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ای، مورد های ماهوارهامروزه، توسعه تکنولوژی، انجام تحقیقات علمی و کاربردهای متنوع فضایی با استفاده از مجموعه

برنامه تصمیم گیران  تصمیم سازان و  بر روی  های ماهوارهمجموعه  تاثیر  .(1)  های فضایی قرار گرفته استتوجه  ای 

گذاری  چگونگی اثر  سنجی. به منظور ارزیابی و صحتنشده است  أییدتبه صورت قطعی  های مذکور، هنوز  هریک از زمینه

شخصی استفاده نمود. می با اهداف محدود و مل های عتوان از نتایج اجرای طرحای، میهای ماهوارهاستفاده از مجموعه 

یا جوامع بینموها، کنسرسی اتحادیه   را بهتر است در قالبهایی  چنین طرح المللی فضایی تعریف کرده و به انجام ها و 

عبارتند  ها توجه نمود،  نآای، بایستی به  رسد برای تعریف، طرح مجموعه ماهوارهازجمله مواردی که به نظر می    رساند.

 (2)از:

 شده. تعریف  دقیقاً یموریتأبرای انجام م( کوچکهای از ماهواره) ای ماهواره طراحی دقیق مجموعه -1

 . موریتأ ها در راستای مگیری مشخص کردن دقیق تجهیزات و چگونگی انجام اندازه  -2

 . هانرخ اطالعات ارسالی مجموعه و چگونگی دریافت و تحلیل آن محاسبه -3

 . هستندرح در ط شراکتهای فضایی )کشور های( که عالقمند به  سازمان تعیین -4

 .سازمان محور، که مسئولیت پرتاب و کنترل مجموعه را بر عهده خواهد داشت انتخاب -5

 آندر طول عمر  عملکرد مجموعه را    و  که بایستی هماهنگی توسعه  اجرایی و مدیریتی طرح  طراحی ساختار سازمانی  -6

 ر عهده داشته باشد.ب

ای با استفاده از  های ماهوارهطراحی، ساخت و توسعه مجموعه   در زمینهقبلی    تجربیات مشابه به انجام رسیده  بررسی

در ثر و مفید باشد،  ؤبسیار م  فضایی یک کشور  های آیندهریزی برنامه گیری و  تصمیم تواند در  های کوچک، میماهواره

 گردد:دست، اشاره میاز این  تجربه موفقدر ادامه به چند همین راستا، 

 ( 1)شکل،  (1INSPIRE) ین المللی با کاربرد آموزش و تحقیقاتای بمجموعه ماهواره -1

 

 
 المللی با کاربرد آموزش و تحقیقات ای بینهمجموعه ماهوار: 1شکل 

 

( ای  ماهواره  مجموعه  دانشگاه INSPIREطرح  از  کنسرسیومی  توسط  کشورها(  مختلفی  توسعه   ،های  هدف  با 

موریت، توسعه أهای عضو از تعریف این مدانشگاه اصلی    هدف    شروع گردید.  2015های فضایی محور در سال  موریتأم

وبرنامه  آموزش  مرتبط    های ساختزیر  های  بود.پژوهشی  فضایی  علوم  ماهواره  با  توسط    اولین  مجموعه  این  از 

های محیطی برای مورد حمایت مالی قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله انجام تست   2017های عضو در سال  دانشگاه 

 .استجاری میالدی پرتاپ در سال 

INSPIRE    مجموعه حمایت شده دیگر در دست اجرا دارد و هدف آن شکل دادن به یک    موریتأم  ششدر حال حاضر

ها و مراکز علمی دستاوردهای این طرح توسط دانشگاه   باشد.مشاهدات هواشناسی کره زمین، می  ای با کاربردماهواره

 د. ن گیرهای آموزشی در اختیار دانشجویان قرار میها و کارگاهتحقیقاتی عضو از طریق دوره 

 

 

 
1 INTERNATIONAL SATELLITE PROGRAM IN RESEARCH AND EDNCATION 
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 QB50 (3 )طرح  -2

، تعریف شده و کیلومتر(  90-350هایی با ارتفاع کوتاه )( در مدارCubeSat، ماهواره مکعبی )50طرح با هدف پرتاباین  

 (2به اجرا در آمده است)شکل، 

 
 (.4اند)المللی، به فضا پرتاب شده ایستگاه فضایی بین  که از دریچه QB50ماهواره مکعبی از مجموعه  3: تصویر 2شکل

 

های مکعبی این مجموعه مورد حمایت قرار گرفت. ماهواره  FP7گرنت    طرح  از طریق  و  توسط اتحادیه اروپا  QB50طرح  

دانشگاه و پژوهشگاه در سراسر جهان طراحی و ساخته شدند. سازندگان فقط مسئولیت ساخت پالتفرم را بر  40سط تو

 بار محموله را از بین سه نمونه زیر می توانستند انتخاب کنند:  عهده داشتند و تجهیزات

1-Langmuir probe 
2-Ion and neutral mass spectrometer 
3-Oxygen Sensor 

 شده است. سازنده مسئولیت پیاده سازی اطالعات   گانانتخابی توسط مسئول طرح تحویل سازندهمحموله  تجهیزات بار

قرارگیری از  بعد  ماهواره  از  خودآ  دریافتی  عملیاتی  مدار  در  برای    ن  عهد  60را  بر  می  داشت  هروز  از   توانستو 

 ماهواره مکعبی استفاده نماید. پلتفرم محموله ساختبرای  3U یا 2Uهای رمتفپل 

موفقیت  هدهند به فضا پرتاب شدند. نتایج بدست آمده از این پروژه نشان 2017ماهواره از این مجموعه در سال  36

های اطالعات به ایستگاه   ارسالهای پرتاب شده موفق به  از مجموع ماهواره  ماهواره  16بسیار خوب آن بود. گرچه فقط  

( مجموعه  این  از  ماهواره  یک  شدند.  ماهواره  (Inflatesailزمینی  بقیه  پرداخت،  اطالعات  ارسال  به  تمام  ماه  ها دو 

با ارزشی در الیه گیری اندازه  های فضایی نبودند، به انجام  های مختلف اتمسفر که قبل از این مورد هدف برنامه های 

 2018. آخرین ماهواره این مجموعه در سال  داهداف آموزش و پژوهش خود را پوشش داعمده  طرح    رساندند و نهایتاً

بین دانشگاهی جهت توسعه های  ی نمونه خوبی از همکار  QB50طرح    وارد شده و به کار خود پایان داد.به جو زمین  

 شتند. کشور دنیا فعالیت دا  23ای از های فضایی است که درآن شبکه علوم و فن آوری 

 MUSE2طرح   -3

در پروازی هماهنگ با یکدیگر، تحقیقاتی در ارتباط با محیط   ماهواره مکعبی )کیوبست(  5ای از  ، مجموعهدر این طرح

 (3 رسانند)شکلفضایی به انجام می 

 
 های مکعبی، خطوط میدان مورد مطالعه و مجموعه ماهوارهMUSE: طرح 3شکل 

 
2 Mutiscule currents density and magnetic field structure Explorer 
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سطحی میدان مغناطیسی و تراکم جریان سطحی در گیری ساختار چند، با هدف اندازهMUSEای  طرح مجموعه ماهواره

ها باشد. هریک از ماهوارهکیوب دختر می چهار مجموعه شامل یک کیوب مادر و قطبین کره زمین پیشنهاد شده است.

ژی بکار گرفته وبا استفاده از پرواز دسته جمعی و تکنولباشند.  شونده می و یک بوم باز  AMRمجهز به مغناطیس سنج  

کیلومتر    100تا    1گیری منحصر بفرد، میدان مغناطیسی زمین از  ها، این مجموعه قابلیت اندازهسنجشده در مغناطیس

 سطحی زمین را دارا خواهد بود.  های زیرنو جریا

 هاآنعملی  که نتایج    بوده  «های کوچکبا استفاده از ماهواره  ای های ماهوارهمجموعه»  های از نمونه  الذکرهای فوقمثال

کشور به   آیندهای  مجموعه ماهواره  های طرح  بهینهاجرای  باشند. به منظور  در دسترس و قابل بررسی و ارزیابی می

یک الزام    هاآنهای  با چالش   آشنایی ها و  تکنولوژیکی، اجرایی و مالی این پروژه   رسد مطالعه دقیق ابعاد علمی،نظر می

 باشد.گیر در زمینه صنایع فضایی کشور میم و تصمی های سیاست گذاربرای مجموعه
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