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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

     قة يف الفضاء اخلارجيلَ التفاقية تسجيل األجسام املطْاًمة وفقمعلومات مقدَّ  
  هة إىل األمني العام  موج٢٠١١َّمايو / أيار٢٠خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ  

      )فيينا(من البعثة الدائمة للهند لدى األمم املتحدة 
حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا ( البعثة الدائمـة للهنـد لـدى األمـم املتحـدة             هتدي 

 للمـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة يف                املتحدة، ويشّرفها أن حتيل إليـه، وفقـاً       
ــة   (الفــضاء اخلــارجي   ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق ، معلومــات عــن األجــسام  ))٢٩-د (٣٢٣٥مرف

التــسمية الدوليــة  ( Studsatو) 035A-2010التــسمية الدوليــة   ( Cartosat-2Bنديــةالفــضائية اهل
2010-035B(و ،PSLV R/B)    035-2010التـسمية الدوليـةF( ، وحطـامPSLV  )   التـسمية الدوليـة
2010-035G) (انظر املرفق.( 



 

2 V.11-85613 
 

ST/SG/SER.E/621

  املرفق
     *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اهلند  
  Cartosat-2B    

  اهلند :م الدولة املطلقةاس
   للجسم الفضائي املالئمةالتسمية 

 :أو رقم تسجيله
2010-035A 

Cartosat-2B 
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 PSLV-C15 :مركبة اإلطالق
 ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ :تاريخ اإلطالق
  الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند دهاوانمركز ساتيش  :موقع اإلطالق

  : األساسيةيةامترات املداربارال
  دقيقة٩٧.٥ :الفترة العقدية

  درجة٩٨.١ :امليل
  كيلومترا٦٤٧.٣ :نقطة األوج

  كيلومترا٦٣٣.٣ :نقطة احلضيض
 ساتل استشعار عن ُبعد خمّصص للتطبيقات اخلرائطية  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة

    
    Studsat    

 اهلند :اسم الدولة املطلقة
  املالئمة للجسم الفضائي التسمية 

 :أو رقم تسجيله
2010-035B 

Studsat 
  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 PSLV-C15 :مركبة اإلطالق
 ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ :تاريخ اإلطالق

───────────────── 
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالصيغة اليت وردت هبا  *  
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  الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند دهاوانمركز ساتيش  :موقع اإلطالق
  : األساسيةيةبارامترات املدارال

  دقيقة٩٧.٤ :عقديةالفترة ال
  درجة٩٨.١ :امليل

  كيلومترا٦٣٩.٣ :نقطة األوج
  كيلومترا٦٢٩.١ :نقطة احلضيض

  للطلبةي التجريبساتل للعرض  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
    

  PSLV R/B    
 اهلند :اسم الدولة املطلقة

  التسمية املالئمة للجسم الفضائي 
 :أو رقم تسجيله

2010-035F 
PSLV R/B 

  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 PSLV-C15 :مركبة اإلطالق
 ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ :تاريخ اإلطالق
  الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند دهاوانمركز ساتيش  :موقع اإلطالق

  : األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٧.٠ :الفترة العقدية

  درجة٩٨.١ :امليل
 كيلومترا ٦٣٣.٩ :نقطة األوج

  كيلومترا٥٩٥.٤ :نقطة احلضيض
 PSLV-C15الطبقة العليا ملركبة اإلطالق  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
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  PSLV    
 اهلند :اسم الدولة املطلقة

  للجسم الفضائي  املالئمةالتسمية 
 :أو رقم تسجيله

2010-035G 
PSLV debris 

  :وقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو م
 PSLV-C15 :طالقمركبة اإل

 ٢٠١٠يوليه / متوز١٢ :تاريخ اإلطالق
  الفضائي، سريهاريكوتا، اهلند دهاوانمركز ساتيش  :موقع اإلطالق

  : األساسيةيةبارامترات املدارال
  دقيقة٩٧.٤ :الفترة العقدية

  درجة٩٨.١ :امليل
  كيلومترا٦٣٩.٥ :نقطة األوج

  كيلومترا٦٣٣.٣ :نقطة احلضيض
 PSLV-C15 إطالق مزدوج ملركبة اإلطالق ئُايَِهُم :جلسم الفضائي العامةوظيفة ا

  


