It is inversely proportional to the mass of the satellite. If the satellite is light and 

large then it is more affected. If the satellite is heavy and small it is less affected by the 

solar radiation. The satellite is constructed of different materials therefore modulation 

of such perturbation is very complicated. The direct solar radiation pressure from the 

sun on a satellite is written as. 

�⃑�𝑆𝑅𝑃 = −𝑝𝑠(1 + 𝜂)
𝐴

𝑚
Ʊ�̂�                                                                       (3.15) 

Where:  𝑝𝑠  is momentum flux due to the Sun. 

𝜂    is reflectivity coefficient of satellite, the used value equal 0.3. 

𝐴

𝑚
  is cross-sectional area of the satellite normal to the Sun divided on the satellite mass 

this ratio, where the acceleration is increases with increase the ratio 
𝐴

𝑚
 . 

Ʊ   is the eclipse factor (1 being full Sun, 0 being full shadow and 0 < Ʊ <1 if the 

satellite is in partial shadow). 

�̂�   is the unit vector pointing to the Sun from the satellite. 
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 . مسائل محلولة 6 

 

 

 

Gravitational force and the centrifugal force acting on bodies orbiting Earth 

If the satellite orbited Earth with a uniform velocity v, which would be the case 

when the satellite orbit is a circular one, then equating the two forces mentioned above 

would lead to an expression for the orbital velocity v as follows: 

 

 Newton's law of gravitation 
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Kepler's First Law

 

Kepler's Second Law 
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Kepler's Third Law 
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 صناعيةال االقمار اتمدار  مراجعة .7

  

هو المسار المنحني الذي يتخذه جسم ما في الفضاء )مثل نجم أو كوكب أو قمر أو كويكب أو  Orbit المدار

 .مركبة فضائية( حول جسم آخر بسبب الجاذبية

  

 
 ESA– األرض حول الدوران في ليستمر المطلوبة بالسرعة الصناعي القمر دفع : مدار تكوين

  

عندما تطلق الصواريخ أقمارنا الصناعية ، فإنها تضعها في مدار في الفضاء. هناك ، تبقي الجاذبية القمر 

 .بنفس الطريقة التي تحافظ بها الجاذبية على القمر في مدار حول األرض –الصناعي في مداره المطلوب 

  

كرة ، عليك أوالً دفعها من خالل رميها ، لتحريك ال –يحدث هذا بطريقة مشابهة لرمي الكرة من نافذة برج طويل 

مما يجعل الكرة تسقط باتجاه األرض على مسار منحني. في حين أن رميتك هي التي تعطي الكرة سرعتها 

 .األولية ، إال أن الجاذبية وحدها هي التي تحافظ على تحرك الكرة نحو األرض بمجرد تركها

  

دار عن طريق وضعه على ارتفاع مئات أو آالف الكيلومترات بطريقة مماثلة ، يتم وضع قمر صناعي في الم

 فوق سطح األرض )كما لو كان في برج طويل جًدا( ثم يتم دفعه من قبل محركات الصاروخ لجعله يبدأ في مداره

. 

  

 –كما هو موضح في الشكل ، فإن االختالف هو أن رمي شيء ما سيجعله يسقط على مسار منحني نحو األرض 

قوية حقًا ستعني أن األرض تبدأ في االنحناء قبل أن يصل الجسم إلى األرض. سيسقط الجسم لكن رمية 

األرض إلى أجل غير مسمى ، مما يتسبب في دورانه حول الكوكب بشكل متكرر. تهانينا! لقد وصلت ” باتجاه“

 .إلى المدار

  

ية للقمر الصناعي بالدوران حول األرض في الفضاء ، ال يوجد هواء وبالتالي ال احتكاك جوي ، لذا تسمح الجاذب

 .بدون أي مساعدة إضافية تقريبًا

. 

 

 : Orbits of Typesالمدارات أنواع من
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  orbit Earth Low (LEO) .مدار أرضي منخفض •

  

  Orbit Earth Medium (MEO) .مدار أرضي متوسط •

  

  GEO orbit (Geostationary) .المدار الثابت بالنسبة لألرض •

  

  (SSO) .مدار قطبي ومدار متزامن مع الشمس •

  

  (GTO) .مدارات النقل ومدار النقل الثابت بالنسبة لألرض •

  

 نقاط الجرانج   •

. 

  Orbit Earth Low (LEO)المنخفض األرضي المدار

  

ا يكون هو ، كما يوحي االسم ، مدار قريب نسبيًا من سطح األرض. عادة م (LEO) المدار األرضي المنخفض

وهو منخفض  –كم فوق سطح األرض  160كم ولكن يمكن أن يصل ارتفاعه إلى  1000على ارتفاع أقل من 

 .مقارنة بالمدارات األخرى ، ولكنه ال يزال بعيًدا جًدا عن سطح األرض

  

ا فإن أدنى كم تقريبًا ، لذ 14وبالمقارنة ، فإن معظم الطائرات التجارية تطير على ارتفاعات التزيد كثيًرا عن 

 .مستوى منخفض من المدار األرضي المنخفض يكون أعلى بعشر مرات من ارتفاع الطائرات

  

على عكس األقمار الصناعية الموجودة في المدار المتزامن مع األرض والتي يجب أن تدور دائًما فوق خط 

دائًما اتباع مسار ثابت لكوكب األرض ، ال يتعين على أقمار المدار األرضي المنخفض  Equator االستواء

حول األرض لذا يمكن إمالة مستواها. وهذا يعني أن هناك المزيد من المسارات المتاحة لألقمار الصناعية في 

 .المدار األرضي المنخفض ، وهو أحد األسباب التي تجعل المدار األرضي منخفًضا شائع االستخدام

  

له المدار األكثر استخداًما للتصوير باألقمار الصناعية ، من األرض جع LEO قرب المدار األرضي المنخفضان 

حيث أن قربه من السطح يسمح لألقمار بالتقاط صور بدقة أعلى ، و تستخدم تلك األقمار الصناعية في 

االستشعار عن بعد و التصوير ومسح األرض ، ورصد الحالة الطقس. وهو أيًضا المدار المستخدم لمحطة 

، حيث يسهل على رواد الفضاء السفر منه وإليه في رحلة قصيرة المسافة. تتحرك  ISS)( الفضاء الدولية

كم في الثانية ؛ بهذه السرعة ، يستغرق القمر الصناعي  7.8األقمار الصناعية في هذا المدار بسرعة حوالي 

مرة  16الي دقيقة للدوران حول األرض ، مما يعني أن محطة الفضاء الدولية تدور حول األرض حو 90حوالي 

 .في اليوم

  

المنفردة أقل فائدة لمهام مثل االتصاالت ، ألنها تتحرك  LEO ومع ذلك ، فإن أقمار المدار األرضي المنخفض

 .بسرعة كبيرة عبر السماء وبالتالي تتطلب الكثير من الجهد من المحطات األرضية لتتبعها

  

بًا ما تعمل أقمار االتصاالت المتواجدة في المدار األرضي ولحل هذه المشكلة التي تواجه األقمار المنفردة ، غال

من أقمار صناعية متعددة لتوفير تغطية ثابتة.  Constellation المنخفض كجزء من مجموعة كبيرة أو كوكبة

من أجل زيادة التغطية ، يتم أحيانًا إطالق كوكبة من األقمار الصناعية المتماثلة أو المتشابهة مًعا إلنشاء 

حول األرض ، مما يتيح لتلك الكوكبة تغطية مساحات كبيرة من األرض في وقت واحد من خالل العمل ” ةشبك“

 .مًعا

. 
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  Orbit Earth Medium (MEO) متوسط أرضي مدار

  

يتكون المدار األرضي المتوسط من مجموعة واسعة من المدارات في أي مكان يقع بين المدار األرضي 

ويشبه المدار األرضي المنخفض من حيث أنه ال يحتاج أيًضا  GEO  .والمدار األرضي الثابت LEO المنخفض

إلى اتخاذ مسارات محددة حول األرض ، ويتم استخدامه بواسطة مجموعة متنوعة من األقمار الصناعية مع 

 .العديد من التطبيقات المختلفة

  

 .مالحة ، مثل نظام جاليليو األوروبييتم استخدامه بشكل شائع بواسطة األقمار الصناعية لل

 

 

  Orbit Geostationary (GEO)لألرض بالنسبة الثابت المدار

  

 
  ESA– (GEO) Orbit Geostationaryلألرض بالنسبة الثابت المدار

  

 

  Equator .هو عبارة عن مدار واحد فقط يتواجد فوق خط اإلستواء

حول األرض فوق خط االستواء من الغرب  (GEO) بالنسبة لألرضتدور األقمار الصناعية في المدار الثابت  

حيث تدور  –ثواٍن في الدورة الواحدة  4دقيقة و  56ساعة و  23تستغرق  –دوران األرض  مدةإلى الشرق ب

 Stationary ”ثابتة“تبدو  GEO بنفس معدل دوران األرض تماًما. وهذا يجعل األقمار الصناعية في المدار

 ت. ومن أجل مطابقة دوران األرض تماًما ،على موقع ثاب

 35786كيلومترات في الثانية على ارتفاع  3  حوالي GEO يجب أن تكون سرعة األقمار المتواجدة في المدار 

  .كيلومتر
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 .هذا أبعد بكثير عن سطح األرض مقارنة بالعديد من األقمار الصناعية األخري

  

بواسطة األقمار الصناعية التي تحتاج إلى البقاء باستمرار  (GEO) ضيتم استخدام المدار المتزامن مع األر

فوق مكان معين فوق األرض ، مثل أقمار االتصاالت السلكية والالسلكية. بهذه الطريقة ، يمكن تثبيت هوائي 

قمار على األرض ليبقى دائًما موجًها نحو ذلك القمر الصناعي دون أن يتحرك. يمكن استخدامه أيًضا بواسطة األ

الصناعية لمراقبة الطقس ، ألنها تستطيع باستمرار مراقبة مناطق محددة لمعرفة كيفية ظهور اتجاهات الطقس 

 .هناك

  

نطاقاً واسعاً من األرض ، لذا فإن  GEO تغطي األقمار الصناعية الموجودة في المدار المتزامن مع األرض

افات متساوية يمكنها توفير تغطية لكل العالم تقريبا. هذا وجود ثالثة أقمار صناعية علي األقل وتفصل بينها مس

ألنه عندما يكون القمر الصناعي بعيًدا عن األرض ، يمكنه تغطية أقسام كبيرة مرة واحدة. هذا يشبه القدرة على 

كلها رؤية المزيد من الخريطة من على بعد متر مقارنة بما إذا كنت على بعد سنتيمتر منها. لذلك ، لرؤية األرض 

في وقت واحد من المدار المتزامن مع األرض ، هناك حاجة إلى عدد أقل بكثير من األقمار الصناعية مقارنة 

 .باألقمار المتواجدة علي ارتفاع منخفض

. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  orbit synchronous-Sun and orbit Polarالشمس مع متزامن ومدار قطبي مدار

(SSO)  

  

http://www.inst-sim.com/3/satellites/delay-in-sat-communications/
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  Orbit Synchronous-Sun and Orbit Polar (SSO) – الشمس مع نمتزام ومدار قطبي مدار

  

إلى  North عادةً حول األرض من الشمال Orbits Polar تدور األقمار الصناعية في المدارات القطبية

 .بدالً من الغرب إلى الشرق ، مروراً تقريبًا فوق قطبي األرض South الجنوب

  

المدار القطبي أن تعبر القطبين الشمالي والجنوبي بدقة؛ حتى االنحراف  ال يتعين على األقمار الصناعية في

  Polar درجة ال يزال يُصنف على أنه مدار قطبي 30إلى  20المداري في حدود 

 Orbiالمدارات القطبية هي نوع من المدارات األرضية المنخفضة LEO  ألنها تقع على ارتفاعات منخفضة ،

 .كيلومتر 1000إلى  200بين 

  

نوع خاص من المدار القطبي. األقمار  orbit synchronous-Sun (SSO) المدار المتزامن مع الشمسبعد 

، التي تدور فوق المناطق القطبية ، متزامنة مع الشمس. هذا  SSO الصناعية في المدار المتزامن مع الشمس

س. هذا يعني أن القمر الصناعي يزور بالنسبة للشم” الثابت“يعني أنها متزامنة لتكون دائًما في نفس الوضع 

على سبيل المثال ، يمر بمدينة باريس كل يوم عند الظهر  –دائًما نفس المكان في نفس التوقيت المحلي 

 .بالضبط

  

هذا يعني أن القمر الصناعي سيراقب دائًما نقطة على األرض كما لو كانت مراقبة باستمرار في نفس الوقت و

عدًدا من التطبيقات ؛ على سبيل المثال ، هذا يعني أن العلماء وأولئك الذين يستخدمون  من اليوم ، والتي تخدم

  .صور األقمار الصناعية يمكنهم مقارنة كيف يتغير مكان ما بمرور الوقت

هذا ألنه ، إذا كنت ترغب في مراقبة منطقة عن طريق التقاط سلسلة من الصور لمكان معين خالل عدة أيام أو 

شهور أو حتى سنوات ، فلن يكون من المفيد جًدا المقارنة في مكان ما عند منتصف الليل ثم في  أسابيع أو

تحتاج إلى التقاط كل صورة بشكل مشابه للصورة السابقة قدر اإلمكان. لذلك ، يستخدم العلماء  –منتصف النهار 
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ؤ بالطقس أو العواصف ؛ وعند سلسلة صور كهذه للتحقيق في كيفية ظهور أنماط الطقس ، للمساعدة في التنب

مراقبة حاالت الطوارئ مثل حرائق الغابات أو الفيضانات ؛ أو لتجميع البيانات حول المشكالت طويلة المدى مثل 

 .إزالة الغابات أو ارتفاع مستوى سطح البحر

تكون  بحيث SSO في كثير من األحيان ، تتم مزامنة األقمار الصناعية في المدار المتزامن مع الشمس 

الل غروب الشمس أو شروقها، لن يكون للشمس ظ اوقاتوهذا ألنه من خالل  –باستمرار في الفجر أو الغسق 

 ألقمار الصناعية. لاألرض  على

 800و  600عادة ما يكون القمر الصناعي المتواجد في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع يتراوح بين 

 .كم في الثانية تقريبًا 7.5بسرعة  كم ، ستسير 800كيلومتر. فعلى ارتفاع 

 

 الثابت النقل ومدار                                                                   Orbits Transfer   النقل مدارات

  Orbit Transfer Geostationary (GTO) لألرض بالنسبة

  

 
 

( لألرض بالنسبة الثابت النقل مدار عبر اإلنتقال ثم أوال األصفر( )الخط الفضاء إلى والصعود اإلطالق يتم

GTOالثابت المدار إلى متجه مسار على الفضاء في الصناعي القمر الصاروخ يترك عندما األزرق( الخط 

  األحمر( الخط( GEOاألرض إلى بالنسبة

  

إلى آخر. عندما  هي نوع خاص من المدارات المستخدمة لالنتقال من مدار Orbits Transfer مدارات النقل

يتم إطالق األقمار الصناعية من األرض ونقلها إلى الفضاء باستخدام مركبات اإلطالق ، ال يتم دائًما وضع 

األقمار الصناعية مباشرة في مدارها النهائي. في كثير من األحيان ، يتم وضع األقمار الصناعية بدالً من ذلك في 

مح للقمر الصناعي أو المركبة الفضائية االنتقال من مدار إلى آخر وهو مدار يس Orbit Transfer  :مدار نقل

 . أعلي باستخدام طاقة قليلة نسبيًا من المحركات المدمجة بالقمر

  

يسمح ذلك للقمر الصناعي بالوصول ، على سبيل المثال ، إلى مدار على ارتفاع عاٍل مثل المدار الثابت بالنسبة 

إلى مركبة اإلطالق للذهاب إلى هذا االرتفاع ، والذي يتطلب المزيد من  دون الحاجة فعليًا (GEO) لألرض
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بهذه الطريقة مثاالً  GEO وهذا يشبه اتخاذ طريق مختصر. يعد الوصول إلى المدار األرضي الثابت –الجهد 

واضحاً على أحد أكثر مدارات النقل استخداما وشيوًعا ، والذي يُسمى مدار النقل الثابت بالنسبة 

  Orbit Transfer Geostationary (GTO) .رضلأل

  

هو عبارة عن مقياس ألي مدي يكون المدار  Eccentricities – المدارات لها قيم مختلفة لإلنحراف المداري

ففي مدار  Squashed  .مضغوط Elliptical )أو بيضاوي إهليلجي دائري Circular أقرب إلي الدائرة

اعي دائًما على نفس المسافة من سطح األرض ، بينما في مدار شديد االنحراف دائري تماًما ، يكون القمر الصن

  Ellipse .، يبدو المسار وكأنه قطع ناقص

  

في مدار شديد االنحراف ، يمكن للقمر الصناعي أن ينتقل بسرعة من كونه بعيًدا جًدا إلى قريب جًدا من سطح 

،  Orbits Transfer ر اإلهليلجي. في مدارات النقلاألرض اعتماًدا على مكان القمر الصناعي في المدا

تستخدم الحمولة محركات لالنتقال من مدار له انحراف إلى مدار آخر ، مما يضعه على المسار الصحيح نحو 

 .مدارات أعلى أو أقل

  

ل. عند بعد اإلقالع ، تشق مركبة اإلطالق طريقها إلى الفضاء متبعة المسار الموضح بالخط األصفر ، في الشك

الشكل ،  Orbit Elliptical نقطة مستهدفة ، يحرر الصاروخ الحمولة ويتركها لتنطلق في مدار بيضاوي

متتبًعا الخط األزرق الذي يرسل الحمولة بعيًدا عن األرض. النقطة األبعد عن األرض لهذا المدار البيضاوي 

  Perigee .يضوالنقطة األقرب تسمى نقطة الحض Apogee األزرق تسمى نقطة األوج

  

كم ،  35786البالغ  GEO عند ارتفاع المدار الثابت لألرض Apogee عندما تصل الحمولة إلى نقطة األوج

الدائري وتبقى هناك ، كما هو موضح  GEO فإنها تُشعل محركاتها بطريقة تدخل في المدار الثابت لألرض

في الرسم التوضيحي ، يكون مدار النقل الثابت  بالخط األحمر في الرسم التخطيطي. بذلك ، وعلى وجه التحديد

 .هو المسار األزرق الواصل بين المدار األصفر و المدار األحمر GTO بالنسبة لألرض

 

 

 

 

 

 

 

  points)-(L Points Lagrange رانججال نقاط  .8

 

جرمين سماوين  األجرام السماوية وهي النقاط التي ينعدم عندها تأثير جاذبية هي نقاط مميزة في ميكانيك

كبيرين على جسم ثالث في العادة أصغر حجما مما يجعل حركته تتبع حركة الجسمين الكبيرين. رياضيا تعتبر 

رانج حلول مسألة حركة ثالثة أجسام تحت فعل الجاذبية بينهم. حيث أنه هناك خمسة نقاط من هذا النوع جنقاط ال

 نقاط مهمة يرمز لها  3هناك  ضائيةمركبة ف أو قمر صناعي وبالنسبة لألرض والشمس وأي جسم ثالث مثل

L1 و L2 و L3. 

نقاط في حالة توازن غير مستقر في حال انحرفت مركبة فضائية في الطريق باتجاه األرض أو بعيًدا ال وهذه 

 .، فإنها ستسقط  نحو الشمس أو األرضL3 عنها باتجاه

 مستقرة،  L5و L4 نقاطالولكن 

درجة أمام األرض وخلفها، وتشكل قمم المثلثات المتساوية األضالع  60هذه النقاط تقع على مدار األرض عند 

الكتل الكبيرة مثل األرض والشمس. بسبب ثبات هذه النقاط، فإن الغبار والكويكبات تميل إلى أن تتراكم في هذه 

 .ةتسمى أحصنة طرواد L5 و L4 الكويكبات التي تحيط النقطتينوالمناطق. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 L1 رانججال نقطة .1

 بعده ويكون الشمس حول يدور مثال صناعي قمر وأي واألرض. الشمس بين 1L الداخلية رانججال نقطة تقع

 عليه األرض جاذبية لتأثير ونظرا أقصر. زمنية دورة في الشمس حول يدور عنها األرض بعد من أقصر عنها

 الشمس حول دورته زمن يزيد بذلك متضادتان(. الجاذبيتان تعمل )حيث له الشمس جاذبية فتقل الوقت نفس في

  befind       النقطة عند ويبقى

 1L   الشمس. حول األرض حركة مع موافقا بالتالي ويتحرك أرض-الشمس لنظام  

 .الشمس اتجاهب كيلومتر مليون 51. تقريبا األرض عن النقطة تلك وتبعد

 
 

  والشمس األرض بين ، L1النقطة عند مدار في ACE التقدمي التركيب مرصد

 .كيلومتر مليون 1.6  األرض عن بعديو

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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  :مثال

 بإرسال ناسا قامت وقد الشمس. لرصد كمركز أرض-شمس النظام في 1L ليةالداخ رانججال نقطة تستخدم

 .رانججال نقاط إحدى حول يدور فضائي مسبار أول وأصبح 1982 عام النقطة تلك إلى ISEE-3 فضائي مسبار

 12) العلمية األجهزة من مجموعة وعلية سوهو واسمه الشمس لرصد صناعي قمر يوجد 1995 عام ومنذ

 600.000 بعد على أشهر 6 كل مرة رانججال نقطة حول سوهو يدور األرض وجهة ومن علمية(. تجربة

 من للتقليل وأيضا الشمسي، اإلشعاع بسبب وهذا البيانات وإرسال االتصال في شويشت تحدث ال بحيث كيلومتر

 .المدار تصحيح إلى جةالحا

 الذي الفضائي Explorer Composition Advanced التقدمي التركيب مرصد نذكر هنا اآلخر والمثال

 الشمس حول يدور وهو الخارجي. الفضاء في الموجودة األتية أنواعها جميع من الجسيمات وتحليل بجمع يقوم

 رياح لدراسة أجهزة وعليه جينيسيس الفضاء مسبار وكذلك .1998 عام منذ 1L الغرانج نقطة في

 .2004 إلى 2001 عامي بين الموقع هذا في جينيسس عمل وقد جسيمات، والصتياد شمسية

 

   L2رانججال طةنق .2

 تتسم . الشمس عن البعيدة الناحية على األرض إلى الشمس من المسافة امتداد خط على 2L رانججال نقطة تقع

 حول المكان هذا في جسم مدار زمن يكون أن المفروض من 1L. الجرانج نقطة بصفات أيضا النقطة هذه

 االتجه نفس في مالجس على العاملتان الشمسية و األرضية الجاذبية قوة أن إال يوم، 365 من أطول الشمس

  يوم. 365 أيضا تستغرق الشمس حول دورته تكون أن على تعمل

 .االرض من كيلومتر مليون 1.5 بعد على النقطة هده توجد

 هذا في الشمس. أشعة من تشويش بدون الكون قياس غرضه صناعي لقمر بالنسبة ميزة 2L للنقطة: مثــــال

 األجهزة تلك من الشمس. عن األرض بواسطة محجوبا ويكون بمكانه الصناعي القمر تلسكوب يحتفظ المكان

 مسبار وهو الكونية، الراديوية الموجات اختالف لقياس ويلكينسون مسبار الكون لدراسة اإلنسان أرسلها التي

 . العظيم االنفجار من بقيت التي الكوني الميكرويفي خلفيةال إشعاع يقيس

 2009 عام سبتمبر في هيرشل الفضائي التلسكوب بإرسال )إيسا ESA االوربية) الفضاء وكالةقامت وقد

 الميكرويفي الخلفية إشعاع لقياس الفضائي بالنك تلسكوب وكذلك قطة،الن هذه إلى الحمراء تحت األشعة لقياس

 بمسح يقوم لكي 2L النقطة حول مدار إلى إليسا التابع الفضائي جايا مسبار و للكون كامل مسح وإجراء الكوني

 .هيرشل الفضائي التلسكوب عمل ويكمل الحمراء، تحت االشعة نطاق في للكون

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83_(%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83_(%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7_(%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D9%84
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 بالضبط النقطة تتواجد point-L . الجرانج نقطة حول األوروبية الفضاء لوكالة التابع Gaia تلسكوب دور

 الشمس ضوء استقبال على قادرة وغير األرض ظل في Gaia ستكون المرحلة هذه في لذلك ، األرض خلف

 أجل من موقعه لضبط محركاته Gaia التلسكوب ستخدمي سنوات، بضع كل الشمسية. األلواح شغيللت الالزم

 – المدار هذا على الحفاظ

بالنسبة للعديد من المركبات الفضائية التي يتم وضعها في المدار ، فإن االقتراب الشديد من األرض يمكن أن  

  GEO .المتزامن مع األرض حتى في المدارات األبعد مثل المدار –يعرقل مهمتها 

  

والتلسكوبات   Observatories Based-Space على سبيل المثال ، بالنسبة للمراصد الفضائية

التي تتمثل مهمتها في تصوير الفضاء العميق والمظلم ، فإن التواجد  Telescopes Based-Space الفضائية

ل طبيعي كميات من الضوء المرئي واألشعة تحت بجوار األرض أمر ضار للغاية ألن األرض ينبعث منها وبشك

الحمراء التي ستمنع التلسكوب من اكتشاف أي أضواء خافتة مثل المجرات البعيدة. لذا تصوير الفضاء المظلم 

باستخدام تلسكوب بجوار أرضنا المتوهجة سيكون ميئوًسا منه وسيشبه محاولة التقاط صور للنجوم من األرض 

 .في وضح النهار

  

بمدارات أبعد بكثير )أكثر من مليون كيلومتر( وال تدور حول األرض مباشرة.   Points-L ح نقاط الجرانج تسم

هي نقاط محددة وبعيدة في الفضاء حيث تمتزج مجاالت الجاذبية لكل من األرض والشمس بطريقة تجعل 

إلى األرض  Anchored  ”يةراس“المركبات الفضائية التي تدور حولها تظل مستقرة وبالتالي يمكن أن تكون 

 بشكل نسبي.
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إذا تم إطالق مركبة فضائية إلى نقاط أخرى في الفضاء بعيدة جًدا عن األرض، فسوف تسقط بشكل طبيعي في و

مدار حول الشمس، وسرعان ما ستتحرك تلك المركبات الفضائية بعيًدا عن األرض، مما يجعل االتصال صعبًا. 

ثابتة ، وتبقى قريبة  points-L لفضائية التي تم إطالقها إلى هذه النقاط الخاصةبدالً من ذلك ، تظل المركبات ا

 .من األرض بأقل جهد ممكن دون الدخول في مدار مختلف

  

بعدان عن األرض بأربعة أضعاف وت  L2  .و L1 استخداًما هما النقطتان points-L أكثر نقاط الجرانجو

 ،  GEO كيلومتر ارتفاع المدار الثابت لألرض 36000مقارنة بـ  مليون كيلومتر ، 1.5 –المسافة عن القمر 

 

 3L رانججال نقطة. 3

 

على الجانب اآلخر من الشمس، خارج مدار األرض قليالً وأبعد  3Lداخل نظام الشمس واألرض، توجد النقطة 

مركز نقطة عن الشمس من األرض. يحدث هذا الموضع ألن الشمس تتأثر أيضاً بجاذبية األرض وتدور حول 

الُجرم الواقع على نفس بعد األرض عن الشمس بفترة  متازداخل الشمس. ي الخاص بالجسمين، التي تقع ً ثقل

مدارية مدتها سنة واحدة إذا أُخذت جاذبية الشمس فقط بعين االعتبار. لكن الُجرم الواقع على الجانب اآلخر 

بجاذبية األرض الُمضافة لجاذبية الشمس « يتاثرس»وعلى نفس الخط الواصل بينهما  للشمس بالنسبة لألرض

المدارية التي تُساوي عاماً  مدةبنفس الووبالتالي سيتعين عليه الدوران حول الشمس على مسافٍة أبعد قليالً 

، يتسبب السحب الجاذبي المشترك لألرض والشمس في دوران الُجرم خالل فترٍة مدارية  3Lواحداً. عند نقطة  

ألرض المدارية، الذي يدور فعلياً حول كتلة األرض والشمس الُمجتمعة ذات المرجح الواقع في تُساوي فترة ا

 .أحد بُؤر مداره
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 الصناعية األقمار إطالق بعملية خاصة صطلحاتالم

  

 ثانوية حمولة. Payload Secondary  

  

 مشترك تحليق مهمة Mission Rideshare من قمر صناعي في نفس مركبة اإلطالق أي اشتراك أكثر. 

  

 المشاركة الصناعية األقمار:  Satellites Passenger-Co المتشاركة في ركوب نفس مركبة اإلطالق. 

  

 محمول قمر:  Satellite Piggyback  هو قمر صغير يتم حمله علي متن صاروخ إطالق كحمولة

 .إضافية بجانب حمولة رئيسية

، هي  Rideshare ، والمعروفة أيًضا باسم مشارك في الركوب Payload condarySe الحمولة الثانوية.

مع تحديد تاريخ ووقت  –حمولة أصغر حجًما يتم نقلها إلى المدار على مركبة إطالق يتم دفع ثمنها في الغالب 

مة اإلطالق بواسطة الكيان الذي يتعاقد و يدفع مقابل خد Trajectory Orbital – اإلطالق والمسار المداري

  Launch Primary .األساسية

  

عادةً على سعر مخفض بشكل كبير لخدمات  Payload Secondary نتيجة لذلك ، تحصل الحمولة الثانوية

 .النقل إلى المدار

  

 Nano-واألقمار النانوية Cubesats عادة ما تكون مع األقمار صغيرة الحجم والوزن مثل األقمار المكعبة

 Satellitesقمار الميكرووأ. Satellites-Micro  

في التنقل مع ظهور اإللكترونيات  Power Space بدأ توازن القدرة الفضائية.

وتوافرها على نطاق واسع والتي مكنت من بناء أقمار صناعية أصغر حجًما  Microelectronics الدقيقة

كحموالت  Spare ”االحتياطية“وبواسطة فرق أصغر وفي منشآت متواضعة واالستفادة من قدرة اإلطالق 

جنبًا إلى جنب مع األخوة األكبر )الذين يدفعون(. وهكذا فإن أوائل الثمانينيات  Payload Secondary ثانوية

  Satellite Small Modern .كانت إيذانا ببدء عصر القمر الصناعي الحديث صغير الحجم

 

 Mass (kg)ةالكتل  Classالفئة

 Large Satellite < 1000 رةاألقمار الصناعية الكبي

 1000إلي  500من  Small Satellite األقمار الصناعية الصغيرة

 500إلي  100من  Mini-Satellite أقمار الميني

 100إلي  10من  Micro-satellite األقمار الميكروية

 10إلي  1من  Nano-satellite األقمار النانوية

 1إلي  0.1من  Pico-satellite أقمار البيكو

 Femto-satellite < 0.1 أقمار الفيمتو
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