
 שם תלמיד/ה: _______            מלווה מאמר    לוןשא: ניםיעל לווי

 חמט" –ספריה ווירטואלית  -. מקורהאוויר אתר שלושה פרפרי זהב: הרכב

 __________________________________________  ין?י. מהו לוו1

____________________________________________________ 

 _______________________   הטבעי של כדור הארץ?   יןי. מיהו הלוו2

 .הקיפו את התשובות הנכונות תיים? מלאכו ם לווייניםילאילו מטרות מיוצר. 3

 גול     ד. חיזוי מזג אווירא. תקשורת    ב. מחקר    ג. רי

   ם החגים במסלול יכולים לשגר הודעות למקלטים מיוחדים גם . לווייני4

 ______________________________  מהם. 3. ציינו דיםיני למקומות

___________________________________________________ 

 . השלימו: שיחות  ________ בין חלקים שונים של כדה"א נעשות במקרים5

 רבים באמצעות לווייני תקשורת. 

 לוויינים יכולים להעביר הודעות תקשורת  ______  ו ______ לכל רחבי

 העולם, שידורים כאלה מכונים: " העברת נתונים".

 ."ת טלוויזיהלווייני תקשורת מסוימים קולטים ומשדרים אותו ".6

 נכון/ לא   נכוןהקיפו:  ?  האם המשפט נכון

 שניים(. סמנו את המסלולים הנכונים: )7

 א. מכדור הארץ מועבר אות" סיגנל" ללוויין.

 ., תמונה או נתוני מחשב אל כדור הארץהודעה קולית ים:ב. מהלוויין  מועבר

 מועבר אות " סיגנל" לכדור הארץ. ין יווג. מהל

 כדור הארץ מועברים : הודעה קולית, תמונה או נתוני מחשב ללוויין.ד. מ

 רץ?הא  -מה מחזיק את הלוויין במסלול קבוע סביב כדור. 8

__________________________________________________ 

 



       LEO - Low Earth Orbit . סוגי לוויינים: 9

 בק"מ ___________  מפני כדה"אמרחק הסיבוב 

 _______________  האם חייב לנוע במהירות? אם כן, באיזו מהירות?

_________________________________________________ 

   MEO - Medium Earth Orbit     סוגי לוויינים: ב. 

 מעגלי  /  אליפסהצורת המסלול:              /   בינוני  / גבוה נמוך   גובה:

 מרחק מכדור הארץ: ______________

    GEO-Geostationary earth Orbit     סוגי לוויינים: ג. 

 זמן הקפה של כדה"א : _________  __________  מרחק מפני כדה"א

 אותו. /ההמניע  _________   יד בלחלל מצו. כלי שיגור הלוויין 11

 שמות מדינות, בהן מצויים אתרים המשמשים לשיגור לוויינים . 4. ציינו 11

_________________________________________________ 

 :םי. ציוד שמכילים לוויינ12

 כוללת את ________ הרקטה וכמה מדחפים קטנים -מערכת דחיפהא. 

 ________ ובמסלולו.  שאר במקוםיויין לההעוזרים ללו 

 , יוצרת את האנרגיה ה _________ מהלוחות הסולריים -תת מערכת כוחב. 

 הנמצאים על פני השטח החיצוני של הלוויין.

 מנהלת את כל תפקידי ה ________ וה  ______. -תת מערכת תקשורתג. 

 ם בחזרה.מערכת זו קולטת את האותות, מגבירה אותם ומשדרת אות

 נכון של   דואגת לשמור על ________  ו ________ -תת מערכת מבנהד. 

 הלוויין ביחס לכדור הארץ. 

  ומתפקד היטב. ___  _____ שומרת על לוויין  -ה. מערכת בקרת טמפרטורה
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