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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية

   املطلَقةمعلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام     
     يف الفضاء اخلارجي

   موجَّهة ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٧مذكّرة شفوية مؤّرخة     
    )فيينا(إىل األمني العام من البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة 

  حتّياهتا إىل األمني العام ) فيينا(هتدي البعثة الدائمة ألملانيا لدى األمم املتحدة   
  لألمم املتحدة، ويشّرفها أن تقدم إليه، وفقا ألحكام املادة الرابعة من اتفاقية تسجيل 

  ، ))٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة ( يف الفضاء اخلارجي املطلَقةاألجسام 
  ) 051B-2009ـيــة ــمية الدولــالتسـ (UWE-2جلسمني الفضائيني األملانيني معلومات عن ا

  .)انظر املرفق) (051C-2009مية الدولية ــالتس (BEESATو
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    املرفق
    *بيانات تسجيل اجلسمني الفضائيني اللذين أطلقتهما أملانيا    
  UWE-2 

  
 051B-2009 :ضاءلدى جلنة أحباث الف املعتمدة التسمية الدولية

 UWE-2 :اسم اجلسم الفضائي
 D-R040 :رقم التسجيل

 ساتل :النوع
 أملانيا :اسم الدولة املطلقة
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٣ : وموقعهتاريخ اإلطالق

 مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند
  :بارامترات املدار األساسية

  دقيقة٩٩,٠٠ :الفترة العقدية
  درجة٩٨,٠٠ :مليلا

  كيلومترا٧٢٠ :نقطة األوج
  كيلومترا٧١٢ :نقطة احلضيض

 لتحديد موقع السواتل حديثاتقييم نظام طـُـّور  : الفضائي العامةجلسماوظيفة 
متعلقة اختبارات ويف املدار البيكوية املوجودة 

 باالتصاالت
ة تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات يف مجهوري

 ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٢

     – :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي لألرض
  BEESAT     

 051C-2009 : لدى جلنة أحباث الفضاء املعتمدةالتسمية الدولية
 BEESAT :اسم اجلسم الفضائي

 D-R041 :رقم التسجيل
 ساتل :النوع

                                                           
  .لتسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت بهبيانات ا  *  
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 أملانيا :اسم الدولة املطلقة
   ٢٠٠٩سبتمرب /ل أيلو٢٣ : وموقعهتاريخ اإلطالق

مركز ساتيش داوان الفضائي يف سريهاريكوتا، اهلند 
  : األساسيةاملداربارامترات 

  دقيقة٩٩,١٢٥ :الفترة العقدية
  درجة٩٨,٣٢٨ :امليل

  كيلومترا٧١٩ :نقطة األوج
  كيلومترا٧١٤ :نقطة احلضيض

حقق ساتل جامعي للتدريب يف حقل التعليم والت : الفضائي العامةجلسماوظيفة 
من املكونات التكنولوجية اليت ُصـّنعت من أجل 

 هذه املهمة
تاريخ التسجيل يف سجل الطائرات يف مجهورية 

 ":مركبة فضائية"أملانيا االحتادية حتت عنوان 
 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٠

 – :تاريخ العودة إىل الغالف اجلوي لألرض
  
  
 


