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 ة العامةألمانا 
 

V.03-87788 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                     
 

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام

 املطلقة يف الفضاء اخلارجي
  

 
، موجهة إىل األمني العام من البعثة الدائمة            ٢٠٠٣أغسطس   / آب٢١رخة ؤم  ةيو فش ةركذم  

 * )فيينا (للجمهورية التشيكية لدى األمم املتحدة       
 
حتياهتا لألمني العام لألمم       ) فيينا (بعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى األمم املتحدة            هتدي ال   

املتحدة وتتشرف أن حتيل إليه، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي              
 ٢٠٠٣يونيه /ان حزير ٣٠، الذي أطلق يف   MIMOSA، بيانات التسجيل اخلاصة بالساتل التشيكي    (*)

 ).أنظر املرفق  (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______  
 

  .، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة     (*) 
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 املرفــق 
 

 (*) MIMOSAبيانات التسجيل األساسية للساتل التشيكي  
 

 .اجلمهورية التشيكية جنبا إىل جنب مع االحتاد الروسي         :  الدول اليت أطلقت اجلسم الفضائي       
 

 خلدمات  Eurokotد نفذت عملية اإلطالق شركة       وق     
إطالق األجسام الفضائية كجزء من البعثة املتعددة            

، وذلك باستخدام منصة إطالق        (MOM)املدارات  
وقامت بتصنيع الساتل        .  Rokotروسية من نوع      

MIMOSA           املخصص لقياس تسارع السواتل، شركة 
جلمهورية    األجهزة الفضائية التابعة ألكادميية العلوم يف ا 

وتعود ملكية حمطة مراقبة الساتل ومعدات          .  التشيكية
استقبال القياسات عن بعد الواقعة يف بانسكافيس يف         
مشال بوهيميا إىل معهد فيزياء الغالف اجلوي التابع         

 .ألكادميية العلوم املذكورة 
 

 حسب تسمية جلنة       (  MIMOSA, 2003-031B : تسمية اجلسم الفضائي ورقم تسجيله      
 )).كوسبار (لفضاء ا

 
  حسب ١٤ر١٥، الساعة ٢٠٠٣يونيه  /حزيران  تاريخ اإلطالق واإلقليم الذي أطلق       

 التوقيت الكوين املنسق، من إقليم االحتاد الروسي              ٣٠   :   منه اجلسم الفضائي   
 ).مركز بيليستيك الفضائي  (

 
 البارامترات املدارية األساسية  

 
   دقيقة ٩٦ر٣١   الفترة العقدية  
   درجة ٩٦ر٨٢    امليل  زاوية 
   كيلومتر ٨٤٨   نقطة األوج   
   كيلومتر ٣١٩   نقطة احلضيض     

 
 الفضائية مصممة ألغراض القياس        MIMOSAمركبة     :الوظيفة العامة للجسم الفضائي    

الدقيق جدا ملقاومة اهلواء يف الغالف اجلوي وغري ذلك             
كضغط األشعة    (من القوى غري الناشئة عن اجلاذبية       

، اليت   )وضغط اإلشعاعات األرضية دون احلمراء      الشمسية  
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والساتل الذي تبلغ    .  تعيق حركة السواتل االصطناعية    
 كغم حيتوي على جهاز علمي     ٥١ر٣كتلته اإلمجالية  

واحد، هو مقياس للتســارع متناهي الصغر، ميكنه رصد         
تبلغ  (املتغريات يف تسارع السواتل بدرجة عالية من الدقة            

 ).٢انية   متر يف الث  ١٠- ١٠
 

وألغراض هذا النوع من القياسات، فقد كان من                  
الضروري تصميم ساتل صغري جدا فريد من نوعه وله          

 ٥٧٠ × ٥٦٠ × ٥٦٠وبأبعاد (شكل اعتيادي متاما   
وتركيب مقياس التسارع املتناهي الصغر يف        ) امليمتر

ومن غري    .  مركز جاذبيته بدرجة عالية جدا من الدقة      
وهناك   .  ناورة مدارية خالل هذه البعثة     املتوقع حدوث م  

وسائل تقنية ذات قدرة منخفضة للقياسات الساتلية عن              
أما العمر    .  بعد والتوجيه عن بعد باستخدام منصة هوائية         

  موستستخد  .   شهرا١٨التشغيلي املتوقع للساتل فيبلغ     
بياناته لوضع منوذج تفصيلي لكثافة الطبقة العليا من        

 .غريات اليت تطرأ عليها   الغالف اجلوي واملت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______  
 

  .استنسخت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت به             (*) 


