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Abstract. This article presents an interdisciplinary scenario in astronomy, physics, 
mathematics and information technology developed on the inquire based science education. 
Different types of resonant motion of planets and satellites in the Solar system are shown 
graphically by screenshots of the program Gravity Simulator. 
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Изучаване на планетни резонанси с програмата Gravity Simulator 
Борислав Станишев Борисов 

В настоящата статия е представен един интердисциплинарен сценарий в областта на 
астрономията, физиката, математиката и информационните технологии, разработен 
въз основа на метода на обучение чрез проучване. Показани са графично посредством 
скрийншотове на програмата Gravity Simulator различни видове резонансни движения. 
Сценарият е подходящ при изучаването на орбиталните движения на телата в 
Слънчевата система. 

Въведение 

Днешното интернет поколение ежедневно ползва най-съвременните 
информационни средства, с помощта на които получава отговор на 
всичко. Идвайки в училище, учениците очакват всичко, което се 
преподава, да бъде не само интересно, но и да бъде представено с 
помощта на съвременни компютърни технологии. Именно 
разминаването между очакванията на учениците и традиционните 
начини на преподаване води до понижаване на интереса на обучаемите 
и на качеството на педагогическия процес. Според Павлова (2015) 
„Информационно-комуникационните технологии следва да се използват 
като основно средство за обучение.” Ето защо съвременните обучение 
изисква все по задълбоченото включване на информационни 
технологии в процеса на преподаване (Rocard et al. 2007). Редица такива 
добри практики, бяха разработени по време на реализацията на 
европейските образователни проекти с участието на Шуменския 
университет (Borisov et al. 2011 b), като Cosmos (Marchev et al., 2010 a, 
2010 b), Pathway (Borisov et al. 2011 a), LD-Skills (Toncheva et al. 2012) и 
Geothink (Marchev et al. 2014, 2015). 

В настоящата статия е представен един интердисциплинарен 
сценарий, основан на метода на обучение чрез проучване в областта на 
природните науки (Sotiriou et al. 2012). Сценарият е качен в портала 
Open Discovery Space (http://portal.opendiscoveryspace.eu/node/846569). 
Едновременно с изучаването на резонасното движение на телата в 
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Слънчевата система, учениците (студентите) усвояват нови познания в 
областта на астрономията, физиката, математиката и информационните 
технологии. Сценарият е подходящ при изучаването на орбиталните 
движения на планетите. Той се използва в обучението по време на 
занятия по Небесна механика и Слънчева система в ШУ „Епископ 
Константин Преславски”. 

Подобни обучителни сценарии в областта на природните науки и 
математиката могат да бъдат изтеглени от образователни портали като: 

Discover the Cosmos (http://portal.discoverthecosmos.eu); 
Open Discovery Space (http://opendiscoveryspace.eu/repositories); 
Pathway portal (http://pathway-portal.ea.gr) 
Open Science Repository (http://open-science-repository.com) и др. 

1 Въпрос – Поставяне на научно ориентирани въпроси 

На учениците се предоставят научно-ориентирани въпроси, които ще 
бъдат изследвани чрез бъдещи обучителни дейности. 

 Как се движат планетите? 
 Как се движат спътниците на планетите? 
 Какви характеристики имат орбитите на планетите? 
 Какво гласят законите на Кеплер? (фиг. 1) 
 Кога имаме резонансно движение? (3) (Borisov 2012) 
 Кога имаме трипланетен резонанс? (4) (Borisov 2012) 
 Как се дефинира синодичен период? 
 Често срещано явление ли е резонансното движение? 

 
Фиг. 1. Закони на Кеплер (http://astro-olymp.org/29.html (Bozhurova 2010) 
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2 Факти – Подбираме факти 

На учениците се предоставят от учителя факти и данни, които дават 
възможност за развитие на обяснения на поставения научно- 
ориентиран въпрос. 

Учителят привлича вниманието на учениците, представяйки 
различни планетни резонанси: 

 Хилда – Юпитер 3:2 
 Хекуба – Юпитер 2:1 
 Палада – Юпитер 18:7 (фиг. 2) 

 
Фиг. 2. Резонансно движение на астероида Палада спрямо Юпитер 
(https://en.wikipedia.org/wiki/2_Pallas#/media/File:PallasJupiter.GIF) 

3 Предоставяне на метод за анализ на данните 

Учителят представя програмата Gravity Simulator (Dunn 2000) и 
възможностите й, като демонстрира как се движат планетите-гиганти 
относително спрямо Юпитер (фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Относително движение на планетите-гиганти спрямо Юпитер 
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След това той представя и други планетни резонанси (2:1, 4:3), както 
кръгови (фиг. 4), така и елиптични (фиг. 5). 

 
Фиг. 4. Кръгово резонансно движение 4:3 

 

 
Фиг. 5. Елиптично резонансно движение 4:3 

4 Избор на способ за обяснение 

Начинът за обяснение на явлението е работа с Интернет. Учителят дава 
възможност на учениците (студентите) да потърсят информация от 
интернет-източници за: 

 движение по окръжност; 
 относително движение; 
 дефиниция на хипотрохоида (фиг. 6) и епитрохоида 
(фиг. 7). 
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Фиг. 6. Конструкция на хипотрохоида при 1, 0.6, 1.2R r d= = =  

(https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%
D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0#/media/File:Hypotrochoid-1.gif) 

След това учителят обяснява получените графики, като използва 
формулите с които се дефинират кривите – хипотрохоида (5) и 
епитрохоида (6) и закона за движение по окръжност. Демонстрира с 
помощта на gif-анимация построяването им (Weisstein 2016 a, 2016 b). 

 
( )

( )

cos cos

sin sin

R rx R r d
r

R ry R r d
r

θ θ

θ θ

−⎛ ⎞= − − ⎜ ⎟
⎝

−⎛ ⎞= − − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎠  (3) 

 
Фиг. 7. Приложение на епитрохоидата във ванкеловия двигател 

(https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%
D1%85%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0#/media/File:Wankel_Cycle_anim_en.gif) 
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5 Предоставяне на ресурси и представяне на връзката им 
с научното познание 

Учителят предоставя на учениците (студентите) други ресурси, като 
прави връзки с научното познание. След това той привлича вниманието 
им, представяйки различни видове орбити на планетни резонанси, 
получени с програмата Gravity Simulator (фиг. 8, 9). 

 
Фиг. 8. Резонансно движение на астероиди- троянци 

 

 
Фиг. 9. Подковообразно резонансно движение 
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6 Предоставяне на алгоритъм за комуникиране и 
аргументиране 

Учителят поставя задачи за изследване. Учениците (студентите) 
изследват различни типове резонанси и представят своите резултати, 
получени с помощта на програмата Gravity Simulator. Конкретно те 
изследват самостоятелно планетните резонанси: Венера – Земя (фиг. 10) 
и Юпитер – Сатурн (фиг. 11) и получават орбитите на относителното 
движение на планетите една спрямо друга. Търсят допълнителна 
информация за тези резонансни движения в Интернет (Rane 2013). 
Учениците (студентите) комуникират помежду си, като показват какви 
графики са получили и каква нова информация са открили. 
Едновременно с това те защитават достоверността на получените си 
резултати, като се аргументират. 

 
Фиг. 10. Планетен резонанс Венера – Земя 13:8 

 
Фиг. 11. Планетен резонанс Юпитер – Сатурн 5:2 
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Учениците (студентите) изследват трипланетните резонанси: 
Меркурий – Венера – Земя (фиг. 12) и Венера – Земя – Марс (фиг. 13), 
като променят отправното тяло и периода на въртене на координатната 
система. Получават различни графики. Учителят им поставя за задача 
предварително да си представят как ще изглежда дадено движение. 

 
Фиг. 12. Трипланетен резонанс Меркурий – Венера – Земя 

 

 
Фиг. 13. Трипланетен резонанс Венера – Земя – Марс 

Учениците (студентите) изследват четирипланетния резонанс Венера 
– Земя – Марс – Церера (фиг. 14), като променят отправното тяло и 
периода на въртене на координатната система. Също така могат да 
открият нови резонансни движения на тела от Слънчевата система, като 
по тяхно усмотрение включат в задачата други тела, като астероиди и 
спътници. По този начин те се превръщат в изследователи и 
откриватели. Тук учителят трябва да ги окуражи, като им припомни 
факта, че в науката и отрицателният резултат е полезен резултат. 
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Фиг. 14. Четирипланетен резонанс Венера – Земя – Марс – Церера 

7 Предоставяне на структурирана рамка за 
осъществяване на рефлексия върху процеса на 
проучване 

На учениците (студентите) се предоставя от учителя структурирана 
рамка за обсъждане процеса на проучване. Учениците (студентите) 
обсъждат поставените от учителя задачи, получават уравненията на 
относително движение, дефинират получените криви. 

Допълнително изследват задълбочено задачи, възникнали в процеса 
на проучване. Например: резонансът Венера – Земя, Получават 
различни графики, като променят периода на въртене на координатната 
система с периоди, кратни на орбиталния период на Венера (фиг. 15). 

 
Фиг. 15. Относително движение на Венера спрямо Земята при въртене на 

координатната система с период, равен на два пъти орбиталния период на Венера 
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Заключение 

По време на изучаването на движението на планетите с помощта на 
представения сценарий неминуемо ще се появят нови нерешени до този 
момент проблеми. По този начин учениците (студентите) ще се 
превърнат един вид в изследователи и откриватели. Те ще разберат, че 
Интернет не е само Facebook, че Youtube е не само място, за споделяне 
на музикални клипове, но е и един съвременен електронен „учебник”, в 
който могат да открият интересни научни видеоклипове, като например 
Astronomy with MicroStation (Rane 2014). Така те ще се осмислят факта, 
че не всичко в природата е все още открито, че дори и много от 
природните явления да са описани и обяснени, все пак науката се 
развива и се разработват нови методи за учене и обучение. И накрая, 
може би в тях ще се зароди мисълта, че един ден те ще открият някое 
ново природно явление или ще измислят нещо ново, което понастоящем 
никой не знае как ще се казва. 
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