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  ي جلنة استخدام الفضاء اخلارج
        يف األغراض السلمية  

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة     
      يف الفضاء اخلارجي

 موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١١مذكّرة شفوية مؤرخة     
    )فيينا(من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 

  أطيب حتياهتا إىل األمني العام ) فيينا(ي البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة هتد  
ويشّرفها أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف لألمم املتحدة 

، معلومات عن إطالق ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار الـجمعيـة العامة (الفضاء اخلارجي 
 PSLV-C14-PS4-EB، و)051A-2009التسمية الدولية ( Oceansat-2 ني الفضائيني اهلنديني،اجلسم

اليت سجلتها اهلند سابقا يف ( Chandrayaan-1عن إهناء البعثة ، و)051F-2009التسمية الدولية (
  ).انظر املرفق) (ST/SG/SER.E/570الوثيقة 
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  املرفق
    *أطلقتها اهلندبيانات عن تسجيل األجسام الفضائية اليت     
    Oceansat-2    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
  التسمية املالئمة للجسم الفضائي 

 :أو رقم تسجيله
Oceansat-2 
2009-051A 

  
   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

 PSLV-C14  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣  :تاريخ اإلطالق  
   الفضائي، سريهاريكوتا، اهلندمركز ساتيش ضاوان  :موقع اإلطالق  

  
    :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٩,٣  :الفترة العقدية  
   درجة٩٨,٣  :زاوية امليل  
   كيلومترا٧٢٤  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٢٠,٦  :نقطة احلضيض  

ساتل استشعار عن ُبعد ألغراض دراسة بارامترات   :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
      طاتسطح احملي

    PSLV-C14-PS4-EB    
  اهلند :اسم الدولة املطلقة

  التسمية املالئمة للجسم الفضائي 
 :أو رقم تسجيله

PSLV-C14-PS4-EB 
2009-051F 

   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه
 PSLV-C14  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣  :تاريخ اإلطالق  
  مركز ساتيش ضاوان الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند  :موقع اإلطالق  

───────────────── 
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا  *   
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    :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٩,٩  :الفترة العقدية  
   درجة٩٨,٣  :زاوية امليل  
   كيلومترا٧٩٣,٤  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٢٤,٢  :نقطة احلضيض  

      PSLV-C14اإلطالق ركبة ملعليا مرحلة   :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    Chandrayaan-1    

  اهلند :اسم الدولة املطلقة
  التسمية املالئمة للجسم الفضائي 

 :أو رقم تسجيله
Chandrayaan-1 

2008-052A 
  

   :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو مكانه

  PSLV-C11  :مركبة اإلطالق  
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٢  :تاريخ اإلطالق  
  الفضائي، سريهاريكوتا، اهلندمركز ساتيش ضاوان   :موقع اإلطالق  

  
    :تفاصيل إهناء البعثة

  دقيقة١٢٨,٣  :الفترة العقدية  
   درجة٩٠,٥  :زاوية امليل  
   كيلومترا٢٣٦,٤  :نقطة األوج  
   كيلومترا١٧٨,٤  :نقطة احلضيض  
  القمر  :اجلسم املركزي  
  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٩  :تاريخ اإلهناء  
  املةخ  :حالة ناقلة خط التوصيل باألرض  

 


