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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

  مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة معلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

   موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٢مارس / آذار٦رة شفوية مؤرَّخة مذكّ    
      )فيينا(من البعثة الدائمة لبولندا لدى األمم املتحدة 

حتياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم       ) فيينـا (البعثة الدائمة لبولندا لـدى األمـم املتحـدة          هتدي    
املتحدة ويـشرفها أن تقـدِّم إليـه، وفقـاً للمـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة يف               

معلومات عن الساتل البولنـدي     )) ٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة     (الفضاء اخلارجي   
  ).انظر املرفق (PW-Satل األو
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    املرفق
  *بولندابيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته    

  
  PW-Sat    
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 PW-Sat  :اسم اجلسم الفضائي
 ١  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية
 بولندا  :دولة السجل

    فرنسا، وكالة الفضاء األوروبية  :خرىالدول املطلقة األ
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

، ٠٠  ، الدقيقة١٠، الساعة ٢٠١٢فرباير / شباط١٣ :تاريخ اإلطالق 
 ، بالتوقيت العاملي املنسق٠٠الثانية 

   غيانا الفضائي، كورو، غيانا الفرنسيةمركز  :إقليم اإلطالق أو موقعه 
  ألساسيةالبارامترات املدارية ا

  دقيقة١٠٢,٤٨  :الفترة العقدية 
  درجة٦٩,٥  :زاوية امليل 
  كيلومترا١ً ٤٤٩ :نقطة األوج 
  كيلومترا٢٩٥ً :نقطة احلضيض 

وقد بناه .  هو الساتل األول الذي تطلقه بولنداPW-Sat  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
طالب جامعة وارسو للتكنولوجيا باستخدام معيار 

 PW-Satوالوظيفة العامة للساتل . (Cubesat) كوبيسات
هي اختبار جهاز تعزيز قدرة السحب إلخراج األجسام 

الفضائية املوجودة يف مدار أرضي منخفض من املدار بعد 
أما الوظيفة الثانية فهي تعليم الطالب . مرحلتها التشغيلية

يف جماالت هندسة الفضاء وعمليات بعثات األجسام 
 ٤٣٥,٠٢٠ويبلغ تردد الوصلة الصاعدة . الفضائية

.  ميغاهريتز١٤٥,٩٠٠ميغاهريتز وتردد الوصلة اهلابطة 
وتقع احملطات األرضية اليت تتلقى القياس عن ُبعد وتبث 

  .تعليمات التحكم عن ُبعد يف وارسو وغيدينا ببولندا
───────────────── 

  ٦٢/١٠١الً بقرار اجلمعية العامة هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عم قُدِّمت  * 
  .وأعادت األمانة تصميمه
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  معلومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة 
   يف الفضاء اخلارجي

  :مالك اجلسم الفضائي أو مشِّغله
  

 جامعة وارسو للتكنولوجيا

 (Vega)فيغا   :مركبة اإلطالق

 هو واحد من ستة سواتل من نوع PW-Satالساتل   :معلومات أخرى
 بناها طالب اجلامعات األوروبية (Cubesat)كوبيسات 

ق فيغا وكانت احلموالت الثانوية ألول حتليق ملركبة اإلطال
أما احلمولة األساسية فكانت . ٢٠١٢فرباير /يف شباط

تتألف من ساتل لدراسة النسبية العامة بأشعة الليزر 
(LARES) ، وهو ساتل غري فاعل يستخدم لقياس حقل

وتوىل مكتب . (ALMASat)، والساتل جاذبية األرض
التعليم التابع لوكالة الفضاء األوروبية توفري الفرصة 

  .ل كوبيسات األوروبيةإلطالق سوات
  
 


