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ASTRA MK-1 BVR के्षपणास्त्र 
• ASTRA हे भारताचे पहहले हियॉन्ड-व्हिजु्यअल-रेंज (BVR) हवेतून हवेत मारा करणारे के्षपणास्त्र आहे जे हिफेन्स 

ररसचच अँि िेिलपमेंट ऑर्चनायझेशन (DRDO) ने स्वदेशी हिझाइन केलेले आहण हवकहसत केले आहे. 

• उच्च मॅनु्यिरेहिहलटी आहण सुपरसोहनक र्तीसह हवाई लके्ष्य रु्ुंतवून नष्ट करणे आहण नष्ट करणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे. 

या के्षपणास्त्राच्या प्रर्त हवाई लढाऊ क्षमतेमुळे त्याला अनेक उच्च-कायचक्षमतेची लके्ष्य रु्ुंतवता येतात. 

• अॅस्ट्र ा के्षपणास्त्र भारतीय वायुसेना (IAF) आहण भारतीय नौदलासाठी काम करेल. सुखोई हिझाईन बु्यरो आहण 

हहुंदुस्तान एरोनॉहटक्स हलहमटेि (HAL) याुंनी सुंयुक्तपणे हवकहसत केलेल्या IAF च्या Su-30MKI लढाऊ हवमानाशी 

ते एकहित केले रे्ले आहे. 

• हे के्षपणास्त्र हमराज 2000 मल्टी-रोल कॉमॅ्बट फायटर, तेजस लाइट कॉमॅ्बट एअरक्राफ्ट (LCA), आहण MiG-29 

आहण MiG-21 िायसन फायटर जेट पॅ्लटफॉमच तसेच भारतीय नौदलाच्या सी हॅररयर जेट लढाऊ हवमानाुंशीही या 

के्षपणास्त्राचे एकिीकरण करण्यात येणार आहे. भारत सरकारने यापूवीच हवाई दल आहण नौदलासाठी 288 हून 

अहिक अॅस्ट्र ा एमके-1 के्षपणास्त्राुंची मार्णी केली होती. 

Astra missile design and features 

• अत्युंत चपळ, अचूक आहण हवश्वासाहच के्षपणास्त्रामधे्य उच्च हसुंर्ल-शॉट हकल प्रॉिेहिहलटी (SSKP) आहे आहण ते सवच 

हवामान पररव्हथितीत कायच करण्यास सक्षम आहे. 

• शस्त्र प्रणालीची लाुंिी ३.8m आहे, तर हतचा व्यास १७८ हममी आहे आहण एकूण प्रके्षपण वजन १६० हकलो आहे. त्याचे 

Low ऑल-अप वजन उच्च प्रके्षपण शे्रणी क्षमता प्रदान करते आहण हसस्ट्मचा एअरिोनच प्रके्षपक वेर्वेर्ळ्या लढाऊ 

हवमानाुंसह वापरला जाऊ शकतो. 

• इलेक्ट्र ॉहनक काउुंटर-काउुंटरमीझसच (ई.सी.सी.एम.) वैहशष्ट्यामुळे के्षपणास्त्राच्या लक्ष्याचा मार्ोवा घेण्याची क्षमता 

सुिारते आहण जॅहमुंर् वातावरणात शिूच्या लक्ष्याुंच्या इलेक्ट्र ॉहनक प्रहतकाराुंचा प्रभाव कमी होतो. 

Development and flight tests of Astra missile 

• भारतीय सुंरक्षण मुंिालयाच्या इुंहटगे्रटेि र्ाइिेि हमसाईल िेिलपमेंट प्रोग्रामचा (आयजीएमिीपी) भार् म्हणून अस्त्र 

के्षपणास्त्र हवकहसत करण्यात आले.  

• िी.आर.िी.ओ.ने शस्त्रास्त्र प्रणालीचे हमशन हवशे्लषण, प्रणालीची रचना, हसमु्यलेशन आहण उड्डाणानुंतरचे हवशे्लषण 

केले.  

• मे २००३ मधे्य ओहिशाच्या चुंिीपूर येिील अुंतररम चाचणी रेंजमिून (आयटीआर) हवेतून हवेत मारा करणाऱ्या 

के्षपणास्त्राच्या एमके-१ िेररयुंटची प्रिम चाचणी घेण्यात आली आहण हवहवि हवामानपररव्हथितीत हवकासात्मक ग्राउुंि 

टेस्ट्, कॅहिि फ्लाइट टर ेल्स आहण वापरकताच सहयोर्ी प्रके्षपणाुंची माहलका घेण्यात आली. 

• DRDO Mk-II प्रकार देखील हवकहसत करत आहे, ज्याची शे्रणी 160km जास्त असेल. Astra Mk-III, भहवष्यातील 

प्रकार, भारत रहशयाच्या सहकायाचने हवकहसत करत आहे. हे प्रर्त सॉहलि फु्यएल िके्ट्ि रॅमजेट (SFDR) इुंहजन 

तुंिज्ञानावर आिाररत आहे ज्याची 2018, 2019 आहण अलीकिे माचच 2021 मधे्य चाचणी घेण्यात आली होती. 

• 2009 मधे्य Su-30MKI लढाऊ हवमानातून कॅहिि फ्लाइट चाचण्या घेण्यात आल्या. त्याची मोटर आहण प्रोपल्शन 

हसस्ट्म मूल्याुंकन चाचणी फ्लाइट 2010 मधे्य आयोहजत करण्यात आली होती, तर िॅहलव्हस्ट्क फ्लाइट चाचण्या मे 

2011 मधे्य घेण्यात आल्या होत्या. 

• हिसेंिर २०१२ मधे्य, के्षपणास्त्राने अनेक टर ेल्स घेतल्या, ज्यात नवीन एरोिायनॅहमक आहण हसस्ट्म कॉव्हिर्रेशन, सि-

हसस्ट्म फुं क्शन, कुं टर ोल र्ाईिन्स अल्गोररदम, प्री-प्रोग्राम्ि िावपेच, टहमचनल होहमुंर् मार्चदशचन, सीकर आहण रेहिओ 

प्रॉव्हक्सहमटी फू्यज परफॉमचन्स, एुं िरे्म अल्गोररदम आहण इतर उद्दीष्टाुंचा समावेश होता. 
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• DRDO ने 2013 मधे्य एिीओहनक्स एकात्मता आहण शोिक कामहर्रीचे मूल्याुंकन करण्यासाठी कॅहिि मोिमधे्य 

Su-30 हवमानातून के्षपणास्त्राच्या उड्डाण चाचण्याुंची माहलका घेतली. 

Guidance and warhead 

• डु्यअल-मोि मार्चदशचनामधे्य अपगे्रिेि हमि-कोसच अुंतर्चत आहण सहक्रय रिार टहमचनल होहमुंर् हसस्ट्म असतात. हे 

अॅस्ट्र ा िीिीआर के्षपणास्त्राला वेर्वेर्ळ्या उुंचीवर लक्ष्य शोिण्यास आहण टर ॅक करण्यास अनुमती देते. 

• शस्त्र प्रणाली 15 हकलो वजनाच्या उच्च-स्फोटक प्री-फॅ्रर्मेंटेि वॉरहेिसह सुसज्ज आहे. 

• HAL ने हवकहसत केलेला रेहिओ प्रॉव्हक्सहमटी फू्यज (RPF) वॉरहेि सहक्रय करतो. या RPF चे वजन अुंदाजे 2.5kg 

आहे आहण त्याची शोि शे्रणी 30m पयंत आहे, हवस्फोट शे्रणी 15m आहे आहण के्षपणास्त्र लक्ष्य वेर् 100m/s आहण 

1,600m/s दरम्यान आहे. 

Propulsion and Performance of Astra Missile 

• अॅस्ट्र ा िीिीआर हवेतून हवेत मारा करणारे के्षपणास्त्र िूररहहत, हसुंर्ल से्ट्ज, घन इुंिन प्रणोदन युंिणाद्वारे समहिचत 

आहे.  

• हे मॅक ०.४ ते मॅक २ दरम्यान प्रके्षपण वेर्ाने शिूचे लक्ष्य रोखू आहण नष्ट करू शकते.  

• शस्त्र प्रणालीची प्रके्षपण शे्रणी आहण प्रके्षपण उुंची अनुक्रमे ८० हक.मी. आहण २० हक.मी. आहे.  

• हे के्षपणास्त्र हलत्या लक्ष्याचा वेि घेताना समुद्रसपाटीजवळ ४० गॅ्रमचे वळण र्ाठू शकते. 
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