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  ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
           يف األغراض السلمية

   املطْلَقة التفاقية تسجيل األجسام اً وفقمقدَّمةمعلومات     
      يف الفضاء اخلارجي

 ملستشارا، موّجهة إىل األمني العام من ٢٠١٣مايو / أيار٣١خة رَّرسالة مؤ    
      ألوروبيةالقانوين ورئيس إدارة الشؤون القانونية يف وكالة الفضاء ا

مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة        ( باتفاقية تـسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي              عمالً  
، اليت أعلنت وكالة الفضاء األوروبية قبوهلا ملا تقضي به من حقـوق وواجبـات،               ))٢٩-د (٣٢٣٥

ــيكم معلومــات عــن إطــالق اجلــسمني الفــضائيني      ــة أن حتيــل إل ــسمية  (Proba-Vيــشّرف الوكال الت
  ).انظر املرفق) (021D-2013التسمية الدولية  (VV02 AVUM DEBو) 021A-2013الدولية 

  
  )التوقيع(  

 فريازاينماركو   
  املستشار القانوين  

 رئيس إدارة الشؤون القانونية  
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    املرفق   
    *ا وكالة الفضاء األوروبيةم أطلقتهللذين اني الفضائيجلسمنيابيانات تسجيل     
    Proba-V    
    قدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات م    

جلنة أحباث التسمية الدولية لدى 
 :الفضاء

2013-021A 

 Proba-V  :اسم اجلسم الفضائي
  وكالة الفضاء األوروبية :ليسجتدولة ال

    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 ثانية بالتوقيت ٣١ دقائق و٦ و٢، الساعة ٢٠١٣مايو / أيار٧ :تاريخ اإلطالق  

  الكوين املنسَّق
 غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسيةمركز  :إقليم اإلطالق أو موقعه  

 ثانية بالتوقيت ٢٦ دقيقة و٤٣ و١، الساعة ٢٠١٣مايو / أيار٨بتاريخ (بارامترات املدار األساسية 
 )الكوين املنسَّق

  دقيقة١٠١,٢١ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨,٧٣ :امليلزاوية   
 ٦ ٣٧٨بالنسبة ملركز األرض بدائرة نصف قطرها ( كيلومترا ٨٢٠ :ة األوجنقط  

 )كيلومترا
 ٦ ٣٧٨بالنسبة ملركز األرض بدائرة نصف قطرها ( كيلومترا ٨١٣ :نقطة احلضيض  

 )كيلومترا
 QinetiQ  كيلوغراما صنعته شركة١٣٨,٢ ساتل وزنه Proba-V :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

Space Belgium . وهو حيمل جهاز التصويرVegetation من أجل 
رسم خارطة الغطاء النبايت العاملي كل يومني، استكماال للجيل األول 

 املوجودة على الساتلني الفرنسيني Vegetationمن أجهزة التصوير 
Spot-4و Spot-5 .وVegetation هو جهاز تصوير يستخدم 

 ٣٥٠ العالية مصّمم لكي يلتقط صورا باستبانة التكنولوجيا الضوئية
مترا يف أربع موجات مرئية ودون احلمراء وتغطي رقعة عرضها 

 كيلومترا تتيح التغطية اليومية جلميع املناطق الواقعة بني ٢ ٢٥٠
ويدور ساتل . اً جنوب٥٦-٣٥ ودرجيت مشاال ٧٥-٣٥درجيت 

Proba-V يف املدار ذاته للساتل Spot-5 لكي حيل حمله بعد تقاعده 
 جمموعة من Proba-Vكما يستضيف الساتل . ٢٠١٤يف عام 

  .احلموالت التكنولوجية
───────────────── 

 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١عمالً بقرار اجلمعية العامة الذي أُعدَّ  باستخدام النموذج لبياناتاقُدِّمت هذه   *  
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    VV02 AVUM DEB)  اجلزء العلوي منVESPA(    
      معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي    

 021D-2013 :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء
  )VESPAاجلزء العلوي من  (VV02 AVUM DEB  :اسم اجلسم الفضائي

  وكالة الفضاء األوروبية :ليسجتدولة ال
    تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ثانية ٣١ دقائق و٦ و٢، الساعة ٢٠١٣مايو / أيار٧ :تاريخ اإلطالق  
   ق الكوين املنّسبالتوقيت

   يانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسيةمركز غ :إقليم اإلطالق أو موقعه  
 ثانية بالتوقيت ٣٤ دقيقة و٤٢ و٤، الساعة ٢٠١٣مايو / أيار٨بتاريخ (بارامترات املدار األساسية 

 )الكوين املنسَّق
  دقيقة٩٩,٦٧ :الفترة العقدية  
  درجة٩٨,٧٣ :زاوية امليل  
ف بالنسبة ملركز األرض بدائرة نص( كيلومترا ٨١٥ :ة األوجنقط  

 ) كيلومترا٦ ٣٧٨قطرها 
بالنسبة ملركز األرض بدائرة نصف ( كيلومترا ٦٧١ :نقطة احلضيض  

 ) كيلومترا٦ ٣٧٨قطرها 
 للنشر (VESPA)" فيغا"ُصمِّم مهايئ احلمل الثانوي  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

املتعدد احلموالت يف مدارات خمتلفة واسُتخدم هلذا الغرض 
اليت شكلت أول سلسلة من (الثانية " فيغا"خالل رحلة 

للتطوير يف جمال مواكبة " فيغا"الرحالت يف برنامج 
وبعد إخالء احلمولة األوىل ). البحوث والتكنولوجيا

(Proba-V) وقبل إخالء احلمولتني الثانية والثالثة ،
VNREDSAT-1)و ESTCube-1( ُحرَِّر اجلزء العلوي ،

لفضاء اجلوي وعاد اجلزء السفلي إىل ا. VESPAمن 
). AVUM" (فيغا"لألرض إىل جانب املرحلة الرابعة من 

    .  ال يعملVESPAواجلزء العلوي من املهايئ 
  


