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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٢أغسطس / آب٥مذكرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

حتياهتا إىل األمني العام لألمم     ) فييـنا (ئمـة للـيابان لـدى األمـم املـتحدة           هتـدي البعـثة الدا     
املــتحدة، وتتشــرف بــأن حتــيل، وفقــا لــلمادة الــرابعة مــن اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف   

ــة   (الفضــاء اخلــارجي   ــية العام ــرار اجلمع ــرفق)٢٩-د (٣٢٣٥ق ــات عــن اطــالق   )، امل ، معلوم
ــياباين  ســاتل معــدات  (Laser Ranging Equipment” (LRE)“ل  وســات”BSAT-2a“الســاتل ال

السـاتل   (Mission Demonstration Test Satellite” (MDS-1)“والسـاتل  ) حتديـد املـدى باللـيزر   
 Demonstrator of Atmospheric Flight“والسـاتل  ) االختـباري االيضـاحي ألغـراض البعـثات    

with Hyper Speed” (DASH))   ان الفائق السرعة يف الغالف اجلويالسـاتل االيضـاحي للطري (
 ).انظر املرفق(

املسجل مبوجب   (”ASTRO-D“وتـود البعـثة الدائمـة أن تـبلّغ األمني العام بأن الساتل               
 وبــأن الســاتل  ٢٠٠١مــارس / آذار٢مل يعــد موجــودا بــتاريخ   ) ST/SG/SER.E/264الوثــيقة 

ــية   ــوارد األرضـــ ــة املـــ ــياباين املخصـــــص لدراســـ ــيقة املســـــج ((JERS-1)الـــ ل مبوجـــــب الوثـــ
ST/SG/SER.E/252 ( ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣مل يعد موجودا بتاريخ. 
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   املرفق 
   بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها اليابان                         

  BSAT-2a -ألف  
 BSAT-2a   :اسم الساتل -١

 011B-2001    :الرمز -٢

 اليابان  :اسم الدولة املطلقة -٣

 ٥١/٢٢ يف الساعة ٢٠٠١مارس / آذار٨  :ريخ ووقت االطالقتا -٤
 بالتوقيت العاملي

 مركز غيانا الفضائي،   :موقع االطالق -٥
 كورو، غيانا الفرنسية     

 :البارامترات املدارية األساسية -٦

  دقيقة١ ٤٣٦  :الفترة العقدية )أ( 

  درجة٠,٠٣٦  :زاوية امليل )ب( 

  كيلومترا٣٥ ٧٩٧  :نقطة األوج )ج( 

  كيلومترا٣٥ ٧٧٦  :نقطة احلضيض )د( 

 البث اإلذاعي الداخلي املباشر   :الوظيفة العامة -٧

 ٥-آريان   :مركبة االطالق -٨

 آريانسبيس :املنظمة اليت قامت باالطالق -٩
  

  )ساتل معدات حتديد املدى بالليزر          (Laser Ranging Equipment -باء  
 Laser Ranging Equipment (LRE)   :اسم الساتل -١

 038A-2001    :الرمز -٢
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 اليابان  :اسم الدولة املطلقة -٣

 ٠٠/٧ يف الساعة ٢٠٠١أغسطس / آب٢٩  :تاريخ ووقت االطالق -٤
 بالتوقيت العاملي

 مركز تانيغاشيما الفضائي،   :موقع االطالق -٥
 كاغوشيما، اليابان     

 ):سبتمرب/أيلول ٢١يف (البارامترات املدارية األساسية  -٦

  دقيقة٦٤٠  :الفترة العقدية )أ( 

  درجة٢٨,٥  :زاوية امليل )ب( 

  كيلومتر٣٦ ٢٠٥,٣  :نقطة األوج )ج( 

  كيلومتر٢٥٣,٠  :نقطة احلضيض )د( 

  مركبة لتقييم احلمولة طّورت لتقديرLRE   :الوظيفة العامة -٧
 H-IIA.F1دقة قذف مركبة االطالق      

 H-IIA.F1مركبة اإلشارة    :مركبة االطالق -٨

 (NASDA)الوكالة الوطنية للتنمية الفضائية باليابان  :املنظمة اليت قامت باالطالق -٩
  

الساتل االختباري         (”Mission Demonstration Test Satellite “Tsubasa -جيم   
  )االيضاحي ألغراض البعثات          

 Mission Demonstration Test Satellite  (MDS-1)   :اسم الساتل -١
“Tsubasa” 

 003A-2002    :الرمز -٢

 اليابان  :اسم الدولة املطلقة -٣

 ٤٥/٢ يف الساعة ٢٠٠٢فرباير / شباط٤  :تاريخ ووقت االطالق -٤
  العاملي بالتوقيت

 مركز تانيغاشيما الفضائي   :موقع االطالق -٥

 كاغوشيما، اليابان     
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 ):فرباير/ شباط٥ يف(البارامترات املدارية األساسية  -٦

  دقيقة٦٣٥  :الفترة العقدية )أ( 

  درجة٢٨,٥  :زاوية امليل )ب( 

  كيلومترا٣٥ ٦٩٦  :نقطة األوج )ج( 

  كيلومتر٥٠٠  :نقطة احلضيض )د( 

ــاتل      :الوظيفة العامة -٧ ــذا الس ــداف ه ــن   (MDS-1)أه ــتحقق م ــي ال  ه
األجـزاء التجارية يف املدار، والتحقق من تكنولوجيا     

 أحجـــام املكونـــات، وقـــياس بـــيانات البيـــئة تصـــغري
 ).االشعاع وما شابه(الفضائية 

 H-IIA.F2مركبة االطالق    :مركبة االطالق -٨

 الوكالة الوطنية للتنمية الفضائية باليابان :املنظمة اليت قامت باالطالق -٩
  

 Demonstrator of Atmospheric Flight with Hyper Speed  (DASH) -دال  
  )ل االيضاحي للطريان الفائق السرعة يف الغالف اجلوي                  السات (
 Demonstrator of Atmospheric Flight with Hyper   :اسم الساتل -١

Speed  (DASH) 

 003B-2002    :الرمز -٢

 اليابان  :اسم الدولة املطلقة -٣

 ٤٥/٢ يف الساعة ٢٠٠٢فرباير / شباط٤  :تاريخ ووقت االطالق -٤
 يالعامل بالتوقيت

 مركز تانيغاشيما الفضائي   :موقع االطالق -٥
 كاغوشيما، اليابان     

 :البارامترات املدارية األساسية -٦

  دقيقة٦٣٥  :الفترة العقدية )أ( 

  درجة٢٨,٥  :زاوية امليل )ب( 
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  كيلومترات٣٥ ٩١٠  :نقطة األوج )ج( 

  كيلومتر٥٠٠  :نقطة احلضيض )د( 

 مـــن تكنولوجـــيا معـــاودة الدخـــول العالـــية الـــتحقق   :الوظيفة العامة -٧
 السرعة إىل األرض

 H-IIA.F2مركبة االطالق    :مركبة االطالق -٨

معهـد علـوم الفضـاء واملالحـة اجلويـة التابع للوكالة             :املنظمة اليت قامت باالطالق -٩
 الوطنية للتنمية الفضائية باليابان

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


