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כר טיסיות שלבי פרויקט

שלב האפיון

 משימת הלוויין: 
איתור וגילוי מטיילים במצוקה

באמצעות קליטת אותות
מהטלפון הנייד 

8 

שלב האפיון

קביעת המסלול 
אליו נשלח את 

ה לוויין 

מסלול קוטבי LEO 

3 

שלב האפיון

הרכיבים  קביעת
למשימה

GPRS תחנת קרקעאנטנות גלי רדיו

6 

שלב האפיון

דרישות  ס קר
הצגת הדרישות לקראת מעבר

לש לב הבא 

1 

שלב האפיון

 משימת הלוויין: 
ניטור יערות הגשם

לאורך השנה 

4 

שלב האפיון

קביעת המסלול
אליו נשלח
את הלוויין

מסלול קוטבי LEO 

2 

שלב האפיון

הרכיבים  קביעת
למשימה

זכרון מאגר מצלמה תחנת קרקע



3 
פיתוח תוכנה

וחומרה
פיתוח חלקי המערכת השונים 

של הלוויין 

GPRS אנטנות גלי רדיו

פיתוח תוכנה 7
וחומרה

פיתוח חלקי המערכת השונים 
של הלוויין 

זכרון מאגר מצלמה

1 

פיתוח ובניה

רכש של חומרה

רכישת מצלמה 

פיתוח ובניה

GPRS רכישת רכיב

  

 

 
 

 

כר טיסיות שלבי פרויקט 

ה ינבח ותופיה ינבח ותופי

5 
רכש של תוכנה

וחומרה

6 
ל אחר שהתוכנה פותחה ניתן

לצאת לייצור ראשוני כדי לוודא
שהי א מתפקדת כראוי 

נה כת תוויקבד 2
ה רומחו

ם מים וקייים מוכנחר שהחלקיאל
רה ל החומקה מקיפה שידע בצבנ

ם, ינם תקיא כי החלקיי לוודדוהתוכנה כ
שורה ם כידם ועובישרתקמ

ה ינבח ותופיה ינבח ותופי



כר טיסיות שלבי פרויקט 

7 

א ינטגרציה

הרכבה ושילוב לוויין
בשלב זה מרכיבים את חלקי
הלוויין יחד כדי לוודא שכלל
החלקים והחומרה תקינים

GPRS 

אנטנות גלי רדיו

1 

א ינטגרציה

הרכבה ושילוב לוויין
בשלב זה מרכיבים את חלקי הלוויין 

יחד כדי לוודא שכלל החלקים 
והחומרה תקינים

זכרון מאגר

מצלמה

6 

בדיקה

בד יקות
פונקציונאליות

המוצר מוכן ומורכב! האם הוא יכול
לתפקד כלוויין שלם? בבדיקה זו נרכיב

את כל החלקים יחד ונבדוק את תפקודם

5 

בדיקה

בד יקת הרעדה
ב בדיקה זו תיבדק יכולת הלוויין:

האם יוכל להתמודד עם תנאי הסביבה
השונים בחלל?

האם יוכל לעמוד בעוצמות השיגור?

4 

בד יקה

ואקום בדיקת
ב בדיקה זו תיבדק יכולת הלוויין:

האם יוכל להתמודד עם תנאי הסביבה
השונים בחלל?

האם יכול לעמוד בתנאי סביבת ואקום? 

9 

שיגור לקראת מוכנות

אריזה ושילוח
לקראת שילוב

ב משגר 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  

 

כר טיסיות שלבי פרויקט 

5 

שיגור ותקשורת

ראשוני  אות קבלת
ל אחר השיגור, הלוויין תופס את 

מקומו במסלול ושולח אותות
ר אשוניים לתחנת הקרקע

מסלול קוטבי LEO 

7 

ותקשורת שיגור

תפעול משימה 
המידע שהלוויין אוסף נשלח

לתחנת הקרקע, שבה יושב הצוות 
שבוחן ומנתח את הנתונים

התקבל
אות מצוקה

מנערים
בדרום אמריקה 

4 

שיגור ותקשורת

ראשוני  אות קבלת
ל אחר השיגור, הלוויין תופס

את מקומו במסלול ושולח אותות
ראשוניים לתחנת הקרקע

מסלול משווני LEO 

2 

שיגור ותקשורת

תפעול משימה 
המידע שהלוויין אוסף נשלח

לתחנת הקרקע, שבה יושב הצוות 
שבוחן ומנתח את הנתונים

התקבלו
תמונות חריגות 

ביערות הגשם



 

כר טיסיות רמז
יי נתנו לתלמידים רק לאחר ניסיון שלא צלח

רמ ז

שימו לב!
יש קשר ישיר בין מאפייני הלוויין 

לקלפים השונים! בחרו את הקלפים 
המתאימים

רמ ז

שימו לב!
לא נרצה לפתח בעצמנו

חלקים שניתן לרכוש ִמַספקים 

רמ ז

שימו לב!
קודם נבצע אינטגרציה בין החלקים 

ולאחר מכן נעבור לבדיקות תנאי 
סביבה )ואקום, הרעדה וכו’( 

רמ ז

שיגור < תפעול < קבלת מידע

שימו לב
למטרת הלוויין שלכם!


