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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية  

  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

   ىل األمني العامإهة موجَّ ٢٠١١فرباير / شباط١٧خة رة شفوية مؤرَّمذكّ    
    )فيينا (لدى األمم املتحدةإليطاليا من البعثة الدائمة 

حتّياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا(إليطاليا لدى األمم املتحدة هدي البعثة الدائمة ُت  
املتحدة، وتتشرَّف بأن حتيل إليه، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف 

، معلومات بشأن اجلسمني ))٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة مرفق (الفضاء اخلارجي 
  ).انظر املرفق( SICRAL-1B وSICRAL-1: فضائيني اإليطاليني التالينيال
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      املرفق  
    *يطالياإبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها     
    SICRAL-1    

 SICRAL-1 :اسم اجلسم الفضائي
 إيطاليا :اسم الدولة املطلقة

 وزارة الدفاع اإليطالية :مالك الساتل
 بالتوقيت العاملي املنّسق ٢٣١٠، الساعة ٢٠٠١فرباير / شباط٧ :طالق وموقعهتاريخ اإل

 كورو، غيانا الفرنسية
 Ariane IV :مركبة اإلطالق

 : األساسيةية املدارالبارامترات
  ساعة٢٤ :الفترة العقدية
 )ميكن تعديل امليل أثناء عمر التشغيل( درجة ٠.١ ± :زاوية امليل

ح به عن  االحنراف املسموحّد
 :خط الطول

  درجة٠.٢

  كيلو متر٣٦ ٠٠٠ نقطة األوج
  كيلو متر٣٦ ٠٠٠ :نقطة احلضيض

خط الطول اجلغرايف االمسي 
 ):يف حالة االنطباق(

  شرقا١٦.٢

  .لالتصاالت العسكرية  هو ساتلSICRAL-1 :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  :نطاق ذبذبات التشغيل

  )هريتز غيغا٢٠/تزيغاهري غ٤٤(د البالغ الشدة الترّد
  )هريتز غيغا٧/ غيغاهريتز٨(فوق العايل د الترّد
   )هريتز ميغا٣٠٠( فائق االرتفاعالد ترّدال

  SICRAL-1B   
 SICRAL-1B :اسم اجلسم الفضائي
 إيطاليا :اسم الدولة املطلقة

 وزارة الدفاع اإليطالية :مالك الساتل
  بالتوقيت العاملي املنّسق ٨١٥، الساعة ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠ :تاريخ اإلطالق وموقعه

 ) درجة غربا١٥٤ -  صفر درجة مشاال(احمليط اهلادئ 

───────────────── 
  . اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا  *  
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 Sea Launch :مركبة اإلطالق
 : األساسيةية املدارالبارامترات

  ساعة٢٤ :الفترة العقدية
  درجة٠.١ ± :زاوية امليل

 االحنراف املسموح به عن حّد
 :خط الطول

  درجة ٠.٢ 

  كيلومتر٣٦ ٠٠٠ :نقطة األوج
 متر كيلو٣٦ ٠٠٠ :نقطة احلضيض

خط الطول اجلغرايف االمسي 
 ):يف حالة االنطباق(

  درجة شرقا١١.٨

  .لالتصاالت العسكرية  هو ساتلSICRAL-1B :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  :نطاق ذبذبات التشغيل

 )هريتزا غيغ٢٠/هريتز غيغا٤٤(ة د البالغ الشّدالترّد
  )هريتز غيغا٧/ غيغاهريتز٨(د فوق العايل الترّد
  )هريتز ميغا٣٠٠ (فائق االرتفاعالد ترّدال
 

  


