
  ایرانی ملی ماهواره هاي
  

     
  ماهواره طلوع -1

متر و ذخیـره و ارسـال داده    50 با تفکیک پذیري طلوع، تصویربرداري تک طیفیماموریت اصلی ماهواره ملی 
هاي تصویري به ایستگاه هاي زمینی دریافت تصویر است که به این منظور با ایستگاه هاي زمینی تله متـري،  

   نترل طرح قابلیت تبادل داده هاي پایش و کنترل ماهواره اي را دارد.ردگیري و فرمان و مرکز ک
     

نقشه برداري زمـین در مقـایس   با توجه به ویژگی هاي تصاویر ماهواره اي طلوع می توان کاربردهایی همچون 
بزرگ، مطالعه و بررسی حوضچه هاي آبی و دریا، مشـاهده و ارزیـابی تخریـب منـابع انسـانی، بررسـی علـوم        

مدار ماهواره طلـوع از نـوع ارتفـاع پـایین و ارتفـاع       را براي این تصاویر برشمرد. شاورزي، جنگلی و نظایر آنک
عمر مفید براي آن پیش بینی می شود. انرژي ایـن مـاهواره را    دو سالاست و  کیلومتر 500مدار آن بیش از 

   آرایه هاي خورشیدي بر روي بدنه و باطري هاي ثانوي تامین می کند.
     

  ماهواره مصباح - 2
ماموریـت اصـلی    است که در باند یو اچ اف کار می کنـد.  مخابراتیماهواره ملی مصباح دو از نوع ماهواره هاي 

این ماهواره ذخیره و بازیابی اطالعات، جمع آوري و پخش داده ها روي مناطق وسـیع و پراکنـده، خوانـدن از    
توسعه طرح مصباح دو کسب دانش فنی، تحلیل، سـاخت و آزمـایش مـاهواره    هدف از  راه دور و ناوبري است.

اي به صورت بومی، دستیابی به فضا از طریق طراحی و پرتاب یک ماهواره نزدیک به زمین و ایجاد یک شبکه 
   ارتباطی ماهواره اي براي ارتباط با کاربران در مناطق دورافتاده ایران یا دیگر نواحی جغرافیایی دنیاست.

     
  ماهواره نوید  -3

ماهواره نوید علم و صنعت نخستین ماهواره علمی دانشجویی کشور است که به صورت بـومی سـاخته شـده و    
 تـک بانـد  و بـه صـورت    جـاروبی مبتنی بر روش  متر 750وضوح تصویر ماموریت آن تصویربرداري از زمین با 

   است.
     
 بر سیمرغ  ماهواره  

ر سیمرغ که در ایران طراحی و ساخته شده قادر است با اسـتفاده از نصـب جدیـد و    ب نمونه مدل اولیه ماهواره
کیلـوگرم در مـدار    100پیشرفته موتورهاي سوخت مایع، انرژي الزم را براي قرار دادن ماهواره هـایی تـا وزن   

ه اسـت و  تنی تشکیل شد 32بر سیمرغ از ترکیب چهار موتور  کیلومتري زمین تامین کند. موتور ماهواره 500
برهایی با قدرت زیادتر در آینده استفاده کرد. این موتور می تواند مـاهواره هـایی بـا     می توان از آن در ماهواره

 کیلومتري زمین قرار دهد.  1000کیلوگرم را در مدار  700وزن 


