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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

    موجَّهة إىل األمني العام٢٠١٤يونيه /حزيران ٤ خةرة شفوية مؤرَّمذكِّ    
      )فيينا(لدى األمم املتحدة لليتوانيا من البعثة الدائمة 

لقـرار اجلمعيـة   ، وفقـاً  تقدِّمأن ب) فيينا( لدى األمم املتحدة ليتوانيالالبعثة الدائمة  ف  تتشرَّ  
الرابعـة  ملـادة   ، وألحكـام ا   ١٩٦١ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠املؤرَّخ  ) ١٦-د(باء   ١٧٢١العامة  

  ٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة (مــن اتفاقيــة تــسجيل األجــسام املطْلَقــة يف الفــضاء اخلــارجي 
ــرار ، ))٢٩-د( ــؤرَّخ ٦٢/١٠١والقـ ــانون األول١٧ املـ ــسمرب / كـ ــات ، ٢٠٠٧ديـ ــنمعلومـ  عـ

 / شــباط٢٨، أُطلقــا يف LituanicaSat-1 وLitSat-1 مهــا ،لليتوانيــاجــسمْين فــضائيني تــابعني   أول
 .)انظر املرفق( ٢٠١٤ فرباير
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      املرفق
    ليتوانياما أطلقتهن فضائيني جسمْيبيانات تسجيل   
  LitSat-1   

  يف الفضاء اخلارجي قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ
  

لدى عتمدة التسمية الدولية امل
 :أحباث الفضاء  جلنة

1998-067EP 

 LitSat-1 :اسم اجلسم الفضائي

  مل ُينشأ بعُدالسجلُّ الوطين :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 ليتوانيا :التسجيلدولة 

  الواليات املتحدة األمريكية  :املطِلقة األخرىالدول 
  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

  ،٠٧:٣٠الساعة يف ، ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨ :تاريخ اإلطالق
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 حمطة الفضاء الدولية  :ه أو موقعاإلطالقإقليم 

  البارامترات املدارية األساسية

 دقيقةً ٩٢,٨٣ :الفترة العقدية

  درجة٥١,٦٥ً :امليلزاوية 

  كيلومترا٤٢٢ً :نقطة األوج

  كيلومترا٤١٧ً :نقطة احلضيض

 اإلمداد بالقدرة(اختبار األداء الوظيفي للنظم الساتلية العامة  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
، )، االتصاالت الالسلكية، البطاريات الشمسيةالكهربائية

النظام /لنظام العاملي لتحديد املواقعاختبار أجهزة استقبال او
اختبار املرِسل املستجيب والعاملي للسواتل املالحية يف الفضاء، 

  .الراديوي اخلطِّي، ومجع بيانات عن الوضعيات الساتلية

                                                         
     ٦٢/١٠١نموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة  باستخدام الاملعلوماتقُدِّمت هذه   

  .وأعادت األمانة تصميمه
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اإلخراج /العودة/تاريخ االضمحالل
  :من املدار

  ٠٧:٣٠، يف الساعة ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٨

 قة يف الفضاء اخلارجيراج يف سجل األجسام املطلَمعلومات إضافية طوعية لإلد

  تاريخ توقف اجلسم الفضائي 
 :عن العمل

  ٠٧:٣٠، يف الساعة ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٨

الظروف املادية للجسم الفضائي 
 :نقله إىل مدارٍ للتخلُّص منه  عند

عودة الساتل إىل غالف األرض اجلوِّي وتدمُّره يف الغالف 
 ياجلوِّ

  www.litsat1.eu  :شبكياملوقع ال
  الرابطة الليتوانية للفضاء وجامعة كاوناس للتكنولوجيا  :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله

 بالتوقيت ١٣:٠٧، يف الساعة ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٩يف   :معلومات أخرى
ة الفضائية الشتوي لشرق الواليات املتحدة، أُطلقت املركب

 إىل حمطة LitSat-1حاملةً الساتل  )Cygnus Orb-1(سيغنوس 
. س آيالند، فرجينيا، الواليات املتحدةبوالفضاء الدولية من وال

َنشَر الساتل املالَُّح الفضائي كويتشي واكاتا  وقد تولَّى
فرباير، يف  / شباط٢٨ يف  الدولية من حمطة الفضاء١- ليتسات
نداء الإشارة ( بالتوقيت العاملي املنسَّق، ٠٧:٣٠الساعة 

"KC5ZTA "واةاهل لراديو(.  
    

    lituanicaSat-1    
  يف الفضاء اخلارجي قة التفاقية تسجيل األجسام املطلَمة وفقاًمعلومات مقدَّ

  لدى  عتمدةالتسمية الدولية امل
 :جلنة أحباث الفضاء

1998-067EN  

  LituanicaSat-1 :فضائياسم اجلسم ال
  مل ُينشأ بعُدالسجلُّ الوطين :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

  ليتوانيا :التسجيلدولة 
  الواليات املتحدة األمريكية  :الدول املطِلقة األخرى

  تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  ،٠٧:٣٠الساعة يف ، ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨ :تاريخ اإلطالق

 ي املنسَّقبالتوقيت العامل

 حمطة الفضاء الدولية :ه أو موقعاإلطالقإقليم 
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  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩٢,٨٥ً :الفترة العقدية

  درجة٥١,٦٥ً :امليلزاوية 

  كيلومترا٤٢٣ً :نقطة األوج

  كيلومترا٤١٨ً :نقطة احلضيض

نولوجيا املطوَّرة على إلكترونيات  عملية إيضاحية للتكبيانات :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
 للمصادر املفتوحة يف منوذج أوَّيل ملنصٍَّة) Arduino(آردوينو 

 لألرض من الفضاء، واختبار اخلاليا الشمسية جلمع صورٍ
موجة  على، واختبار جهاز مكرِّر للصوت ملقبلةاللسواتل 

  .الراديوية لتمديد مسافات االتصاالت .إم  .إف

 قة يف الفضاء اخلارجيلإلدراج يف سجل األجسام املطلَمعلومات إضافية طوعية 

  www.kosmonautai.lt/en/satellit  :املوقع الشبكي
  جامعة فيلنيوس ومؤسسة املشاريع االبتكارية :مالك اجلسم الفضائي أو ُمشغِّله

)Vilnius University and Innovative Engineering 
Projects, NPO( 

 بالتوقيت ١٣:٠٧، يف الساعة ٢٠١٤يناير / كانون الثاين٩يف   :معلومات أخرى
الشتوي لشرق الواليات املتحدة، أُطلقت املركبة الفضائية 

  إىلLituanicaSat-1حاملةً الساتل ) Cygnus Orb-1(سيغنوس 
ينيا، الواليات س آيالند، فرجبواحملطة الفضائية الدولية من وال

َنشَر الساتل املالَُّح الفضائي كويتشي واكاتا وقد تولَّى . املتحدة
فرباير، / شباط٢٨يف   من حمطة الفضاء الدولية١- وانيكاساتليت

نداء الإشارة (  بالتوقيت العاملي املنسَّق٠٧:٣٠يف الساعة 
"KC5ZTA "واةاهل لراديو( 

 


