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ચંદ્રમાન-1

ુ ધ
ચંદ્રમાન બાયતીમ અંતયીક્ષ અનવ
ં ાન વંગઠન એટરે કે ઈવયો ના એક અભબમાન અને માન ન ંુ નાભ
છે . ચંદ્રમાન ચંદ્ર તયપ જલા લાળં બાયત ન ંુ પ્રથભ માન છે .આ અભબમાન અંતગગત એક ભાનલયહશત માન
ુ ી કામગયત
ને 22 ઓક્ટોફય ,2008 ના યોજ ચંદ્ર ય ભોકરલાભાં આવય ંુ અને આ માન 30 ઓગસ્ટ 2009 સધ
યહ્.ં ુ માન ોરાય વેટેરાઈટ રોન્ચ લેહશકર એટરે કે PSLV યોકેટ લડે વતીળ ધલન અંતયીક્ષ કેન્દ્ર
થી પ્રક્ષેણ કયલાભાં આવય.ંુ ચંદ્રમાનવાથે કુ ર 11 ઉકયણો જોડલાભાં આવમા છે .જેભાં 5 બાયત ના અને 6
ુ ી શોંચતા 5 હદલવો અને ચંદ્ર ની કક્ષા ભાં પ્રસ્થાપત થતા 15
ઉકયણો અભેહયકા ના છે . આ માન ને ચંદ્ર સધ
હદલવો રાગેરા.
ચંદ્રમાન ન ંુ પ્રક્ષેણ કેલી યીતે થય ંુ તેની ભાહશતી નીચે ની આકૃપતભાં દળાગ લેર છે .

ચંદ્રમાન-1 નો હયચમ
માનન ંુ રોન્ચય યોકેટ
અંતયીક્ષ માન નો પ્રકાય
દયે ક ફાજુ ન ંુ ભા
રોનન્ચિંગ વભમે લજન

PSLV
વભઘન
1.5 પભ
1380 હકરો

ભ્રભણકક્ષાભાં લજન

590 હકરો

ભ્રભણકક્ષાની ઉંચાઈ

100 હકરોભીટય

ભ્રભણકક્ષાનો પ્રકાય

ઉતય-દક્ષીણ

ેનર ની ક્ષભતા

700 લોટ

વલેક્ષક ઉકયણો

11

ઈવયો ના ઉકયણો

5

પલદે ળના ઉકયણો

6

પભળન ની અલધી

2 લગ

ખચગ

400 કયોડ રૂ.અંદાજીત

પભળન આયં બ

22 ઓક્ટોફય 2008

પભળન અંત

28 ઓગસ્ટ 2009

ચંદ્રમાન-1 ના ઉકયણો ની ભાહશતી
ુ મ વાધનો પલે ભાહશતી આલાભાં આલેર છે .
ચંદ્રમાન ભાં ઘણા ફધા ઉકયણો ગોઠલલાભાં આવમા છે .અશી તેભાંના મખ્



MIP -MOON IMPACT PROBE-અંદાજીત 29 હકરો ના આ વાધન ને ચંદ્રની વાટી ય પેંક્યા ફાદ
જે ગે વ અને યજકણો નીકે તેન ંુ પ ૃથકયણ કયી ચંદ્ર ના ભ ૂપ ૃષ્ઠ ના ઘટકો ની ભાહશતી પ્રાપ્ત કયે ર જે
ભાટે માન યીભોટ વેન્વીંગ લડે કયે ર છે .



LLRI -LUNAR LASER RANGING ISTRUMENT -આ વાધન લડે રેવય નો ઉમોગ કયી ચંદ્ર ની
વાટી નો અભ્માવ કયી તેનો નકળો ફનાલળે આ જાત ના નકળાને relief ભે કશે છે .



M 3-MOON MINERAL MAPPER -આ વાધન 7 હકરો ન ંુ છે અને નાવા દ્વાયા ફનાલલાભાં આવય ંુ
ુ યકભ ચ ૂકલીને આ વાધન ચંદ્રમાન વાથે ભોકરલા આપ્ય ંુ છે .આ વાધન લડે
છે .નાવા એ ઈવયો ને અમક
ચંદ્ર ય બપલષ્મભાં લવાશતો ફનાલી ળકામ કે કેભ તેની ભાહશતી ભેલલાભાં આલળે



HySI -HYPER SPECTRAL IMAGER -ઇવયોએ ફનાલેર આ વાધન દ્વાયા ચંદ્ર ના જન્ભ ન ંુ યશસ્મ
ુ ો ય ફયપ આલેર છે કે કેભ તેન ંુ ણ વંળોધન કયળે
જાણલાભાં આલળે તેભજ ચંદ્ર ના ધ્રલ



ુ ન નો આ
TMC -TERRAIN MAPPING CAMERA -ચંદ્ર ની વાટી ના 3ડી પોટા ભાટે 5 યીઝોલવ
કેભેયો જોડલાભાં આલેર છે .



HEX -HIGH ENERGY X -RAY SPECROMETER -ઈવયો ન ંુ 16 હકરો ન ંુ આ વાધન તેના
લેલરેન્થ નો ઉમોગ કયી ચંદ્ર ભાં યશેરા ખનીજ તત્લો ના આધાયે તેન ંુ ફંધાયણ તાવળે

ુ ાકાત કયો
ચંદ્રમાન -1 ના પ્રક્ષેણ નો પલડીમો જોલા ભાટે www.vigyan-vishwa.blogspot.in ની મર

