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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة    
     يف الفضاء اخلارجي

  األمني العام  موّجهة إىل ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٣مذكّرة شفوية مؤّرخة   
     )فيينا(من البعثة الدائمة للسويد لدى األمم املتحدة 

حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا (البعثة الدائمة للسويد لدى األمم املتحـدة        هتدي   
 إليه، وفقـا للمـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة يف                   تقّدماملتحدة، ويشّرفها أن    

 عـــن إطـــالق ، معلومـــات))٢٩-د (٣٢٣٥مرفـــق قـــرار اجلمعيـــة العامـــة (الفـــضاء اخلـــارجي 
التـسمية   (PRISMA Tango و 028B-2010)التسمية الدوليـة     (PRISMA Mangoئيني  اجلسمني الفضا 

  ).028F-2010الدولية 
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  املرفق
    *بيانات تسجيل اجلسمني الفضائيني اللذين أطلقتهما السويد    
    PRISMA Mango   

  معلومات مقّدمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
  

 028B-2010  :ة لدى جلنة أحباث الفضاءالتسمية الدولي
 PRISMA Mango  :اسم اجلسم الفضائي

 السويد  :دولة التسجيل
    تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق

 دقيقة ٤٢ و١٤، الساعة ٢٠١٠يونيه / حزيران١٥  :تاريخ اإلطالق  
   بالتوقيت الكوين املنّسق ثانية١٦و

  االحتاد الروسي  :إقليم أو موقع اإلطالق  
    لبارامترات املدارية األساسيةا

   دقيقة١٠٠.١  :الفترة العقدية  
   درجة٩٨.٢٨  :زاوية امليل  
   كيلومترا٧٩٤.٣ً  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٣٠.٠ً  :نقطة احلضيض  

عرض إيضاحي لتكنولوجيا التحليق التشكيلي   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  لني يتألف املشروع من سات: مالحظة(وااللتقاء 

   .PRISMA Tango وPRISMA Mangoمها 
  )028F-2010حتت رقم  مسّجل Tangoو

اخلروج من /العودة/تاريخ االضمحالل
  مل ُيحدد بعُد  :املدار

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

  التاريخ الذي يتوقف فيه اجلسم 
  :عن العمل

  ٢٠١١ديسمرب / األول كانون٣١

 /www.prismasatellites.se  :املوقع على اإلنترنت
 اجمللس الوطين السويدي للشؤون الفضائية  :مالك اجلسم الفضائي أو مشّغله

  Dnepr  :مركبة اإلطالق
                                                         

 وأعادت األمانة العامة ٦٢/١٠١ مت املعلومات باستخدام االستمارة املعّدة عمالً بقرار اجلمعية العامةدِّقُ  *   
 .تشكيل نسقها
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PRISMA Tango  
  

 معلومات مقّدمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
 028F-2010  :التسمية الدولية لدى جلنة أحباث الفضاء

  PRISMA Tango  :اسم اجلسم الفضائي
 السويد  :دولة التسجيل

    تاريخ وإقليم أو موقع اإلطالق
 دقيقة ٤٢ و١٤، الساعة ٢٠١٠يونيه / حزيران١٥  :تاريخ اإلطالق  

   ثانية بالتوقيت الكوين املنّسق١٦و
  حتاد الروسياال  :إقليم أو موقع اإلطالق  

    البارامترات املدارية األساسية
   دقيقة١٠٠.١  :الفترة العقدية  
   درجة٩٨.٢٨  :زاوية امليل  
   كيلومترا٧٩٤.٣ً  :نقطة األوج  
   كيلومترا٧٣٠.٠ً  :نقطة احلضيض  

عرض إيضاحي لتكنولوجيا التحليق التشكيلي   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  املشروع من ساتلني يتألف : مالحظة(وااللتقاء 

   .PRISMA Tango وPRISMA Mangoمها 
  )228B-2010ل حتت رقم  مسّجMangoو

اخلروج من /العودة/تاريخ االضمحالل
  مل ُيحدد بعُد  :املدار

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

ئي التاريخ الذي يتوقف فيه اجلسم الفضا
  :عن العمل

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١

  /www.prismasatellites.se  :اإلنترنتاملوقع على 
 اجمللس الوطين السويدي للشؤون الفضائية  :مالك اجلسم الفضائي أو مشغله

 Dnepr  :مركبة اإلطالق
 


