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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية  

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٨مذكرة مؤرخة   
   من رئيس الدائرة القانونية لوكالة الفضاء األوروبية

قرار اجلمعية العامة           ( تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                         عمال باتفاقية         
اليت انضمت اليها وكالة الفضاء األوروبية، يشّرف الوكالة أن                           ) ، املرفق   )٢٩-د  (٣٢٣٥

 ).انظر املرفق      (SMART-1حتيل معلومات عن اطالق الساتل                  
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  املرفق  
  *تسجيل األجسام املتعلقة بالفضاء اخلارجي   
   (SMART-1)للبعثات الصغرية للبحوث املتقدمة يف التكنولوجيا                      ١الساتل     

SMART-1 اسم اجلسم الفضائي: 
 :اسم جهة االطالق وكالة الفضاء األوروبية

 :تاريخ االطالق ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧
 :مكان موقع االطالق كورو، غيانا الفرنسية

 بعد      ،٢٠٠٥ مدار القمر يف أوائل عام                 SMART-1سيدخل الساتل          
ويف املرحلة األوىل سيقلل تدرجييا أوج                            .  شهرا من التحليق             ١٦

 ١مداره االهليليجي حول األرض حىت يصل إىل نقطة الغرانج                                      
ومن هناك         ). نقطة التوازن بني جمايل جاذبية األرض والقمر                          (

ويعتزم بدء أعمال            . سيدخل تدرجييا مدارات متناقصة حول القمر                          
 .٢٠٠٥عام    الرصد العلمي للقمر يف أوائل                    

 :البارامترات املدارية

 هو أول بعثات وكالة الفضاء األوروبية                           SMART-1الساتل     
وهو متجه إىل القمر                . الصغرية للبحوث املتقدمة يف التكنولوجيا                          

 كهريب وحيمل جمموعة كبرية من املعدات                           –باستخدام دسر مشسي             
لساتل      واضافة إىل اختبار التكنولوجيا اجلديدة، سيجري ا                                . املصغَّرة    

SMART-1                            أول حصر شامل للعناصر الكيميائية الرئيسية على 
كما سيبحث النظرية القائلة ان القمر تكّون بعد                           . سطح القمر       

  ٤,٥ارتطام عنيف بني كوكب أصغر حجما مع األرض قبل                               
 .مليارات سنة        

 :وصف عام للجسم الفضائي

 :خطة التردد 
 :الفضاء إىلاألرض   )التعقّب/التوجيه عن بعد( ميغاهريتز ٢٠٥٨,١٥
  )التعقّب، اختباري/ التوجيه عن بعد( ميغاهريتز ٧١٩٤,٧
 :الفضاء إىل األرض  )التعقّب/ القياس عن بعد( ميغاهريتز ٢٢٣٥,١
  )التعقّب، اختباري/ القياس عن بعد( ميغاهريتز ٨٤٥٣

  )القياس عن بعد، اختباري( ميغاهريتز ٣٢١٢١
 :ء يف الفضاءاملدة اإلمسية للبقا سنتان
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__________ 
 .استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا * 


