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GSLV-F10 / చంద్రయాన్ -2 మిషన్
చంద్రయాన్ -2, చంద్రరనిపై భారతదేశం యొక్క రండో మిషన్, ఆరబిటర్, లాండర్ మరబయు రోవరల తో క్ూడిన పూరబి
స్వదేశీ మిషన్. 100 కిలోమీటరల చంద్ర క్క్ష్యక్ు చేరుక్ునన తరువాత, రోవర్ యొక్క లాండర్ హౌసంగ్ ఆరబిటర్ నరండి
వేరుగా ఉంట ంది. నియంత్రరత స్ంతత్రకి చందిన తరువాత, లాయండర్ ఒక్ నిరబిషట సైట్ వద్ి చంద్రరని ఉపరబతలంపై
మృద్రవన
ై భూమిని మరబయు రోవరబన నియమించరక్ుంటాడు.

ఈ మిషన్ ఆరు చకాాల రోవరున నిరవహిస్ి రంది, ఇది గ్ాండ్ ఆదేశాలు నిరణయంచిన విధంగా సమీ-స్వతంతర రీత్రలో
లాయండింగ్ సైట్ చరటట
ట త్రరుగుత ంది. రోవరోల ఉనన సాధన చంద్రరని ఉపరబతలం గమనించి, త్రరబగబ డేటానర
పంపుత ంది, ఇది చంద్రరని నేల విశలలషణక్ు ఉపయోగపడుత ంది.

Chandrayaan-2
Chandrayaan-2

Mission type

Lunar orbiter, lander, rover

Operator

Indian Space Research Organisation

Website

Mission webpage

Mission duration

Orbiter: 1 year
Lander: 14-15 days[1]
Rover: 14-15 days[1]

Spacecraft properties

Manufacturer

ISRO

Launch mass

Combined: 3,877 kg (8,547 lb)[2][3]

Payload mass

Orbiter: 2,379 kg (5,245 lb)[2][3]
Lander:1,471 kg (3,243 lb)[2][3]
Rover: 27 kg (60 lb)[2][3]

Start of mission

Launch date

NET January 2019[4]

Rocket

GSLV Mk III[5][6]

Launch site

Satish Dhawan Space Centre

Contractor

ISRO

Lunar orbiter

Orbit parameters

Periselene

100 km (62 mi)[7]

Aposelene

100 km (62 mi)[7]

Indian Lunar Exploration Program
← Chandrayaan-1

Chandrayaan-2 (Sanskrit: चन्द्रयान-२; Sanskrit: [ ͡ tʃʌnd̪ɾʌjaːn d̪ʋi]; lit: Moon-vehicle[8][9]
pronunciation (help·info)) is India's second lunar exploration mission after Chandrayaan1.[10] Developed by the Indian Space Research Organisation (ISRO), the mission is planned to be
launched to the Moon by a Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III (GSLV Mk III).[5][6] It
includes a lunar orbiter, lander and rover, all developed by India.[11]
Chandrayaan-2 is scheduled to be launched no earlier than January 2019,[4] and will attempt to
soft land a lander and rover in a high plain between two craters, Manzinus C and Simpelius N, at
a latitude of about 70° south. If successful, Chandrayaan-2 will be the first-ever mission to land a
rover near the lunar south pole.[12][13]
According to ISRO, this mission will use and test various new technologies and conduct new
experiments.[14][15][16] The wheeled rover will move on the lunar surface and will perform on-site
chemical analysis. The data will be relayed to Earth through the Chandrayaan-2 orbiter, which
will piggyback on the same launch.

Chandrayaan-2 బరువు 45 కిలోల బరువుతో మరబయు చంద్రరని చరటట
ట క్క్ష్యలో ఉంట ంది మరబయు చంద్రరని
రబమోట్ సనిసంగ్ యొక్క లక్ష్యయలనర చేసి ాయ. పేలోడుల చంద్రరని స్థ లాక్ృత్ర, ఖనిజశాస్ి ంర , మౌళిక్ స్మృదిి, చంద్ర
గాహణం మరబయు హడ
ై రరకిసల్ మరబయు నీటి-మంచర యొక్క స్ంతకాలు మీద్ శాస్ి య
ర స్మాచరరానిన సేక్రబసి ాయ.

2018 రండవ భాగంలో GSLV-F10 / Chandrayaan-2 మిషన్ అనేది పరణరళిక్ చేయబడుత ంది.

చంద్రయాన్ -2
వికీపడ
్ ియా నరండి, ఉచిత విజఞాన స్రవస్వం
నరవిగేషనరక వళ్ళు
చంద్రయాన్ -2

మిషన్ రక్ం లూనరర్ ఆరబిటర్, లాండర్, రోవర్
ఆపరేటర్ ఇండియన్ సేేస్ రీసర్్ ఆరగ నజ
ై ేషన్
వబ్ైసట్ మిషన్ వబపేజ్
మిషన్ వయవధి ఆరబిటర్: 1 స్ంవతసరం
లాండర్: 14-15 రోజులు [1]
రోవర్: 14-15 రోజులు [1]
సేేస్ కాాఫ్టట లక్ష్ణరలు
తయారీదరరు ఇసర ర
ప్ారరంభంచిన మాస్ క్లిప: 3,877 కేజీలు (8,547 ప్ ండుల) [2] [3]
పేలోడ్ మాస్ ఆరబిటర్: 2,379 kg (5,245 lb) [2] [3]
లాండర్: 1,471 kg (3,243 lb) [2] [3]
రోవర్: 27 kg (60 lb) [2] [3]
మిషన్ ప్ారరంభం
ప్ారరంభ తేదీ NET జనవరబ 2019 [4]
రాకట్ GSLV Mk III [5] [6]
సైట్ స్తీష్ ధరవన్ సేేస్ సంటరున ప్ారరంభంచండి
కాంటారక్టర్ ఇసర ర
లూనరర్ ఆరబిటర్
ఆరబిట్ ప్ారామిత లు
పరబసలెన్ 100 km (62 mi) [7]
అప్ర సలెన్ 100 km (62 mi) [7]
ఇండియన్ లూనర్ ఎకపసలోరేషన్ ప్ర ర గాామ్

← చంద్రయాన్ -1
Chandrayaan-2 (స్ంస్కృతం: चन्द्रयान -2; స్ంస్కృతం: [t͡ʃʌnd̪ ɾʌjaːn d̪ ʋi]; lit: చంద్రవాహిక్ [8] [9] ఈ ధవని
ఉచర్రణ (స్హాయం · స్మాచరరం) గురబంచి) చంద్రయాన్ -1 తరువాత భారతదేశం యొక్క రండవ చంద్ర అనేవషణ
మిషన్. 10] భారతీయ అంతరబక్ష్ పరబశోధనర స్ంస్థ (ఇసర ర ) అభవృదిి చేసన ఈ మిషన్, జియోసన్రన
ో స్ శాటిలెైట్ లాంచ్
వాహనం మార్క III (GSLV Mk III) దరవరా చంద్రరడికి ప్ారరంభంచబడింది. [5] [6] ఇది ఒక్ చంద్ర ఆరబిటర్, లాండర్
మరబయు రోవరల నర క్లిగబ ఉంది, అవి అనిన భారతదేశం అభవృదిి చేశాయ. [11]

చంద్రయాన్ -2, జనవరబ 2019 క్ంటే ముంద్ర ఎననడూ ప్ారరంభంచబడలేద్ర, [4] మరబయు 70 కిలోమీటరల ద్క్ష్ిణ
అక్ష్యంశం వద్ి రండు కేాటర్స, మానిి నరస్ స మరబయు సమ్పేలియస్ ఎన్ ల మధయ ఉననత మ్పద
ై రనంలో మృద్రవన
ై
భూమిని లాయండ్ మరబయు రోవరబక పరయత్రనస్రింది. విజయవంతమ్పన
ై టల యతే, చంద్రయాన్ -2 అనేది చంద్రరని ద్క్ష్ిణ
ధృవానికి స్మీపంలో ఉనన ఒక్ రోవరబన మొటట మొద్టి మిషనరగ చపేవచర్. [12] [13]

ఇసర ర పరకారం, ఈ మిషన్ వివిధ సాంకేత్రక్ పరబజా ఞనరలనర ఉపయోగబంచరక్ుని, పరీక్ష్ించి కొతి పరయోగాలనర
నిరవహించనరంది. [14] [15] [16] చకాాల రోవర్ చంద్రరని ఉపరబతలంపైకి వళ్ళత ంది మరబయు ఆన్-సట్
ై రసాయన
విశలలషణ చేసి ారు. చంద్రయాన్ -2 ఆరబిటర్ దరవరా ఈ డేటానర భూమికి పరసారం చేస్ి రంది, ఇది అదే పరయోగంలో
పగీగబాక్ అవుత ంది. [17] [18]

విషయ స్ూచిక్
1 చరబతర
2 డిజన్
ై
2.1 ఆరబిటర్
2.2 విక్ామ్ లాండర్
2.3 రోవర్
3 పేలోడ్

4 ఇవి క్ూడర చూడండి
5 స్ూచనలు
6 బాహయ లింక్ులు
చరబతర
నవంబర్ 12, 2007 న, రషయన్ ఫడరల్ సేేస్ ఏజనీస (రోసర కసర ోస్) మరబయు ఇసర ర యొక్క పరత్రనిధరలు చంద్రయాన్ -2
ప్ారజక్ుటలో క్లిస పనిచేయటానికి రండు స్ంస్థ ల కొరక్ు ఒక్ ఒపేంద్ం క్ుద్రరు్క్ునరనరు. [19] ISRO క్ు ఆరబిటర్
మరబయు రోవరల క్ు పరధరన బాధయత ఉంట ంది, అయతే రోసర కసర ోస్ లాయండున అందించేది.

2008 సపట ంబరు 18 న కేంద్ర మంత్రరవరగ ం స్మావేశంలో భారత పరభుతవం ఈ మిషనరన ఆమోదించింది మరబయు
పరధరనమంత్రర మన్ోహన్ సంగ్ అధయక్ష్త వహించరరు. [20] అంతరబక్ష్ నమూనర రూపక్లేన ఆగషట 2009 లో
పూరి యంది, రండు దేశాల శాస్ి వ
ర ేతిలు ఉమోడి స్మీక్ష్నర నిరవహించరరు. [21] [22]

చంద్రయాన్ -2 పరత్ర షడూయల్ కపస్ం ISRO ఖరారు అయనపేటికీ, [23] జనవరబ 2013 లో ఈ కారయక్ామం వాయదర
పడింది, 2016 వరక్ు రష్ాయ విక్ాయంచబడలేద్ర ఎంద్రక్ంటే [23] [26] రోసర కసర ోస్ తరువాత మారుసు ఫర బో స్-గుాంట్
మిషన్ వైఫలయం నేపథ్యంలో ఉపస్ంహరబంచరక్ుంది, ఫర బో స్-గుాంట్ మిషన్ి అనరస్ంధరనించబడిన సాంకేత్రక్ అంశాలు
క్ూడర చంద్రస్ంబంధ ప్ారజక్ుటలోల ఉపయోగబంచబడరాయ, వీటిని స్మీక్ష్ించరలిసన అవస్రం ఉంది. [25] రష్ాయ 2015
నరటికి లాయండున అందించడరనికి దరని అస్మరథతనర పేరకకననపుేడు, భారతదేశం చంద్రరని మిషన్ స్వతంతరంగా
అభవృదిి చేయాలని నిరణయంచరక్ుంది. [24] [27]

అంతరబక్ష్వాహక్ పరయోగ మారబ్ 2018 లో జరగాలిస ఉంది, కాని మొద్టిసారబ ఏపల్
ర వరక్ు మరబయు తరువాత
అకపటబర్ వరక్ు వాహనంపై మరబంత పరీక్ష్లు నిరవహించడం జరబగబంది. [28] [29] 2018 జూన్ 19 న, కారయక్ామం
యొక్క నరలగ వ స్మగా టెకినక్ల్ రబవూయ స్మావేశం తరువాత, ఆక్ృతీక్రణ మరబయు లాయండింగ్ శలాణల
ి ో అనేక్
మారుేలు అమలు చేయటానికి పరణరళిక్ వేయగా, షడూయల్ పరయోగమునర 2019 జనవరబ 3 కాలానికి ముంద్రగా
మారబ్ంది. [30] [31] [32]

రూపక్లేన

లారా ర్ లోపల రోవరోి సాటక్ా ఆక్ృతీక్రణలో ఆరబిటర్ మరబయు లాండర్
శీాహరబకప దీవపంలోని స్తీష్ ధరవన్ సేేస్ సంటర్ నరండి స్రమారుగా 3,890 కిలోల (8,580 ప్ ండల ) సామరాిానిన క్లిగబ
ఉనన జియోసంకపానస్ శాటిలెట్
ై లాంచ్ వాహిక్ మార్క III (GSLV Mk III) పై పరయాణించరలని ఈ పరణరళిక్
నిరణ యంచింది. [7] [6] [30] ] 2018 ఫబరవరబ నరటికి ఈ మిషన్ ₹ 800 కపటల (దరదరపు US $ 125 మిలియన్)
కేటాయంచ బడింది. [33]

Artist's conception of rover on Mars

NASA's Mars Exploration Rover (MER) mission is an ongoing robotic space mission involving
two Mars rovers, Spirit[1] and Opportunity,[2] exploring the planet Mars. It began in 2003 with the
launch of the two rovers: MER-A Spirit and MER-B Opportunity—to explore the Martian surface
and geology; both landed on Mars at separate locations in January 2004. Both rovers far outlived
their planned missions of 90 Martian solar days: MER-A Spirit was active until 2010, while MERB Opportunity is still active in 2018, and holds the record for the longest distance driven by any
off-Earth wheeled vehicle.
NASA యొక్క మార్స ఎకపసలోరష
ే న్ రోవర్ (MER) మిషన్ రండు మార్స రోవర్స, సేరబట్ [1] మరబయు ఎక్సలరబటి, [2]
అంగారక్ గాహంనర అనేవషంచే ఒక్ రోబో టిక్ సేేస్ మిషన్. మారబటయన్ ఉపరబతలం మరబయు భూగరభ శాసాిానిన
విశలలషంచడరనికి రండు రహదరరుల ప్ారరంభానిన 2003 లో ప్ారరంభమ్పైంది: MER-A సేరబట్ మరబయు MER-B అవకాశం.
జనవరబ 2004 లో వేరేవరు పరదేశాలోల మారస్ ల అడుగుపటిటంది. రండు మారబటయనర
ల వాటి మారగ ంలో 90 మారబటయన్ సర లార్
రోజులు ద్ూరమయాయయ: MER-A సేరబట్ 2010 వరక్ు కిాయాశీలంగా ఉంది, అయతే MER-B అవకాశం ఇపేటికీ
2018 లో కిాయాశీలంగా ఉంది, ఏ రహదరరబ చకాాల వాహనం దరవరా నడపబడే స్రద్ూర ద్ూరం.

