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    بىزدىن يىراققا جايالشقان سهييارىلهرنى،
 يۇلتۇزالرنى ۋه باشقا ئاسمان جىسىملىرىنى
ئۇالر ئارقىلىق  تارتىش  سۈرهتكه   كۆزىتىپ، 
بىلهن مهلۇماتالر  ھهرخىل   توغرىسىدا 
ئاپپاراتلىرىدۇر. ئالهم    تهمىنلهيدىغان 
XMM-Newton  Hubbleتېلېسكوپى، 
ئالهم نۇرلۇق   X  -  Chandra  ۋه 
ئالهم تۈردىكى  بۇ  قاتارلىقالر   تېلېسكوپى 

ئاپپاراتلىرىدىن ئىبارهت.

ئوربىتىغا ئهتراپىدىكى  يهرشارىنىڭ      
يهنى ئاسترونوتالر  ئىچىده   جايالشقان، 
قىالاليدىغان خىزمهت  ئۇچقۇچىلىرى   ئالهم 
خهلقئارالىق بۇالردىن  كېمىلىرىدۇر.   ئالهم 
Tiangong-1 پونكىتى،  بوشلۇقى   ئالهم 

ۋه Mir قاتارلىقالر بار.

ئېنىرگىيه قىلغان  قوبۇل  قۇياشتىن     
ئالهم بولغان  قاراشلىق  ئۆزى   ئارقىلىق 
 كېمىلىرىنىڭ تېخىمۇ تېز ھهرىكهت قىلىشىنى
بۇ ئاپپاراتىدۇر.  ئالهم  ئېتىدىغان   تهمىن 
كېمىلىرىدىن ئالهم   تۈردىكى 
ۋه  Nanosail-D  ,Cosmos-1 

IKAROS قاتارلىقالر بار.

ئاسمان ياكى  سهيياره  بىر  مهلۇم       
، قونۇپ  يۈزىگه  سىرىتقى   جىسىمىنىڭ 
ئارقىلىق بۇ  ۋه  بارىدىغان  ئېلىپ   چارالش 
ئاالقىدار جىسىمىغا  ئاسمان   مهزكۇر 
تهكشۈرۈش توپاليدىغان   ئۇچۇرالرنى 
ۋه  MER  ,Curiosity  ماشىنىسىدۇر. 
خىلدىكى بۇ  قاتارلىقالر    Sojouner 

تهكشۈرۈش ئاپپاراتلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ.

ئوربىتىغا ئهتراپىدىكى  سهييارىلهرنىڭ     
 ئورۇنلىشىپ، مهزكۇر سهييارىلهر توغرىسىدا
كېمىلىرىدۇر. ئالهم  يىغىدىغان   مهلۇمات 
Mariner ۋه   Magellan  ,Cassini 

قاتارلىقالر بۇالردىن بهزىلىرىدۇر.

تهتقىق ئاپپاراتىنىڭ،  تهكشۈرۈش        
جىسىمىنىڭ ئاسمان  بولغان   قىلىنماقچى 
تهمىن چۈشۈشىنى  يۇمشاق   يۈزىگه 
بۇالردىن ئاپپاراتىدۇر.  ئالهم   ئېتىدىغان 
Lander  ,Mars  Pathfinder 
Module ۋه   Phoenix  Mission 

Apollo Lunar قاتارلىقالر بار.
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     بىر ئاسمان جىسىمىنىڭ سىرىتقى يۈزىنى
يۈز سىرىتقى  ئۇنىڭ  كىرىپ،   تېشىپ 
تهتقىق ئاالھىدىلىكلىرىنى   قهۋىتىنىڭ 

قىلىدىغان تهكشۈرۈش ماشىنىلىرىدۇر.
Deep  Impact  ,Deep  Space  1    

قاتارلىقالر بۇالردىن بهزىلىرىدۇر.

ياكى ئىچىدىكى  سىستېمىسى  قۇياش     
يانداپ ئۇچۇپ  سىرىتىدىكى سهييارىلهرنى 
ئاالقىدار جىسىملىرىغا  ئاسمان  بۇ   ئۆتۈپ، 
 ئۇچۇرالرنى يىغىپ، يولالپ بېرىدىغان ئالهم

ئاپپاراتلىرىدۇر.
   New Horizons ,Stardust ۋه

بۇالردىن قاتارلىقالر    Voyager  2 
بهزىلىرىدۇر.

ھهرخىل باشقا  ۋه  ئاسترونوتالرنى     
خهلقئارالىق يۈزىدىن  يهر   ماتېرىيالالرنى 
ۋه توشۇشتا  پونكىتىغا  بوشلۇقى   ئالهم 
كېلىشته قايتۇرۇپ  پونكىتتىن   ئۇالرنى 
بۇ ئاپپاراتلىرىدۇر.  ئالهم   ئىشلىتىلىدىغان 
,Soyuz  MS ئاپپاراتالردىن   تۈردىكى 
Soyuz  TMA ۋه   Soyuz-TMA-M 

قاتارلىقالر بار.

پونكىتىغا بوشلۇقى  ئالهم  خهلقئارالىق     
باشقا ۋه  يېقىلغۇ   ئوزۇق-تۈلۈك، 
 الزىمهتلىكلهرنى يهتكۈزۈپ بېرىدىغان ئالهم
ۋه  Dragon  ,Progress  ئاپپاراتىدۇر. 
تۈردىكى مۇشۇ  قاتارلىقالر    Cygnus 

ئاپپاراتالردىن ھېسابلىنىدۇ.

ئاسمان باشقا  ياكى  يهرشارىنىڭ     
چىقىرىلىدىغان ئوربىتىسىغا   جىسىملىرىنىڭ 
 ئالهم ئاپپاراتلىرىنى يهر يۈزىدىن كۆتۈرۈپ،
توشۇپ سىرىتىغا  ئاتموسفىرانىڭ   يهرشارى 
توشۇغۇچى ئىشلىتىدىغان   چىقىشتا 

راكېتاالردۇر.
ST ۋه Ariane 5 ,Saturn-V بۇالرغا    
قىلىپ مىسال  قاتارلىقالرنى   Soyuz 

كۆرسىتىش مۇمكىن.

ھهمراھىنىڭ ياكى  سهييارىنىڭ  بىر      
ۋاقىت قىسقا  ھهققىده   ئاتموسفېراسى 
 ئىچىده ئۇچۇر توپالش ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه

ئالغان تهكشۈرۈش ئاپپاراتلىرىدۇر.
Galileo ,Mars Balloon ,Vega 1     
 ۋه Pioneer قاتارلىقالر بۇ تۈردىكى ئالهم

ئاپپاراتلىرىدىن ئىبارهت.
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خهرىتىچىلىك، كۆزىتىش،  ئاپهتلهرنى     
پىالنالش قۇرۇلۇشىنى  رايون  ۋه   شهھهر 
ئىشلىتىش ساھهلهرده  ھهرخىل   قاتارلىق 
ئۈچۈن توپالش  مهلۇمات   مهقسىتىده، 
ئاپپاراتلىرىدۇر. ئالهم  بېرىلگهن   قويۇپ 
ERS-2 ۋه DubaiSat-2 ,GOES-7 
 يهنه تۈركىيهنىڭ Göktürk-1 قاتارلىقالر

 بۇالردىن بهزىلىرىدۇر.

قاتارلىق ئىنتېرنېت  ۋه  رادىئو-تېلېۋىزور     
سىگناللىرىنىڭ ئاالقىلىشىش   ھهرخىل 
 يهريۈزدىكى بىر تارقاتقۇچىدىن يهريۈزىنىڭ
قىلغۇچىغا قوبۇل  جايىدىكى  بىر   باشقا 
ئېتىدىغان تهمىن  بېرىلىشىنى   يهتكۈزۈپ 
,Pioneer-1 ھهمراھالردۇر.   سۈنئىي 
Türksat تۈركىيهنىڭ  ۋه   SCORE 
تۈرگه بۇ  ھهمراھالر  سۈنئىي   قاتارلىق 

كىرىدۇ.

ئوربىتىغا ئهتراپىدىكى  يهرشارىنىڭ    
زېمىن ۋه  بهلگىلهش  ئورۇن   چىقىرىلىپ، 
خىزمهتلهرنى قاتارلىق   ئۆلچهش 
بۇالردىن ئاپپاراتىدۇر.  ئالهم   بېجىرىدىغان 
Navstar-1 ۋه  OPS 5111 ,GPS III  

قاتارلىقالر بار.

    يهرشارىنىڭ ئاتموسفېرا قاتلىمىدا خۇددى
ئۇچىدىغان، ئوخشاش  ئايروپىالنغا   بىر 
 ئالهم بوشلۇقىدا بولسا بىر ئالهم كېمىسىگه
قاتناش ئالهم  ئۇچااليدىغان   ئوخشاش 
 قۇرالىدۇر. Dream Chaser ,X-37 ۋه
بۇالردىن قاتارلىقالر   SpaceShip2 

بهزىلىرىدۇر.

ھهرخىل ۋه  ئاسترونوتالرنى  ئۆتمۈشته     
بوشلۇقى ئالهم  خهلقئارالىق   ماتېرىيالالرنى 
تېپىلغاندا زۆرۈر  توشۇشتا،   پونكىتىغا 
شۇنداقال كېلىشته  قايتۇرۇپ   پونكىتتىن 
يهرشارىنىڭ ھهمراھالرنى   سۈنئىي 
ئورۇنالشتۇرۇشتا ئوربىتىسىغا   ئهتراپىدىكى 
قۇرالىدۇر. قاتناش  ئالهم   ئىشلىتىلگهن 
ۋه  Challenger  ,Columbia 
بۇالردىن قاتارلىقالر   Discovery 

ھېسابلىنىدۇ.

    يهرشارىنىڭ ھاۋا ۋه ئىقلىم ھادىسىلىرىنى
ئېرىشىلگهن ئارقىلىق  بۇ  ھهمده   كۆزىتىش 
تهخمىن ھاۋارايىنى  سايىسىده   ئۇچۇرالر 
ئالهم ئىشلىتىدىغان  ئۈچۈن   قىلىش 
ۋه  GOES-13  ,LEO  ئاپپاراتىدۇر. 
تۈردىكى بۇ  قاتارلىقالر   NOAA-15 

ئاپپاراتالرغا كىرىدۇ.

 يهرشارى ئورۇن بهلگىلهش سىستېمىسىمېتېئورولوگىيه سۈنئىي ھهمرايى
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