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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  معلومات مقدَّمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة     
      يف الفضاء اخلارجي

 موجَّهة إىل األمني العام ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ    
      )من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة (فيينا

، وفقــاً للمــادة ُتحيــلأن بــالبعثــة الدائمــة لليابــان لــدى األمــم املتحــدة (فيينــا)   تتشــرَّف  
الرابعة من اتفاقيـة تسـجيل األجسـام املطْلَقـة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة           

يف تغيُّــرات الفضــائية أطلقتــها اليابــان، مبــا يف ذلــك  أجســام عــن))، معلومــات ٢٩-(د ٣٢٣٥
  (انظر املرفق). حالتها
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   املرفق
أطلقتها اليابان، مبا يف ذلك اليت فضائية الجسام األ بيانات تسجيل   

      *التغريات يف حالتها
  PROITERES      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 سمية الدولية املعتمدة لدى جلنةالت
 أحباث الفضاء:

2012-047B 

املوجود على منت سفينة ك الصاروخي الكهربائي احملرِّ  االسم:
 فضائية صغرية، والتابع ملشروع معهد أوساكا للتكنولوجيا

)PROITERES( 
 047B-2012 التسمية الوطنية:

 اليابان دولة السجل:
 نداهل املطِلقة األخرى: الدول

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

بالتوقيت  دقيقةً ٢٣و٤، الساعة ٢٠١٢أيلول/سبتمرب٩ تاريخ اإلطالق: 
 العاملي املنسَّق

مركز ساتيش داوان الفضائي، سريهاريكوتا، والية أندرا  إقليم اإلطالق أو موقعه: 
 براديش، اهلند

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩٧,٧ً ة:الفترة العقدي 
 درجة٩٨,٢ً زاوية امليل: 
 اًكيلومتر٦٥٣,١ نقطة األوج: 
 اًكيلومتر٦٣٤,٩ نقطة احلضيض: 

مها تقدمي عرض إيضاحي  PROITERESمهمتا بعثة الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
ان مبحرك كهربائي من أجل ساتل عُملتكنولوجيا حتليق 

اليابان باستخدام  فائق الصغر، ورصد ناحية كانساي يف
  كامريا عالية االستبانة

───────────────── 
  .وأعادت األمانة تصميمه ٦٢/١٠١باستخدام النموذج الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة  املعلوماتهذه  قُدِّمت   * 
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  إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطْلَقة معلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
  www.oit.ac.jp/elc/~satellite/index-e.html الشبكي: املوقع

 معهد أوساكا للتكنولوجيا سم الفضائي أو مشغِّله:مالك اجل

 Polar Satellite Launch Vehicle CA C-21 (PSLV C-21) مركبة اإلطالق:
  املؤسسة املطِلقة هي املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء معلومات أخرى:

      
  WNISAT-1    
    الفضاء اخلارجيمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف معلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2013-066H 

 WNISAT-1  االسم:

 066H-2013 التسمية الوطنية:
 اليابان دولة السجل:

 االحتاد الروسي الدول املطِلقة األخرى:
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

ائق دق ١٠و ٧، الساعة ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢١ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّقثوان١٠و

 قاعدة ياسين لإلطالق، أورنبورغ، االحتاد الروسي إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩٩ً الفترة العقدية: 

 درجة٩٧,٧٨ً زاوية امليل: 

 اًكيلومتر٨٤٩ نقطة األوج: 

 اًكيلومتر٥٩٣ :نقطة احلضيض 

  ي  رصد اجلليد البحري يف منطقة البحر القطب-١ الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
  ومناطق أخرى

 رصد ثنائي أكسيد الكربون-٢
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   ل األجسام املطْلَقةإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

  .Weathernews Incشركة :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله
  Dneprمركبة إطالق من طراز  مركبة اإلطالق:
  البارامترات املدارية األساسية هي كما كانت  :معلومات أخرى

  ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف 
"كومسوتراس" املؤسسة املطِلقة هي شركة الفضاء الدولية 

Kosmotras 
      

    ShindaiSat      
    تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجي مة وفقاً التفاقيةمعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-009A 

 ShindaiSat  االسم:

 009A-2014 التسمية الوطنية:
 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 دقيقةً ٣٧و ١٨، الساعة ٢٠١٤شباط/فرباير٢٧ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩٢,٣ً الفترة العقدية: 

 درجة٦٥,٠ً زاوية امليل: 

 كيلومترا٣٩٦ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٣٨١ً نقطة احلضيض: 

بُّباً (الذي ُيسمَّى حت ShindaiSatاملهمة الرئيسية للساتل  لعامة للجسم الفضائي:الوظيفة ا
"Ginrei"هو إجراء عرض عملي لالتصاالت بواسطة الضوء (

املصدر للضوء، ملسافات املرئي، باستخدام الصمام الثنائي 
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(عدة مئات من الكيلومترات)  اطويلة جد  
 د وتضمني املوجَهباتباع طريقة اإلبراق اإلزاحي للترد
بواسطة  ShindaiSatاملتواصلة. وجيري التحكم بالساتل 

َعَجلتني َرُدودَتْين وثالثة ُعزوم مغنطيسية لتوجيه لوح إصدار 
") حنو نظري السَّمت أو Z+الضوء يف الصمام الثنائي (احملور "

ساع زوايا إشعاع حنو حمطة أرضية اعتباطية. وبسبب اتِّ
  رجات)، ميكن ملنطقة يناهز قُطرها د ٦األضواء الصادرة (

كيلومتراً أن ُتالحظ األضواء يف الوقت نفسه. ومن أجل  ٤٠
إزالة تضمني إشارات اإلبراق اإلزاحي للتردد، يلزم وجود 

 (ال يقل قطرها عن متر واحد). ذي فتحة كبريةِمقراب
    

   طْلَقةل األجسام املإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

  الوطنيةاملؤسسة اجلامعية جامعة شينشو، مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:
  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 23 (H-IIA-23F) مركبة اإلطالق:

 آذار/ ١٣البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  معلومات أخرى:
 ٢٠١٤مارس

تان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات املؤسستان املطِلق  
  الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

      
    ITF-1 ")Yui("      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-009B 

 ")ITF-1")Yui  االسم:

 009B-2014 التسمية الوطنية:
 اليابان دولة السجل:
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 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

دقيقةً  ٣٧و ١٨، الساعة ٢٠١٤شباط/فرباير٢٧ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 دارية األساسيةالبارامترات امل
 دقيقة٩١,٨ً الفترة العقدية: 

 درجة٦٥,٠ً زاوية امليل: 

 كيلومترا٣٧٧,٩ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٣٦٨,٥ً نقطة احلضيض: 

جهاز إرشاد تيليمتري ذا تردد  ITF-1يستخدم الساتل -١ الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
 كود ميغاهريتز لبث نغمة صوتية تستند إىل ٤٣٥قدره 

ُمورس على ُمرِسلة تضمني ترددي تعمل بقدرة َخْرج 
النغمة الصوتية كيلوواط. وميكن استقبال  ٣٠٠قدرها 

 امثل ُمرِسل ُمستقبِل حممول يدويباستعمال جهاز بسيط، 
  Yagi-Udaمزوَّد هبوائي بسيط من طراز 

التحقق من أداء نوع جديد من املُعاِلجات الدقيقة  -٢
  الفضاء يف بيئة

التحقق من أداء نوع جديد من اهلوائيات الشريطية  -٣
 الصغرية

تاريخ االضمحالل/العودة إىل الغالف
 اجلوي/اإلنزال من املدار:

دقيقة  ٤٠و٩، الساعة ٢٠١٤حزيران/يونيه٢٩
  بالتوقيت العاملي املنسَّق

    
   املطْلَقةل األجسام إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 جامعة تسوكوبا مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 23 (H-IIA-23F) مركبة اإلطالق:
 نيسان/ ٦البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  :معلومات أخرى

  ٢٠١٤أبريل 
يشي للصناعات املؤسستان املطِلقتان مها شركة ميتسوب

  الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
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    OPUSAT ")CosMoz("      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-009D 

 ")OPUSAT")CosMoz  االسم:

 009D-2014 ية الوطنية:التسم
 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

دقيقةً  ٣٧و ١٨، الساعة ٢٠١٤شباط/فرباير٢٧ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 اسيةالبارامترات املدارية األس
 دقيقة٩١,٨ً الفترة العقدية: 

 درجة٦٥,٠ً زاوية امليل: 

 كيلومترا٣٦٢,٩ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٣٦٢,٩ً نقطة احلضيض: 

هي إنشاء نظام هجني لإلمداد  OPUSATمهام الساتل الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
عمالن باستخدام ُمواِسع وبطارية َي بالطاقة الكهربائية

ات الليثيوم، وجتريب ذلك النظام والتحقق من بإيون
 سالمة عمله

    
   ل األجسام املطْلَقةإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 ُمَتَصرِّفيَّة أوساكاجامعة مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 23 (H-IIA-23F) مركبة اإلطالق:
نيسان/  ٣البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  :معلومات أخرى

  ٢٠١٤أبريل 
املؤسستان املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات 

    الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
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      ")TeikyoSat-3ساتل رصد امليكروبات ("    
    فقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمة ومعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-009E 

 ")TeikyoSat-3ساتل رصد امليكروبات ("  االسم:

 009E-2014 التسمية الوطنية:
 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

دقيقةً  ٣٧و ١٨، الساعة ٢٠١٤شباط/فرباير٢٧ ق:تاريخ اإلطال 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩٢,٢ً الفترة العقدية: 

 درجة٦٥,٠ً زاوية امليل: 

 كيلومترا٣٨٥,٢ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٣٧٥,٢ً نقطة احلضيض: 

هي رصد سلوك اجلسم الثمري  TeikyoSat-3مهمة الساتل  الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
   Dictyostelium discoideumيف الِفطر املخاطي اخلَلَوي 

أثناء فترة التَّماُيز يف ظروف تدّني اجلاذبية وشدة اإلشعاع 
  السائدة يف الفضاء اخلارجي

ه التحديد، سوف تلتقط كامريا موجودة على وعلى وج
منت الساتل صوراً للجسم الثمري وترسلها إىل األرض 

من أجل مضاهاهتا بالصور املوجودة على األرض. ويتوقع 
أن تفضي هذه املقارنة إىل تكوين معارف متبصرة جديدة 

 عن العمليات البيولوجية
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   ل األجسام املطْلَقةجها يف سجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدرامعلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اخلارجي مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 23 (H-IIA-23F) مركبة اإلطالق:
آذار/  ٢٧البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  :معلومات أخرى

  ٢٠١٤مارس 
املؤسستان املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات 

  الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
      

      ")ARTSAT1: INVADER(" نِّي األولفالساتل ال    
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 ية املعتمدة لدى جلنةالتسمية الدول
 أحباث الفضاء:

2014-009F 

 ")ARTSAT1: INVADER("نِّي األولفالساتل ال  االسم:

 009F-2014 التسمية الوطنية:
 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

دقيقةً  ٣٧و ١٨، الساعة ٢٠١٤شباط/فرباير٢٧ تاريخ اإلطالق: 
 نسَّقبالتوقيت العاملي امل

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩٢,١ً الفترة العقدية: 

 درجة٦٥,٠ً زاوية امليل: 

 كيلومترا٣٩٢ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٣٦٤,١ً نقطة احلضيض: 

ي يف جمال الفنون  اتل التفاعلي ألغراض البحث التجريبالس الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
من فئة  واحدة)، املكوَّن من وحدة INVADERوالتصميم (
 ، هو مشروع فين تابع جلامعة تاما للفنون. وهذه"كيوبسات"
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ARTSAT: Art and Satelliteأول بعثة للمشروع املسمى "هي 

Project وسوف ُيسهم هذا الساتل يف أوساط إذاعات اهلواة ."
نظور ميدان الفنون. وحيمل الساتل بضعة أجهزة من م

 استشعار ستوفر بيانات ُتستخدم يف األعمال الفنية
    

   ل األجسام املطْلَقةإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اخلارجي مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 23 (H-IIA-23F) مركبة اإلطالق:
آذار/  ٧البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  :معلومات أخرى

  ٢٠١٤مارس 
املؤسستان املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات 

  الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
      

    KSAT2      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-009G 

 KSAT2  االسم:
 009G-2014 التسمية الوطنية:

 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

دقيقةً  ٣٧و ١٨، الساعة ٢٠١٤فربايرشباط/٢٧ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩١,٥ً الفترة العقدية: 

 درجة٦٥,٠ً زاوية امليل: 
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 كيلومترا٣٥٢,٠ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٣٤١,١ً ضيض:نقطة احل 

رصد توزُّع خبار املاء يف الغالف اجلوي واضطرابات  - ١ الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
  ذلك التوزع باستخدام تقنية مطوَّرة حديثاً

  التقاط صور لألرض من الفضاء - ٢
السواتل ب خاص إجراء جتارب أساسية لنظام حتديد مواقع - ٣

  املنخفضةاملوجودة يف املدارات األرضية 
املدارات باستخدام  خصائص إجراء جتارب لتحديد - ٤

  مقياس تداخل راديوي
، أي دون ال الساتل يف مدار أرضي منخفض جدتشغي - ٥

  كيلومتراً ٢٥٠
إجراء اختبار عملي يف الفضاء هليكل ذراع ميكانيكي  - ٦

  ر حديثاًمطوَّ
  محل "رسائل تشجيع من الفضاء إىل اليابان" إىل املدار - ٧
إىل جانب ذلك، تشتمل مهمة الساتل على عنصر تعليمي و

 يف جمايل علوم الفضاء واهلندسة الفضائية

تاريخ االضمحالل/العودة إىل الغالف
  اجلوي/اإلنزال من املدار:

بالتوقيت العاملي  ٠٠/٠٠، الساعة ٢٠١٤أيار/مايو  ١٨
 املنسَّق

    
   ل األجسام املطْلَقةسج إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يفمعلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 جامعة كاغوشيما مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 23 (H-IIA-23F) مركبة اإلطالق:
نيسان/  ٨البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  :معلومات أخرى

  ٢٠١٤ أبريل
ا شركة ميتسوبيشي للصناعات املؤسستان املطِلقتان مه

  الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
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    STARS-II )"Gennai"(      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-009H 

 Space Tethered Autonomous Robotic Satellite-2  االسم:

(STARS-II) “Gennai”  
 009H-2014 التسمية الوطنية:

 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

دقيقةً  ٣٧و ١٨، الساعة ٢٠١٤شباط/فرباير٢٧ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 انيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابانمركز ت إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩١,٧ً الفترة العقدية: 

 درجة٦٥,٠ً زاوية امليل: 

 كيلومترا٣٦٥ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٣٥٢ً نقطة احلضيض: 

  قايلنشر كابالت َربط باستخدام قوى التدرُّج الثَّ - ١ الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
  توليد تيار كهربائي بواسطة كابالت الربط الكهرودينامية - ٢
كابالت الربط  ضبط وضعية الروبوت بواسطة قوة شد - ٣

  الطويلة
 ضبط التحرُّك النسيب بواسطة قوة شد كابالت الربط-٤

تاريخ االضمحالل/العودة إىل الغالف
  اجلوي/اإلنزال من املدار:

بالتوقيت العاملي  دقيقةً ٣٢و ٦، الساعة نيسان/أبريل ٢٦
 املنسَّق
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   ل األجسام املطْلَقةإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

 كاغاواجامعة مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:
  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 23 (H-IIA-23F) مركبة اإلطالق:
آذار/  ٢٦رامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف البا :معلومات أخرى

  ٢٠١٤ مارس
املؤسستان املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات 

  الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
      

      ")AES ")SOCRATESالساتل     
    اء اخلارجيمة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضمعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-029C 

 ")AES( ")SOCRATES( اخلدمات اهلندسية املتقدمةساتل  االسم:
 029C-2014 التسمية الوطنية:

 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

ثانية  ١٤و دقائق٥و ٣، الساعة ٢٠١٤أيار/مايو٢٤ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 
 البارامترات املدارية األساسية

 دقيقة٩٧,٢ً الفترة العقدية: 
 درجة٩٧,٩ً زاوية امليل: 
 كيلومترا٦٢٨,٩ً نقطة األوج: 
 متراًكيلو٦١٨,٤ نقطة احلضيض: 

إجراء عرض عملي للحافلة النموذجية املستخدمة يف -١ الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
  السواتل الصغرية

متقدمة  تتوفري بيئة إلجراء عرض عملي لتكنولوجيا - ٢
 خاصة بالبعثات وعناصر البعثات يف املدار
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   طْلَقةل األجسام املإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 )Advanced Engineering Services )AESشركة مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 24 (H-IIA-24F) مركبة اإلطالق:
حزيران/  ٣٠البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  :معلومات أخرى

  ٢٠١٤ يونيه
املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات  املؤسستان

        الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
    RISING-2      
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

 التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة
 أحباث الفضاء:

2014-029D 

 RISING-2  االسم:
 029D-2014 التسمية الوطنية:

 اليابان دولة السجل:
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ثانية ١٤و دقائق٥و ٣، الساعة ٢٠١٤أيار/مايو٢٤ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان إقليم اإلطالق أو موقعه: 
 املدارية األساسيةالبارامترات 

 دقيقة٩٧,٣ً الفترة العقدية: 
 درجة٩٧,٩ً زاوية امليل: 
 كيلومترا٦٣١,٠ً نقطة األوج: 
 كيلومترا٦٢٤,٤ً نقطة احلضيض: 

ف عايل ااألرض بواسطة ِمقراب متعدد األطيرصد-١ الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
  االستبانة

بواسطة جهاز  رصد السُُّحب الركامية املَِطرية - ٢
استشعار مؤلف من صفيفة مقاييس َشعِّية تعمل باألشعة 

  القريبة من حتت احلمراء
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الربق" وغريها  تالظواهر الربقية املسماة "عفاريرصد-٣
  من األحداث الضيائية العابرة

استخدام نظام ثالثي احملاور وعايل االستبانة لضبط  - ٤
     الوضعية

   ل األجسام املطْلَقةمة من أجل إدراجها يف سجإضافية طوعية مقدَّمعلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

 جامعة توهوكو وجامعة هوكايدو، اليابان مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 24 (H-IIA-24F) مركبة اإلطالق:
ات املؤسستان املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناع :معلومات أخرى

  الثقيلة والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
      

      ")SPROUTساتل اهليكل الغشائي املولَّف ("    
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 أحباث الفضاء:

2014-029E 

 ")SPROUTلغشائي املولَّف ("ساتل اهليكل ا  االسم:

 029E-2014 التسمية الوطنية:
 اليابان دولة السجل:

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

ثانية  ١٤ودقائق  ٥و ٣، الساعة ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٤ تاريخ اإلطالق: 
 بالتوقيت العاملي املنسَّق

 ما، اليابانمركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشي إقليم اإلطالق أو موقعه: 

 البارامترات املدارية األساسية
 دقيقة٩٧,١ً الفترة العقدية: 

 درجة٩٧,٩ً زاوية امليل: 

 كيلومترا٦٢٧,١ً نقطة األوج: 

 كيلومترا٦١٥,٠ً نقطة احلضيض: 
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إجراء عرض عملي لنشر  هي SPROUTمهام بعثة الساتل الوظيفة العامة للجسم الفضائي:
وإجراء عرض عملي لتحديد  هيكل غشائي مولَّف،

الوضعية وضبطها، وتقييم االضمحالل املداري للهيكل 
الغشائي، وتقاُسم استخدام كامريا وأجهزة أخرى 
 موجودة على منت الساتل مع أوساط إذاعات اهلواة

    
   ل األجسام املطْلَقةإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجمعلومات     

    يف الفضاء اخلارجي
 نيهونجامعة الك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:م

  H-IIA Launch Vehicle Flight No. 24 (H-IIA-24F) مركبة اإلطالق:
متوز/  ٩البارامترات املدارية األساسية هي مثلما كانت يف  :معلومات أخرى

  ٢٠١٤يوليه 
املؤسستان املطِلقتان مها شركة ميتسوبيشي للصناعات 

  بانية الستكشاف الفضاء اجلويالثقيلة والوكالة اليا
  


