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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية 

    
   التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة معلومات مقّدمة وفقاً    

      يف الفضاء اخلارجي
  موّجهة إىل األمني العام  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٤مذكّرة شفوية مؤّرخة     

      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 
حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا ( البعثـة الدائمـة لليابـان لـدى األمـم املتحـدة              هتدي  

الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة        ألحكام املادة    إليه، وفقاً  تقّدماملتحدة ويشّرفها أن    
الـة   تغـيري يف ح ، معلومات عن))٢٩- د (٣٢٣٥رفق قرار اجلمعية العامة   م(يف الفضاء اخلارجي    

) 081C-2000 التــسمية الدوليــة ( LDREX:لة ســابقاً ومهــااثــنني مــن األجــسام الفــضائية املــسّج
  ).انظر املرفق) (019A-2003 التسمية الدولية (MUSES-Cو
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    املرفق
 ة فضائيأجسام معلومات إضافية، مبا فيها تغيريات يف احلالة، بشأن   

  * سابقاًاليابانسجلتها 
    

    (LDREX)قابلة للنشر جتربة عاكسة كبرية     
   التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي وفقاًمةقّدمعلومات م    

 
جلنة أحباث لدى املعتمدة التسمية الدولية 

 :الفضاء
2000-081C 

 (LDREX) جتربة عاكسة كبرية قابلة للنشر :اسم اجلسم الفضائي

 081C-2000 :التسمية الوطنية

 باناليا :دولة السجل

 ST/SG/SER.E/407 : التسجيلةرمز وثيق

 :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 الساعة صفر ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠ :تاريخ اإلطالق  
  بالتوقيت العاملي املنّسق٢٦الدقيقة 

 مركز غيانا الفضائي، غيانا الفرنسية :هاإلطالق أو موقعإقليم   

   األساسيةيةبارامترات املدارال

  دقيقة٦٣٣ :الفترة العقدية  

  درجة١.٩٩ :امليلزاوية   

 اً كيلومتر٣٥ ٨٨٣ :نقطة األوج  

  كيلومتر٢٠٠ :نقطة احلضيض  

───────────────── 
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١ عمال بقرار اجلمعية العامة الذي أُعدَّدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج قُ * 
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 (LDREX)جتربة العاكسة الكبرية القابلة للنشر  : للجسم الفضائيالوظيفة العامة
عبارة عن منوذج جزئي على مقياس صغري 

 يف إطار ساتل(LDR)للعاكسة الكبرية القابلة للنشر
االختبار اهلندسي الثامن، الذي كان قيد اإلنشاء 

، وكان عليه ٢٠٠٣ومن املزمع إطالقه يف عام 
إجراء جتارب يف املدار للتحقق من حسن تصميم 

 .العاكسة الكبرية القابلة للنشر

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  :اخلروج عن املدار /اجلوي

 ٢٠١٠مارس / آذار٢١

  
    معلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    

 )١٣٨الرحلة ( Ariane 5  :مركبة اإلطالق
    

    MUSES-C “Hayabusa”    
    وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمةمقّدمعلومات     

لدى جلنة أحباث املعتمدة التسمية الدولية 
 :فضاءال

2003-019A 

املركبة الفضائية العلمية العشرون، املركبة  :اسم اجلسم الفضائي
 (MUSES-C)الفضائية لإليضاح اهلندسي

“Hayabusa” 

 019A-2003 :التسمية الوطنية

  اليابان :دولة السجل
 ST/SG/SER.E/463 : التسجيلةرمز وثيق

 :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 الثانية صفر ٢٩ الدقيقة ٤مايو الساعة / أيار٩ :تاريخ اإلطالق  
 بالتوقيت العاملي املنّسق 

مركز كاغوشيما (مركز أوشينورا الفضائي   :هاإلطالق أو موقع إقليم  
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 ، كاغوشيما، اليابان)الفضائي سابقا

   األساسيةيةبارامترات املدارال

  يوما٥٩٠ً- ٥٣٠ :الفترة العقدية  

  درجة١.٧ - ١.٣ :امليلزاوية   

  كيلومتر٢٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :نقطة األوج  

  كيلومتر١٣٩ ٠٠٠ ٠٠٠ :نقطة احلضيض  

 التحقق من العيـّنة ومن عائد التكنولوجيا :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  :اخلروج عن املدار /اجلوي

 ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٣

  
    أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات إضافية طوعية من     

الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي  :مالك اجلسم الفضائي أو مشغـّله
 ) معهد الفضاء والعلوم الفلكية سابقاً(

  M-V-5 :مركبة اإلطالق
 األساسية املوصوفة هي كما يةبارامترات املدارال :معلومات أخرى

 ٢٠٠٣مايو /أيار ٩كانت يف 
  
 


