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 ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
       يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة
   يف الفضاء اخلارجي
 ، موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٥يونيه / حزيران٩مذكرة شفوية مؤرخة 

   )فيينا(من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 
حتـياا إىل األمـني العام لألمم       ) فييـنا (لدائمـة للهـند لـدى األمـم املـتحدة           ـدي البعـثة ا     

، وفقـا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف         وتتشـرف بـأن حتـيل إلـيه       املـتحدة،   
ــة   (الفضــاء اخلــارجي   ــية العام ــرار اجلمع ، معلومــات بشــأن إطــالق  ))٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق ق

 ).انظر املرفق (PSLV-C6-PS4 و Hamsat و Cartosat 1ة األجسام الفضائية اهلندي
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 املرفق   
 *بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اهلندية

 
 ١- CARTOSAT 1  

 :اسم الدولة املطلقة اهلند

Cartosat 1 
التسمية الصحيحة للجسم الفضائي أو رقم 

 :تسجيله
 تاريخ اإلطالق واإلقليم أو املكان الذي حدث

 :اإلطالقمنه 
PSLV مركبة اإلطالق: 

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٥مايو / أيار٥
 مركز ساتيش داوان الفضائي،

 سريهاريكوتا، اهلند
 :موقع اإلطالق

 :البارامترات املدارية األساسية 
 :الفترة العقدية  دقيقة٩٧,٣

 :زاوية امليل  درجة٩٧,٩١٥
 :نقطة األوج  كيلومترا٦٣٧,٣
 :طة احلضيضنق  كيلومترا٦١١,٩

ساتل هندي لالستشعار عن بعد خمصص 
 للتطبيقات اخلرائطية

 :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

  
 ٢- HAMSAT  

 :اسم الدولة املطلقة اهلند

Hamsat 
التسمية الصحيحة للجسم الفضائي أو رقم 

 :تسجيله
 تاريخ اإلطالق واإلقليم أو املكان الذي حدث

 :منه اإلطالق
PSLV  اإلطالقمركبة: 

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٥مايو / أيار٥
 مركز ساتيش داوان الفضائي،

 سريهاريكوتا، اهلند
 :موقع اإلطالق

 :البارامترات املدارية األساسية 
 :الفترة العقدية  دقيقة٩٧,٣

                                                           
 .بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ااستنسخت  *
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 :زاوية امليل  درجة٩٨,٠١٣
 :نقطة األوج  كيلومترا٦٣٨,٧٦٨
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٦١٠,٤٤
 :الوظيفة العامة للجسم الفضائي صص هلواة االتصال الراديويساتل خم

  
 ٣- PSLV-C6-PS4  

 :اسم الدولة املطلقة اهلند

PSLV-C6-PS4 
التسمية الصحيحة للجسم الفضائي أو رقم 

 :تسجيله
 تاريخ اإلطالق واإلقليم أو املكان الذي حدث

 :منه اإلطالق
PSLV مركبة اإلطالق: 

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٥مايو / أيار٥
 مركز ساتيش داوان الفضائي،

 سريهاريكوتا، اهلند
 :موقع اإلطالق

 :البارامترات املدارية األساسية 
 :الفترة العقدية  دقيقة٩٧,٣

 :زاوية امليل  درجة٩٧,٨٥٥
 :نقطة األوج  كيلومترا٦٤١,٨١٩
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٦١٦,٥١٦

 :ظيفة العامة للجسم الفضائيالو PSLVاملرحلة األخرية للمركبة 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


