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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية  

  مة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

   ىل األمني العامإهة موجَّ ٢٠١٢أغسطس / آب٢٨ خةرة شفوية مؤرَّمذكّ    
    )فيينا (لدى األمم املتحدةإليطاليا من البعثة الدائمة 

حتّياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا(إليطاليا لدى األمم املتحدة ي البعثة الدائمة هدُت  
املتحدة، وتتشرَّف بأن حتيل إليه، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف 

ئيني اجلسمني الفضا، معلومات عن ))٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة مرفق (الفضاء اخلارجي 
  ).انظر املرفق( ALMaSat-1و  LARES: اإليطاليني التاليني
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      املرفق  
    *يطالياإبيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها     
   (Laser Relativity Satellite) LARES    

 006A-2012 :التسمية الدولية

 Laser Relativity Satellite (LARES)  :اسم اجلسم الفضائي

 إيطاليا :اسم الدولة املطلقة

 وكالة الفضاء اإليطالية :مالك الساتل

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٢فرباير / شباط١٣ :تاريخ اإلطالق وموقعه
 بالتوقيت العاملي املنسق
 مركز غيانا الفضائي
 كورو، غيانا الفرنسية

 Vega :مركبة اإلطالق

  :البارامترات املدارية األساسية

   دقيقة١١٤,٧٥ :ديةالفترة العق

  درجة٦٩,٤٩ :زاوية امليل

  كيلومترا١ ٤٥٠ :نقطة األوج

  كيلومترا١ ٤٥٠ :نقطة احلضيض

  خط الطول اجلغرايف االمسي 
 غري منطبق ):يف حالة االنطباق(

 هـي بعثـة وطنيـة لوكالـة الفـضاءLARESبعثة الساتل    :الوظيفة العامة
 منــها هــي اختبــاروالغايــة العلميــة الرئيــسية . اإليطاليــة

ن عــنحة نظريــة النــسبية العامــة أللــربت آينــشتاي    صــ

                                                         
  . اسُتنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت هبا  *  
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ثريينــغ-طريــق إجــراء قياســات بالغــة الدقــة لتــأثري لــيرت 
النسيب باستخدام شبكة الدائرة الدولية للقيـاس بـالليزر

  )www.lares-mission.com انظر(
 ســاتل ســـليب يف شـــكل كــرة يبلـــغ قطرهـــاLARESو

لوغرامــــا، وهــــي كي٣٦٠، ووزهنــــا ترمنتي ســــ٠,٣٨
٩٦د بــ  والساتل مـزوّ  . مصنوعة من التنغستان الصلب   

بيـــةمـــرآة مـــن املرايـــا املعروفـــة باســـم العـــواكس املكّع
الركنيـــة، وهـــي قـــادرة علـــى أن تعكـــس اإلشـــعاعات
  الليزرية اليت تستخدمها الدائرة الدولية للقياس بالليزر

، الـــذيLARESوســـوف يظـــل نظـــام دعـــم الـــساتل  
ــصل الــساتلي، متــصال ــام فرعــي للف ــوي علــى نظ حيت
ــة ــعية امللحقـ ــتحكم يف الوضـ ــا للـ ــه العليـ ــدة ورنيـ بوحـ

 Vegaمبركبة اإلطالق 
  

  ALMaSat-1   
 006B-2012 :التسمية الدولية

 ALMaSat-1 :اسم اجلسم الفضائي

 إيطاليا :اسم الدولة املطلقة

 معة بولونيا اإليطالية وجاوكالة الفضاء اإليطالية :مالك الساتل

 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠١٢فرباير / شباط١٣ :تاريخ اإلطالق وموقعه
  بالتوقيت العاملي املنسق
  مركز غيانا الفضائي
 كورو، غيانا الفرنسية

 Vega :مركبة اإلطالق

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١٠٢,٥ :الفترة العقدية
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  درجة٦٩,٤٩ :زاوية امليل

  كيلومترا١ ٤٥٠ : األوجنقطة

  كيلومترات٣١٠ :نقطة احلضيض

يف حالة (خط الطول اجلغرايف االمسي 
 غري منطبق ):االنطباق

ــاتل  ALMaSat-1 :الوظيفة العامة ــروي سـ ــيميكـ ــةتعليمـ ــين جبامعـ  بـ
 متــر٠,٣٠ × ٠,٣٠ × ٠,٣٠ ا، وأبعــاده هــيبولونيــ

  . يلوغراما ك١٢,٥والوزن 
ــا    ــدمي بيـ ــي تقـ ــة هـ ــة البعثـ ــوجيوغايـ ــي تكنولـ ن عملـ

ــدات ــدى الوحـ ــصميم إحـ ــا تـ ــيت يتيحهـ ــدرات الـ للقـ
ــة ــارات تكنولوجيـ ــستخدم يف اختبـ ــي تـ ــضائية لكـ الفـ

ــات رصــد األرض   ــة ويف بعث ــسي. خمتلف واهلــدف الرئي
للبعثة األوىل هـو اختبـار جوانـب األداء الرئيـسية هلـذه
احلافلة املتعددة األغراض والزهيدة التكلفـة، وال سـيما

وسـوف. بتكرة اليت تعمل بالغاز البـارد    وحدة الدفع امل  
خيتــرب أداء وحــدة الــدفع بتقليــل زاويــة ارتفــاع الــساتل

ALMaSat-1مــــن أجــــل الــــسيطرة علــــى عودتــــه إىل 
  .الغالف اجلوي

: ن املعلومات، انظرممزيد على لالطالع 
www.almasat.unibo.it. 

 
 


