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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
        يف األغراض السلمية  

  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

   موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣٠خة مذكّرة شفوية مؤرَّ    
    )فيينا(من البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة 

حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم     ) فيينـا (هتدي البعثة الدائمة ألملانيـا لـدى األمـم املتحـدة         
لمـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلَقـة يف               لم إليه، وفقـا     املتحدة، ويشّرفها أن تقدّ   

ــة   (الفــضاء اخلــارجي   ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق اجلــسمني ، معلومــات عــن  ))٢٩-د (٣٢٣٥مرف
) 039B-2000التـسمية الدوليـة      (CHAMPو) 049A-1990التسمية الدولية    (ROSATلفضائيني  ا
  .)انظر املرفق(
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    املرفق
  * أملانياما أطلقتهني فضائينيبيانات تسجيل جسم    

  
  ROSAT    
 وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة     

 
  049A-1990 :لدى جلنة أحباث الفضاءدة  املعتمالتسمية الدولية

 ROSAT :اسم اجلسم الفضائي
  D-R019 :التسجيلرقم /التسمية الوطنية
 أملانيا :دولة السجل

    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
، بالتوقيت العاملي ١٩٩٠يونيه / حزيران١ :تاريخ اإلطالق

  املنسق
وريدا، الواليات املتحدة كيب كانافريال، فل :إقليم اإلطالق أو موقعه

  األمريكية
  : األساسيةيةبارامترات املدارال

 قيقة د٩٦ :الفترة العقدية
  درجة٥٣ :زاوية امليل
  كيلومترا١٠ ± ٥٨٠ :نقطة األوج

  كيلومترات٣- ١٠< :نقطة احلضيض
  رصد شامل للسماء ضمن نطاقي الطاقة  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

 ٠,٢- ٠,٠٤ترون فولت و كيلوإلك٢,٠- ٠,١
كيلوإلكترون فولت؛ ورصد مفّصل الحق 
ضمن نطاق اإلشعاع األقصى لألشعة فوق 
  البنفسجية واإلشعاع اللّين لألشعة السينية

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٣  :اخلروج عن املدار/اجلوي

  

───────────────── 

 وأعادت األمانة ٦٢/١٠١نموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة قُدِّمت هذه البيانات باستخدام ال *  
  .تصميمه
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    CHAMP    
   وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّمة     

 039B-2000 :لدى جلنة أحباث الفضاء املعتمدة التسمية الدولية
  CHAMP :اسم اجلسم الفضائي

 D-R021 :ليسجترقم ال/التسمية الوطنية

  أملانيا :دولة السجل
   تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ، بالتوقيت العاملي املنسق٢٠٠٠وليه ي/ متوز١٥ :تاريخ اإلطالق

 مركز بليسيتسك الفضائي، االحتاد الروسي :إقليم اإلطالق أو موقعه

  : األساسيةيةبارامترات املدارال

  دقيقة٩٣,٥١ :الفترة العقدية

  درجة٨٧,٢٧٥ :زاوية امليل

  كيلومترا٤٧٤,٠٥ :نقطة األوج

  كيلومترا٤١٨,٢٣ :نقطة احلضيض

بعثة ساتل صغري لألغراض اجليولوجية العلمية  :عامة للجسم الفضائيالوظيفة ال
قياس جاذبية األرض وجماهلا املغنطيسي (األساسية 

 )وكذلك فيزياء الغالف اجلوي

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
   .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٩  :اخلروج عن املدار/اجلوي

  
 


