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GSAT-6 military satellite put in its orbital slot
Sep 6, 2015
http://www.deccanherald.com/content/499436/gsat-6-military-satellite-put.html

هند اعالم کرد که توانسته با موفقیت ماهواره مخابراتی – نظامی  GSAT-6را در مدار
قرار دهد .این ماهواره پنجشنبه  5شهریور ،توسط پرتابگر  GSLV IIبه فضا پرتاب شد.
مأموریت مجموعه ماهوارههای  GSATکه شامل  61ماهواره زمینآهنگ است ،پوشش
مخابراتی و تلویزیونی کشور هند است.
این بیست و پنجمین ماهواره زمینآهنگ هند و 61امین ماهواره از سری  GSATاست.
ماهواره دو تنی  GSAT-6با وزن خشک 585 6کیلوگرم حامل بزرگترین آنتن باند S
(شش متر) ساخته شده توسط  ISROاست که قادر است  5پرتو نقطهای 1جهت پوشش
کشور هندوستان ایجاد کند .عمر مفید این ماهواره  5سال پیشبینی شده است.
KSA to launch a small satellite every two years
Sep 07, 2015
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20150907255813

عربستان در نظر دارد از سال  1165و بمدت  61سال ،هر دو تا سه سال یک ماهواره کوچک به فضا پرتاب کند .این خبر را شاهزاده ترکی بن سعود بن
محمد 3رئیس شهرک علم و فناوری شاه عبدالعزیز ( )KACST4در مراسمی به مناسبت سیامین سال پرتاب فضاپیمای دیسکاوری توسط ناسا اعالم کرد.
قرار است این اقدام با همکاری مشترک متخصصین ناسا ،آژانس فضایی آلمان و دانشگاه استنفورد صورت گیرد.
NASA Wants to Use Hoverboard Tech to Control Tiny Satellites
By Mike Wall | Sep 02, 2015
http://www.space.com/30446-nasa-hoverboard-technology-cubesats.html

ناسا با هدف توسعه فناوری کنترل فاصله و حفظ موقعیت فیزیکی چند سامانه فضایی نسبت بهم بدون اتصاالت فیزیکی ،روز چهارشنبه مورخه 66
شهریور ،قراردادی با شرکت  Arx Paxمنعقد کرد .این شرکت کالیفرنیایی با استفاده از فناوری
اختصاصی خود ،با نام "معماری میدان مغناطیسی ،"5هاوربرد 1جدیدی را ساخته است که قادر
است در هوا شناور بماند.
توضیح :هاوربرد نوعی اسکیتبرد با قابلیت شناور بودن در هوا است که هنوز در فاز تحقیقاتی
است و میتواند در آینده به عنوان وسیله نقلیه شخصی کاربرد داشته باشد.
در این شیوه ناسا بدنبال روشی است تا بدون اتصاالت فیزیکی و صرفاً با استفاده از میدان
مغناطیسی ،چند کیوبست مجزای معلق در فضا را به صورت ثابت نسبت به هم نگه دارد .این
فناوری میان دو نیروی جاذبه و دافعه مغناطیسی تعادل برقرار میکند.
تهیه و تنظیم :معاونت فناوری فضایی
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Enter the Starliner: Boeing names its commercial spaceship
Sep 4, 2015
http://spaceflightnow.com/2015/09/04/boeing-names-its-commercial-spaceship-the-starliner/

شرکت بوئینگ روز جمعه  63شهریور رسما نام سامانه فضایی حمل فضانوردان خود به
ایستگاه فضایی را  Starlinerاعالم کرد .این سامانه فضایی تاکنون با نام CST-1007
معروف بود (که عدد  611به معنای مرز  611کیلومتری برای ورود به حوزه فضا است).
ناسا ،به منظور ساخت سامانه انتقال فضانوردان به ایستگاه بینالمللی فضایی با دو شرکت
خصوصی  SpaceXو  Boeingقرارداد منعقد کرده است.
پیشبینی بوئینگ در این خصوص نشان میدهد که کپسول  Starlinerتا اواخر سال
 1167آماده بهرهبرداری خواهد بود .هر چند نقش سنای آمریکا در تصویب یا رد بودجه
 6/1میلیارد دالری مورد تقاضای ناسا در این امر حائز اهمیت فراوانی است .در حال حاضر
آمریکا برای انتقال فضانوردان خود به ایستگاه فضایی به پرتابگرهای روسی متکی است.
Disposing of Space Junk
By Greg Watry | Sep 03, 2015
http://www.rdmag.com/articles/2015/09/disposing-space-junk

بمنظور کاهش زبالههای فضایی دانشگاه اسپانیایی  La Riojaتوانسته است با استفاده از شبیهسازی موقعیت مداری ماهوارههای فعال و زبالههای فضایی
یک الگوی مطلوب برای یافتن مناسبترین مسیر و زمان برای انتقال یک ماهواره بازنشسته به الیه اتمسفر زمین جهت سوزاندن و امهاء بیابد .در این
پژوهش که به تازگی در مجله  Advances in Space Researchبه چاپ رسیده است ،محققین این دانشگاه با محاسبه موقعیت مداری اجرام موجود
در فضای اطراف زمین و چندین پارامتر موثر طبیعی مانند :جاذبه زمین ،ماه و خورشید ،فشار ناشی از انرژی فوتونهای خورشیدی و درگ بسیار کم
الیههای باالیی اتمسفر به صورت همزمان و همچنین لحاظ نمودن حداقل میزان نیروی پیشرانه مورد نیاز ،توانستهاند بهترین زمان و مسیر برای خروج
یک ماهواره از مدار خود جهت حرکت به سمت اتمسفر زمین و امهاء آن بیابند .از این طریق ریسک ناشی از برخورد یک ماهواره بازنشسته با سایر
ماهوارههای فعال به حداقل ممکن خواهد رسید.
این الگو در حال حاضر بر روی ماهواره  INTEGRALمتعلق به آژانس فضایی اروپا پیادهسازی شده است .بهترین زمان برای خروج از مدار ،سپتامبر
 1118تا جوالی  1115تعیین شده است .مدار این ماهواره از نوع  HEO8است ،از این رو بدون برنامهریزی رساندن آن تا اتمسفر بدون خطر برخورد
ریسک باالیی دارد.
More than $2 Billion Invested in Space Companies since 2012
By Jeff Foust | Aug 28, 2015
http://spacenews.com/more-than-2-billion-invested-in-space-companies-since-2012/#sthash.rBLF3FIB.dpuf

بنابر گزارش شرکت آمریکایی  CB Insightکه روز جمعه  1شهریورماه منتشر شد ،از سال  1161تاکنون ،میزان سرمایه گذاری در حوزه فضایی ،اعم از
پرتابگر تا تأمین کنندگان سرویسهای مخابراتی و تلویزیونی ،مبلغی در حدود  1/61میلیارد دالر بوده است .در حالیکه حجم عظیمی از این سرمایه
گذاری یعنی  6/75میلیارد دالر آن مربوط به دو قرارداد مهم منعقد شده در اوایل سال ( 1165قرارداد مشترک  Google ،SpaceXو  Fidelityو
همچنین قرارداد  OneWebبا چندین شرکت دیگر بمنظور پوشش اینترنت ماهوارهای) بوده است.
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