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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

 قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ  
     يف الفضاء اخلارجي

  إىل األمني العام  موجَّهة٢٠١٣مايو / أيار١٣خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ  
     )فيينا( لدى األمم املتحدة للنمسامن البعثة الدائمة 

 أن تقدِّم، وفقاً ألحكام املـادة       )فيينا(ف البعثة الدائمة للنمسا لدى األمم املتحدة        تتشرَّ  
مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة        (الرابعة من اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلَقـة يف الفـضاء اخلـارجي                

التـسمية  ( BRITE-A TUGSAT-1 معلومـات بـشأن جـسمْين فـضائيني مهـا     ، ))٢٩-د (٣٢٣٥
  ).انظر املرفق ()009G-2013التسمية الدولية (BRITE-U UNIBRITE و) 009F-2013الدولية 
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    املرفق
  ما النمساأطلقتهجسمني فضائيني بيانات تسجيل   

  
  BRITE-A TUGSAT-1   

  يف الفضاء اخلارجي قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ
  عتمدةالتسمية الدولية امل

 :ضاءلدى جلنة أحباث الف
2013-009F 

 BRITE-A TUGSAT-1 :اسم اجلسم الفضائي

 BRITE-A TUGSAT-1 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 النمسا :التسجيلدولة 

 اهلند  :الدول املطِلقة األخرى

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  ،١٢:٣١ الساعة ،٢٠١٣فرباير / شباط٢٥ :تاريخ اإلطالق 

 سق املنالعامليالتوقيت ب

   ساتيش دهاوان الفضائي،مركز :ه أو موقعاإلطالق إقليم 
 سريهاريكوتا، اهلند

  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١٠٠,٣٢ :الفترة العقدية 

  درجة٩٨,٦٢٩٥ :امليلزاوية  

  كيلومتراً ٧٨١,٤٥ :نقطة األوج 

  كيلومتراً ٧٦٦,١٩ :نقطة احلضيض 

───────────────── 
    ٦٢/١٠١ باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة املعلوماتقُدِّمت هذه   

  .ألمانة تصميمهوأعادت ا
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نجوم اليف سطوع استقصاء االختالفات (مهمَّة فلكية  :ضائيالوظيفة العامة للجسم الف
التفاضلي ئي قياس الضوخالل المن  الضخمة ضيئةامل

  )ثالثية احملاورباستخدام سواتل نانوية مستقرِّة 
  هرتز ميغا٢٢٣٤,٤: اإلرسالتردُّدات 

  هرتز ميغا٤٣٧,٣٦٥: ات االستقبالدتردُّ

 قة يف الفضاء اخلارجيألجسام املطلَمعلومات إضافية طوعية لإلدراج يف سجل ا

  www.tugsat.at :املوقع الشبكي
 جامعة غراتس للتكنولوجيا  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله

 PSLV-C20 :مركبة اإلطالق

ة بقاء املركبة الفضائية قيد التشغيل  ملدمسي االاحلد األدىن  :معلومات أخرى
 ، سُيوقف نشاطلميةعالة همَّاملبعد االنتهاء من و. سنتان

على حنو )  جهاز اإلرسالخصوصاً(املركبة الفضائية 
إالّ وليس ممكناً إنزال الساتل النانوي من املدار . دائم

 . الطبيعيباالضمحالل
    

    BRITE-U UNIBRITE    
  يف الفضاء اخلارجي قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ

  عتمدةالتسمية الدولية امل
 :لدى جلنة أحباث الفضاء

2013-009G 

 BRITE-U UNIBRITE :اسم اجلسم الفضائي

 BRITE-U UNIBRITE :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

  النمسا :التسجيلدولة 
 اهلند  :الدول املطِلقة األخرى

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  ،١٢:٣١ الساعة ،٢٠١٣فرباير / شباط٢٥ :تاريخ اإلطالق 

  املنسقالعامليالتوقيت ب

   ساتيش دهاوان الفضائي،مركز :ه أو موقعاإلطالق إقليم 
 سريهاريكوتا، اهلند
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  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١٠٠,٣٩ :الفترة العقدية 

  درجة٩٨,٦٣ :امليلزاوية  

  كيلومتراً ٧٨٥ :نقطة األوج 

  كيلومتراً ٧٧٠ :نقطة احلضيض 

نجوم اليف سطوع استقصاء االختالفات (مهمَّة فلكية  :العامة للجسم الفضائيالوظيفة 
التفاضلي ئي قياس الضوخالل المن  الضخمة ضيئةامل

  )ثالثية احملاورباستخدام سواتل نانوية مستقرِّة 
  هرتز ميغا٢٢٣٤,٤: اإلرسالتردُّدات 

 هرتز ميغا٤٣٧,٣٦٥: ات االستقبالدتردُّ

 قة يف الفضاء اخلارجيلإلدراج يف سجل األجسام املطلَمعلومات إضافية طوعية 

  www.brite-constellation.at  :املوقع الشبكي
 فييناجامعة  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله

 PSLV-C20 :مركبة اإلطالق

ة بقاء املركبة الفضائية قيد التشغيل  ملداالمسي  األدىناحلّد  :معلومات أخرى
 ، سُيوقف نشاطعلميةالة همَّاملء من بعد االنتهاو. سنتان

على حنو )  جهاز اإلرسالخصوصاً(املركبة الفضائية 
إالّ وليس ممكناً إنزال الساتل النانوي من املدار . دائم

 . الطبيعيباالضمحالل
  


