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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

 معلومات مقدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة  
   يف الفضاء اخلارجي

  موجهة إىل األمني العام٢٠٠٥أبريل / نيسان١٤مذكّرة شفوية مؤرخة   
   )فيينا(البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة  من

حتياا إىل األمني العام لألمم     ) فييـنا (بعـثة الدائمـة للـيابان لـدى األمـم املـتحدة             ـدي ال   
املـتحدة، ويشـرفها أن حتـيل إلـيه، وفقـا لـلمادة الـرابعة مـن اتفاقـية تسجيل األجسام املطلقة يف                     

، معلومات عن إطالق الساتل     ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـيـة العامـة         (الفضـاء اخلـارجي     
 ).انظر املرفق(SUPERBIRD-A2  الياباين 

ــواتل        ــن السـ ــات عـ ــيل معلومـ ــيابان أن حتـ ــة للـ ــثة الدائمـ ــرف البعـ ــا يشـ   DENPAكمـ
 . اليت مل تعد موجودة يف الفضاءTANSEI-4 وTAIYOو
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 املرفق  
   *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليابانية اليت أُطلقت          

 SUPERBIRD-A2 ألف-
SUPERBIRD-A2 ١ :ائياسم اجلسم الفض-  

2004-011A ٢ :الرمز-  
  -٣ :اسم الدولة املطلقة )الواليات املتحدة األمريكية(اليابان 
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته بتوقيت غرينتش٤٥/٠٠، الساعة ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦

 قاعدة القوات اجلوية بكاب كانافريال،
 الواليات املتحدة األمريكية

  -٥ :موقع اإلطالق

  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٧حىت (
   )أ( :الفترة العقدية  دقيقة ١ ٤٣٦

)ب( :زاوية امليل  درجة٠,٠٣٣   
)ج( :نقطة األوج  كيلومتر٣٥ ٨٠٠   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومترا٣٥ ٧٧٩

 االتصاالت احمللية
 االتصاالت الوطنية

  -٧ :الوظيفة العامة

Atlas IIAS ٨ :مركبة اإلطالق-  
  -٩ :املؤسسة املطلقة خدمات اإلطالق الدولية

 DENPA باء- 

DENPA ١ :اسم اجلسم الفضائي-  
1972-064A ٢ :الرمز-  

  -٣ :اسم الدولة املطلقة اليابان 
 بتوقيت ٤٠/٠٢، الساعة ١٩٧٢أغسطس / آب١٩

 غرينتش
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته

  -٥ :موقع اإلطالق ليابان ا،كاغوشيما للفضاء، شيماكاغو مركز
  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )١٩٧٢أغسطس / آب١٩حىت (

                                                               
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
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   )أ( :الفترة العقدية  دقيقة١٦٠
)ب( :زاوية امليل  درجة٣١   

)ج( :نقطة األوج  كيلومترا٦ ٥٧٠   
   )د( :نقطة احلضيض  كيلومترا٢٤٠

 البالزما، واألمواج الكهرومغناطيسية، مراقبة كثافة وحرارة
وتدفقات إلكترونات احلزام اإلشعاعي، وتقلبات التدفق 
اجليومغناطيسي، فضال عن أخذ قياسات يف جمال هندسة 

 السواتل

  -٧ :الوظيفة العامة

M-4S-4 ٨ :مركبة اإلطالق-  
حيمل  (طوكيو جامعة علوم الفضاء واملالحة اجلوية، معهد

 )اجلوي الة اليابانية الستكشاف الفضاءاآلن اسم الوك
  -٩ :املؤسسة املطلقة

  -١٠ تاريخ االضمحالل ، بتوقيت غرينتش١٩٨٠مايو / أيار١٩

 TAIYO جيم-
TAIYO ١ :اسم اجلسم الفضائي-  

1975-014A ٢ :الرمز-  
  -٣ :اسم الدولة املطلقة اليابان
  -٤ :تاريخ اإلطالق ووقته نتش بتوقيت غري٢٥/٠٥، الساعة ١٩٧٥فرباير / شباط٢٤

  -٥ :موقع اإلطالق ، اليابانكاغوشيما للفضاء، كاغوشيما مركز
  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )١٩٧٥فرباير / شباط٢٤حىت (

   )أ( :الفترة العقدية  دقيقة١٢٠,٣
)ب( :زاوية امليل  درجة٣١,٦   
)ج( :نقطة األوج  كيلومترا٣ ١٣٦   
   )د( :نقطة احلضيض لومترا كي٢٥٥

TAIYO س لدراسة الغالفهو الساتل العلمي الثالث املكر 
 اجلوي لألرض وتفاعله مع اإلشعاع الشمسي

  -٧ :الوظيفة العامة

M-3C-2 ٨ :مركبة اإلطالق-  
حيمل  (طوكيو جامعة علوم الفضاء واملالحة اجلوية، معهد

 )اجلوي ضاءاآلن اسم الوكالة اليابانية الستكشاف الف
  -٩ :املؤسسة املطلقة

  -١٠ :تاريخ االضمحالل ، بتوقيت غرينتش١٩٨٠يونيه / حزيران٢٩
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 TANSEI-A دال-
TANSEI-4 ١ :اسم اجلسم الفضائي-  
1980-015A ٢ :الرمز-  

  -٣ :اسم الدولة املطلقة اليابان
  -٤ :ق ووقتهتاريخ اإلطال  بتوقيت غرينتش٤٠/٠٠، الساعة ١٩٨٠فرباير / شباط١٧

  -٥ :موقع اإلطالق ، اليابانكاغوشيما للفضاء، كاغوشيما مركز
  -٦ :البارامترات املدارية األساسية )١٩٨٠فرباير / شباط١٧حىت (

   )أ( :الفترة العقدية  دقيقة٩٥,٩
)ب( :زاوية امليل   درجة٣٨,٧   

)ج( :نقطة األوج  كيلومتر٦٠٥,٨   
   )د( :يضنقطة احلض  كيلومتر٥٢٠,٩

   إجراء اختبار طريان ملركبة اإلطالق املطورة حديثا -١
   إجراء جتارب هندسية على نظم السواتل العلمية-٢

  -٧ :الوظيفة العامة

M-3S-1 ٨ :مركبة اإلطالق-  
حيمل  (طوكيو جامعة علوم الفضاء واملالحة اجلوية، معهد

 )جلويا اآلن اسم الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء
  -٩ :املؤسسة املطلقة

  -١٠ :تاريخ االضمحالل ، بتوقيت غرينتش١٩٨٣مايو / أيار١٢
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


