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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلقة    
        يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام موج٢٠١٣َّيونيه / حزيران٦خة مذكّرة شفوية مؤرَّ  
      )فيينا(من البعثة الدائمة للربازيل لدى األمم املتحدة 

بأن تقدِّم، وفقاً للمادة ) فيينا(ف البعثة الدائمة للربازيل لدى األمم املتحدة تشرَّت  
مرفق قرار اجلمعية العامة (الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي 

، معلومات حمدَّثة عن تسجيل السواتل الربازيلية الثابتة بالنسبة لألرض ))٢٩- د (٣٢٣٥
  ).ملرفقانظر ا(
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    املرفق
  *لربازيلابيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها     

  
    Brasilsat-A1    

 Brasilsat-A1 :اسم اجلسم الفضائي

 ١٩٨٥فرباير / شباط٨ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

ــتأج (.Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي ــركة اسـ ــذا PANAMSATرت شـ  هـ
 )١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٥الساتل يف 

كمــا هــو معهــود يف الــسواتل الثابتــة بالنــسبة لــألرض، ُنِقــل         :البارامترات املدارية األساسية
 مـن مـداره الواقـع علـى خـط           ٢٠٠٢مارس  / آذار ٧الساتل يف   

.  درجـات  ٥,٦ وبزاويـة ميـل قـدرها        شرقاً درجة   ٢١٦الطول  
 ١٩٠تخلّص يف نقطـــة حـــضيض علـــى مـــسافة    إىل مـــدار الـــ 

 فـــوق كيلـــومترات ٢١٠ ونقطـــة أوج علـــى مـــسافة كيلـــومتراً
     .القوس الثابتة بالنسبة لألرض

    Brasilsat-A2    
 Brasilsat-A2 :اسم اجلسم الفضائي

 ١٩٨٦مارس / آذار٢٨ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Star One S.A :الك اجلسم الفضائيم

ُنِقــل كمــا هــو معهــود يف الــسواتل الثابتــة بالنــسبة لــألرض،        : األساسيةيةبارامترات املدارال
 مـن مـداره الواقـع علـى خـط           ٢٠٠٤مارس  / آذار ٦يف  الساتل  
وهـو  .  درجـات  ٦ وبزاوية ميـل قـدرها       غرباً درجة   ٦٣الطول  
 ٢٠٠لـى مـسافة      يف مـدار الـتخلّص يف نقطـة حـضيض ع           حالياً

 .كيلومتر فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض

───────────────── 

  .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به *  
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    Brasilsat-A1    
 Brasilsat-B1 :اسم اجلسم الفضائي

  ١٩٩٤أغسطس / آب١٠ :تاريخ اإلطالق
 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي

كمــا هــو معهــود يف الــسواتل الثابتــة بالنــسبة لــألرض، ُنِقــل         :اسيةالبارامترات املدارية األس
 مـن مـداره الواقـع    ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول  ٢الساتل يف   

 ٣,٤ وبزاويــة ميــل قــدرها غربــاً درجــة ٦٨علــى خــط الطــول 
 يف مدار التخلّص يف نقطة حـضيض علـى          حالياًوهو  . درجات
     .ألرض كيلومتر فوق املدار الثابت بالنسبة ل٣٠٠مسافة 

    Brasilsat-A2    
 Brasilsat-B2 :اسم اجلسم الفضائي

 ١٩٩٥مارس / آذار٢٨ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

  درجة٢,٩  :يلزاوية امل

  كيلومتراً ٣٥ ٧٩٨  :نقطة األوج
  كيلومتراً ٣٥ ٧٩٨  :نقطة احلضيض

     توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Brasilsat-A3    

  Brasilsat-B3 :اسم اجلسم الفضائي
 ١٩٩٨فرباير / شباط٤ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق
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 Ariane : اإلطالقمركبة

 .Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 صفر درجة  :زاوية امليل

   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

     توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Brasilsat-A4    

  Brasilsat-B4 :اسم اجلسم الفضائي
 ٢٠٠٠أغسطس / آب١٧ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 ة درجصفر  :زاوية امليل

   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

     توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Estrela do Sul 1    

 Estrela do Sul 1(EdS1) :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١٠ :تاريخ اإلطالق

 منصة إطالق حبرية :مكان اإلطالق

 Zenit-3SL :مركبة اإلطالق

 .Telesat Brasil Capacidade de Satélites Ltda :مالك اجلسم الفضائي
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 مـن مـداره،   ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ١٧يف  ُنِقل الـساتل     : األساسيةيةبارامترات املدارال
 يف مــدار الــتخلّص يف نقطــة حــضيض علــى مــسافة حاليــاًوهــو 
 فـوق   كيلـومتراً  ٤٨٢ ونقطة أوج علـى مـسافة        كيلومتراً ٣٨٧

     . املدار الثابت بالنسبة لألرض
    Amazonas-1    

 Amazonas-1 :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ :تاريخ اإلطالق

 بايكونور، كازاخستان :مكان اإلطالق

 (ILS)شركة خدمات اإلطالق الدولية  :مركبة اإلطالق

 .Hispamar Satélites S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 صفر درجة  :زاوية امليل

   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

     توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Starone-C1    

 Starone-C1 :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 صفر درجة  :زاوية امليل

  لومتراً كي٣٥ ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

   توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
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    Starone-C2    
 Starone-C2 :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 صفر درجة  :زاوية امليل

   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

     توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Amazonas-2   

 Amazonas-2  :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Hispamar Satélites S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 صفر درجة  :زاوية امليل

  ومتراً كيل٣٥ ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

     توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Estrela do Sul 2   

 Estrela do Sul 2 (EdS2)  :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠١١مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق
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 بايكونور، كازاخستان :مكان اإلطالق

 Proton M/Breeze M :مركبة اإلطالق

 .Telesat Brasil Capacidade de Satélites Ltda :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

  درجة٠,٥ صفر   :زاوية امليل

   كيلومترات٣٥ ٨٠٦  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٦٦  :نقطة احلضيض

     ري خدمات االتصاالتتوف :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Starone-C3  

 
 Starone-C3  :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٠ :تاريخ اإلطالق

 كورو، غيانا الفرنسية :مكان اإلطالق

 Ariane :مركبة اإلطالق

 .Star One S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 صفر درجة  :زاوية امليل

   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

     توفري خدمات االتصاالت :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    Amazonas-3  

 
 Amazonas-3  :اسم اجلسم الفضائي

 ٢٠١٣فرباير / شباط٧ :تاريخ اإلطالق

 الفرنسيةكورو، غيانا  :مكان اإلطالق

 ILS :مركبة اإلطالق
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 .Hispamar Satélites S.A :مالك اجلسم الفضائي

  :البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية

 صفر درجة  :زاوية امليل

   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة األوج
   كيلومترا٣٥ً ٧٩٨  :نقطة احلضيض

    خدمات االتصاالتتوفري :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  


