
A/AC.105/INF.410   األمـم املتحـدة 

Distr.: General 
6 May 2004 
Arabic 
Original: English 

 معية العامةاجل 

 

 
080604    V.04-53266 (A) 
*0453266* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

معلومات مقدمة من الدول اليت تطلق أجساما إىل املدار أو ما بعده،   
   )١٦-د( باء ١٧٢١وفقا لقرار اجلمعية العامة 

  موّجهة إىل األمني العام٢٠٠٤أبريل / نيسان١٩مذكرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(مم املتحدة من البعثة الدائمة لتركيا لدى األ

ــتحدة        ــم امل ــدى األم ــيا ل ــة لترك ــثة الدائم ــنا(هتــدي البع ــام،   ) فيي ــني الع ــياهتا إىل األم حت
املؤرخ ) ١٦-د( باء   ١٧٢١ من قرار اجلمعية العامة      ١وتتشـّرف بـأن حتـيل إلـيه، وفقـا للفقرة            

 ).انظر املرفق (BILTEN، معلومات عن ساتل األحباث ١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠
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 A/AC.105/INF.410 

   املرفق  
   *بيانات التسجيل اخلاصة جبسم فضائي أطلقته تركيا  

 :املالك تركيا

 :اسم اجلسم الفضائي  BILTEN (BILSAT-1)ساتل األحباث 

2003-042E التسمية الدولية املمّيزة: 

الرقم يف فهرس القيادة األمريكية الشمالية  27943
 :(NORAD)للدفاع اجلوي الفضائي 

 :موقع اإلطالق االحتاد الروسيبليسيتسك، 

 :مركبة اإلطالق )مركبة إطالق روسية (3M-كوزموس

Russian Federal Unitary Enterprises 

(RosoBoron Export) و Polyot 
 :مقدمة اإلطالق/منظمة اإلطالق

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧

 :وقت اإلطالق  بالتوقيت الكوين املنسَّق٦٢٦:٤٢:١١:٠٦

 سنوات يف صيغة التحكم الثالثي ٥( سنة ١٥
 سنوات يف صيغة التوجه حنو ١٠احملاور و 
 )احلضيض

 :العمر العملي

 :وظيفة اجلسم الفضائي .هذا الساتل لالستشعار عن بعد ألغراض علمية

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
 .اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا *
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A/AC.105/INF.410

  Orbital elements 
 
 

  First set of orbital elements after launch 
  
  SSC number:   27943 
  Launch year:   2003 
  Orbit epoch:   29 September 2003 00:01:36.88 UTC 
  Mean motion:   14.62490622 revolutions per day 
  Eccentricity:   0.00117450 
  Inclination:   98.203600 degrees 
  Argument of perigee:  216.713500 degrees 
  RAAN:    157.448800 degrees 
  Mean anomaly:   143.321400 degrees 
  Mean motion dot:   0.00000048 
  Motion dot dot:   0.00000e+000 
  BStar:    0.00000e+000 
  Perigee altitude:   676.98 kilometres 
  Apogee altitude:   693.57 kilometres 
 

  Two-line element 
 

1 27943U 03042E 03271.00112124 -.00000048 00000-0 00000+0 0 14 
2 27943 98.2036 157.4488 0011745 216.7135 143.3214 14.62490622 111 
 

  Orbital elements as at 30 March 2004 
 

  SSC number:    27943 
  Launch year:    2003 
  Orbit epoch:    30 March 2004 02:12:29.26 UTC 
  Mean motion:    14.62513994 revolutions per day 
  Eccentricity:    0.00126710 
  Inclination:    98.186400 degrees 
  Argument of perigee:   12.236000 degrees 
  RAAN:     339.130800 degrees 
  Mean anomaly:    347.914700 degrees 
  Mean motion dot:   0.00000140 
  Motion dot dot:    0.0000e+000 
  BStar:     3.7092e-005 
  Perigee altitude:   676.12 kilometres 
  Apogee altitude:   694.02 kilometres 
  Nodal period:    5914.82 seconds = 98.6 minutes 
 

  Two-line element 
 

1 27943U 03042E 04089.09200531 .00000140 00000-0 37092-4 03977 
2 27943 98.1864 339.1308 0012671 12.2360 347.9147 14.62513994 111 
 

___________ 


