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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  26أيار/مايو  2020موجهة إلى األمين العام من البعثة الدائمة
لبولندا لدى األمم المتحدة (فيينا)

تتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئم البولـد الـداامـد للملحـدا لـدن األمم المتحـدة
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته بولندا*
KRAKsat

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
اسم ال سم الفخ اا:

KRAKsat

التسميد المطحيد:

5

:

اولد الس

بملحدا

الدول المي قد األخئن:

المالي ت المتحدة األمئيايد

ت يخ اإلطالق وإع يمه أو ممعوه:

 3تممز/يمليه  ،2019الس عد  11و 50اقيقد وصفئ ث نيد
لتمع ت الو لما المحسج؛ أط ج ا الفخ م محيد
الفخ الدوليد

الب امتئات المدا يد األس سيد
الفتئة الوقديد:

 92,7اقيقد

زاويد الم :

 51,6418ا مد

نقيد األوج:

 416,5ك ممت ائ

نقيد الحخيض:

 412,6ك ممت ائ

المظيفد الو مد ل سم الفخ اا:

المهمد الئايسيد ل س ت ها التحقج م كيفيد تصئم الس ا
الممغحط المسمى  ferrofluidا الفخ الف ما .وتسوى
البولد إلى استفدامه كحذا د ا الفخ الف ما ،ك ث
ال تممد م ذبيد ،وذلك بمضوه ا كئكد اوا ة ا م ل
مغح طيسا .وإذا تك األمئ لح ح ،سمم يدو الس ا
لسئعد المتمعود ويغ ئ ات ه او ا الس ت

معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
التغ ئ ا الح لد أثح التشغ :
الظئوم الف زي ايد عحد نق ال سم
الفخ اا إلى مدا تف ص:

سمم يفئج الس ت م المدا سلب مق ومد الهما ا صيف
ع ا 2020

الممعع الشباا:

www.kraksat.pl/space/en

م لك ال سم الفخ اا أو مشغ ه:

م مود  AGHل و ما والتكحملممي

مئكبد اإلطالق:

Cygnus NG-11 ،Antares 230

__________

* عدمت هذه المو مم ت ستفداا االستم ة الذي أعدت عمال ق ائ ال مةيد الو مد  ،101/62وها موئوضد لشا الذي صممته األم ند.
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