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World astronomy history india astronomy history india

ఎంపైర్ స్టే్
ట బిల్ం
డ గ్ కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కు వ పరిమాణంలో ఉన్న 18-1-2022
ఒక తోకచుకు మంగళవారం మధ్యా హ్న ం భూమి యొకు కక్ష్ా క్క దగ గరగా వచ్చ ంది, అయితే అది
సైన్స్ ఫిక్ష్న్స విపత్తుగా మారక్కండా ఉండందుక్క సరిపోత్తంది.
1 కిలోమీటరు వాా సం కల్గిన్ గ్గహ్శకలం భూమి యొకు వాతావరణం నండి .01325 ఖగోళ యూనిట్లు
లేదా 1.2 మిల్యన్స మైళ ు దూరంలో వచ్చ ందని పరిశోధక్కలు తెల్పారు.
పరిశోధక్కల గ్పకారం, ఆ దూరం భూమికి ఎట్లవంటి ముప్పు కల్గించలేదు. చ్వరిసారిగా గ్గహ్శకలం
భూమి యొకు కక్ష్ా క్క దగ గరగా ఉంది, ఇది 89 సంవత్్ రాల గ్కిత్ం గ్గహ్ం నండి దాదాప్ప 699,000
మైళ ు దూరంలో 0.00752 AU ఎగిరింది.

chdryaan 2 india scientific mission

చంగ్దయాన్స-2 (candra-yāna, transl. "mooncraft"; ఆడియో స్పు కర్ ఐకాన్స ఉచ్ఛా రణ (సహాయం ·
సమాచ్ఛరం)) చంగ్దయాన్స-1 త్రాా త్ భారత్ అంత్రిక్ష్ పరిశోధనా సంస థ (ISRO) అభివృదిి చేసిన్
రెండవ చంగ్ద అన్వా షణ మిషన్స. ఇది చంగ్ద కక్ష్ా న కల్గి ఉంట్లంది మరియు విగ్కమ్ ల్ా ండర్
మరియు గ్పజ్ఞాన్స లూనార్ రోవర్న కూడా కల్గి ఉంది, ఇవన్నన భారత్దేశంలో అభివృదిి
చేయబడాడయి. చంగ్దుని ఉపరిత్ల కూరుు లోని వైవిధ్యా లన, అల్గే చంగ్దుని న్నటి స్టసాథన్ం
ు
మరియు సమృదిని
ి మాా ప్ చేయడం మరియు అధా యన్ం చేయడం గ్పధ్యన్ శాస్త్స్పయ
లక్ష్ా ం.

GSLV మార్ు III-M1 దాా రా 22 జూలై 2019న్ 09:13:12 UTCకి ఆంగ్ధగ్పదేశ్లోని సతీష్ ధ్యవన్స ేు స్
సంటర్లోని రెండవ ల్ంచ్ పాా డ్ నండి చంగ్దునిపైకి అంత్రిక్ష్ నౌక గ్పయోగించబడింది. గ్కాఫ్ట ట 20
ఆగస్టట 2019న్ చంగ్దుని కక్ష్ా క్క చేరుక్కంది మరియు విగ్కమ్ ల్ా ండర్ ల్ా ండింగ్ కోసం ఆరిి టల్
పొజిషనింగ్ యుక్కు లు గ్పారంభించ్ంది. ల్ా ండర్ మరియు రోవర్ 6 సప్ం
ట బరు 2019న్ 70° దక్షిణ
అక్షంశంలో దక్షిణ గ్ువ గ్పాంత్ంలో చంగ్దునికి సమీపంలో ల్ా ండ్ కావాల్్ ఉంది మరియు ఒక
ు
చ్ఛంగ్దమాన్ రోజు కోసం శాస్త్స్పయ
గ్పయోగాలు నిరా హంచ్ఛల్, ఇది స్టమారుగా రెండు భూమి వారాల
వరక్క ఉంట్లంది. విజయవంత్మైన్ సాఫ్ట ట ల్ా ండింగ్ లూనా 9 (సోవియ్ యూనియన్స), సర్వా యర్ 1
(యునైటెడ్ ే
స్ట ్
ట ్ ) మరియు చ్ఛంగ్ 3 త్రాా త్ అల్ చేసిన్ నాలవ
గ దేశంగా భారత్దేశానిన
మారిచ ంది.

ఏది ఏమైన్పు టికీ, ల్ా ండర్ 6 సప్ం
ట బర్ 2019న్ ల్ా ండ్ కావడానికి గ్పయత్న ంచ్న్ప్పు డు
అనక్కన్న పథం నండి వైదొలగడంతో గ్కాష్ అయింది. ISROకి సమరిు ంచ్న్ వైఫలా విశ్ల ుషణ
నివేదిక గ్పకారం, సాఫ్టవే
ట ర్ లోపం వలు గ్కాష్ సంభవించ్ంది. ఇగ్సో 2023లో చంగ్దయాన్స-3తో
ల్ా ండింగ్క్క మళ్ల ు గ్పయత్న స్టుంది.

India mars mission history

మంగళయాన్స ("మార్్ -గ్కాఫ్ట"ట , మంగళ, "మార్్ " మరియు యానా, "గ్కాఫ్ట,ట వెహకల్") అని కూడా
పిలువబడ మార్్ ఆరిి టర్ మిషన్స (MOM),[10][11] 24 సప్ం
ట బర్ 2014 నండి అంగారక్కడి చుట్టట
త్రుగుత్తన్న అంత్రిక్ష్ పరిశోధన్. ఇది భారత్ అంత్రిక్ష్ పరిశోధనా సంస థ (ISRO) దాా రా 5 న్వంబర్
2013న్ గ్పయోగించబడింది.[12][13][14][15] ఇది భారత్దేశం యొకు మొట టమొదటి అంత్ర్ గ్గహ్
మిషన్స[16] మరియు ఇది రోసోు సోో స్, NASA మరియు యూరోపియన్స ేు స్ ఏజెన్న్ త్రాా త్ మార్్
కక్ష్ా న సాధంచ్న్ నాలవ
గ అంత్రిక్ష్ సంసగా
థ నిల్చ్ంది.[17] ఇది భారత్దేశానిన అంగారక గ్గహ్
కక్ష్ా క్క చేరుక్కన్న మొదటి ఆసియా దేశంగా మరియు దాని తొల్ గ్పయత్న ంలోన్వ అల్ చేసిన్
గ్పపంచంలోన్వ మొదటి దేశంగా నిల్చ్ంది.[18][19][20][21]

మార్్ ఆరిి టర్ మిషన్స గ్పోబ్ 5 న్వంబర్ 2013న్ 09:08 UTCకి పోల్ర్ శాటిలై్ ల్ంచ్ వెహకల్ (PSLV)
రాకె్ C25ని ఉపయోగించ్ సతీష్ ధ్యవన్స ేు స్ సంటర్ (స్టీహ్రికోట
హ
ర్వంజ్ SHAR), ఆంగ్ధగ్పదేశ్లోని
మొదటి ల్ంచ్ పాా డ్ నండి పైకి లేపబడింది.[5 [22] ల్ంచ్ విండో దాదాప్ప 20 రోజుల పాట్ల ఉంది
మరియు 28 అకోబ
ట ర్ 2013న్ గ్పారంభమైంది.[6] MOM గ్పోబ్ భూమి కక్ష్ా లో దాదాప్ప ఒక నెల
గడిపింది, అకు డ అది 30 న్వంబర్ 2013న్ గ్ాన్స్ -మార్్ ఇంజెక్ష్న్సకి ముందు ఏడు అపోజీ-రైజింగ్
ఆరిి టల్ యుక్కు ల గ్శ్లణిని చేసింది.[23] అంగారక గ్గహానికి 298 రోజుల రవాణా త్రాా త్, ఇది 24
సప్ం
ట బర్ 2014న్ అంగారక కక్ష్ా లోకి గ్పవేశప్టబ
ట డింది.

మిషన్స అన్వది ఒక ఇంటర్ స్టపాునెటీ మిషన్స యొకు రూపకలు న్, గ్పణాళిక, నిరా హ్ణ మరియు
కారా కల్పాల కోసం సాంకేత్కత్లన అభివృదిి చేయడానికి ఒక "సాంకేత్క గ్పదరశ న్" గ్పాజెక్ట ట.[24]
ు
ఇది ఐదు శాస్త్స్పయ
పరికరాలన కల్గి ఉంట్లంది.[25] ఈ వ్యా మనౌక గ్పస్టుత్ం బంగళూరులోని ISRO
టెల్మెగ్ీ, గ్ాకింగ్ మరియు కమాండ్ నె్వర్ు (ISTRAC) వదద ఉన్న ేు స్గ్కాఫ్ట ట కంగ్ోల్ సంటర్
నండి కరాాటకలోని బంగళూరులోని ఇండియన్స డీప్ ేు స్ నె్వర్ు (IDSN) యాంటెనాన మదత్త
ద తో
పరా వేక్షించబడుతోంది.[26]

James web telescope

జేమ్్ వెబ్ ేు స్ టెల్సోు ప్ (JWST) అన్వది అంత్రిక్ష్ టెల్సోు ప్ మరియు NASA, యూరోపియన్స
ేు స్ ఏజెన్న్ (ESA) మరియు కెన్డియన్స ేు స్ ఏజెన్న్ (CSA) మధా అంత్రాాతీయ సహ్కారం.[8] 1961
నండి 1968 వరక్క NASA అడిో నిస్త్ేట
ట ర్గా పనిచేసిన్ జేమ్్ E. వెబ్[9] పేరు మీదుగా ఈ టెల్సోు ప్క్క
పేరు ప్ాటరు మరియు అపోలో గ్పోగ్గామ్లో ఒక సమగ్గ పాగ్త్ పోషంచ్ఛరు.[10][11] ఇది ఖగోళ భౌత్క
ు లో NASA యొకు గ్పధ్యన్ మిషన్సగా హ్బుల్ ేు స్ టెల్సోు ప్న విజయవంత్ం చేయడానికి
శాస్త్సం
ఉదేదశంచబడింది.[12][13] JWST 25 డిసంబర్ 2021న్ Ariane విమాన్ం VA256లో గ్పారంభించబడింది.
ఇది హ్బుల్పై మెరుగైన్ ఇన్సగ్ారెడ్ రిజలూా షన్స మరియు సని్ టివిీని అందించడానికి
రూపొందించబడింది, హ్బుల్ దాా రా గురి ుంచగల్గే మందమైన్ వస్టువుల కంటే 100 రెట్లు
బలహీన్ంగా ఉన్న వస్టువులన వీక్షిస్టుంది.[14] ఇది విశా ంలోని ప్పరాత్న్ మరియు అత్ా ంత్
స్టదూర వస్టువులు మరియు సంఘటన్ల (మొదటి న్క్ష్గ్తాలు మరియు నిరాో ణంతో సహా) రెడ్షఫ్ట ట
ు మరియు విశోా దభ వ శాస్త్స ు రంగాలలో విసుృత్
z≈20[14] వరక్క పరిీలన్లు వంటి ఖగోళ శాస్త్సం
పరిశోధన్లన అనమత్స్టుంది. మొదటి గెల్కీ్ ల), మరియు నివాసయోగా మైన్ ఎకో్ పాునె్ల
యొకు వివరణాత్ో క వాతావరణ లక్ష్ణాలు.

JWST యొకు గ్పాధమిక దరు ణం, ఆపికట ల్ టెల్సోు ప్ ఎల్మెం్, బంగారు పూత్తో చేసిన్
బీల్యంతో త్యారు చేయబడిన్ 18 షోు ణ మిగ్రర్ విభాగాలన కల్గి ఉంట్లంది, ఇవి 6.5మీటరుు (21 అడుగులు)[15] వాా సం కల్గిన్ అదాదనిన సృషం
ట చడానికి మిళిత్ం చేసాుయి. ఇది వెబ్
యొకు టెల్సోు ప్క్క హ్బుల్ యొకు 2.4 మీ (7.9 అడుగులు) అదం
ద (హ్బుల్ యొకు 4.525 మీ2
ట్ల
ద
నండి 25.37 మీ2 ేకరించే గ్పాంత్ం) కంటే 5.6 రె ు ప్ ద కాంత్ని ేకరించే గ్పాంతానిన
అందిస్టుంది. అత్న్నలలోహత్, కనిపించే మరియు సమీప పరారుణ (0.1–1.0 μm) సు స్త్కాటలో హ్బుల్
కాక్కండా, JWST త్క్కు వ పౌన్ఃప్పన్ా ం పరిధలో, దీర ఘ-త్రంగదైర ఘా ం కనిపించే కాంత్ (ఎరుప్ప) నండి
మధా -పరారుణ (0.6–28.3 μm) వరక్క గమనించవచుచ . ) ఇది చ్ఛల్ పాత్, మందమైన్ మరియు
హ్బుల్క్క దూరంగా ఉండ అధక-ఎరుప్ప మారుు వస్టువులన గమనించడానికి వీలు
కల్ు స్టుంది.[16][17] టెల్సోు ప్న 50 K (−223 °C; −370 °F) కంటే త్క్కు వగా ఉంచ్ఛల్, ఇన్సగ్ారెడ్లోని
మసక సంకేతాలన ఇత్ర వెచచ దన్ప్ప మూల్ల నండి జోకా ం చేస్టకోక్కండా గమనించ్ఛల్, కనక
ఇది సూరా -భూమి L2 ల్గ్గాంజ్ పాయిం్క్క సమీపంలో అంత్రిక్ష్ంలో అమరచ బడుత్తంది. , భూమి
నండి దాదాప్ప 1.5 మిల్యన్స కిలోమీటరుు (930,000 మైళ్ళు ) దూరంలో ఉన్న అంత్రిక్ష్ంలో ఒక
బిందువు, దాని 5 పొరల గాల్పటం ఆకారప్ప సూరా కవచం సూరుా డు, భూమి మరియు చంగ్దుడు ఒకే
సమయంలో వేడెకు డం నండి దానిని రక్షించగలదు.[18][19]

మేీల్ా ండ్లోని NASA గొడాదర్ డ ేు స్ స్టలై్
ి నిరా హంచ్ంది మరియు
ు సంటర్ (GSFC) అభివృదిని
సి
సోు
ేు స్ టెల్సోు ప్ సైన్స్ ఇన్సస్ట ట్ట
ట
ా ్ JWSTని నిరా హ ంది.[20] గ్పధ్యన్ కాంగ్ాక టర్ నాస్త్రోుప్
గ్గుమాో న్స.[21]

గ్పారంభంలో US$500 మిల్యన్ ు బడె్
ా తో 2007లో గ్పారంభించేందుక్క 1996లో అభివృదిి
గ్పారంభమైంది.[22] 2005లో ఒక గ్పధ్యన్ ప్పన్ఃరూపకలు న్,[23] గ్పాకీస్
ట విసురణ సమయంలో

చ్రిగిపోయిన్ సన్సషీల్,డ సా త్ంగ్త్ సమీక్ష్ బోరుడ నండి సిారు్ , COVID-19 మహ్మాో రి,[24][25][26]
సమసా లతో సహా అన్వక జ్ఞపాా లు మరియు ఖరుచ లు అధకమయాా యి. ఏరియన్స 5 రాకె్[27]
మరియు టెల్సోు ప్తో పాట్ల టెల్సోు ప్ మరియు ల్ంచ్ వెహకల్ మధా కమూా నికేషన్స
సమసా లు.[28] గ్పయోగం మరియు టెల్సోు ప్ యొకు సంకిష
ు త్
ట యొకు అధక-స్టసాథయి సా భావం
మీడియా దాా రా వాా ఖ్యా నించబడింది మరియు శాస్త్స ువేత్ులు మరియు ఇంజన్నర ుచే
వాా ఖ్యా నించబడింది.[29][30]

2016 చ్వరిలో, విసుృత్మైన్ పీక్ష దశ గ్పారంభమైన్ప్పు డు నిరాో ణం పూర ుయింది.[31][32] JWST
12:20 UTC 25 డిసంబర్ 2021[33] కౌరౌ, గ్లంచ్ గయానా నండి ఏరియన్స 5 ల్ంచ్ వెహకల్ దాా రా
గ్పారంభించబడింది మరియు 27 నిమిషాల త్రాా త్ పై ే
స్ట జ్
ట నండి విడుదల చేయబడింది.[34] ఈ
గ్పయోగానిన NASA "దోషరహత్మైన్ది" మరియు "పరిపూర ామైన్ది"గా అభివరి ాంచ్ంది.[35] 8 జన్వరి
2022 నాటికి, టెల్సోు ప్ దాని కారాా చరణ కానిి గర్వషన్సక్క పూరి ుగా మరియు విజయవంత్ంగా
విపు బడింది,[36][37] మరియు దాని లక్ష్ా గమా సాథనానికి గ్పయాణానిన కొన్సాగిసోు ంది.[38][39][40]
ఇది దాని కారాా చరణ ఉష్ణాగ్గత్క్క చలబ
ు రచడానికి చ్ఛల్ వారాలు పడుత్తంది, ఆపై దాని
గ్పణాళికాబదమై
ి న్ పరిశోధనా కారా గ్కమానిన గ్పారంభించే ముందు దాని మొదటి చ్గ్తాలతో
సహా,[41][42] దాదాప్ప 5 నెలల పాట్ల త్తది పీక్ష్ మరియు అమరిక గ్పగ్కియలక్క
లోన్వుత్తంది.[43][44] ]

jame web telescope

Photos from mars

Perseverance rover పట్లటదల రోవర్ అంగారక గ్గహ్ంపై దిగిన్పు టి నండి 100 మాస్టరి టన్స రోజులన
(సోల్్ ) జరుప్పక్కంట్లంది, ఇకు డ అది గత్ సూక్ష్ో జీవుల జీవిత్ సంకేతాల కోసం వేాడుతోంది
ు మరియు గత్ వాతావరణానిన పరిశోధంచడానికి
మరియు గ్గహ్ం యొకు భూగరభ శాస్త్సం
గ్పయత్న స్టుంది.

ఫిగ్బవరి 18న్ తాకిన్పు టి నండి, రోబో్ రెడ్ పా
స్ట ు నె్ యొకు భూమధా ర్వఖక్క ఉత్ురాన్ ఉన్న 49km
(30 మైలు) విసుృత్ ఇంపాక్ట ట డిగ్ప్షన్స, దాని ల్ా ండింగ్ సై్, జెజెరో గ్కేటర్ చుట్టట కొనిన అదుభ త్మైన్
చ్గ్తాలన సంగ్గహంచ్ంది.

ఒక చ్న్న హెల్కాపర్
ట , చ్ఛత్తరా ం, వైమానిక చ్గ్తాలన కూడా త్రిగి అందించ్ంది, మరొక గ్గహ్ంపై
ు నియంగ్త్త్ విమానాలతో చరిగ్త్ సృషం
మొదటి శకితో,
ట చ్ంది.

మిషన్స నండి ఇపు టివరక్క పంపబడిన్ చ్గ్తాల ఎంపిక ఇకు డ ఉంది.

Photos graphs from mars

Photos from mars
Perseverance rover's first 100 days in
pictures
On 6 April, Perseverance used the Watson (Wide Angle Topographic Sensor for Operations and
eNgineering) camera to take this selfie next to the Ingenuity helicopter. This photo is made up of 62
individual images which were stitched together once they were sent back to Earth.

The 1.8kg (4lb) helicopter is regarded as a technology demonstration for the potential of aerial
mobility in the thin Martian atmosphere.

