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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

   
 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة   

   يف الفضاء اخلارجي
  موجهة إىل األمني العام ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢رسالة مؤرخة   

   من رئيسة دائرة الشؤون القانونية يف وكالة الفضاء األوروبية
مــرفق قــرار اجلمعــية  (باتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   عمــال  
، الــيت أعلنــت وكالــة الفضــاء األوروبــية قــبوهلا ملــا تــنطوي علــيه مــن   ))٢٩-د (٣٢٣٥العامــة 

  SSETI Expressحقـوق وواجـبات، يشـرف الوكالـة أن حتـيل معلومـات عـن إطـالق السواتل         
 ).املرفقانظر  (GIOVE A و Venus Expressو 

باربيـرييستيفانيا ) التوقيع(  

 رئيسة دائرة الشؤون القانونية
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  ملرفق  ا
   *تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي     

SSETI Express 
SSETI Express اسم اجلسم الفضائي: 

2005-043E رمز كوسبار املميز: 
 :اسم هيئة اإلطالق وكالة الفضاء األوروبية

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٧
 :مكان موقع اإلطالق بليسيتسك، االحتاد الروسي

 البارامترات املدارية 
 :الفترة العقدية   دقيقة٩٨,٦٧
 :زاوية امليل   درجة٩٨,١٩
 :ة األوجنقط   كيلومترات٧٠٧
 :نقطة احلضيض   كيلومترا٦٨٢

SSETI Express ،هو أول ساتل أورويب طالقي صغري 
اه فريق من طالب اجلامعة وهواة الراديو من شىت بن

يف إطار املبادرة الطالبية الستكشاف (أحناء أوروبا 
الفضاء وتكنولوجيا الفضاء، اليت استحدثتها وكالة 

وترعى الساتل دائرة التعليم التابعة ) الفضاء األوروبية
 .للوكالة

 هي بعثة تعليمية سيتم SSETI Expressوبعثة الساتل 
ا نشر سواتل بيكوية من طراز كيوبسات بنتها خالهل

اجلامعات، والتقاط صور لألرض، وأداء مهمة ميدان 
اختبار وبيان عملي لتكنولوجيا أجهزة املشروع 

الساتل املداري الطاليب األورويب :  أي-التكميلي 
 جميب بالراديو لبقية مدة -وأداء مهمة جهاز مرسل 

 .البعثة

 :يالوصف العام للجسم الفضائ

 Venus Express 
Venus Express اسم اجلسم الفضائي: 

2005-045A رمز كوسبار املميز: 
 :اسم هيئة اإلطالق وكالة الفضاء األوروبية

                                                         
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا *
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 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٩
 :مكان موقع اإلطالق بايكونور، كازاخستان

 :مترات املداريةالبارا مدار انتقايل مشسي املركز إىل كوكب الزهرة
 أقرب الكواكب إىل Venus Expressسيدرس الساتل 

وبصفة خاصة، سيدرس الساتل الغالف اجلوي . األرض
للزهرة والسحب احمليطة ا بدرجة من التفصيل والدقة 

 .مل يسبق هلا مثيل

 :الوصف العام للجسم الفضائي

 GIOVE A 
GIOVE A اسم اجلسم الفضائي: 

2005-051A سبار املميزرمز كو: 
 :اسم هيئة اإلطالق وكالة الفضاء األوروبية

 :تاريخ اإلطالق ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٨
 :مكان موقع اإلطالق بايكونور، كازاخستان

 البارامترات املدارية 
 :الفترة العقدية   دقيقة٨٤٠,٩٨
 :زاوية امليل   درجة٥٦,٠٥
 :ة األوجنقط   كيلومترا٢٣ ٢٨١
 :نقطة احلضيض  كيلومترا ٢٣ ٢٢٨

 أو عنصر غاليليو ألف للتحقق يف GIOVE Aالساتل 
 هو (Galileo In-Orbit Validation Element A)املدار 

أول ساتل بيان عملي من طراز غاليليو حيلق يف 
مدار، وبذلك ميثل اخلطوة األوىل حنو التشغيل 
الكامل للنظام األورويب العاملي اجلديد لسواتل 

 .ةاملالح

 :الوصف العام للجسم الفضائي

 
 


