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ايستادهومينگرد
هجمهيبادهايتندچادرشرابهحركتدرميآورد

امااوهمچنانايستادهاست
محكمترازهركوهيواستوارترازهرسروي

چادرشرامحكمميكند
چشمميدوزدبهچشمانحسين)ع(

برميگرددبهسمتخيمه
ازاينبهبعدستوناهلحرماوست

بويخيامسوختهوهلهلهحراميانهمهچيزرا
دوبارهبرايشتداعيميكند

كوچهايتاريك
وخانهايروشن

كوچههايبنيهاشمخوببهخاطردارند
آنروزرا

آنروزكهفاطمه)س(يكتنهبارتمامعالمرا
بهدوشكشيد

آنروزكهتمامحقسكوتكرد
آنروزكهفاطمه)س(شدتمامسپاهعلي)ع(

آنروزكهمقدادوابوذروسلمانچشمدرچشمان
علي)ع(ودستدردستانتيغهايبهانتظارنشستهشان

واداربهسكوتشدندودمنزدند
آنروزكهمدينهشدكوفهوكوچههايشقحطيمرد
آنروزكهبنداسارتبهدستانعلي)ع(گرهخورد
آنروزگمانميكردندفاطمه)س(تمامشدهاست

فكرميكردنداگردستانعلي)ع(راببندندودرخانهاو
راكهوروديبهشتاستبهآتشبكشندديگركسي
نيستتامظلوميتعلي)ع(وحقانيتشرافريادبزند
فاطمه)س(همانكهدختررسولخدا)ص(وهمسر

جانشينبرحقشعليابنابيطالب)ع(استخوديك
فرماندهاست

مركزفرماندهيشخانهعلي)ع(است
وخوبميداندچهكند

حسن)ع(وحسين)ع(دوامتدادحقعلي)ع(
وزينب)س(شيردخترعليابنابيطالب)س(

همهتربيتشدهدستاولينشهيدهواليتاندكهقراراست
درگوشتاريخ،حقانيتعلي)ع(رابنوازند...

اول  مظلومه ی عالم ...

اولينبــاردرچهاردهــمبهمنماهســال87بودكه
ماهواره"اميد"رابهفضاپرتابكرديمواميددردلمردم
زندهشــد.اينماهوارهحدودســهماهدرفضاماندكهبه
همينمناســبتشورایفرهنگعمومیســالروزپرتاب
اينماهوارهملیبهفضــاراروزفناوریفضايیناميد.روز
فناوریفضايینمادموفقيتوپيشــرفتايراناســامی
درعرصهفناوریفضايیاســت.جايــگاهايراندرفناوری
فضايیدرچندبخشبايدتقســيمبندیشودومهمترين
آنهادرحوزهپرتابفضايیاســت.ايرانجزو12كشوری
بهشــمارمیرودكهمیتواندپرتابفضايیرابااستفادهاز
ماهوارهبرياموشكهایفضايیانجامدهد.البتهكشورمان
درزمينهســاختماهوارههایعملياتــیوپرتابآنهابه
مدارهایماندگارتر،هنوزجایپيشــرفتدارد.همچنين
ايرانجــزو6كشــورپرتابكنندهموجودزنــدهبهفضا
محســوبمیشود.البتهنقشســازمانهایمرتبطراهم
نبايدناديدهگرفت.ســازمانفضايیايران،سازمانصنايع
هوافضا،پژوهشگاهفضايی،اتحاديهصنايعهوايیوفضايی،
ســتادتوســعهفناوریهوافضا،پژوهشــكدهسامانههای
حملونقلفضايی،ستادتوسعهفناوریهایحوزهفضايی
وحملونقلپيشــرفته،شورایعالیفضايی،پژوهشكده
تحقيقاتفضايیايرانوچندينســازمانوشورایديگر
كهتشريحوظايفانجامشده)شــايدمنشده!(هركداماز

حوصلهخارجاست.
ازمهمترينشعارهایانقاباسامیازابتدااستقالبوده
كهامسالبعدازگذشت4دههشاهدپيشرفتهایوسيعی
درزمينههایمختلفعلیالخصوصصنعتفضايیبوديم.
ماهوارههایفجر،طلوع1،ظفر،پيامدانشــگاهاميركبير،
دوســتیدانشگاهشــريف)ياهمانشريفســتسابق!(،
ماهوارهبرســيمرغوچنديننمونهديگرازدستاوردهای

دانشمندانايرانیبعدازانقاباست.
ســعیكرديمدراينشــمارهابتــداكاربردهایصنايع
فضايــیدرزندگــیمردمرامطرحكنيــموبعدازآنبه
بررســیومقايسهكشوریمشــابهازنظرصنعتفضايی
بهايرانبپردازيمودرآخرعللكندشــدنسيرپيشرفت
صنعــتفضايیرامطــرحكرديمكهالبتــهنتيجهگيری
ازبحــثبهخوانندهواگذارشدهاســت.آنچهمهماســت
پيشرفتروزافزون،تاشوفعاليتهایمؤثرواميدبخش
دانشمندانكشورماناســتكهنويدبخشروزهایبهتر

برایصنعتهوافضایايرانمیباشد.

سرمقاله:
اگر بخواهیم...

صونا  گل بوستانی
ورودی 96

کارشناسی  هوافضا

امیرمحمد احمدی
ورودی 96

کارشناسی  هوافضا
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عکاسی به سبک افق های نو
مدتیقبل،عكسیكهتوســطفضاپيمایافقهاینو

گرفتهشــدهبود،همهراشگفتزدهكرد.
عكســیازجســمیدرفضــاشــبيه
بــهآدمبرفــی!!!ايــنعكــسازيكیاز
اجــرامكمربنــدكوئيپر)كــهمســافتی
دورترازپلوتوراشــاملمیشــود(بهنام
UltimaThuleگرفتهشــدهبود.افقهاینو
قبًاهمعكسهایخيرهكنندهایازاجســام
ديگرمانندپلوتوفرستادهبودكهباعثشگفتی
همگانشدهبودامااينعكسيكويژگیديگر

همداشــت.اولينعكسازجسمیدركمربندكوئيپريا
بهتراستبگوييمدورترينعكسیكهتوسطيكفضاپيما
)نهتلسكوپفضايی(گرفتهشدهاست.شاهكارافقهاینو

درآنجاستكهاينعكسراتنهادرشرايطیگرفتهاست
كهتانزديكترينفاصلهتااينجسمتنها7دقيقهزمان
بودهواينكهاينماهوارهاينعكسباكيفيت
راهنگامیگرفتهكهسرعتیبالغبر50000
كيلومتربرســاعتداشتهاست.اينعكس
توســطيكیازابزارهایافقهاینوبهنام
MVICگرفتهشدهاست.اينعكسهادر
روز1ژانويهگرفتهشــدهودرروزهای
18و19ژانويهبهزمينفرستادهشــد.
درحالحاضــرافقهاینودرفاصلهی
6.64ميليــاردكيلومتــریزميــن
قرارداردوســيگنالهایارســالیآنمدت6ساعتو9
دقيقــهراتازميندرراههســتند.حالبايدديدكهچه
جسمديگریسوژهیدوربينهایافقهاینومیشود؟؟؟

فضاپیمای پارکر در اوج
161روزقبــلبودكهناســااعــامكرد
فضاپيمایپاركربرایبررســیخورشيدبه
فضاپرتابشد.اينفضاپيماكهقراربود
ركوردنزديكترينفضاپيمابهخورشيد
رابشكنددرحالحاضربهانتهایدور
اولخودرســيدهوقراراستدور
جديدخودراآغازكند.درهمين

دوراول،اينفضاپيما17گيگابايت
اطاعاتبرایزمينارسالكردهاست

كهطبقزمانبندی،اطاعاتدوراولتا
ماهآوريلدانلودمیشود.برایآمادهسازی

فضاپيمابــرایدوربعدیاينفضاپيماحتما
بايدازفايلهایقديمیخالیشــودتابرنامهیحركت

جديدیبرایآنارسالشــود.اينفرمانهایحركتی
كــهحاویحدوديكماهازدســتورالعملها
اســتدرحالبارگزاریبررویكاوشــگر
میباشد.دردوردومگردشاينكاوشگر
بهفاصلهی15ميليــونكيلومتریاز
خورشيدمیرسدايندرحالیاست
كهقبلازاينفضاپيمااينركورد
Helios2 فضاپيمــای اختيار در
بودكهدرسال1976بهفاصلهی
ازخورشــيد 27ميليونكيلومتری
رســيدهبود.بهنظرشماآيااينكاوشگر
ميتواندســالمازپسدوميندورگردش
خودنيزبرآيديااينكهاســيرگرمایطاقت

فرسایخورشيدمیشود؟؟؟

مکان یابی بدون استفاده از جی پی اس
يكگروهآلمانیكهدرزمينههوافضاپژوهشمیكند

ســامانهایبرایجهتيابیبهنامسامانه
مجتمعمكانيابی1طراحیكردهاســت
كــهدرمحيطهایبدوندسترســیبه
جیپــیاسماننــدتونلهــاومعادنبا
استفادهازحفاظتالكترومغناطيسیكار
میكنــدومیتوانازآنبرایمكانيابی
دراينمحيطهابهرهگرفت.اينسامانهبر
پايهحسگرهاینوریكارمیكندوبرای

تعيينمكاننيازیبهاطاعاتپيشزمينهدربارهمحيط
ويانقطهمرجــعندارد.اينفناوریدراصلبرایتعيين
مكاندرفضاطراحیشــدهاســتامابرایكاربردهای

زمينیهممورداستفادهاست.اينسامانهرامركزپژوهشی
هوافضایآلمانتوســعهدادهاســت.بهگفتهمديراين
طرح،ســامانهمانندچشمعملمیكند
واطاعاتارزشــمندیازمحيطاطراف
جمعآوریمیكنــد.چندمدلكاربردی
ازاينسامانهســاختهشدهاست.يكیاز
نمونههایاينپروژهكهبرایتعييندقيق
ارتفاعوهمچنينمستندسازیسهبعدی
بــرایكاربرددرناوبریهوايیســاخته
شدهاست.ايننمونهدراصلبرایكاربرد
درماموريتهایمريخطراحیشدهاست.اينابزاربرای

بازرسیمعادنوكشتیهانيزاستفادهشدهاست.

اخبار هوافضا
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پرده اول
چندبحثدرساختارفضايیكشورماوجوددارد.اول
چگونگیســازماندهیپروژههایفضايیدركشورماست،
دوماينكهبودجهاينپروژههاازكجاتامينمیشــودو

سوماينكهچهمدلپروژههايیتعريفمیشود.
نكتهاولدرموردسازماندهیپروژههااست.بهدوصورت
اينسازماندهیانجاممیشود؛يابايدزيرمجموعهیيك
وزارتخانهباشــديابايدكامامســتقلباشــد.سازمان
فضايیايرانتاقبلازسال84يكسازماننمايشیبود
كهبيشتردرروالاداریانجامپروژههاشركتمیكرد.در
دورهدهمرياســتجمهوریاينسازماناززيرمجموعه
وزارتارتباطاتخارجشدوبودجهآنبهطورمستقيماز
رياستجمهوریتامينمیشد.مزيتاينكاراينبودكه
سازمانفضايیديگرمحتاجوزارتخانههایمختلفبرای
گرفتنبودجهنبودوبطورمســتقلفعاليتهایخوداز
جملهجذبنيرووتعريفپروژهرامستقًاانجاممیداد.
نكتهمهمديگرايناتفاقاينبودكهديگرنگراننبوديم
كهفانپروژهكهدرزمانوزيرقبلیشــروعشدهبود،با
رویكارآمدنوزيرجديد)وسايقجديد!(لطمهبخورد

ياحتیمتوقفشود.
امادرموردبودجه،نظراتمتفاوتیوجوددارد.هماكنون
سازمانفضايیوپژوهشــگاهفضايیزيرمجموعهوزارت
ارتباطاتاســتكهازنظربرخیصاحبنظراناكنونبه
راحتــیمیتواندبودجهخودراازوزارتارتباطاتتامين
كند.امامزيتاستقالآنهمهماناستكهدرباالبيان
شــد.درطیاينچندسالجذبنيرویپژوشگاهفضايی
كموكمترشدهتااينكهدرچندماهاخيرمطلقاًبستهشد.
برایپروژههایعظيمپولیدرنظرنمیگيرند.بهنقلاز
يكیازكاركنانيكیازپژوهشكدههاآنقدرميزانتعريف
پروژهكمشــدهكهوقتیازآنهاپرسيدهشد))آياپروژه
ایهســت؟؟؟((جوابداد:دركمالتعجببله!...اگرهم
پروژهایباشدبهمدتطوالنیغالبنيروهادرگيرهمان
يكپروژهمیشــوندوگامهایپروژهكندپيشمیرودو

میشودآنچهكهدراينچندسالديدهايم.
پرده دوم

بعضادرجمعهایعمومیياحتیفرهيختهدانشجويی
شــنيدهمیشــودكهچهنيازیهســتدركشوریكه
حتیمدرسههایاستانداردیبرایدانشآموزانشندارد،
ماهوارهپرتابكنيم؟ياچراوقتیمشــكاتمعيشتیو
اقتصادیگريبانگيركشــورهســتبايدرویپروژههای
فضايیوامثالهمســرمايهگذاریكنيم؟درگاماولبايد
دانستكهپيشرفتصنعتفضايیومعيشتمردمبرسر
دوراهیقــرارندارند.كمااينكهضرورت،كاربردهاوفوايد

اينصنعتدرزندگیمردمكاماحسمیشود.
اگربخواهيمداستانبلوغتكنولوژیهايیكهدرزندگی
ماوجوددارندرادنبالكنيم،مثاچهشــدكهوایفای

توســعهيافت؟؟؟،چهشدكهبلوتوثبهوجودآمد؟؟؟يا
چهشدكهاينترنتتوسعهپيداكرد؟؟؟،همهیاينهادر
تكنولوژیوفناوریهاینظامیريشــهدارند.برایمثال
تســاموتورزرامثالمیزنم.بهجزيكیازكليدیترين
تكنولوژیهایتساموتورزكهخودروهایالكتريكیاست،
تساموتورزدرحالتوسعهخودروهایخودراناستكه
اولينباربرایسيستمهایحملمهماتبدونسرنشين
نيــرویزمينیارتــشآمريكامطرحشدهاســت.فرض
كنيدبرایتوســعهيكمحصول،يكشركتخصوصی
ســرمايهگذاریمیكندوازاينطريــقيكتكنولوژی
توســعهميابد.بعدازمدتیبهايننتيجهمیرسدكهاين
تكنولوژیيكسریكاربردهایديگریهمدارد.اگرازاين
تكنولوژیبرایتوســعهكاربردهایديگراستفادهشود،

اصطاحاسرريزفناوریصورتگرفتهاست.

حال اگر آن شرکت حقوقش را از دولت دریافت 
کند و نیازی نداشته باشد ارزش افزوده ای تولید 
کند پس سرریز فناوری ای هم صورت نمی گیرد. 
البته این بدان معنا نیست که کال بخش خصوصی 

عهده دار مجموعه های هوافضایی شود. نقش دولت 
در اینجا موثر است.

 تكنولوژیفضايی،تكنولوژیارزانینيســت.قطعابه
حمايتوســاختزيرساختهاتوســطدولتنيازدارد.
بهعنوانمثالاگرناســانبود،اســپيسايكسهيچگاه

نمیتوانستدوامبياورد.
نكتهیديگردرموردكسبوكارهاینويااستارتاپهای
موجوددركشوراستكهعموماًارزشافزودههایزيادی
توليدمیكنندامانهدربخشهایاستراتژيك!مثًاچندتا
اســتارتاپدرزمينهفضايیدركشــورداريم؟؟؟چندتا
اســتارتاپپهپادیداريم؟؟؟دانشــگاهبهعنوانماشين
توســعهنيرویانســانیصرفابهفراهمكنندهمنابعبرای
اينبنگاههايیكهعموماكاراستراتژيكنمیكنندتبديل

شدهاست.

 به کجا چنین آهسته؟؟؟
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فضا،  روی زمین
فناوریفضايیبهمجموعهدانشهاوفناوریهایمرتبطبابررسیفضایاطرافكرهزمينگفتهمیشود.ايننوعفناوری
بهدليلويژگیهاوكاربردهایخاصومنحصربهفردهموارهازبااهميتترينوارزشمندترينصنايعوفناوریهابهشمار
میرود.درطیپنجدههگذشته،دستيابیبهفضابهعنوانيكآرزوبرایبشريتتلقیمیشدهاست.حتیاكنونهمپساز
پيشرفتفناوریها،عرصهفضايیميدانتاختوتازقدرتهایبزرگبرایسلطهواعمالقدرتمورداستفادهقرارمیگيرد.
البتهاينامرجنبهمثبتهمداردوآنهمماهيتجستجودرفضاوبهرهگيریبرایبهبودوضعيتزندگیبشرمیباشد.در

اينفوگرافیزيرمیتوانيدگوشهایازاينكاربردهارامشاهدهكنيد.
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موضوعبررسیصنعتفضايیايرانبهتنهايیو 
بدونمقايسهباكشورهایديگرمانندبررسینمرهیيك
دانشجوبدونداشتنميانگيننمراتوياحداقلوحداكثر
نمرهكاساســت.دراينمتنتصميــمداريمتاصنعت
فضايیكشــوریباشرايطمشــابهايرانرابيانكردهوبا
توجهبهمتنهایديگرمقايســهرابهخوانندگانمحترم

واگذاركنيم.

مهم ترین نکته در مقایسه کردن، رعایت عدالت 
است

كهبرایاينمنظورمابايدكشــوریرابررسیكنيمكهاز
جنبههایبسياریمشابهايرانباشد.امانكتهیمهمیكه
وجودداردايناســتكهايرانبهدليلمسائلاقتصادیو
سياسیوتحريمهایظالمانهیاستكبارجهانینمیتواند
مشــابهخارجیخوبیداشتهباشــد.دراينبيناماشايد
كشورهایديگریوجودداشتهباشندكهازبعضیازجهات

بهايراننزديكترباشند.
اگربخواهيمبررسیخيلیكوتاهیدررابطهباصنايعفضايی
مناطقمختلفجهانداشتهباشيممیتوانديدكهدربعضی
ازمناطق)مانندحاشيهیخليجفارس(كشورهایثروتمند
مانندرژيمسعودیصنعتفضايیراخريداریمیكنندو
هيچچيزازخودشانندارندوتمامفعاليتهااعمازساخت
وپرتابماهوارهتماماًتوسطكشورهایديگروبااستفاده
ازپولاينكشــورهاانجاممیشــود.كشورهایاروپايیو
آســيایشرقیاكثراًدارایهمكاریهایفراواندرصنعت
فضايیهســتندوبههمينعلّتبررسیاينكشورهابه
صورتجداگانهامكانپذيرنيست.درضمنازآنجايیكه
كشورمابهعلتتحريمهایكشورهایموافق)شمابخوانيد
مخالف(حقوقبشرنمیتواندهمكاریهایبينالمللیخود

راگسترشدهد،كشوریكهبرایمقايسهانتخابمیشود
نبايدخيلیوابستگیبهكشــورهایديگرداشتهباشد.از
طرفديگرمقايسهیهركشوریباكشورهايیمانندروسيه
وچيــنوآمريكاكهقطبهایفضايیجهانهســتند،
عادالنهنيست.دراينبينامايكسریكشورهامانندبرزيل

هستندكهشرايطیمناسببرایمقايسهباايرانرادارند
يكیازويژگیهایاينكشوركهكارمقايسهراارزشمندتر
میكندنزديكبودناينكشوربهايراندربخشپژوهشی
ودانشگاهیاســتبهطوریكهدرطیيكدورهی10
سالهازسال2001تا2010تعدادتخمينیهيئتعلمی
اينكشــوردرزمينهیهوافضا185نفراستكهباايران
فاصلهیكمیدارد.نكتهیديگرايناستكهدراينكشور
نســبتتعدادمقاالتISI بهجمعيت،تقريباًبرابرهمين
نسبتدرايراناست.همينموضوعنشاندهندهینزديكی
نســبتاًخوب)نسبتبهديگركشورها(درزمينهپژوهشی
ودانشگاهیباايراناســت.ازنظرسياسیهماينكشور
تاحدودیبهكشــورماشــباهتداردچراكهدولتهايی
میآيندودرصنعتفضايیبتنمیريزندودولتهايیهم

میآيندكهباعثرشدوشكوفايیمیشوند.
حالبهبررسیصنعتفضايیاينكشورمیپردازيم:

آژانسفضايیبرزيل)مرجعرسمیبرایانجاموپيگيری
پروژههایفضايیبرزيل(درسال1994تشكيلشد.البته
اينكشورنيزمانندخيلیازكشورهاقبلازايجادسازمان
فضايیفعاليتهایفضايیداشــتهاستاماتاسيساين
سازمانمربوطبههمينســالاست.درسال1982يك
شــركتبرزيلیباهمكاریكانادااقدامبهساختوپرتاب
ماهوارهكردودرســال1985توانســتاولينماهوارهی
برزيــلرابانامBrasilsat-A1راكهيكماهوارهیمخابراتی

بود،بهفضاپرتابكند.
اينماهوارهتوســطماهوارهبراروپايیAriane3وتوســط
فرانسهبهفضاپرتابشد.يكسالبعدوبازهمباتاشهای
همانشركتبرزيلینسلدومماهوارههایBrasilsatبانام

دیگران در چه حال اند؟؟؟
امیرحسین کرمانی
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Brasilsat-A2بهفضاپرتابشد.اينماهوارهنيزماهوارهای
مخابراتیاستكهبازهمتوسطكشورهایاروپايیوبا

ماهوارهبرAriane3بهفضاپرتابشــد.درسال1990اين
كشوراقدامبهپرتابيكماهوارهیراديويیبهفضاكردكه

اينپرتابتوسطماهوارهبرAriane4انجامشد.

درسال1993امااولينماهوارهیكامابرزيلیبهنام
SCD-1توسطاينكشوربهفضاپرتابشد.

اينماهــوارهكهاولينماهــوارهیجمــعآوریدادهنيز
بــود،درابتداقراربودتوســطماهوارهبــربرزيلیپرتاب
شــوداماپسازبررسیهایبيشــتراينپروژهباموشك

Pegasus300درمدارقرارگرفت.
پــسازســال1986بــازهــمپــروژهیماهوارههای
ماهوارههــای بــار ايــن و داشــت ادامــه Brasilsat
ســالهای در Brasilsat-B3 .Brasilsat-B2 .Brasilsat-B1
1994و1995و1998بهفضاپرتابشدند.اينماهوارهها
باهمكاریاياالتمتحدهساختهشدهبودند.اينماهوارهها
نيزباخانوادهیماهوارهبرهایAriane-p44 بهفضاپرتاب
شدندواينماهوارههایمخابراتیقدرتبيشترینسبتبه

مدلقبلیخودداشتند.
درســال1998نيزماهوارهSCD-2كهمدلارتقايافتهی
SCD-1 بودتوسطهمانخانوادهموشكدرمدارزمينقرار
گرفت.صفحاتخورشيدیاينماهوارهساختهشدهتوسط
برزيلاســتواينفنآوریبهطوركاملدراينكشــور
انجامشدهاست.اينكشوردراولينهمكاریخودباكشور
چيندرسال1988اقدامبهساختماهوارههایسنجش
ازراهدوركرد.اولينمدلاينماهوارههاكهCBERS-1نام
داشتدرسال1999بهفضاپرتابشد.البتههمكاریهای
برزيلباچيندرزمينهیفضايیازســال1984آغازشد
وهردوكشــوربرایانتقالتكنولــوژیفضايیبايكديگر
كارهايیراانجامدادند.اينماهوارهتوسطماهوارهبرچينی
changzheng4بهفضاپرتابشد.ماهوارهیدومكهحاصل
همكاریايندوكشوربوددرسال2007توسطماهوارهبر
چينیبهفضاپرتابشد.تفاوتیكهبينايندوماهوارهبود
تنهادرسيستمدوربينآنبودكهنسبتبهمدلقبلیارتقا
يافتهبود.ماهوارهیCBERS-3كهســومينهمكاریاين
دوكشوربوددرسال2013بهفضاپرتابشدامابهعلت
مشكلدرماهوارهبرشكســتخورد.ماهوارهیبعدیاين
دوكشوردرسال2014بهفضاپرتابشد.اينماهوارهنيز
نسلجديدیازدوربينهایمادونقرمزودوربينهايیبا
كيفيتباالتررادراختيارداشت.پروژههایهمكاریچين
وبرزيلادامهداردوپيشبينیمیشودكهايندوكشوردر
سال2019نيزماهوارهیجديدخودراكهCBERS-A4نام

داردبهفضابفرستند.
اينكشــورهمكاریهایديگریهمباكشورهایاروپايی
داشتهاست.درسال2017اينكشورماهوارهیSGDSرا

باكمكفرانســهبهفضاپرتابكرد.اينماهوارهباموشك
Ariane5بهفضاپرتابشدويكماهوارهیمخابراتیاست.
شركتEmbratel star oneكهيكشركتمخابراتیبرزيل
اســتازســال2007تا2016اقدامبهساخت6ماهواره
دربخشهــایمختلفوباهمكاریكشــورهایمختلف
كردهاســتكهنشــاندهندهیقابليتباالیشركتهای

برزيلیدرساختماهوارهاست.
اينكشوردرزمينهیماهوارهبرهاهماقداماتخوبیانجام
دادهاســتبهطوريكهتابهحالپروژههايیرابرایساخت
10ماهوارهبركليدزدهاســتكهتعدادیازآنهاساخته
شدهاند.اينماهوارهبرهاقابليتپرتابماهوارههایاز100

كيلوگرمتا300كيلوگرمرادارند.
بهطوركلیبرزيلازســال1985تاسال2018اقدامبه
ساختوپرتاب27ماهوارهباهمكاریكشورهایمختلف
كردهاســتوبرایپرتاببيشاز10ماهوارهنيزدرآينده
اینهچنداندوربرنامهريزیكردهاست.برایبهترمشخص
شدنبرنامههایفضايیاينكشورتعدادیازماهوارههای
اينكشوربهصورتاجمالیبررسیشدندوهدفآنبود
كهخطمشیكلیاينبرنامههامشخصشود.بازهمتكرار
میكنيمكهمقايسهصنعتفضايیايرانباكشورهایديگر
باتوجهبهتحريمهایايرانبســيارسختاست.اميدآن
استكهبابررسیدرستاينمتنمقايسهیمعقولیبين

ايندوكشوررخدهد.
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سفیر، حامل امید
درچنددههاخيرباپيشــرفتدرزمينههایفضايی،
فعاليتهایسازمانفضايیايراندراينزمينهنيزافزايش
يافتهاست.رشــددرزمينهماهوارههاوماهوارهبرهاخود

دليلیبراينادعاست.
درسال1384وباشروععملياتطراحیوتوليداولين
ماهوارهبرداخلی،يعنیماهوارهبراميد،فعاليتهایفضايی
ايرانجانتازهایبهخودگرفت.ماهوارهبرسفير1حامل
اميدبرایايرانشد.درواقعسفير،اولينموشكماهوارهبر
داخلــیبودكهدرفوريه2009)بهمنماه1387(،اميد

رادرمدارقرارداد.

سیمرغ
اماســفير-1،پايانیبرفعاليتهایفضايیايراننبود؛
سفير-2)سيمرغ(،ادامهنسلموشكهایماهوارهبر،در
بهمنماه1388رونمايیشــد.بدنهخالیسيمرغكهدر

موزهوزارتدفاعبهنمايشگذاشــتهشدهبود،اكنونبه
واقعيتپيوستهاست!

اينموشــكچندمرحلهای،وظيفهقراردادنماهواره
طلــوعبهوزن100كيلوگــرمرادرارتفاعحضيض500
كيلومتــریوزاويهميــل55درجهداشــت.همچنين
بنابراذعانمهندســينطراح،اينموشكتوانايیتزريق
ماهوارهباحداكثروزن250كيلوگرمرانيزبرمدارپايين

زمين)LEO(درفاصله500كيلومتریداراست.
سيمرغ،27مترطولو2/5مترپهناداشتهووزنآن

برابر87تنمیباشد.
مرحلهاولموشكماهوارهبرسيمرغدارایچهارموتور
LRE-4اســتكــهازچهارمحفظهاحتــراقNodong

)4D10V(بههمراهدوتوربوپمپاستفادهمیكند.
موتورNodongهمانموتورموشكشهاب-3وسفير-1
اســتكههركدامازاينموتورهانيرویتراستیبرابربا

32تــنفراهممیكندوباكاســتركردناين4موتور،
موشكسيمرغبهتراست128تنمیرسد.

همچنيــنايــنموشــكتوانايــیتزريــقماهواره
700كيلوگرمی،درمــدار1000كيلومتریزمينرانيز

داراست.
طولمرحلهاولسيمرغ،1/5مترونسبتحجممخزن

اكسيدكنندهبهمخزنسوختآن1/4است.
طولبدنهمرحلهدومسيمرغازطولبدنهمرحلهبااليی
سفير-1بزرگتروشعاعآننيزبيشترمیشود.همچنين
ســيمرغ،موشكسكوثابتاست؛اماسفير-1سكوثابت

نيست.
مرحلهاول،چهارموتورهدايتكنندهبههمراهتوربوپمپ
مجــزانيزدارد؛امادراينپيكربندیشــرحدادهشــده
ســرعتموشكبهكمكمرحلهســومبهسرعتنهايی

خودمیرسد.
مرحلهسومشاملموشكسوختجامدسامان1است
كهســرعتموردنيازبرایتزريقبهمداررابرایماهواره

فراهممیآورد.

يكیديگرازمهمتريندستاوردهایايرانیرامعرفیمیكنيم...

تحلیل ساختار سیمرغ  و مقایسه آن با  نمونه های مشابه
مهدی اثنی عشری
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 Unha-3/2 سیمرغ و
علیرغمادعاهايیمبنیبركپیكردنســيمرغازروی
موشكUnha-3/2كرهشــمالی،تفاوتهایبازرايندو
موشكحاكیازبیپايهواساسبودناينادعاهاست.

حالبهبررسیبرخیازتفاوتهایايندومیپردازيم:
نسبتحجماكسيدكنندهبهسوختدرسيمرغ1/4و

درنمونهكرهای1/6است.
نحوهچينــشچهارموتورNodongدرســميرغ،مانند
Unha-3/2استكهبانمونهUnha-1نمونهغيرعملياتی
متفاوتاست.بهعلتوجود5توربوپمپبرایموتورهای
هدايتدرموشــكســيمرغ،فضایخالیبيشتریبين

)Unha-3/2موتورهایاصلینيازاست.)برخاف
نكتهقابلتوجهديگرايناســتكهمحفظهاحتراقدر
موشكسيمرغ،درمقايسهباموشكUnha-3/2بهاندازه
45درجهچرخيدهاستوبهعلتمصرفسوختبيشتر
درمرحلهاول)برایتامينســوختموردنيازموتورهای
هدايــت(،ايــنمرحلهنســبتبهمرحلهاولموشــك

Unha-3/2درمدتزمانبيشتریانجاممیشود.

پرتاب آزمایشی سیمرغ
درپنجممرداد96پرتابیآزمايشیازپايگاهفضايیامام

خمينی)ره(واقعدرسمنانبهوقوعپيوست.
اينپايگاهفضايیازنظرفناوریمطابقبااستانداردهای

روزدنياطراحیوساختهشدهاست.
گــزارشدريافتــیحكايــتازآنداردكهموشــك
پرتابشــده،موشكماهوارهبر"ســيمرغ" بودهكهپيشتر
خبرگزاریتابناک،درگزارشــیپرتابقريبالوقوعآنرا
پيشبينیكردهبود؛موشكیچهارموتورهباسوختمايع
كهتوانمندیهایفضايیكشورمانرابهشكلیمحسوس
افزايــشخواهددادوهمانگونهكهپيشبينیمیشــد،
علیرغماينكــهاينماهوارهبربــرایتزريقطلوعآماده

شدهبود،دراينپرتاب،ماهوارهایحملنمیكردهاست.

واکنش جهان به این پرتاب آزمایشی
خبرگزاریفاكسنيوزبهنگرانیسراناياالتمتحدهاز
رسيدنايرانبهفناوریموشكقارهپيماوتهديدبودناين
فناوریبرایامريكايادكرد.هدرناور،ســخنگویوزارت

امورخارجهآمريكا،گفت:»علیرغمشكستايراندراين
پروژه،فعاليتايرانبررویموشــكبالســتيك،موجب
نقضقطعنامه2231شورایامنيتسازمانمللوبرجام

شدهاست.«
عاوهبرآمريكا،آلمان،فرانســهوانگلستاننيزفعاليت
ايرانبررویموشكهایبالستيكباتوانايیحملكاهك
هســتهایرامحكومكردندواعامداشتنداينپرتاببر

خافقطعنامهمذكوربودهاست.
درمقابل،ايراناعامكردكهاينپرتابباهدفتوسعه
فعاليتهایهستهاینبودهوتنهامربوطبهحملماهواره

برایتزريقدرمداربودهاست.

پرتاب آزمایشی، موفقیت یا شکست...؟ 
خبرگزاریهایداخلیمانندخبرگزاریفارس،گزارش

هايیناشیازموفقيتپروژهپرتابسيمرغدادند.
مركــزفضايیامامخمينی)ره(اعامكرداينپرتاببا

موفقيتانجامشدهاماماهوارهایحملنمیكردهاست.
سرداردهقان،وزيردفاع،نيزاعامكرد:»پروژهباموفقيت

انجامشدومابهاهدافموردنظرخودرسيدهايم.«
رئيسجمهــورايــران،دكتــرروحانــی،نيــزپرتاب

موفقيتآميزماهوارهبرسيمرغراتحسينكرد.
رئيسگروهفضايیصايران،آقایشهرابینيزاعامكرد
پرتابسيمرغ،آزمايشیبودهوحاملماهوارهنبودهاست.
خبرگــزاریآمريكايیفاكسنيــوز،نتيجهاينپرتاب
آزمايشــیرابــاعنــوان"Catastrophic failure"توصيف
میكنــدوبراينباوراســتكهســيمرغايرانیقبلاز
رســيدنبهمدارموردنظر،منفجرشدهاست.تعدادیاز
فرماندهاناســتراتژيكاياالتمتحدهكهناظربرتمامی
پرتابهایاطرافزمينهستند،تاييدكردندكهدرچند
روزاخير،ماهوارهایدرمدارقراردادهنشدهاست؛امابايد
بهايننكتههمتوجهداشتكهاينپرتابآزمايشیحامل

ماهوارهنبودهاست.
علیرغماينكهرســانههایداخلیگزارشاتیحاكیاز
موفقيتاينپروژهارائهدادندامااينخبرگزاریآمريكايی

اينپرتابراصرفاًفعاليتیتبليغاتیدانست.
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تعــدادیازمتخصصانداخلیوخارجیبااشــارهبه
منحرفشــدنموشــكوتغييررنگدودوسفيدشدن
ناگهانیآن،اظهارداشــتندكهپرتابباموفقيتهمراه
نبودهاست.درواقعبراينعقيدهاندكهدودسفيدیكهبه
صورتناگهانیپديدارمیشودناشیازنقصفنیموشك

است.
همانطوركهدرابتدامطرحشــد،ماهوارهبرســيمرغ
درمرحلهاولازچهارموتورســوختمايعNodongودر
مرحلهبعدازموتورسوختجامدسامان-1بهرهمیجويد.
برخیمتخصصينبراينباورندكهاينتغييررنگدودكه
باكمشدنشعلهیيكدستوزيبایموشكهمراهاست،
بهعلتاتماممرحلهاولوتغييرموتورسوختمايعبه

موتورسوختجامداست.
همچنيندرموردانحرافموشك،ازآنجاكهمسئوليت
اينموشــكترزيقماهوارهبهمداراست،برایانجاماين
عملياتنيازبهحركتیمانندعكسزيرداردوعدهایاين

انحرافحركترابهايندليلمیدانند.

در  سیمرغ  ماهواره بر  توسط  پیام  ماهواره  پرتاب 
97 ماه  دی 

دردیماه97وزيرارتباطاتدولتدوازدهمدرتوئيتر
خــودخبردادكهماهوارهپيام)ماهوارهســاختهشــده
توسطدانشگاهاميركبير(توسطماهوارهبرسيمرغپرتاب
شدهاستكهمتاّسفانهبهدليلعدمتامينسرعتتزريق

ماهوارهدرمدارقرارنگرفتهاست.
ايندومينپرتابرسمیوتائيدشدهماهوارهبرسيمرغ

بود.

سخن آخر
فارغازنتيجهاينپرتابآزمايشــیوادعاهایمخالف
وموافق،آنچهمهماســتپيشــرفتروزافزون،تاشو
فعاليتهایمؤثرواميدبخشدانشمندانكشورماناست.
توانايیســاختموشكماهوارهبروپيشرفتدرزمينه
فضا،نويدبخشروزهایبهتربرایصنعتهوافضایايران

میباشد.
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