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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة    
         يف الفضاء اخلارجي

   موّجهة إىل األمني العام ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

حتّياهتا إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة         ) فيينا(ي البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة        هتد  
، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجـسام املطْلَقـة يف الفـضاء اخلـارجي                تقدم إليه ويشّرفها أن   

سـاتل  : ائية التالية، معلومات عن إطالق األجسام الفض     ))٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة    مرفق  (
ــرة    ــدار كوكــب الزه ــاخ يف م ــة  (و AKATSUKI” (PLANET-C)“من ــسمية الدولي ، )020D-2010الت

وسـاتل  ) 020E-2010التـسمية الدوليـة      (”IKAROS“ومركبة شراعية صغرية تعمل بالطاقة الشمـسية        
Negai)    020-2010التسمية الدوليةC(  وسـاتل ،UNITEC-1)    020-2010التـسمية الدوليـةF(  وسـاتل ،

SERVIS-2)  023-2010التسمية الدوليةA) (انظر املرفق.(  
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    املرفق
      *بيانات تسجيل األجسام الفضائية اليت أطلقتها اليابان    
    AKATSUKI” (PLANET-C)“ساتل مناخ يف مدار كوكب الزهرة     
       وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمقدَّمةمعلومات     

 020D-2010 :لدى جلنة أحباث الفضاءاملعتمدة التسمية الدولية 
   ”AKATSUKI“ساتل مناخ يف مدار كوكب الزهرة  :اسم اجلسم الفضائي

(PLANET-C) 
 020D-2010 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
  موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 ٢٢ الثانية ٥٨ الدقيقة ٢١ الساعة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق 
 بالتوقيت العاملي املنّسق

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

  دقيقة١.٨٦٠ :الفترة العقدية 
  درجة١٦٠ :زاوية امليل 
 )زهرةمن كوكب ال ( كيلومتر٧٩ ٠٠٠ :نقطة األوج 
 )من كوكب الزهرة( كيلومتر ٥٠٠ :نقطة احلضيض 

 هي توضيح AKATSUKI” (PLANET-C)“مهمة الساتل  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
ديناميات الغالف اجلوي لكوكب الزهرة، وخصوصاً 

دورانه السريع، وذلك بتصور ثالثي األبعاد لتحركات 
ل املوجة الغالف اجلوي باستخدام التصوير املتعدد أطوا

وسوف يقيس الساتل أيضاً درجات حرارة . من املدار
سطح الكوكب ويتقصى األدلة عن النشاط الربكاين 

 .والصواعق

                                                         
 . وأعادت األمانة تصميمه٦٢/١٠١قدِّمت هذه املعلومات باستخدام النموذج الذي أُعّد عمالً بقرار اجلمعية العامة     *  
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    معلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي    
 جلويالوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء ا :مالك اجلسم الفضائي أو مشّغله

  (H-IIA 17F) ١٧  الرحلة رقمH-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق
اجلسم  حوله اجلرم السماوي الذي يدور

 :الفضائي
 كوكب الزهرة

البارامترات األساسية املوصوفة أعاله ختص املدارات حول  :معلومات أخرى
  .٢٠١٠مايو / أيار٢٢رة كما هي يف كوكب الزه

 ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة منظمتا اإلطالق مها شركة
 .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلويو

  
    ”IKAROS“ مركبة شراعية صغرية توضيحية تعمل بالطاقة الشمسية    
     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمقدَّمةمعلومات     

 020E-2010 :التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث الفضاء
  مركبة شراعية صغرية توضيحية تعمل بالطاقة الشمسية :اسم اجلسم الفضائي

“IKAROS” 
 020E-2010 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
  موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

  ٢٢ الثانية ٥٨ الدقيقة ٢١ الساعة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق 
 لعاملي املنّسقبالتوقيت ا

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

  دقيقة٤٤٤.٤٨٠ :الفترة العقدية 
  درجة٢٤.٥ :زاوية امليل 
 )من الشمس( كيلومتر ١٥٩ ٨٠٠ ٠٠٠ :نقطة األوج 
 ) الشمسمن( كيلومتر ١٠٧ ٦٠٠ ٠٠٠ :نقطة احلضيض 

 هي أول مركبة شراعية توضيحية ”IKAROS“ املركبة :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم على السواء قوة دفع 

 .الفوتونات والطاقة الشمسية الرقيقة الغشاء
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    قة يف الفضاء اخلارجياملطلَمعلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجسام     
 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي :الك اجلسم الفضائي أو مشّغلهم

 (H-IIA 17F) ١٧رقم  الرحلة H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق
 الشمس :اجلسم الفضائي حوله اجلرم السماوي الذي يدور

البارامترات األساسية املوصوفة أعاله ختص املدارات  :معلومات أخرى
 .٢٠١٠مايو / أيار٢٢كما هي يف مس حول الش

منظمتا اإلطالق مها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 
 .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلويو

  
    Negai  
     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمةدَّمعلومات مق    

 020C-2010:التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث الفضاء
 Negai :اسم اجلسم الفضائي

 020C-2010 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية
 اليابان :السجلدولة 

  :موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 ٢٢ الثانية ٥٨ الدقيقة ٢١ الساعة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق 

 بالتوقيت العاملي املنّسق
 اشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابانمركز تانيغ إقليم اإلطالق أو موقعه 

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٠ :الفترة العقدية 
  درجة٣٠ :زاوية امليل 
  كيلومتر٣٠٠ :نقطة األوج 
  كيلومتر٣٠٠ :نقطة احلضيض 

ر لتجهيز املعلومات التحقّق يف الفضاء من نظام متطّو :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
 .صفائف بوابات جتارية قابلة للربجمة ميدانياًباستعمال 

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
 اخلروج عن املدار/اجلوي

 ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٦
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    قة يف الفضاء اخلارجيأجل إدراجها يف سجل األجسام املطلَمعلومات إضافية طوعية من     
 http://kuro.t.soka.ac.jp/negai/sokags/index.html :املوقع الشبكي

 خمترب كوروكي يف جامعة سوكا :مالك اجلسم الفضائي أو مشّغله
  (H-IIA 17F) ١٧رقم  الرحلة H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق
منظمتا اإلطالق مها شركة ميتسوبيشي للصناعات  :معلومات أخرى

 .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلويالثقيلة و
   

    UNITEC-1  
     وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجيمقدَّمةمعلومات     

 020F-2010 :التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث الفضاء
 UNITEC-1 :اسم اجلسم الفضائي

 020F-2010 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية
 اليابان :السجلدولة 

  موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 
 ٢٢ الثانية ٥٨ الدقيقة ٢١ الساعة ٢٠١٠مايو / أيار٢٠ :تاريخ اإلطالق 

 بالتوقيت العاملي املنّسق
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :إقليم اإلطالق أو موقعه 

  البارامترات املدارية األساسية
ليس (مسار يف الفضاء السحيق إىل كوكب الزهرة  :الفترة العقدية 

 )ك من مدار متكرر الطورهنال
  درجة٣١ :زاوية امليل 
  كيلومتر١٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :نقطة األوج 
  كيلومترا٢٩١ً :نقطة احلضيض 

جتربة تكنولوجيا ملسبار يف الفضاء السحيق وحواسيب  :وظيفة اجلسم الفضائي العامة
 من البّتاتتصاالت مبعدل منخفض اعلى منت املركبة؛ و

 .بيئة اإلشعاعالفضاء السحيق؛ وقياس 
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    قة يف الفضاء اخلارجيأجل إدراجها يف سجل األجسام املطلَمعلومات إضافية طوعية من     
 /www.unisec.jp/unitec-1 :املوقع الشبكي

 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي :مالك اجلسم الفضائي أو مشّغله
 (H-IIA 17F) ١٧رقم  الرحلة H-IIAمركبة اإلطالق  :مركبة اإلطالق

اجلرم السماوي الذي يدور حوله اجلسم 
 :الفضائي

  الشمس

منظمتا اإلطالق مها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة  :معلومات أخرى
 .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلويو

 
    SERVIS-2  
  جي وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارمقدَّمةمعلومات     

 
 023A-2010:التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة أحباث الفضاء

 SERVIS-2 :اسم اجلسم الفضائي
 023A-2010 :رقم التسجيل/التسمية الوطنية

 اليابان :السجلدولة 
  موقعهتاريخ اإلطالق وإقليمه أو 

 الثانية ٥٩ الدقيقة ٠١ الساعة ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٢ :تاريخ اإلطالق 
 لتوقيت العاملي املنّسق با١١

 ميناء املركبات الكونية يف بليسيتسك، االحتاد الروسي :إقليم اإلطالق أو موقعه 
  البارامترات املدارية األساسية

  دقائق١٠٩ :الفترة العقدية 
  درجة١٠٠.٤ :زاوية امليل 
  كيلومتر١ ٢٠١ :نقطة األوج 
  كيلومترا١ً ١٩١ :نقطة احلضيض 

احلصول على بيانات تقنية خبصوص أجزاء  :م الفضائي العامةوظيفة اجلس
 .وتكنولوجيات متاحة جتارياً من أجل تطبيقات الفضاء

  
    قة يف الفضاء اخلارجيلَمعلومات إضافية طوعية من أجل إدراجها يف سجل األجسام املط    

 www.usef.or.jp/english/e_index.html :املوقع الشبكي
 معهد جتارب املركبات الفضائية الطليقة غري املأهولة  : أو مشّغلهمالك اجلسم الفضائي

   ROKOT  :مركبة اإلطالق


