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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

   التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة معلومات مقدَّمة وفقاً    
  يف الفضاء اخلارجي

    
  هة إىل األمني العام  موّج٢٠١٢أبريل / نيسان١٢خة مذكّرة شفوية مؤرَّ    

     )فيينا(لدى األمم املتحدة هلنغاريا من البعثة الدائمة 
حتياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم     ) فيينـا (لـدى األمـم املتحـدة       هلنغاريـا   دي البعثة الدائمـة     هت  

لمادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلَقـة يف الفـضاء                ل فها أن تقدِّم، وفقاً   املتحدة ويشرِّ 
  اجلـــسم الفـــضائيعـــن، معلومـــات ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفـــق قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (اخلـــارجي 

  ).انظر املرفق() 006E-2012التسمية الدولية  (Masat-1 غارياهلن
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    املرفق
  بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته هنغاريا    

    
    Masat-1    
      مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
  :أحباث الفضاء

  
2012-006E 

 Masat-1 :اسم اجلسم الفضائي

 هنغاريا  :الدولة املطلقة/دولة السجل

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

، ١٠:٠٠، الساعة ٢٠١٢فرباير / شباط١٣ :تاريخ اإلطالق   
 ، بالتوقيت العاملي املنّسق٠٠، الثانية ٠٠الدقيقة 

  الفرنسيةمركز غيانا الفضائي، كورو، غيانا :إقليم اإلطالق أو موقعه   

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة١٠٢,٢  :الفترة العقدية   

  درجة٦٩,٥  :زاوية امليل   

  كيلومترا١ ٤٣٠ :نقطة األوج   

  كيلومترا٣١٥ :نقطة احلضيض   

 عرض إيضاحي تكنولوجي :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
    

  يف سجل األجسام معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها   
     املطلقة يف الفضاء اخلارجي

  /http://cubesat.bme.hu/en  :املوقع الشبكي
جامعة بودابست للتكنولوجيا واالقتصاد، كلية  :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشّغ

 اهلندسة الكهربائية

مركبة إطالق تابعة لوكالة الفضاء  (Vega :مركبة اإلطالق
  )األوروبية

───────────────── 

    بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به. 
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  :معلومات أخرى

الساتل املداري احلامل التسمية لدى     
  :اخلاص بإذاعات اهلواة

  
MO-72  

  ٠,٠٧٧  : املركزياالحنرافدرجة     
38081U 12006E 12096.17114985 .00051022 00000-0 12941-2 0 1309 1  :عنصر مداري ذو خطني    

2 38081 69.4874 122.0026 0767538 339.7026 17.5026 14.09098911 7278 
طالُب م مَّوقد ص. عرض إيضاحي تكنولوجي  :ظيفة اجلسم الفضائي بالتفصيلو

األجهزة الختبار أداء خمتلف الساتلَ  ةاجلامع
اإللكترونية اليت تركب واليت متَّ صنعها يف 

 منظِّمات الطاقة الكهربائية،مبا يف ذلك اجلامعة، 
نظام يوضع وجهاز إرسال واستقبال إذاعي، و

شبه نظام  و،اجلة البياناتععلى منت الساتل مل
  . لالستقرار املغنطيسيطينش

  


