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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية

معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مذكرة شفوية مؤرخة  2كانون األول/ديسمبر  ،2020موجهة إلى األمين العام من البعثة
الدائمة لليتوانيا لدى األمم المتحدة

تتش ـ ـ ـ ـ ــاد الة لل الدايمل لى تألام ا لدح األمم المتحدة فقا تح ما ة اا لىمامة الااف ل مس ات ا ل ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ م

األج ام المطىال ي ال ضاء الخارجي (ما ق قاار ال مع ل ال امل ( 3235م))29-ا م ىألمات عس ج م أطىاته
ي ال ضاء الخارجي شاكل الهندسل ال ضاي ل ال أليل الى تألام ل (( )NanoAvionics, LLCامظا الما ق).

()1

__________
( )1أمخىت ب امات ال م ال ضايي المشار إل ه ي الما ق ي س م األج ام المطىال ي ال ضاء الخارجي ي  7كامألا األةل/مي مبا .2020
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المرفق
بيانات تسجيل جسم فضائي أطلقته ليتوانيا*
LacunaSat-3
معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
الت م ل الدةل ل الم تمدة

2020-068G

لدح ل نل أفحاث ال ضاء:
م ال ضايي:

اسم ال

الت م ل الألطن ل/رقم الت
مةلل ال

LacunaSat-3

م:

م:

2020-LT-01

ل تألام ا

الدةل المطىال األخاح:

االتحام الاةسي

تاريخ اإلطالق ةإقى مه أة مألق ه:

 28أيىألل/سبتمبا  2020فالتألق ت ال المي المن ق؛
مألقع اإلطالق ي بى

ت كا االتحام الاةسي

الةارامتاات المداريل األساس ل:
ال تاة ال اديل:

 96,2م ال

زاةيل الم م:

 97,67مرجل

ماطل األةج:

 575ك ىألمت اا

ماطل الحض ض:

 575ك ىألمت اا

الألظ ل ال امل لى

م ال ضايي:

الخدمات ال اتى ل ةعاض تألض حي لىتكنأللألج ا

معلومات إضافية طوعية مقدمة من أجل إدراجها في سجل األجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
مالك ال

م ال ضايي أة مشغىه:

NanoAvionics, LLC
Mokslininku str. 2A
Vilnius, Lithuania

(من ق تاخ ص التاممات الااميأليل:
Rolanda Blinovaitė, +370 675 51296,

)rolanda.blinovaite@nanoavionics.com

ماكةل اإلطالق:

Soyuz-2/Fregat

__________
* قدمت هذه الم ىألمات فاستخدام ممألذج االستمارة الذي أعد عمال فااار ال مع ل ال امل  62/101ةأعامت األمامل تصم مه.
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