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لجنة استخدام الفضاء الخارجي

في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا لقرار الجمعية العامة  1721باء (د )16-من الدول
التي تطلق أجساما إلى المدار أو ما بعده
مذكرة شفوية مؤرخة  31آب/أغسطس  2020موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة

للكسمبرغ لدى األمم المتحدة (فيينا)

تد ،و

تتشـ ـ ـ ــة الائمة الداممة للدىـ ـ ـ ــمتةد لدف األمم المتحدة

للف ةة  1من قةار الجمعية

الئ مة  1721ء د 16-المؤرخ  20ك نو األول/ديىـمتة  ،1961مئلوم ت عن أجىـ ألل تا لدىـمتةد ىل
المدار األرضي أو م ئده حت آب/أغىطس  2020انظة المة ق .
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__________
 1أدخلت بي ن ت األجى الفض مية المش ر ىل ا ي المة ق ي سجل األجى المطل ة ي الفض ء الخ رجي ي  3أيلول/ستتمتة .2020
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المرفق
قائمة باألجسام الفضائية للكسمبرغ (حتى آب/أغسطس *)2020
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1988-109B

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1A

ت ريخ اإللالق:

 11ك نو األول/ديىمتة 1988

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

ت ريخ وقف التشغ ل:

 10ك نو األول/ديىمتة 2004

الخص مص المدارية:

الى تل ي مدار التخلص ،ي ن طة حضيض عل

ارتف ع أدن م داره  400ك لومتة من المدار الم بت
ل ىاة لألرض
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1991-015A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1B

ت ريخ اإللالق:

 2آذار/م رس 1991

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

ت ريخ وقف التشغ ل:

 12تموز/يوليه 2006

الخص مص المدارية:

الى تل ي مدار التخلص ،ي ن طة حضيض عل ارتف ع

أدن م داره  500ك لومتة من المدار الم بت ل ىاة

لألرض
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1993-031A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1C

ت ريخ اإللالق:

 12أي ر/م يو 1993

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

ت ريخ وقف التشغ ل:

 31تموز/يوليه 2014

الخص مص المدارية:

الى تل ي مدار التخلص ،ي ن طة حضيض عل ارتف ع

أدن م داره  387ك لومت اة من المدار الم بت ل ىاة

لألرض

* بي ن ت التىج ل مىت ىخة لشكل الذي وردت ه.
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1994-070A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1D

ت ريخ اإللالق:

 31تشةين األول/أكتوبة 1994

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  22تشةين
الم ني/أكتوبة  .2007ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري
مةور الوقت ،وقد بلغت  9,2درج ت ي 10

آب/أغىطس 2020
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ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 73,0درجة غةب م ذ  30تشةين الم ني/نو متة 2017

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1995-055A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1E

ت ريخ اإللالق:

 19تشةين األول/أكتوبة 1995

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

ت ريخ وقف التشغ ل:

 12حزي اة /يونيه 2015

الخص مص المدارية:

الى تل ي مدار التخلص ،ي ن طة حضيض عل ارتف ع

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة والخدم ت الئةضية

أدن م داره  390ك لومت اة من المدار الم بت ل ىاة

لألرض
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1996-021A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1F

ت ريخ اإللالق:

 8نيى /أبةيل 1996

موقع اإللالق:

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

V.20-05461

 1 436,4-1 435,8دقي ة
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زاوية الم ل ال صوف:

زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  19تموز/يوليه
 .2020ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري مةور الوقت،

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 44,3درجة شةق م ذ  24أيلول/ستتمتة 2015

وقد بلغت  0,09درجة ي  10آب/أغىطس 2020

-7

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1997-076A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1G

ت ريخ اإللالق:

 2ك نو األول/ديىمتة 1997

موقع اإللالق:

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  23أي ر/م يو
 .2014ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري مةور الوقت،

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 63,24درجة شةق م ذ  18آب/أغىطس 2019

وقد بلغت  4,7درج ت ي  10آب/أغىطس 2020
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الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1998-050A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 2A

ت ريخ اإللالق:

 30آب/أغىطس 1998

موقع اإللالق:

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:
زاوية الم ل ال صوف:

 1 436,4-1 435,8دقي ة
زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  10آب/أغىطس
 .2018ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري مةور الوقت،
وقد بلغت  1,8درجة ي  10آب/أغىطس 2020
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ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 28درجة شةق م ذ  6آب/أغىطس 2020

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

1999-033A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1H

ت ريخ اإللالق:

 18حزي اة /يونيه 1999

موقع اإللالق:

-10

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

ت ريخ وقف التشغ ل:

 12تشةين األول/أكتوبة 2019

الخص مص المدارية:

الى تل ي مدار التخلص ،ي ن طة حضيض عل ارتف ع

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2000-054A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 2B

ت ريخ اإللالق:

 14أيلول/ستتمتة 2000

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 5

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

أدن م داره  340كم من المدار الم بت ل ىاة لألرض

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  7حزي اة /يونيه
 .2014ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري مةور الوقت،

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 19,6درجة شةق م ذ  1تشةين األول/أكتوبة 2019

وقد بلغت  4,6درج ت ي  10آب/أغىطس 2020
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الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2000-081A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 2D

ت ريخ اإللالق:

 20ك نو األول/ديىمتة 2000

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 5

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة
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م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  22نيى /أبةيل
 .2014ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري مةور الوقت،

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 57,25درجة شةق م ذ  5آذار/م رس 2020

وقد بلغت  5,9درجة ي  10آب/أغىطس 2020
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الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2001-025A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 2C

ت ريخ اإللالق:

 16حزي اة /يونيه 2001

موقع اإللالق:

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  9تشةين

الم ني/نو متة  .2016ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري
مةور الوقت ،وقد بلغت  3,0درج ت ي 10

آب/أغىطس 2020
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ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 23,7درجة شةق م ذ  23أي ر/م يو 2018

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2002-015B

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 3A

ت ريخ اإللالق:

 29آذار/م رس 2002

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 4

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:
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زاوية الم ل ال صوف:

زاوية الم ل غ ة خ ضئة للتحكم م ذ  29آذار/م رس
 .2012ولذلك تتزايد زاوية الم ل المداري مةور الوقت،

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 86,85درجة غةب م ذ  6ك نو األول/ديىمتة 2019

وقد بلغت  6,0درج ت ي  10آب/أغىطس 2020

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة؛ والخدم ت الئةضية
وخدم ت محطة لةفية ذات تحة صغ ةة جدا VSAT
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2006-012A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1KR

ت ريخ اإللالق:

 20نيى /أبةيل 2006

موقع اإللالق:

ك ب ك نيفةال ،الوالي ت المتحدة األمةيكية

مةكاة اإللالق:

Atlas V

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.
من خالل شةكتا الفةعية SES ASTRA 1KR

الخص مص المدارية:

-15

الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 19,2درجة شةق

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2007-016A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1L

ت ريخ اإللالق:

 4أي ر/م يو 2007

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 5

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة

من خالل شةكتا الفةعية SES ASTRA 1L

الخص مص المدارية:

V.20-05461

الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم
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ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 19,2درجة شةق

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة وخدم ت ال ط ق

التةددي الئةيض
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2008-057A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1M

ت ريخ اإللالق:

 5تشةين الم ني/نو متة 2008

موقع اإللالق:

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton-M/Breeze-M

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.
من خالل شةكتا الفةعية SES ASTRA 1M

الخص مص المدارية:
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الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 19,2درجة شةق

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2010-021A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 3B

ت ريخ اإللالق:

 21أي ر/م يو 2010

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 5

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة

من خالل شةكتا الفةعية SES 3B

الخص مص المدارية:
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الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 23,5درجة شةق م ذ  10حزي اة /يونيه 2010
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الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة ،وخدم ت محطة

لةفية ذات تحة صغ ةة جدا  ، VSATوخدم ت ال ط ق

التةددي الئةيض
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2011-041A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 1N

ت ريخ اإللالق:

 6آب/أغىطس 2011

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 5

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.
من خالل شةكتا الفةعية SES 1N

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 19,2درجة شةق م ذ  28شا ط /تةاية 2014

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة ،وخدم ت محطة

لةفية ذات تحة صغ ةة جدا  ، VSATوخدم ت ال ط ق

التةددي الئةيض
-19

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2011-058C

اسم الجىم الفض مي:

Vesselsat 1

ت ريخ اإللالق:

 12تشةين األول/أكتوبة 2011

موقع اإللالق:

سةيا ريكوت  ،الا د

مةكاة اإللالق:

PSLV-CA

م لك الجىم الفض مي:

LuxSpace S.A.

الخص مص المدارية:

-20

V.20-05461

الفتةة الئ دية:

 102,10دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 20,00درجة

ن طة األوج:

 867كم

ن طة الحضيض:

 847كم

الغةض الئ للجىم الفض مي:

الجىم ال يزال ي المدار ولد ه لم يئد ع مال

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2012-051A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 2F

9/17
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ت ريخ اإللالق:

 28أيلول/ستتمتة 2012

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 5

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.
من خالل شةكتا الفةعية SES ASTRA 2F

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 28,2درجة شةق

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة ،وخدم ت محطة

لةفية ذات تحة صغ ةة جدا  ، VSATوخدم ت ال ط ق

التةددي الئةيض
-21

-22

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2012-001B

اسم الجىم الفض مي:

Vesselsat 2

ت ريخ اإللالق:

 9ك نو الم ني/ي ية 2012

موقع اإللالق:

ت ي و  ،LC-9الص ن

مةكاة اإللالق:

Chang Zheng 4B Y26

م لك الجىم الفض مي:

LuxSpace S.A.

الخص مص المدارية:

لم يئد الى تل ي المدار م ذ  27تشةين األول/

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2013-056A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 2E

ت ريخ اإللالق:

 29أيلول/ستتمتة 2013

موقع اإللالق:

أكتوبة 2016

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton-M/Breeze-M

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.
من خالل شةكتا الفةعية SES ASTRA 2E

الخص مص المدارية:

10/17

الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

V.20-05461
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خط الطول:
الغةض الئ للجىم الفض مي:

 28,5درجة شةق م ذ  31تموز/يوليه 2015
بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة ،وخدم ت محطة

لةفية ذات تحة صغ ةة جدا  ، VSATوخدم ت ال ط ق
التةددي الئةيض
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2014-011B

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 5B

ت ريخ اإللالق:

 22آذار/م رس 2014

موقع اإللالق:

كورو ،غي ن الفةنىية

مةكاة اإللالق:

Ariane 5

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.
من خالل شةكتا الفةعية SES ASTRA 5B

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 31,5درجة شةق

الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية الصوتية

والتلفزيونية وبي ن ت الوس مط المتئددة ،وخدم ت محطة

لةفية ذات تحة صغ ةة جدا  ، VSATوخدم ت ال ط ق

التةددي الئةيض
-24

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2014-089A

اسم الجىم الفض مي:

ASTRA 2G

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2014

موقع اإللالق:

يكونور ،ك زاخىت

مةكاة اإللالق:

Proton-M/Breeze-M

م لك الجىم الفض مي:

المؤسىة األوروبية للىواتل )(SES ASTRA S.A.
من خالل شةكتا الفةعية SES ASTRA 2G

الخص مص المدارية:

V.20-05461

الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,10درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 28,2درجة شةق م ذ  16حزي اة /يونيه 2015
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الغةض الئ للجىم الفض مي:

بث مشفة وغ ة مشفة للخدم ت اإلذاعية والتلفزيونية
وبي ن ت الوس مط المتئددة وخدم ت ال ط ق التةددي

الئةيض ،وخدم ت االتص الت الحكومية والمؤسىية
-25

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-013A

اسم الجىم الفض مي:

)Govsat-1 (SES-16

ت ريخ اإللالق:

 31ك نو الم ني/ي ية 2018

موقع اإللالق:

ك ب ك نيفةال ،الوالي ت المتحدة

مةكاة اإللالق:

SpaceX Falcon 9

م لك الجىم الفض مي:

LuxGovSat S.A.

الخص مص المدارية:

-26

الفتةة الئ دية:

 1 436,4-1 435,8دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 0,05درجة

ن طة األوج:

 35 820كم

ن طة الحضيض:

 35 752كم

خط الطول:

 21,42درجة شةق

الغةض الئ للجىم الفض مي:

ت ديم خدم ت االتص الت الحكومية والمؤسىية

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111J

اسم الجىم الفض مي:

FM91, LEMUR 2 Remy-Colton

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية،

مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

االتح د الةوسي

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,73درجة

ن طة األوج:

 576كم

ن طة الحضيض:

 576كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية نظ التئة اآللي

، AIS Automatic Identification System

نظ المةاقاة والتحكم Automatic Dependent

 ، ADS-B Surveillance-Broadcastنظ قي س
االنحج ب/االنئك س بواسطة ال ظم الئ لمية لىواتل
المالحة GNSS-RO/R
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111K

اسم الجىم الفض مي:

FM92, LEMUR 2 Gustavo

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية،

مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

االتح د الةوسي

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,72درجة

ن طة األوج:

 577كم

ن طة الحضيض:

 577كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R
-28

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111G

اسم الجىم الفض مي:

FM93, LEMUR 2 ChristinaHolt

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية،

مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

االتح د الةوسي

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,73درجة

ن طة األوج:

 574كم

ن طة الحضيض:

 574كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R
-29

V.20-05461

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111L

اسم الجىم الفض مي:

FM94, LEMUR 2 Zo

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية ،االتح د

الةوسي
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مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,72درجة

ن طة األوج:

 579كم

ن طة الحضيض:

 579كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R
-30

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111H

اسم الجىم الفض مي:

FM95, LEMUR 2 Tinykev

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية،

مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

االتح د الةوسي

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,73درجة

ن طة األوج:

 575كم

ن طة الحضيض:

 575كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R
-31

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111N

اسم الجىم الفض مي:

FM96, LEMUR 2 SarahBettyBoo

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية،

مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

االتح د الةوسي

الخص مص المدارية:

14/17

الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,72درجة

V.20-05461
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ن طة األوج:

 582كم

ن طة الحضيض:

 582كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R
-32

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111M

اسم الجىم الفض مي:

FM97, LEMUR 2 NatalieMurray

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية،

مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

االتح د الةوسي

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,72درجة

ن طة األوج:

 580كم

ن طة الحضيض:

 580كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R
-33

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2018-111P

اسم الجىم الفض مي:

FM98, LEMUR 2 Daisy-Harper

ت ريخ اإللالق:

 27ك نو األول/ديىمتة 2018

موقع اإللالق:

محطة وستوش ي إللالق المةكا ت الفض مية،

مةكاة اإللالق:

Soyuz 2.1 a

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

االتح د الةوسي

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 96,2دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,72درجة

ن طة األوج:

 584كم

ن طة الحضيض:

 584كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 139,3درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R

V.20-05461
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التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2019-018G

اسم الجىم الفض مي:

FM99, LEMUR 2 JohanLoran

ت ريخ اإللالق:

 1نيى /أبةيل 2019

موقع اإللالق:

سةيا ريكوت  ،أند ار بةاديش ،الا د

مةكاة اإللالق:

PSLV

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

الخص مص المدارية:

-35

الفتةة الئ دية:

 94,6دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,4درجة

ن طة األوج:

 512,4كم

ن طة الحضيض:

 495,8كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 140,7درجة
األرض واألرص د الجوية

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2019-018H

اسم الجىم الفض مي:

FM100, LEMUR 2 Beaudacious

ت ريخ اإللالق:

 1نيى /أبةيل 2019

موقع اإللالق:

سةيا ريكوت  ،أند ار بةاديش ،الا د

مةكاة اإللالق:

PSLV

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

GNSS-RO/R ،ADS-B ،AIS

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 94,6دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,4درجة

ن طة األوج:

 513,1كم

ن طة الحضيض:

 496,1كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 140,7درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

األرض واألرص د الجوية ،ADS-B ،AIS

GNSS-RO/R
-36

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2019-018J

اسم الجىم الفض مي:

FM101, LEMUR 2 Elham

ت ريخ اإللالق:

 1نيى /أبةيل 2019

موقع اإللالق:

سةيا ريكوت  ،أند ار بةاديش ،الا د

مةكاة اإللالق:

PSLV

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

الخص مص المدارية:
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الفتةة الئ دية:

 94,5دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,4درجة

ن طة األوج:

 511,8كم

ن طة الحضيض:

 495,1كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 140,7درجة
األرض واألرص د الجوية

الغةض الئ للجىم الفض مي:

استدش

التىمية الدولية المئتمدة لدف لج ة أ ح ث الفض ء:

2019-018K

اسم الجىم الفض مي:

FM102, LEMUR 2 Victor-Andrew

ت ريخ اإللالق:

 1نيى /أبةيل 2019

موقع اإللالق:

سةيا ريكوت  ،أند ار بةاديش ،الا د

مةكاة اإللالق:

PSLV

م لك الجىم الفض مي:

Spire Global Luxembourg

GNSS-RO/R ،ADS-B ،AIS

الخص مص المدارية:
الفتةة الئ دية:

 94,5دقي ة

زاوية الم ل ال صوف:

 97,4درجة

ن طة األوج:

 511,6كم

ن طة الحضيض:

 495,1كم

خط لول الئ دة الص عدة:

 140,7درجة

الغةض الئ للجىم الفض مي:

V.20-05461

استدش

األرض واألرص د الجوية

GNSS-RO/R ،ADS-B ،AIS
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