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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 ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٢مذكّرة شفوية مؤّرخة     
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

  حتّياهتــا إىل األمــني العــام   ) فيينــا(هتــدي البعثــة الدائمــة لليابــان لــدى األمــم املتحــدة         
لمادة الرابعة من اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة       لم إليه، وفقاً    فها أن تقدِّ  لألمم املتحدة ويشرِّ  

ــة العامــة  (يف الفــضاء اخلــارجي  ــة، معلومــات عــن ))٢٩-د (٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعي  مركب
  ).املرفق انظر( )038A-2012التسمية الدولية (" ٣كونوتوري" H-IIالنقل 
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  املرفق
      * اليابان أطلقته فضائيبيانات تسجيل جسم   
      "٣كونوتوري "H-IIمركبة النقل   
      مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  مدة لدى جلنة التسمية الدولية املعت
 038A-2012  :أحباث الفضاء

 (HTV3)" ٣كونوتوري "H-IIمركبة النقل   :اسم اجلسم الفضائي
 اليابان  :دولة السجل

  038A-2012  :التسمية الوطنية
  

 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
 دقائق ٦ و٢، الساعة ٢٠١٢يوليه / متوز٢١ :تاريخ اإلطالق   

  ي املنسَّق ثانية بالتوقيت العامل١٨و
 مركز تانيغاشيما الفضائي، كاغوشيما، اليابان :إقليم اإلطالق أو موقعه   
  

  البارامترات املدارية األساسية
  دقيقة٩٢,٧  :الفترة العقدية   
  درجة٥١,٦  :زاوية امليل   
 تكيلومترا ٤٠٨,٣ :نقطة األوج   
  كيلومترا٣٩٥,٨ً :نقطة احلضيض   

 هي مركبة إعادة إمداد غري مأهولة HTV3املركبة  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
تستخدم لنقل محوالت خمتلفة إىل احملطة الفضائية 
الدولية، من بينها املواد البحثية ومعدات اإلحالل 

 .واملؤن اليومية

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

  بالتوقيت العاملي املنسَّق٢٠١٢مرب سبت/ أيلول١٤

───────────────── 
   ٦٢/١٠١الذي أُعدَّ عمالً بقرار اجلمعية العامة  هذه املعلومات باستخدام النموذج قُدِّمت    * 

  .وأعادت األمانة تصميمه
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   ل األجسام املطْلَقةسجإضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف معلومات     
    يف الفضاء اخلارجي

  الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي  :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشغِّ
  

  :مركبة اإلطالق
  

  ٣، رحلة الطريان رقم H-IIBمركبة اإلطالق 
(H-IIB-3F) 

 
  :معلومات أخرى

  
   البارامترات املدارية األساسية كما هي

  .٢٠١٢يوليه / متوز٢٨يف 
 محولتها إىل احملطة HTV3بعد نقل املركبة 

الفضائية الدولية، أقلعت من احملطة وعادت إىل 
 .الغالف اجلوي يف مسار متحكَّم به

  
  


