
 

Satèl·lits de la Terra 

Per l’alumne... 
Obre la pàgina de la NASA  

http://science.nasa.gov/Realtime/JTrack/3D/JTrack3D.html 

i maximitza la finestra on apareix la Terra i els seus satèl·lits. 

Com funciona? 
Selecciona el Meteosat 7 (“Satellite” / “Select”) i observa’n la seva trajectòria. Prova de modificar 
alguns paràmetres de la miniaplicació: 

1. Arrossegant el ratolí pots girar en 3D la visió del conjunt. 

2. Augmenta o disminueix la distància d’observació (“View” / “Zoom in” o “Zoom out”). 

3. Obtén les dades del satèl·lit actiu (“View” / “Satellite position”). 

4. Observa la projecció sobre la Terra de la seva trajectòria (“View” / “Ground trace”). 

5. La situació dels satèl·lits és en temps real. Accelera l’animació 100 o 1.000 vegades 
(“Options” / “Timing” a ×100 o ×1000) combinant-ho amb la rapidesa del refresc de 
pantalla (“Options” / “Update rate” a ¼ de segon, per exemple). 

6. Clica damunt de qualsevol punt blanc per seleccionar qualsevol altre satèl·lit. 

Ara estàs a punt de contestar algunes qüestions. 
Selecciona de nou el Meteosat 7...  

1. Quin tipus de trajectòria té? 

2. Sobre quina zona de la Terra està situat? 

3. Deixa que faci una volta sencera a la Terra. Sobre quina zona és ara? 

4. Observa (“View” / “Satellite position”) com varia al llarg d’una volta la seva latitud, 
longitud i altura? Quina conclusió en treus? 

5. Com es diuen els satèl·lits que tenen aquestes característiques? 

6. Quin creus que és l’avantatge principal d’aquest tipus d’òrbita? 

7. Mesura amb el teu rellotge els segons que tarda (amb l’animació ×1000) a fer una volta 
sencera a la Terra. 

8. Calcula després el període de rotació real. Dóna el valor que esperaves? 

9. Calcula també la freqüència, la velocitat angular de rotació i la velocitat lineal del 
satèl·lit. Coincideixen amb els valors de la miniaplicació (“View” / “Satellite position”)? 

10. Clica damunt de diferents satèl·lits geoestacionaris i observa’n l’altura. Com són 
aquests valors? 

11. L’òrbita geoestacionària està plena de satèl·lits. Només hi ha una zona on pràcticament 
no n’hi ha. Quina és i a què creus que és degut aquest fet? 
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Observa ara el satèl·lit Gstar1. 

12. És en l’òrbita geoestacionària? 

13. A prop seu hi ha 4 satèl·lits més en una situació semblant. Observa la projecció de la 
seva trajectòria damunt de la Terra (“View” / “Ground trace”). Fes un comentari sobre 
aquest fet. 

Selecciona el satèl·lit Iridium 63, que és un satèl·lit circumpolar. 

14. Quin tipus de trajectòria té? 

15. Calcula amb el teu rellotge el seu període de rotació. Coincideix ara 
amb el valor de la miniaplicació? 

16. Quina és l’altura de la seva òrbita? 

17. Calcula la freqüència, la velocitat angular de rotació i la velocitat d’aquest satèl·lit. 
Compara-les amb els valors de la miniaplicació. 

18. Deixa’l que faci voltes sobre la Terra. A cada volta passa per la mateixa zona? Quant 
tardarà aquest satèl·lit a tornar a passar per la mateixa àrea de la Terra? 

19. Quin avantatge té aquest tipus de satèl·lit respecte dels geoestacionaris? 

20. I quin inconvenient creus que tenen aquestes òrbites?  

Finalment pots escollir una satèl·lit com ara el Doublestar (TC-1). 

21. Quin tipus d’òrbita té? 

22. Observa la seva velocitat al llarg de la seva trajectòria? Quina 
conclusió en treus? 

23. Selecciona altres satèl·lits que estiguin lluny de la Terra i fora de les 
òrbites geoestacionaris. Completa la frase següent: “Sempre la velocitat dels satèl·lits 
en òrbites el·líptiques...” Recorda aquest fet, ja que als cursos següents ho veurem amb 
detall; correspon ni més ni menys que a una de les lleis de Kepler de la gravitació 
universal. 

24. Sabries trobar alguna utilitat a aquest tipus d’òrbita? 

Per acabar pots observar les diferents òrbites dels satèl·lits GPS (n’hi ha una colla). 

25. Quin entrellaçat fan les seves òrbites? 

26. Són satèl·lits geoestacionaris? 

27. Quin tipus d’òrbita descriuen? 

28. A quina altura orbiten?  


