
 

 

ચારો વભજીએ વેટેરાઇટની ભ્રભણકક્ષાઓને 

મભત્રો અશી આને પથૃ્લીની આવ ાવ પયતા ઉગ્રશોની કક્ષાઓ મલે થોડી ભાહશતી 
આલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો છે.આભ તો કક્ષાના મખુ્મ ફે પ્રકાય છે જેભાાં પ્રથભ 
મલષલુવતૃીમ કક્ષા અને ફીજી ધ્રલુીમ કક્ષાનો વભાલેળ થામ છે યાંત ુઅશી તેના દયેક ેટા 
પ્રકાયની ણ ભાહશતી આલાભાાં આલી છે.નીચેની આકૃમત ભાાં મખુ્મ ફે કક્ષાઓ ફતાલલાભાાં 
આલી છે. 

 
 

શલે મખુ્મ ેટા કક્ષાઓ મલે મલગતલાય ભાહશતી જોઈએ  

 

1-રો અથથ ઓયફીટ  

-આ કક્ષાનો પરક 160 હકભી ઉંચેથી ળરુ કયી 320 હકભી ઉંચે સધુી થયામ છે. 
-આ કક્ષાભાાં વેટેરાઈટ ને ગોઠલલાનો પામદો એ કે તેના રોન્ચિંગ ભાટે ઓછા ળક્તતળાી યોકેટ 
લડે કાભ ચારી જામ છે. 
-આ કક્ષાનો ગેય પામદો એ છે કે અશી વેટેરાઈટ પથૃ્લીની દયેક પ્રદક્ષક્ષણા એકાદ ફે કરાકભાાં જ 
કયી નાખતો શોલાથી પથૃ્લીના એકેમ બૌગોક્ષરક સ્થ ય રાાંફો વભમ યશતેો નથી તેથી તેને 
વાંદેળાવ્મલશાય ભાટે લાયી ળકામ નહશ  

-જાસવુી ભાટેના વેટેરાઈટ ભોટા બાગે આ કક્ષાભાાં શોમ છે. 
-નીચેની આકૃમતભાાં પથૃ્લીથી વૌથી નજીકની રાર યાંગ ની કક્ષા આ પ્રકાયની કક્ષા દળાથલે છે. 



 
 

2-રાંફ ગો કક્ષા  
-ઉયની આકૃમતભાાં ફતાવ્મા મજુફ પથૃ્લીથી ચોથા નાંફયની કક્ષા રાંફ ગો કક્ષા છે. 
-પથૃ્લીના વાંદબથભાાં આ કક્ષાનુાં મળયોક્ષફિંદુ apogee તેના મનમ્ન ક્ષફિંદુ parigee કયતા અનેકગણુાં 
ઊંચુાં શોમ છે. 
-યમળમા ોતાના ટેરીપોનીક લાતાથરાો ના વેટેરાઈટ આ કક્ષાભાાં ગોઠલે છે. 
 

3-ધ્રલુીમ ભ્રભણ કક્ષા  
-અશી વેટેરાઈટ ઉતય-દક્ષક્ષણ નો પ્રલાવ કયે છે. 
-યીભોટ વે્વીંગ અને ભેમિંગ ભાટેના વેટેરાઈટ આ કક્ષાભાાં શોમ છે. 
-બાયતનો કાટોવેટ-1 ઉગ્રશ આ ભ્રભણ કક્ષાભાાં 618 હકભી ઉંચે યશી હદલવભાાં 14 લખત 
પથૃ્લીની પ્રદક્ષક્ષણા કયે છે  

-શલાભાન અને માથલયણના અભ્માવ ભાટે ના વેટેરાઈટ આ કક્ષાભાાં ઘભૂી યહ્યા છે.જુઓ 
નીચેની આકૃમત  

 
 

4-ભસૂ્થીય ભ્રભણ કક્ષા  
-અંતયીક્ષની વૌથી મલુ્મલાન કક્ષા છે. 
-પથૃ્લીની વાટીથી 35786હકભી ઊંચાઈ ય આ કક્ષા આલેરી છે  

-આ કક્ષાના દયેક વેટેરાઈટ 2,64,600 હકભી ના હયઘભાાં પથૃ્લીની પ્રદક્ષક્ષણા કયે છે  

-પથૃ્લીના ધયી ભ્રભણ વાથે આ વેટેરાઈટ તાર મભરાલે છે એટરે પથૃ્લી યથી જોતા તે શભેળા 
ક્સ્થય ભાલભુ ડે છે  



-પથૃ્લી પયતે આલા ત્રણ વેટેરાઈટ ગોઠલી દેલાભાાં આલે તો વભગ્ર પથૃ્લીને તે આલયી રે છે  

-ટીલી ના રાઈલ પ્રવાયણ અને ટેરીકોમ્યનુીકેળન ભાાં આ વેટેરાઈટ લયામ છે  

-નીચેની આકૃમતભાાં આ વેટેરાઈટની ભ્રભણ કક્ષા ફતાલેર છે. 
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