
 ST/SG/SER.E/734 األمـم املتحـدة

 

  األمانة العامة
Distr.: General 
19 December 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
150115    V.14-08494 (A) 

*1408494*
 

  خلارجياجلنة استخدام الفضاء 
         يف األغراض السلمية

  التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة  اًمة وفقمعلومات مقدَّ    
      خلارجيايف الفضاء 

ىل األمني إ ، موجَّهة٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٧ يف خةرة شفوية مؤرَّكِّمذ    
      يينا)(ف لدى األمم املتحدةإليطاليا من البعثة الدائمة  العام

البعثــة الدائمــة إليطاليــا لــدى األمــم املتحــدة (فيينــا) بــأن حتيــل، وفقــاً للمــادة   فرَّتتشــ  
الرابعة من اتفاقيـة تسـجيل األجسـام املطلَقـة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة           

 UniSat-5و e-st@r-1األجســام الفضــائية اإليطاليــة التاليــة: ، معلومــات عــن ))٢٩-د( ٣٢٣٥
  انظر املرفق).( TigriSatو UniSat-6و
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    املرفق
 *يطالياإبيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها     

 
  e-st@r-1 

 
 )006C-2012(التسمية الدوليةe-st@r-1 اسم اجلسم الفضائي:

 إيطاليا اسم الدولة املطلقة:

   وجامعة البوليتكنيك يف تورين مالك الساتل:
http://areeweb.polito.it/cubesat-team/  

 قبالتوقيت العاملي املنسَّ ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٢شباط/فرباير  ١٣ تاريخ اإلطالق وموقعه:
 غيانا الفرنسية (فرنسا)

 Vega (VV01)افيغ مركبة اإلطالق:

  األساسية:يةاملدار بارامتراتال

 دقائق١٠٣ ة العقدية:الفتر

 درجة٦٩,٥ً زاوية امليل:

 كيلومترا٤٥٠١ً نقطة األوج:

 كيلومترا٣٥٠ً نقطة احلضيض:

). أبعاده CubeSat("كيوب سات" ساتل نانوي من فئة هو  e-st@r-1 الوظيفة العامة:
الغرض من كيلوغرام. و ٠,٩٦٨متر، ووزنه  ٠,١ × ٠,١ × ٠,١

ثالثي احملاور فاعل نظام هو بيان ، وامعة تورينيف إطار برنامج جالبعثة، 
 ، وهو يشتمل على ذلك الوضعيفوالتحكُّم لتحديد الوضع االجتاهي 

 وحدة قياس داخلية
  

   UniSat-5 
 

  )066F-2013(التسمية الدوليةUniSat-5 اسم اجلسم الفضائي:
 إيطاليا اسم الدولة املطلقة:

 الستخدام النظمالفلكية  تلديناميكا) جمموعة اGAUSS S.r.Lشركة ( مالك الساتل:
 الفضائية

                                                         
  وردت به.  الذي خة بالشكلمستنَسبيانات التسجيل   *  
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بالتوقيت العاملي  ١٠/٠٧، الساعة ٢٠١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ تاريخ اإلطالق وموقعه:
   قاملنسَّ
 ، االحتاد الروسي ياسينيف دومباروفسكي طالقاإلقاعدة

 "كومسوتراس" من شركة الفضاء الدولية Dnepr RS-20صاروخ  مركبة اإلطالق:
)Kosmotras( 

  األساسية:يةبارامترات املدارال

 دقيقة٩٧,٢٣ً الفترة العقدية:

 درجة٩٧,٨ً زاوية امليل:

 كيلومترا٦٣٤ً نقطة األوج:

 كيلومترا٦٣٣ً نقطة احلضيض:

  جدايف املدار والنشر اآليل لسواتله الصغرية  منذ إطالقهغري عامل  :الوضع الراهن

ساتل تعليمي مدين حيمل على متنه نظماً جتريبية. وهو هو  UniSat-5  الوظيفة العامة:
األوىل التجربة يف املدار، وهي  إلطالق سواتل أصغر حجماً منصَّةأيضا 

. التفاصيل كيلوغراماً ٢٨يف تاريخ السواتل الصغرى. وزنه عند اإلطالق 
جهات االتصال متاحة يف املوقع الشبكي بيانات و

www.gaussteam.com وقد محل الساتل .UniSat-5  على متنه
  السواتل التالية:

 سنتيمترات)،  ١٠حبجم  مكعَّبات( CubeSatمن فئة سواتل  ٤  ●  
(إسبانيا)،  HumSat-Dو ،(باكستان) ICUBE-1هي: 

 PUCP-Sat 1و ،(الواليات املتحدة األمريكية) Dove-4و
  (بريو)

باسم  ة الصغر (فيمتوسات) معروفة أيضاًسواتل متناهي ٥  ●  
كتلة بوسنتيمترات  ٥ مكعَّبات حبجمبات اجليب" (عَّ"مك

 Eagle-2و Eagle-1كيلوغرام)، هي:  ١و ٠,١تتراوح بني 
(الواليات املتحدة)،  QBScout-1و(الواليات املتحدة)، 

  (أملانيا) WREN(بريو)، و PUCPو
 األول/ كانون ١هو  UniSat-5ضمحالل التقديري للساتل التاريخ ا
 ٢٠٣٤ديسمرب
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UniSat-6   
  )033C-2014(التسمية الدوليةUniSat-6 اسم اجلسم الفضائي:

 إيطاليا اسم الدولة املطلقة:

 الفلكية للنظم الفضائية ت) جمموعة الديناميكاGAUSS S.r.Lشركة ( مالك الساتل:

  قبالتوقيت العاملي املنسَّ ١٢/١٩ساعة ، ال٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٩ تاريخ اإلطالق وموقعه:
 ، االحتاد الروسي ياسينيف طالق دومباروفسكي اإلقاعدة 

 "كومسوتراس" من شركة الفضاء الدوليةDneprصاروخ مركبة اإلطالق:

  األساسية:يةبارامترات املدارال

 دقيقة٩٧,٨٨ الفترة العقدية:

 درجة٩٧,٩٧ زاوية امليل:

 كيلومتر٧٠١ نقطة األوج:

 كيلومترا٦١٨ً نقطة احلضيض:

 وهو سنتان املتوقَّعالوظيفيهخالل عمرعامل :الوضع الراهن
ساتل تعليمي مدين حيمل على متنه نظماً جتريبية. وهو  UniSat-6  الوظيفة العامة:

يف املدار. وزنه عند اإلطالق  إلطالق سواتل أصغر حجماً منصَّةأيضا 
التفاصيل  متر. ٠,٥ × ٠,٥ × ٠,٤٧٣وأبعاده  كيلوغراماً ٢٦
جهات االتصال متاحة يف املوقع الشبكي بيانات و

www.gaussteam.comأن ُنشر الساتلُ بعد . وUniSat-6  من املرحلة
بدوره  UniSat-6ر الساتل ، َنَشDnepr صاروخالصاروخية العليا من 

  التالية:الفرعية السواتل 
  بوزن  AeroCube-6هي:  ،CubeSat من فئة سواتل ٤  ●  

   AntelSatو ،)الواليات املتحدة(كيلوغرام  ١,٣٣
   TigriSat)، وأوروغواي(كيلوغرام  ٢,٦٦بوزن 
   Lemur-1و ،)إيطاليا(كيلوغرامات  ٣,٦بوزن 
 ) الواليات املتحدة(كيلوغرامات  ٤,٠٠بوزن 

 حزيران/يونيه ١هو  UniSat-6ضمحالل التقديري للساتل التاريخ ا
٢٠٣٥ 
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 TigriSat 
 

  )UniSat-6: 2014-033C هي: الدوليةاملرجعية(التسميةTigriSat اسم اجلسم الفضائي:
 إيطاليا اسم الدولة املطلقة:

حية اجلوية والكهربائية جامعة روما "السابيينـزا"، قسم اهلندسة املال مالك الساتل:
 ةوالطاقويَّ

  قبالتوقيت العاملي املنسَّ ١٢/١٩، الساعة ٢٠١٤ حزيران/يونيه ١٩ قعه:تاريخ اإلطالق ومو
  ، االحتاد الروسيياسينحمطة اإلطالق دومباروفسكي يف 

  "كومسوتراس" من شركة الفضاء الدوليةDneprصاروخ مركبة اإلطالق:
  األساسية:يةبارامترات املدارال

 دقيقة٩٧,٨٨ً الفترة العقدية:

 درجة٩٧,٩٧ً زاوية امليل:

 كيلومتر٧٠١ نقطة األوج:

 كيلومترا٦١٨ً نقطة احلضيض:

  عامل طيلة سنتني بعد اإلطالق :الوضع الراهن
ُنشر يف  CubeSatساتل تعليمي مدين من فئة (تيغريسات)  TigriSat  الوظيفة العامة:

وهو حيمل على متنه محولة أجهزة  .UniSat-6املدار من الساتل 
. واحد قدَّر بنحو كيلومتراستبانة ُت بدقَّةف الغبارية كشف يف العواص

  وغراماتليك ٣,٦والساتل تيغريسات يبلغ وزنه 
 كانون األول/  ١هو  TigriSatتاريخ االضمحالل التقديري للساتل 

 ٢٠٣٩ديسمرب

   


