Κατασκευάστε Τον Δικό Σας Τεχνητό Δορυφόρο 
Κατασκευάστε έναν δορυφόρο για να μάθετε από τι αποτελούνται οι δορυφόροι και τις χρήσεις τους. 
Syeda Lammim Ahad, Πανεπιστήμιο Νοτιοανατολικής Λουϊζιάνας 
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Βασικές δεξιότητες
Ανάπτυξη και χρήση μοντέλων, Μετάδοση πληροφοριών 
Τύπος μαθησιακής δραστηριότητας
Μερική έρευνα
Σύντομη Περιγραφή
Οι μαθητές κατασκευάζουν τον δικό τους δορυφόρο χρησιμοποιώντας υλικά που υπάρχουν στο σπίτι. Μέσω της διαδικασίας, μαθαίνουν για τους δορυφόρους και τις λειτουργίες τους.
Στόχοι
Να μάθουν τα παιδιά για τους τεχνητούς δορυφόρους και την όψη τους, τις τροχιές τους, τις λειτουργίες τους και τη σημασία τους στην καθημερινή ζωή. 
Μαθησιακοί Στόχοι
	•	Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξηγούν τι είναι οι δορυφόροι, τη μορφή τους, τη λειτουργία τους και τη σημασία τους για την κοινωνία.
	•	Οι μαθητές θα κατασκευάσουν το δικό τους μοντέλο δορυφόρου για να μάθουν να αναγνωρίζουν τα μέρη του και τις δυσκολίες που ενέχει η κατασκευή δορυφόρων από μηχανική άποψη. 
	•	Οι μαθητές θα συζητήσουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του δορυφόρου τους και τη σημασία της κατασκευής μοντέλων. 
Αξιολόγηση
	•	Ζητείται από τους μαθητές να εξηγήσουν τι είναι οι δορυφόροι, τη μορφή τους και τη σημασία τους για την κοινωνία. 
	•	Οι μαθητές κατασκευάζουν με επιτυχία το μοντέλο του δορυφόρου τους και παροτρύνονται να περιγράψουν τα επιμέρους συστατικά μέρη του δορυφόρου τους. 
	•	Οι μαθητές ωθούνται να συζητήσουν τη χρησιμότητα της κατασκευής μοντέλων. 
Υλικά
Υλικά (ανά δορυφόρο):
	•	μικρό χαρτόκουτο 
	•	ένα ρολό χαρτί τουαλέτας
	•	αλουμινόχαρτο
	•	χρωματιστό χαρτί
	•	σύρμα
	•	καλαμάκια για σουβλάκια 
	•	κόλλα 
	•	κολλητική ταινία
	•	ψαλίδι
	•	πλαστικά ποτηράκια 
	•	κουμπιά ή άλλα υλικά διακόσμησης 
Βίντεο: (προαιρετικά) 
	•	Amy's Aviation: What are satellites? http://youtu.be/lUaxDI9CSB0 
	•	How Do Satellites Work http://youtu.be/54MSV2B399o 
	•	Parts of a Satellite http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Satellites/Sci-Media/Video/Parts-of-a-satellite
Θεωρητικές πληροφορίες
Τι είναι οι δορυφόροι;
Οι δορυφόροι είναι αντικείμενα (π.χ. Σελήνη, πλανήτης ή μηχάνημα που περιφέρεται σε τροχιά γύρω από κάποιον πλανήτη ή αστέρι). Για παράδειγμα, η Γη είναι δορυφόρος επειδή βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο. Παρομοίως, η Σελήνη είναι δορυφόρος επειδή περιφέρεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. 
Η Γη και η Σελήνη είναι παραδείγματα φυσικών δορυφόρων. Στην αστρονομία, η λέξη «δορυφόρος» συνήθως αναφέρεται σε μια μηχανή που εκτοξεύεται στο διάστημα σε τροχιά γύρω από τη Γη ή κάποιο άλλο ουράνιο σώμα. Χιλιάδες τεχνητοί δορυφόροι έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη. Κάποιοι από αυτούς τραβούν φωτογραφίες της Γης για να βοηθούν τους μετεωρολόγους να κάνουν την πρόγνωση του καιρού και να παρακολουθούν την πορεία των τυφώνων, ενώ άλλοι τραβούν φωτογραφίες άλλων πλανητών, του Ήλιου, των μαύρων τρυπών ή μακρινών γαλαξιών. Οι φωτογραφίες αυτές βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα το ηλιακό μας σύστημα και το σύμπαν.
Οι περισσότεροι δορυφόροι που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την Γη χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία, όπως για την εκπομπή τηλεοπτικών σημάτων και τις τηλεφωνικές κλήσεις σε όλο τον κόσμο. Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού (GPS), ένα σημαντικό εργαλείο πλοήγησης, αποτελεί μια ομάδα περισσότερων από 20 δορυφόρων. Αν έχετε έναν δέκτη GPS, οι δορυφόροι αυτοί μπορούν να προσδιορίσουν την ακριβή σας θέση. 
Γιατί είναι σημαντικοί οι δορυφόροι;
Οι δορυφόροι μπορούν να δουν μεγάλες επιφάνειες της Γης ταυτόχρονα. Αυτό τους επιτρέπει να συγκεντρώνουν περισσότερα δεδομένα ταχύτερα από ό,τι άλλα όργανα που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης. 
Οι δορυφόροι μπορούν επίσης να έχουν μια καλύτερη εικόνα του διαστήματος από ό,τι τα τηλεσκόπια στην επιφάνεια της Γης. Αυτό συμβαίνει επειδή πετούν πάνω από τα σύννεφα, τη σκόνη και τα μόρια στην ατμόσφαιρα, τα οποία εμποδίζουν ορισμένα μήκη κύματος του φωτός να φτάσουν την επιφάνεια της γης. 
Τα τηλεοπτικά σήματα δεν έφταναν πολύ μακριά πριν την έλευση των δορυφόρων. Ταξιδεύουν σε σχετικά ευθείες γραμμές και σύντομα εκτρέπονται στο διάστημα αντί να ακολουθούν την καμπύλη της Γης. Κάποιες φορές βουνά ή ψηλά κτίρια τα εμποδίζουν. Οι τηλεφωνικές κλήσεις σε μακρινά μέρη ήταν επίσης πρόβλημα. Η εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων ή υποθαλάσσια είναι δύσκολη και δαπανηρή. 
Με δορυφόρους, τα τηλεοπτικά σήματα και οι τηλεφωνικές κλήσεις μπορούν να στέλνονται προς έναν δορυφόρο και να αναπηδούν από αυτούς επιστρέφοντας σε διάφορα μέρη της Γης. 
Ποια είναι τα συστατικά μέρη ενός δορυφόρου; 
Οι δορυφόροι έχουν πολλά διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Οι περισσότεροι έχουν τουλάχιστον δύο κοινά στοιχεία, μια κεραία και μια πηγή ενέργειας. Η κεραία στέλνει και δέχεται πληροφορίες, συχνά από και προς τη Γη. Πηγή ενέργειας μπορεί να είναι ένα ηλιακό πάνελ ή μια μπαταρία. Τα ηλιακά πάνελ παράγουν ενέργεια μετατρέποντας το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Πολλοί δορυφόροι είναι εξοπλισμένοι με φωτογραφικές μηχανές και επιστημονικούς αισθητήρες. Ορισμένες φορές τα όργανα αυτά είναι στραμμένα προς τη Γη για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη γη, τον αέρα και το νερό. Άλλες φορές, είναι στραμμένα προς το διάστημα, για να συλλέξουν στοιχεία από το Ηλιακό μας Σύστημα και το σύμπαν που το περιβάλλει. 
Πώς οι δορυφόροι τίθενται σε τροχιά γύρω από τη Γη; 
Οι περισσότεροι δορυφόροι εκτοξεύονται στο διάστημα πάνω σε πυραύλους. Ένας δορυφόρος περιφέρεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, όταν η ταχύτητά του εξισορροπείται από την έλξη της βαρύτητας της Γης. Χωρίς την εξισορρόπησή της, ο δορυφόρος θα πετούσε σε μια σχετικά ευθεία γραμμή στο διάστημα ή θα ξαναέπεφτε στην επιφάνεια της Γης. Οι δορυφόροι περιφέρονται σε τροχιά γύρω από τη Γη σε διαφορετικά ύψη, διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές διαδρομές. Οι δύο συνηθέστεροι τύπου τροχιάς είναι ο «γεωστατικός» και ο «πολικός». 
Ένας γεωστατικός δορυφόρος ταξιδεύει από τη δύση προς την ανατολή πάνω από τον ισημερινό. Κινείται στην ίδια κατεύθυνση και με την ίδια ταχύτητα όπως ο άξονας της Γης. Από τη Γη, ένας γεωστατικός δορυφόρος φαίνεται σαν να μένει ακίνητος, αφού βρίσκεται πάντα πάνω από το ίδιο σημείο. 
Οι δορυφόροι σε πολική τροχιά ταξιδεύουν με κατεύθυνση μεταξύ του βόρειου και του νότιου πόλου. Καθώς η Γη βρίσκεται σε περιστροφή από κάτω, οι δορυφόροι αυτοί έχουν την ικανότητα να σαρώνουν ολόκληρη την υφήλιο, ανά λωρίδες. 
Γιατί οι δορυφόροι δεν συγκρούονται μεταξύ τους; 
Βασικά, αυτό είναι δυνατό. Η NASA και άλλοι διεθνείς οργανισμοί παρακολουθούν τους δορυφόρους στο διάστημα. Οι συγκρούσεις είναι σπάνιες, επειδή όταν εκτοξεύεται ένας δορυφόρος, τοποθετείται σε τροχιά που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφεύγει τους άλλους δορυφόρους. Όμως, οι τροχιές είναι δυνατό να αλλάξουν στην πάροδο του χρόνου. Έτσι, η πιθανότητα σύγκρουσης μεγιστοποιείται όσο αυξάνεται ο αριθμός των δορυφόρων που εκτοξεύεται στο διάστημα.
Τον Φεβρουάριο του 2009, δύο δορυφόροι που παρείχαν υπηρεσίες επικοινωνίας – ένας Αμερικάνικος και ένας Ρωσικός – συγκρούστηκαν στο διάστημα. Πιστεύεται, όμως, ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που δύο τεχνητοί δορυφόροι συγκρούστηκαν κατά λάθος. 
Πλήρης Περιγραφή Δραστηριότητας
Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τηλεόραση, περιηγούνται στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούν τηλέφωνα, χάρτες ή συστήματα πλοήγησης. Οι δορυφόροι συχνά εμπλέκονται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα γνωρίζουν τι είναι οι τεχνητοί δορυφόροι, τη μορφή τους, θα ξέρουν πράγματα σχετικά με τις τροχιές τους, τις λειτουργίες τους και τον αριθμό τους. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές θα κατασκευάσουν έναν δορυφόρο και θα εξηγήσουν τη λειτουργία του δορυφόρου τους:
Βήμα 1:
Προβάλετε το βίντεο «Τι είναι οι Δορυφόροι;» http://youtu.be/lUaxDI9CSB0 και συζητήστε γιατί είναι σημαντικοί, πώς τίθενται σε τροχιά γύρω από τη Γη, γιατί δεν συγκρούονται μεταξύ τους κ.ά. Για όλα αυτά, συμβουλευτείτε τις θεωρητικές πληροφορίες. Μετά τη συζήτηση, δείξτε στους μαθητές το βίντεο «Πώς λειτουργούν οι δορυφόροι» http://youtu.be/54MSV2B399o
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε πρόσβαση στα βίντεο, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα συζητώντας τα θέματα που θίγονται στις θεωρητικές πληροφορίες. 
Βήμα 2:
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τους δορυφόρους και να τις μοιραστούν με τους συμμαθητές τους. Δεν είναι απαραίτητο να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να εξηγήσει ότι ένας τρόπος για να διερευνήσουν οι μαθητές τις ερωτήσεις αυτές είναι να κατασκευάσουν ένα μοντέλο. 
Βήμα 3:
Συζητήστε τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας δορυφόρος και δείξτε τους το βίντεο «Τα μέρη ενός δορυφόρου» http://sciencelearn.org.nz/Contexts/Satellites/Sci-Media/Video/Parts-of-a-satellite. Τονίστε τα σημαντικότερα σημεία: 
	•	Κεραίες και πομποδέκτες: για την αποστολή και λήψη ραδιοφωνικών σημάτων από και προς τη Γη ή κάποιον άλλον δορυφόρο 
	•	Κινητήρες πυραύλων: για τη μεταφορά του δορυφόρου στο διάστημα, για να τεθεί σε τροχιά ή να διορθωθεί η πορεία του 
	•	Δεξαμενές καυσίμων: για την αποθήκευση καυσίμων για τον πύραυλο 
	•	Ηλιακά πάνελ: για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
	•	Μπαταρίες: για την αποθήκευση της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας 
	•	Ενσωματωμένοι επεξεργαστές: για να έχει ο δορυφόρος ικανότητες επεξεργασίας 
Βήμα 4:
Δείξτε τα παρακάτω παραδείγματα δορυφόρων: 
	•	Τηλεπικοινωνίες, «Artemis»: Μια καλλιτεχνική αποτύπωση του «Artemis». Ο δορυφόρος ARTEMIS (Advanced Relay and Technology Mission Satellite), ο οποίος μεταφέρει τρία ωφέλιμα φορτία και έχει εκπονήσει σειρά πειραμάτων, ελέγχει και χειρίζεται νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνικές. 
	•	Έρευνα, Διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble: Η εικόνα αυτή δείχνει το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA/ESA στην υψηλή τροχιά του, 600 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. 
	•	Δορυφόρος καιρού, Metop: Το MetOp είναι μια σειρά τριών μετεωρολογικών δορυφόρων σε πολική τροχιά που λειτουργούν υπό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT)
	•	Δορυφόρος πλοήγησης, GPS: Το Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης (GPS) είναι ένα σύστημα πλοήγησης που βασίζεται στο διάστημα και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την ώρα σε όλες τις καιρικές συνθήκες, οπουδήποτε στην επιφάνεια της Γης ή κοντά σε αυτήν, όπου η γραμμή θέασης προς τέσσερις ή περισσότερους δορυφόρους είναι απρόσκοπτη. Το σύστημα παρέχει κρίσιμης σημασίας δυνατότητες σε στρατιωτικούς και εμπορικούς χρήστες αλλά και απλούς πολίτες από όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημιούργησε το σύστημα, το συντηρεί και επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό οποιουδήποτε διαθέτει δέκτη GPS. 
Βήμα 5:
Δώστε σε κάθε μαθητή (ή σε κάθε ομάδα) υλικά για να κατασκευάσει έναν τεχνητό δορυφόρο. Ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι δημιουργικοί. Εξηγήστε τους ότι πρέπει να αποφασίσουν ποια θα είναι η λειτουργία του δορυφόρου, ποια πρέπει να είναι η μορφή ενός δορυφόρου, πώς πρέπει να κατασκευαστεί και τι είδους τροχιά θα εξυπηρετούσε τη λειτουργία του. 
Βήμα 6:
Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν την κατασκευή των δορυφόρων τους, ζητήστε τους να τους παρουσιάσουν στην τάξη και να εξηγήσουν από ποια μέρη αποτελούνται, ποιες είναι οι λειτουργίες τους και η χρήση τους. Ενθαρρύνετε μια συζήτηση στην τάξη, κάνοντας ερωτήσεις. 
Προτεινόμενες ερωτήσεις εκ μέρους του εκπαιδευτικού για την πυροδότηση συζήτησης: 
	•	Γιατί είναι χρήσιμη η κατασκευή μοντέλων; 
	•	Ποια είναι τα προσόντα και ποιες οι αδυναμίες του εν λόγω μοντέλου δορυφόρου; 
	•	Ποιες πτυχές των δορυφόρων αποτυπώνει καλά το μοντέλο και ποιες επιδέχονται βελτίωση; 
	•	Τι μαθαίνουμε από το μοντέλο αυτό; 
	•	Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το μοντέλο; 
	•	Ποια η αξία του για την κοινωνία; 
Αναλυτικό πρόγραμμα

Χώρα
Βαθμίδα
Διδακτικό αντικείμενο
Επιτροπή εξετάσεων
Ενότητα
UK
KS2: Έτος 5
Φυσικές επιστήμες
-
Γη και Διάστημα: η ιδέα της περιστροφής και περιφοράς της Γης.
UK
KS2: Έτος 4
Φυσικές επιστήμες
-
Ηλεκτρική ενέργεια: να επισημάνετε συνηθισμένες συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρονική ενέργεια.
Επιπλέον πληροφορίες
Τι είναι οι δορυφόροι; http://www.nasa.gov/audience/forstudents/5-8/features/nasa-knows/what-is-a-satellite-58.html 
Αντικειμενικά δεδομένα σχετικά με τους δορυφόρους για παιδιά: http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/space/satellites.html 
Συμπέρασμα
Μέσω της κατασκευής δορυφόρου με οικιακά υλικά, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις σχετικά με τους τεχνητούς δορυφόρους, τις λειτουργίες τους και τη σημασία τους για την κοινωνία.
Μεταβείτε στο http://astroedu.iau.org/a/1413 για επιπλέον πόρους και μεταφορτώστε επιλογές της δραστηριότητας. 
Μετάφραση πόρου από το Scientix:
Image result for scientix

file_0.wmf


www.scientix.eu

