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فضا، بُعد چهارم قدرت
(قسمت هشتم و آخر)

فناورى فضايى -ايران
دكتر محمدحسن نامى

چكيده
تبيين  ضرورت  دركشور،  فضا  حوزه ى  با  مرتبط  اسناد  و  منابع  محدوديت 
جايگاه فضا در توسعه ى كشور و امنيت پايدار را ايجاب مى نمايد؛ كه ضمن بيان 
مسائل اساسى و با اهميت در خصوص فناورى فضايى و فعاليت هاى فضايى 
كشور، حوزه هاى تخصصى سنجش از دور و تصوير بردارى فضايى را مورد 
بررسى قرار دهد. ساختار فضا، رژيم حقوقى فضا، كاركردهاى فضا و فناورى 
فضايى، مباحث عمده اى هستند كه در اين نوشتار به آن ها پرداخته شده است. 

 
تاريخچة ارتباطات ماهواره  اى در ايران

1- ارتباطات ماهواره  اى
بهره  بردارى از ارتباطات ماهواره  اى در ايران با گشايش نخستين ايستگاه 
برقرارى  منظور  به  مهرماه 1384  از  همدان  كيلومترى  فاصله 55  در  زمينى 
ارتباطات تلفنى، تلكس و تلويزيونى با كشورهاى اروپايى- آمريكايى آغاز 
شد. اين ايستگاه زمينى كه بعدها به «شهيد قندى» تغيير نام يافت، ابتدا مجهز 
به آنتن با قطر 30 متر و وزنى در حدود 380 تن بود. اين ايستگاه در آغاز 
فعاليت، توانايى برقرارى ارتباطات 8 شبكه تلفنى و فرستادن و دريافت يك 
برنامة تلويزيونى از طريق ماهوارة انتل ست را بر فراز اقيانوس اطلس داشت. 
به علت نياز به ارتباط با كشورهاى آسيايى، در سال 1353 اين ايستگاه به 
آنتن ديگرى به قطر 30 متر و وزن 290 تن مجهز شد كه ارتباط ماهواره  اى با 
كشورهاى آسيايى و ديگر كشورهاى اروپايى را از طريق ماهواره انتل ست 

كه بر فراز اقيانوس هند قرار داشت برقرار مى  كرد.
كارگيرى فناورى جديد  ماهواره  اى و به خاطر به   ارتباطات  گسترش  با 
در رفع نيازها، گسترش ارتباطات و كاربردهاى گوناگون آن، مركز ارتباطات 
ماهواره اى بومهن و ايستگاه زمينى اصفهان توسط شركت مخابرات در سال 
1365 نصب و راه  اندازى شد. در حال حاضر مركز ارتباطات ماهواره  اى بومهن، 
ايستگاه زمينى شهيد قندى و ايستگاه زمينى اصفهان با داشتن آنتن  هاى گيرنده 

و فرستندة مناسب، ارتباطات ماهواره   هاى ايران را برقرار مى  كنند.

2- سازمان فضايى ايران1
مسائل  و  فضايى  فناورى  زمينة  در  كه  گوناگونى  فعاليتهاى  به  توجه  با 

مربوط به فضا در سراسر دنيا در حال انجام است و همچنين به منظور بهره -
بردارى از دستاوردهاى علمى بشر در مقاصد صلح  آميز و بهبود وضع زندگى 
عموم مردم و تعامل با كشورهاى گوناگون ومجامع بين  المللى و عضويت 
داشتن در مجامع بين  المللى، ضرورت ايجاد سازمانى واحد و تشكيل يك 
نهاد مستقل و متمركز در امور فضا در كشورمان امرى پرهيز ناپذير مى  نمود. 
 1382/9/22 مورخ   68159 مصوبة   9 و   8 مادة  اساس  بر  راستا  همين  در 
و  رئيس  جمهور  رياست  با  فضايى  عالى  شوراى  اسالمى،  شوراى  مجلس 
عضويت نهادهاى ذي ربط تشكيل گرديد و بر اساس همين مصوبه سازمان 
فضايى ايران تأسيس گرديد. بر همين اساس، رئيس سازمان فضايى ايران، 
معاون وزير ارتباطات و فناورى و همچنين دبير شوراى عالى فضايى مى  باشد. از 
جمله وظايف شوراى عالى فضايى، سياستگذارى و تعيين خطوط كلى نظام 
در امر فضا مى  باشد و سازمان فضايى ايران نيز وظيفة اجراى اين مصوبات 

را عهده  دار خواهد بود.

3-  اساسنامة سازمان فضايى ايران
شمارة  پيشنهاد  به  بنا   1384/3/22 مورخ  جلسة  در  وزيران  هيأت 
و  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزارت   1383/5/19 مورخ   100/14310
فناورى  و  ارتباطات  وزارت  اختيارات  و  وظايف  قانون   9 مادة  استناد  به 
زير  شرح  به  را  ايران  فضايى  سازمان  اساسنامة  مصوب 1382-  اطالعات- 

تصويب نمود:
مادة 1- به منظور انجام مصوبات شوراى عالى فضايى كشور و امور مطالعاتى، 
پژوهشى، طراحى، مهندسى و اجرا در زمينة فناورى هاى خدمات فضايى و 
سنجش از راه دور و تقويت شبكه  هاى ارتباطى و فناورى فضايى در داخل 
از  سنجش  مركز  حاكميتى  فعاليت هاى  تجميع  و  كشور  از  خارج  و  كشور 
راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، سازمان فضايى ايران 
كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مى  شود، با استفاده از امكانات و نيروى 
انسانى، اداره كل طرح و مهندسى و نصب ارتباطات ماهواره  اى و اداره كل 

نگهدارى ارتباطات ماهواره  اى  شركت مخابرات ايران تشكيل مى  گردد.
مادة 2- سازمان داراى شخصيت حقوقى و استقالل مالى است و به صورت 
مؤسسة دولتى وابسته به وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات اداره مى  شود.
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مادة 3- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:
الف- پيگيرى و انجام مصوبات شوراى عالى فضايى كشور.

ب- تهيه و تنظيم برنامه  هاى ميان  مدت و بلند مدت در بخش فضايى كشور 
با همكارى دستگاه هاى ذيربط جهت پيشنهاد به شوراى عالى فضايى.

پ- انجام مطالعات به منظور تدوين سياست  هاى طراحى، ساخت، پرتاب و 
استفاده از ماهواره  هاى تحقيقاتى و كاربردى و ارائه خدمات فضايى جهت 

پيشنهاد به شوراى عالى فضايى.
فضاى  از  صلح  آميز  استفاده  گسترش  و  هدايت  منظور  به  برنامه  ريزى  ت- 
ماوراى جوّ و فناورى فضايى، تقويت شبكه  هاى ارتباطى ملى، منطقه  اى و 
بين  المللى توسط بخش هاى دولتى، تعاونى، خصوصى و نظارت بر اجراى 

آنها در چارچوب سياست هاى مصوب شوراى عالى فضايى.
ث- مطالعه، پژوهش و آموزش هاى كاربردى خاص در زمينة توسعة علوم 

و فناورى هاى فضايى.
ج- بررسى نيازها و اجراى پروژه  هاى ماهواره  اى و ساير فناورى هاى فضايى 

در چارچوب مصوبات شوراى عالى فضايى.
چ- مشاركت در اجراى پروژه  هاى ماهواره  اى منطقه  اى و ملى در چارچوب 

سياست هاى كلى نظام و ساير قوانين و مقررات.
ح- اعطاى مجوز براى فعاليت هاى فضايى به منظور بهره  بردارى منسجم و 
اخذ  ايستگاه هاى  ماهواره  ها،  شامل  فضايى  امكانات  و  فناورى  از  هماهنگ 
مستقيم ، ايستگا ه هاى ارسال مستقيم و كنترل ماهواره  ها در چارچوب ضوابط 

و مقررات.
خ- همكارى با مراجع ذي ربط براى تعيين صالحيت پيمانكاران و مشاوران 
بخش هاى  در  فضايى  تحقيقاتى  و  اجرايى  امور  انجام  براى  دولتى  غير 

گوناگون كشور.
د- نمايندگى، عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه  هاى منطقه  اى و بين  المللى 
ذي ربط به منظور حفظ منافع ملى در چارچوب سياستهاى كلى نظام و ساير 

قوانين و مقررات.
در  فضايى  امور  در  بين  المللى  و  منطقه  اى  همكارى  برنامه  هاى  اجراى  ذ- 

چارچوب سياستهاى كلى نظام.
ر- مديريت و بهره  بردارى از موقعيت هاى مدارى و ماهواره  اى و هماهنگى با 
دستگاه هاى مسئول و پيگيرى جهت ثبت بين  المللى آنها به منظور استفادة 

بهينه از منابع فضايى.
ز- تهيه و تدوين مقررات و آيين   نامه  هاى مرتبط با شرح وظايف مندرج در 
ماده (9) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات- 

مصوب 1382- جهت پيشنهاد به مراجع قانونى.
ژ- ايجاد بايگانى ملى و تمركز در نگهدارى و طبقه  بندى و به هنگام سازى 

اطالعات فضايى.
تبصره 1- سازمان موظف است براى انجام امور و وظايف محول شده از 
حداكثر توان بخش هاى  غير دولتى در چارچوب سياست هاى شوراى عالى 

فضايى استفاده نمايد. 
تبصره 2- مسئوليت تعيين صالحيت امنيتى در خصوص بندهاى «ح» و 

«خ» اين ماده با مراجع ذي ربط خواهد بود.

بودجة  عمومى  اعتبارات  و  وجوه  در  سازمان  نياز  مورد  اعتبارات  مادة 4- 
ساالنه كشور پيش  بينى و تأمين خواهد شد. 

تبصره 1- امكانات، سوابق، نيروهاى انسانى و اعتبارات پروژ ه  هاى ماهواره-
اى ملى و تحقيقاتى جارى وابسته به وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 

به اين سازمان منتقل مي گردد.
تبصره 2- سازمان مى  تواند با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه  ريزى كشور 
و در چارچوب بودجه  هاى سنواتى از كمك  ها و ساير منابع اعتبارى وزارت 
ارتباطات و فناورى اطالعات و سازمانها و شركت هاى تابع آن و ساير نهادها 

استفاده نمايد.
سازمان  تأييد  و  سازمان  توسط  تدوين  از  پس  سازمان  تشكيالت  مادة 5- 

مديريت و برنامه  ريزى كشور قابل اجرا خواهد بود.
مادة 6- رئيس سازمان كه معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات و دبير 
اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزير  توسط  مى  باشد،  فضايى  عالى  شوراى 

منصوب مى  شود و باالترين مقام اجرايى دستگاه خواهد بود.
مادة 7- رئيس سازمان مسئول حسن اجراى امور و حفظ حقوق، منافع و 
اموال سازمان است و براى ادارة امور سازمان و انجام مصوبات شوراى عالى 
فضايى داراى همه  گونه حقوق و اختيارات تام در حدود مقررات است و 
نمايندگى سازمان را در مقابل تمامى مقامات قضايى و اشخاص حقيقى و 
حقوقى با حق توكيل به غير خواهد داشت و نيز مي تواند قسمتى از اختيارات 
خود را به موجب ابالغ كتبى به هر يك از معاونان، مديران يا كاركنان سازمان 

به تشخيص و مسئوليت خود تفويض نمايد.
 1384/4/8 مورخ   84/30/12612 شمارة  نامة  موجب  به  اساسنامه  اين 

شوراى نگهبان به تأييد شوراى ياد شده رسيده است.2   

4- پرتاب ماهواره
بحث پرتاب ماهواره به فضا در كشورمان از سال 1365 آغاز مى  شود تا آنجا 
كه حتى برخى از كاركنانى كه دو دهة قبل دوره  هاى تخصصى را براى ماهوارة 
ايرانى گذرانده بودند، در حال حاضر بازنشسته شده  اند. اين طرح پس از انقالب، 
تا سال 65 متوقف ماند، تا آنكه در اين سال با وجود تحريم  هاى اقتصادى، ايران 
موفق شد سه مدار را براى سه ماهواره خود رزرو كند. هم اكنون سه نقطة مدارى 
 (ITU) بين  المللى 26، 34 و 47 درجة شرقى در اتحادية بين  المللى مخابرات
به نام ايران ثبت شده است و براساس برنامة چهارم گسترش، ايران بايد هر 

سال يك ماهواره به فضا پرتاپ كند.
گفتنى است زهره، سينا و مصباح سه ماهواره  اى بودند كه قرار بود در دو 
سال اول برنامة چهارم گسترش در مدار قرار بگيرند، اما گويا داستان پرفراز 
و نشيب طى شده در اين سالها باعث شده است كه هر كدام از اين ماهواره  ها 
به يك سرنوشتى دچار شوند تا آنجا كه گويا موضوع پرتاب ماهواره زهره 
كه از سال 1356 آغاز و طى دوره اى بعد از انقالب متوقف شده بود، در 

دهه  ى70 چند بارى پروژة آن مطرح مى  شود.
اين ماهواره مخابراتى قرار بود با همكارى روسيه طراحى و پرتاب شود 
و توانايى قابليت ارائه خدمات در زمينة ارتباطات تلفن، نمابر، ارتباطات داده 
و پخش راديو و تلويزيونى در تمام نقاط ايران را داشته باشد و با فعال شدن 
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اين ماهواره، ايران از پرداخت اجارة ترانسپوندر براى تأمين ارتباطات محلى 
بى  نيازى  اين  ماهواره  اين  پرتاب  فراموشى  دليل  به  چند  هر  مى  شد.  بى  نياز 
حاصل نشد و به نوعى بايد گفت زهره جزو ماهواره  هاى روى زمين ماندة 

كشور به حساب مى  آيد.
ماهوارة سينا شايد جزو خوش  اقبال  ترين ماهواره  هاى كشور به حساب 
اين  است.  گرفته  آرام  فضا  در  و  كنده  زمين  از  دل  عاقبت  كه  زيرا  مى  آيد، 
ماهواره بنا بر اعالم رسمى خبر گزارى ها ساعت 10 و 52 دقيقه صبح 5 آبان 
84 وارد فضا شد. با ورود سينا در فضا، ايران چهل و سومين كشور صاحب 
ماهواره در جهان محسوب مى  شود. اين ماهواره نخستين ماهوارة ايرانى بود 
ماهواره   اى  سينا  است  گفتنى  شد.  ساخته  روسى  شركتهاى  مشاركت  با  كه 
ناشى از  عواقب  زيرزمينى و  منابع  بررسى  كه در  بود  تحقيقاتى  مطالعاتى- 

حوادث غيرمترقبه به كار مى  رود.
با  روسيه،  هوايى  مؤسسه  با  قراردادى  طى  ماهواره،  اين  ساخت  پروژة 
همكارى شركتهاى روسى پاليوت و آپتك و مشاركت كارشناسانى از شركت 
صنايع صا ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى انجام شد. بعد از سينا 
نوبت به ماهوارة پر حاشيه مصباح مى  رسد. مصباح قرار بود پس از  سينا با 
 Plesetsk   نصب بر روى يك ماهواره با يك موشك روسى از پايگاه فضايى

 در نزديكى مسكو به مدارى در هزار كيلومترى سطح زمين پرتاب شود.
سابقة پروژة ماهواره مصباح به سال 70 و 71 باز مى  گردد. در اين سالها 
صورت  مخابرات  تحقيقات  مركز  در  كوچك  ماهواره  هاى  دربارة  مطالعاتى 
گرفت و به دنبال آن با تهيه و ارائه پيشنهاد ساخت ماهوارة كوچك به رئيس-
جمهورى وقت، مقرر شد مطالعات جامع در اين خصوص آغاز شود. بعد 
از آن در سال 1376 موافقت نامه  اى براى ساخت ماهوارة مصباح ميان وزارت 
ازآن  پس  و  رسيد  امضاء  به  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزارت  و  علوم 

ساخت نمونه آزمايشگاهى آن آغاز شد.
علوم  وزارت  و  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزارت  است  گفتنى 
هدف  وبا  مشترك  حركت  يك  در  هشتم،  دولت  فناورى  و  و  تحقيقات  و 
ايجاد فناورى ماهواره و نيروى انسانى متخصص در زمينة اين فناورى در 
اين  موافقت نامه  اساس  وبر  درآورد  اجرا  به  را  مصباح  ماهوارة  طرح  كشور، 
دو وزارتخانه، مركز تحقيقات مخابرات ايران و سازمان پژوهش هاى علمى 
ماهوارة  پرتاب  و  ساخت  طراحى،  مشترك  اجراى  مسئول  ايران،  صنعتى  و 
در  شدند.  فوق  اهداف  تحقق  (LEO) جهت  پائين    ارتفاع  مدار  در  مصباح 
خرداد سال 80 مرحله ساخت نمونه آزمايشگاهى ماهواره به پايان رسيد و 
همزمان اقدامات براى انجام مراحل بعدى شامل ساخت نمونة مهندسى و 

نمونة فضايى آن آغاز شد. 
در 13 مرداد سال 1384 همزمان با افتتاح پروژة ماهوارة مصباح، وزير 
ميليارد  حدود 10  را   مصباح  طرح  شدة  تمام  هزينة   ،(ICT وقت (وزارت 
تومان اعالم و تصريح كرد كه گر چه اين رقم بااليى در طرحهاى تحقيقاتى 
كشور  جمع 15  به  مى  تواند  ايران  طرح  اين  واسطة  به  اما  مى  آيد،  شمار  به 
جهان كه صاحب دانش فنى براى ساخت و طراحى ماهواره هستند ملحق 

شود و اين دستاوردى مهم براى كشورمان به حساب مى  آيد.
منابع انسانى در  گسترش و رشد  در 29 تير 1384 در راستاى اهميت 

بخش هوا فضا و اهميت حضور فعال ايران در فضا، اعالم گرديد مدل فضايى 
ماهوارة مصباح جهت اجراى فرايند پرتاب به فضا آماده است. طبق پيش  بينى-
 ها، نخستين ماهوارة ايرانى مصباح كه به كمك ايتاليا ساخته شده بود در 6 
مرداد 1384 و در روزهاى نخست دولت نهم وارد ايران شد و در 15 همان 
ماه با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطالعات و وزير علوم و تحقيقات و 

فناورى در مركز تحقيقات مخابرات ايران پرده  بردارى شد. 

5- ماهوارة اميد  
طراحى و ساخت ماهوارة ملى اميد به عنوان نخستين گام عملى كشور 
در عرصة بومى  سازى فناورى فضايى از اسفند 1384 در صنايع الكترونيك 
ايران آغاز شد، و دوشنبه (شب) 14 بهمن 1387 با فرمان رياست  جمهورى  

با موفقيت به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت. 

نخستين پرتاب ماهواره توسط كشورها
سال نخستين نام كشوررديف

پرتاب
نام اولين ماهواره

اسپوتنيك19571روسيه1
اكسپلورر19571اياالت متحدة امريكا2
آستريكس1965فرانسه3
اسومى1970ژاپن4
دونك فانگ هونگ19701چين5
پراسپرو ايكس19713انگلستان6
روهينى1980هند7
اوفك19881رژيم اشغالگر قدس8
سيچ19951اوكراين9
اميد20091جمهورى اسالمى ايران10

اهداف پروژة ماهوارة ملى اميد 
از آنجايى كه پروژة اميد نخستين گام علمى در عرصة بومى  سازى فناورى 
ماهواره بوده است، لذا مهمتر و پيچيده  تر از دستيابى به يك محصول بومى، 
ايجاد بسترهاى الزم براى اين صنعت خواهد بود. بر اين اساس شناسايى 
صنايع داخلى و ظرفيت هاى موجود در خصوص تجهيزات ساخت، مونتاژ 
و تست ماهواره و ايجاد بستر فعاليت هاى فضايى در شركت هاى خصوصى 

به عنوان اهداف بسيار مهم اين پروژه بوده است.

اهداف مهم پروژة اميد در راستاى بومى  سازى صنعت ماهواره 
- شناسايى ظرفيتهاى موجود در خصوص تجهيزات ساخت، مونتاژ و تست 

ماهواره
- ايجاد بستر فعاليتهاى فضايى در شركتهاى خصوصى

- ايجاد فضاى عملياتى ساخت و تست ماهواره در تعامل با موشك حامل 
داخلى 
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مأموريت ماهوارة اميد
حداقل  با  بتوان  كه  شده  تنظيم  گونه  اى  به  اميد  ماهوارة  فنى  مأموريت 

ريسك به حداكثر اطمينان در يك ارتباط ماهواره  اى رسيد.
از اين رو مأموريت ماهواره اميد به اين صورت تعريف شده است:

برقرارى ارتباط متقابل ماهواره و ايستگاه زمينى شامل مأموريت هاى:
- تعيين مشخصات مدارى ماهواره پس از جدايش از موشك حامل.

داخلى  اطالعات  (ارسال  ماهواره  زيرسامانه  هاى  مشخصات  مترى  تله   -
ماهواره به ايستگاه زمينى) براى بررسى وضعيت ماهواره.

- ارسال فرمان از ايستگاه زمينى به ماهواره.

مشخصات فنى ماهوارة اميد
- نوع ماهواره: مخابراتى

cm  40 ابعاد كلّى   سازه در حالت بسته:40 در 40 در -
- وزن: 27 كيلوگرم

- كنترل حرارت: پسيو
UHF :باند فركانس -

ساختار ايستگاه هاى زمينى ماهوارة اميد
- ايستگاه هاى رنجينگ (4 ايستگاه)

- ايستگاه هاى تله  مترى و تله كامند (3 ايستگاه)
- ايستگاه كنترل مركزى (ايستگاه)
فناورى هاى كليدى در پروژه

- توليد الكترونيك ماهواره 
- توليد فرستنده و گيرندة فضايى

- فناورى QSM به  عنوان فناورى حساس سازه  اى در ماهواره 
- فناورى TVT به  عنوان فناورى حساس طراحى حرارتى ماهواره
- تست هاى محيطى فضايى به عنوان باالترين رده كيفى قطعات

- فناورى به كارگيرى GPS فضايى به  ويژه در ماهواره بدون پايدارى اميد   
Ranging فناورى -

- فناورى شبيه  سازى پرواز ماهواره
- مهندسى سامانة فضايى به صورت كامًال بومى

- اثبات وجود ماهواره در مدار 
- تعيين دورة تناوب و زمان طلوع ماهواره با دقت باال

- ارتباط تله  مترى تله كامند با ماهواره
- تهيه نرم  افزارهاى گزارش  گيرى براى تحليل اطالعات تله  مترى

مراحل اجراى پروژه 
انجام  آمادة  سال   2 طى  و  گرديد  آغاز   1384 اسفند  از15  پروژه  اين 
تستهاى مشترك شد. قطعًا يكى از گلوگاه هاى هر پروژه براى كشورى كه 
تجربة قبلى آن را نداشته باشد، طراحى سامانه  هاى آن خواهد بود و باتوجه 
دو  آن  سامانه  اى  طراحى  حساسيت  فضايى،  پروژه  هاى  پيچيدة  ماهيت  به 

چندان خواهد بود.
سامانه  هاى  طراحى  كه  است  اين  پروژه،  اين  برجستة  بسيار  نقاط  از 

شده  انجام  داخلى  متخصصان  توسط  بومى  كامًال  صورت  به  اميد  ماهوارة 
است. دستيابى به تجربه طراحى سامانه  هاى يك پروژة فضايى خود به تنهايى 
كه  است  دستاوردى  اين  و  مى  باشد  پروژه  اين  بزرگ  بسيار  موفقيتهاى  از 

آهنگ حركت پروژه  هاى آتى را بسيار سريع خواهد نمود.
طراحى سامانه  هاى ماهوارة اميد با توجه به شرايط و امكانات داخلى طى 
سه ماه نهايى گرديد و پس از آن طراحى اوليه زير سامانه  هاى ماهواره با هدف 

تعيين مشخصات كليدى و تفصيلى هر كدام آغاز گرديد.
ساخت  مرحلة  به  رسيدن  زير سامانه  ها)  (طراحى  مرحله  اين  از  هدف 
انجام  طراحى  بتوان  تا  بود  زير سامانه  ها  از  يك  هر  آزمايشگاهى  نمونه  هاى 

شده را به صورت آزمايشگاهى مورد ارزيابى قرار داد.
البته پايان اين مرحله به معنى نهايى شدن طراحى نبود و كليه مشخصات 
طراحى در مراحل بعدى پروژه و توسط آزمايشهاى گوناگون مورد ارزيابى 

قرار گرفت و اصالحات مورد نياز در طراحى اعمال گرديد. 
پروژه  پايانى  مراحل  تا  زير سامانه  ها  تفصيلى  طراحى  مرحلة  واقع  در 
و  اشكاالت  كليه  آزمايشگاهى،  نمونه  ساخت  مرحلة  در  است.  داشته  ادامه 
قرار  بررسى  مورد  و  مشخص  اوليه  طراحى  از  ناشى  عملكردى  اصالحات 
گرفت و با توجه به آخرين اصالحات به دست آمده، مرحلة ساخت نمونة 

مهندسى ماهواره آغاز گرديد.
لحاظ  از  ماهواره  كامل  نمونة  يك  به  دستيابى  مرحله،  اين  در  هدف 
تحمل  از  فارغ  مرحله  اين  در  است.  بوده  عملكردى  و  فيزيكى  مشخصات 
ماهواره در برابر شرايط محيطى، عملكرد قسمتهاى گوناگون به صورت مجزا 

و كل ماهواره به صورت تجميعى مورد بررسى قرار گرفت.
با توجه به عدم تجربة پيشين كشور در خصوص انجام تستهاى مورد 
نياز يك محصول فضايى، تالشهاى ارزشمندى در خصوص شناسايى و يا 

تجهيز امكانات داخلى براى انجام چنين تستهايى صورت پذيرفت.
تست نمونه مهندسى ماهواره توانست شرايط كار را براى ساخت نمونه 
پروازى هموار سازد. تستهايى كه براى نمونه پروازى ماهواره در نظر گرفته 
داخلى  شرايط  به  توجه  با  و  فضايى  معتبر  استانداردهاى  مطابق  بود،  شده 

كشور تنظيم شده بود. 
خوشبختانه تمهيداتى كه در طراحى براى تحمل شرايط محيطى شامل 
لرزه  هاى ناشى از موشك حامل، تغييرات دمايى بسيار زياد در مدار زمين و 
شرايط خأل انديشيده شده بود با انجام موفق تستهاى محيطى اثبات گرديد 
و بدين ترتيب نخستين ماهوارة بومى جمهورى اسالمى ايران پرتاب گرديد.

دستاوردهاى پروژة ماهوارة (ملى) اميد
- ساخت نخستين سامانة فضايى بومى جمهورى اسالمى ايران

- بومى  سازى فناورى فضايى به عنوان قطب مهم مولد دانش و فناورى در 
ساير صنايع 

- اقتدار ملى از منظر دستيابى و تسلط به فضا
- نقطه عطف در صنعت فضايى كشور 

به  مهندسى  گوناگون  رشته  هاى  دانشجويان  و  دانشگاهها  استادان  ورود   -
عرصه  هاى عملى فضايى
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- شناسايى ظرفيت هاى موجود در خصوص تجهيزات ساخت، مونتاژ و تست 
ماهواره

- ايجاد بستر فعاليتهاى فضايى در شركتهاى خصوصى
در  زمينى  ايستگاه هاى  و  ماهواره   تست  و  ساخت  عملياتى  فضاى  ايجاد   -

تعامل با موشك حامل داخلى
- طراحى و ساخت اولين ايستگاه كنترل و هدايت ماهواره  ها در سطح كشور 

به صورت بومى به دست متخصصان ايرانى
- كسب بستر علمى طراحى و ساخت آنتن  هاى ياگى

- دستيابى به دانش طراحى سيستم هاى سروسيستم كنترل آنتن ردگير ماهواره 
- كسب دانش بالستيك مدار و اختالالت فضايى تأثير گذار ماهواره  ها

- طراحى نرم  افزارهاى مونيتورينگ و كنترل ماهواره
- طراحى نرم  افزارهاى پردازش كدينگ و رمز گذارى داده  هاى تله  مترى، تله كامند
- طراحى نرم  افزارهاى جستجوگر ماهواره (رنجينگ، داپلر، تك ايستگاهى)

ايستگاه هاى  ساختار  و  سازه  و  پايه  ساخت  و  طراحى  فنى  دانش  كسب   -
TT&C ميكرو ماهواره

- كسب تجربة ارتباط مخابراتى بين ايستگاه زمينى و تجهيزات ماهواره
- كسب تجربة ردگيرى و دريافت سيگنال از ماهواره  هاى عملياتى توسط 

ايستگاه زمينى بومى
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