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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

   التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة مة وفقاًمعلومات مقدَّ    
     يف الفضاء اخلارجي

   هة إىل األمني العامموجَّ ٢٠١١ فرباير/ شباط٢ مؤرَّخة رسالة    
      )فيينا( لدى األمم املتحدة للدامنركمن البعثة الدائمة 

اهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         حتّي) فيينا( لدى األمم املتحدة     للدامنركثة الدائمة   هتدي البع   
املتحــدة، ويــشرِّفها أن حتيــل إليــه، وفقــاً ألحكــام املــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تــسجيل األجــسام    

معلومـات تتعلـق    ،  ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة         (املطلَقة يف الفـضاء اخلـارجي       
  .)انظر املرفق ()008B-1999التسمية الدولية  (ائي أورستيدباجلسم الفض
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   املرفق
    *الدامنرك اجلسم الفضائي الذي أطلقتهبيانات تسجيل     
    Oersted    
    التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمة وفقاًمعلومات مقدَّ    

1999-008B  لدى جلنة املعتمدة التسمية الدولية  
 :ضاءأحباث الف

Oersted) اسم اجلسم الفضائي )أورستيد: 
 :السجلدولة  الدامنرك

 موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 الثانية ٢٩ الدقيقة ٠١٠ الساعة ١٩٩٩فرباير / شباط٢٣
 ق املنّسالكوين بالتوقيت ٥٥

 :تاريخ اإلطالق

 :ق أو موقعهاإلطال مإقلي قاعدة فندنربغ اجلوية، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية
 املدارية األساسية بارامترات ال 

 :الفترة العقدية  دقيقة٩٩,٥٩
 :امليلزاوية   درجة٩٦,٤٨٤١٠

 :نقطة األوج  كيلومترا٨٤١,٧٩ً
 :نقطة احلضيض  كيلومترا٦٣٦,١١ً

، املسمَّى على اسم العامل الدامنركي هانز ‘أورستيد’الساتل 
 الساتلية ، هو البعثة)١٨٥١-١٧٧٧(أورستيد كريستيان 

، املصّممة اللتقاط )١٩٨٠-١٩٧٩(‘ اغساتم’ ذمن األوىل،
وقد أُطلق . صور بالغة الدقة خلريطة اجملال املغنطيسي لألرض

، من قاعدة فندنربغ اجلوية، Delta-IIطراز  من بصاروخ
.  إىل مدار شبه قطيب١٩٩٩فرباير / شباط٢٣كاليفورنيا، يف 

هذا الساتل هو أول سواتل العقد الدويل للبحوث  ومبا أنَّ
امليدانية املتعلقة بالطاقة الكامنة يف األرض، فقد اختذ، هو 
وأجهزته، منوذجا للبعثات الفضائية احلالية والقادمة، مثل 

 )CHAMP( ألصغر ذي احلمولة املفيدةابعثيت الساتل 
  . Swarmوالساتل 

 :يلجسم الفضائل  العامةوظيفةال

───────────────── 
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١قدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعّد عمالً بقرار اجلمعية العامة   *  
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ى معهد األرصاد اجلوية الدامنركي تنسيق العلوم ويتولّ
ا العلوم امليدانية أّم. ية اخلارجية اخلاصة بأورستيدامليدان

 الوطين لعلوم يالدامنركعهد املالداخلية فيقوم بتنسيقها 
 معهد األرصاد اجلوية الذي يشكّل جزءا من(الفضاء 
الساتل الشركة  يفوتدير عملية التحكّم ). الدامنركي
  ). هريليف، الدامنرك (Terma A/Sالصناعية 

 مؤسسات  مبجهود مشترك بني‘أورستيد’الساتل  أُنشئوقد 
دارة اإلحبثية وشركات دامنركية خمتلفة ومسامهات مهمة من 

، )ناسا( يف الواليات املتحدة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء
واملركز الوطين للدراسات الفضائية يف فرنسا، ووكالة 

ويزن هذا . ، ووكالة الفضاء األوروبية)دارا(الفضاء األملانية 
 ٧٢ × ٤٥ × ٣٤ه ويبلغ قياس كيلوغراما ٦٢الساتل 

 أمتار حتمل أجهزة اجملال ٨ذراع طوهلا له سنتمترا و
والساتل .  اإلطالق بقليلاملغنطيسي وقد انفتحت بعد

وُتنفّذ مناورات ضبط . اجلاذبيةتدّرج مستقر من حيث 
وضع الساتل وتصحيحه باستخدام مزدوجات تدوير 

 "إس "دنطاق الترّدالساتل عرب  التصاتتم اتو. مغنطيسية
 ٢٠٣٩,٦٤٥ من الساتل إىل األرض وميغاهرتز ٢٢١٥(

مدار وتبلغ زاوية ميل ). ميغاهرتز من األرض إىل الساتل
 درجة، وفترته العقدية حنو ٩٦,٥حنو ‘ أورستيد’الساتل 
 كيلومترا ٦٥٠ دقيقة، ونقطة احلضيض على ارتفاع ١٠٠

 كيلومترا تقريبا ٨٦٠اع تقريبا، ونقطة األوج على ارتف
وقد اخنفضت الفترة العقدية ونقطة احلضيض ونقطة (

 ٨٤٢ كيلومترا و٦٣٦ دقيقة و٩٩,٥٩األوج إىل 
شهور على  ٨و سنة ١١كيلومترا، على التوايل، بعد مرور 

واحلّيز املداري للساتل ينحرف ). وجود الساتل يف الفضاء
اء يتناقص شيئا فشيئا والتوقيت احمللي لعبور خط االستو

لي وقيت حمت من الدقيقة يف اليوم، انطالقا من ٠,٩١بواقع 
، على املسار ١٩٩٩فرباير / شباط٢٣يف  ٢٦/٠٢ قدره

 شهرا ١٤ وكان العمر االفتراضي هلذه البعثة. املتجه جنوبا
 شهرا للمرحلة ١٢شهرين ملرحلة التجهيز للعمل و(

، ولكّن الساتل ما زال، بعد مرور ما يزيد على )العلمية
ويرسل صاحلاً للتشغيل  سنة على وجوده يف الفضاء، ١١

  .بيانات مغنطيسية بالغة الدقة
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   معلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    
www.terma.com/index.dsp?page=1185#  الشبكيملوقع ا:  

 :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشغِّ )الدامنرك (Terma A/S  أورستيد شركةُل الساتلَُتشغِّ

Delta-II مركبة اإلطالق: 

  


