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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

موجَّهة إىل األمني العام  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٣مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا( لدى األمم املتحدة لشيليمن البعثة الدائمة 

حتّياهتا إىل األمني العام لألمم املتحـدة     ) فيينا( لدى األمم املتحدة     لشيليهتدي البعثة الدائمة      
لمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلـارجي           لم إليه، وفقاً    فها أن تقدِّ  ويشرِّ

  يت أطلقتـــها شـــيلي الـــسواتل الـــ، معلومـــات عـــن ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفـــق قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (
  ).املرفق انظر() ٢٠١١ (FASAT-Cو) ١٩٩٨ (FASAT-Bو) ١٩٩٥ (FASAT-A: يف الفضاء
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  املرفق
      *ها شيليأطلقتاألجسام الفضائية اليت بيانات تسجيل    
    FASAT-Aالساتل   

 FASAT-A  :التسمية الوطنية

  ساتل ميكروي :النوع
 غري عامل :الوضع

 ١٩٩٥طس أغس/ آب٣١  :تاريخ اإلطالق

 موقع اإلطالق يف بليسيتسك، االحتاد الروسي  :موقع اإلطالق

  Tsiklon-3 :مركبة اإلطالق
  ال توجد أي بارامترات ألن إطالق الساتل  :البارامترات املدارية

  يف املدار مل يكن ناجحاً، وهو مضموم حالياً 
 Sich-1إىل الساتل األوكراين 

 جتارب :البعثة والغرض

   كغ٥٠  :الكتلة
  بة رصد طبقة األوزونجتر  :احلمولة

  جتربة نقل البيانات
  نظام تصوير األرض

  جهاز استقبال خاص بالنظام العاملي 
  لتحديد املواقع

  )غري مدفوع(سليب   :الدفع
  

    FASAT-Bالساتل   
 FASAT-B  :التسمية الوطنية

 043B-1998  :التسمية الدولية

لية التسمية لدى القيادة األمريكية الشما
  ):نوراد(للدفاع اجلوي الفضائي 

FASAT-B 

 25395  :رقم الكتالوج لدى نوراد

                                                         
  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به    * 
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  ساتل ميكروي :النوع
 )يوجد حالياً يف املدار(غري عامل  :الوضع

 ١٩٩٨يوليه / متوز١٠  :تاريخ اإلطالق

 موقع اإلطالق يف بايكونور، كازاخستان  :موقع اإلطالق

 Zenit-2 :مركبة اإلطالق

  : املدارية األساسيةالبارامترات

  مدار أرضي منخفض  :املدار    
  متزامن مع الشمس يف مدار قريب شبه دائري

  دقيقة١٠١,٠٨  :الفترة العقدية   

  درجة٩٨,٣٣  :زاوية امليل    

  كيلومترا٨١٣ً  :نقطة األوج    

  كيلومترات٨٠٧  :نقطة احلضيض    

 استشعار عن بعد :البعثة

  كغ ٥٠  :الكتلة
  بة رصد طبقة األوزونجتر  :احلمولة

  جتربة نقل البيانات
  نظام تصوير األرض

  جهاز استقبال خاص بالنظام العاملي 
  لتحديد املواقع

  )غري مدفوع(سليب   :الدفع
    

    FASAT-Cالساتل   
 FASAT-C  :التسمية الوطنية

 076E-2011  :التسمية الدولية

التسمية لدى القيادة األمريكية الشمالية 
  ):نوراد(وي الفضائي للدفاع اجل

SSOT 

 38011  :رقم الكتالوج لدى نوراد

  ساتل ميكروي :النوع
 عامل :الوضع
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 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦  :تاريخ اإلطالق

 مركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسية  :موقع اإلطالق

  Soyuz 2 :مركبة اإلطالق
  :البارامترات املدارية األساسية

  مدار أرضي منخفض  :املدار    
  دقيقة٩٧,١٧  :الفترة العقدية   

  درجة٩٧,٩٦  :زاوية امليل    

  كيلومترا٦٢٤ً  :نقطة األوج    

  كيلومترا٦٢٢ً  :نقطة احلضيض    

 مراقبة األرض :البعثة

   كغ١١٦  :الكتلة
نظام بصريات (جهاز بصري عايل االستبانة   :احلمولة

عية مكّيفة يسترشد بالنجوم املرجعية الطبي
  دة األغراض ستخدم يف أجهزة متعّدوُي

115) NAOMI((  
  نظام ثانوي للدفع باهليدرازين  :الدفع

  
  


