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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

   التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة مة وفقاًمعلومات مقدَّ    
      يف الفضاء اخلارجي

  هة إىل األمني العام موجَّ ٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٧خة مذكّرة شفوية مؤرَّ    
      )فيينا(من البعثة الدائمة لليابان لدى األمم املتحدة 

حتّياهتـا إىل األمـني العـام لألمـم         ) فيينـا (هتدي البعثـة الدائمـة لليابـان لـدى األمـم املتحـدة                 
الرابعـة مـن اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطْلَقـة            ألحكام املادة     إليه، وفقاً  متقدِّفها أن   املتحدة ويشرِّ 

ــضاء اخلــارجي   ــة    م(يف الف ــة العام ــرار اجلمعي ــق ق ــن ))٢٩-د (٣٢٣٥رف ــات ع ــا ، معلوم  سمجل
ومعلومـات إضـافية،    ) انظـر املرفـق األول    () 043C-2006التسمية الدولية    (LDREX-2الفضائي  

التــسمية  (Kounotori-2و مبــا فيهــا تغــيريات يف احلالــة، بــشأن اجلــسم الفــضائي املــسجَّل ســابقاً  
  ).انظر املرفق الثاين() 003A-2011الدولية 
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    املرفق األول
    *اليابان ية اليت أطلقتهااألجسام الفضائبيانات تسجيل    
    (LDREX-2) ٢ –جتربة العاكسة الكبرية القابلة للنشر   
    مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ    

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
  :أحباث الفضاء

  
2006-043C 

 Large Deployable Reflector Experiment 2 (LDREX-2) :اسم اجلسم الفضائي
 043C-2006  :التسمية الوطنية
  اليابان  :دولة السجل

 فرنسا  :الدول املُطِلقة األخرى
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

 ٢٠٥٦، الساعة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ :تاريخ اإلطالق   
 UTC بالتوقيت العاملي املنّسق

 غيانا الفرنسية الفضائي، غياناركز م :إقليم اإلطالق أو موقعه   
  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٦٢٩.٦  :الفترة العقدية   
 جة در٧.٠  :زاوية امليل   
 اً كيلومتر٣٥ ٦٤٨ :نقطة األوج   
 اً كيلومتر٢٦٤ :نقطة احلضيض   

 الفضاء مهمة بعثته هي إجراء جتربة يف نشر العاكسة يف :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
ق من سالمة تصميم منوذج جزئي مبقياس من أجل التحقّ

 خبصوص (LDR)صغري للعاكسة الكبرية القابلة للنشر 
 .(ETS-VIII)ساتل االختبار اهلندسي الثامن 

العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠  :اخلروج عن املدار/اجلوي

    

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

  .وأعادت األمانة تصميمه
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   من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة معلومات إضافية طوعية مقّدمة
  يف الفضاء اخلارجي

 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشّغ
  )إيسا (٥- آريان  :مركبة اإلطالق
 / تشرين األول١٤حىت  البارامترات املدارية األساسية :معلومات أخرى

 .٢٠٠٦أكتوبر 
 .هي آريانسبيسة املُطِلقة نظمامل
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   املرفق الثاين
  معلومات إضافية، مبا فيها تغيريات يف احلالة، بشأن جسم فضائي   

    *لته اليابانسبق أن سّج
    H-II Transfer Vehicle “Kounotori-2” (HTV2)مركبة النقل     
   مة وفقاً التفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيمعلومات مقدَّ  

  التسمية الدولية املعتمدة لدى جلنة 
 : أحباث الفضاء

  
2011-003A 

 H-II Transfer Vehicle “Kounotori-2” (HTV2) :اسم اجلسم الفضائي
 003A-2011  :التسمية الوطنية
 اليابان  :دولة السجل

 ST/SG/SER.E/620 :رمز وثيقة التسجيل
 تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه

   ٠٥٣٧، الساعة ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٢  :قتاريخ اإلطال   
 UTC بالتوقيت العاملي املنّسق ثانية ٥٧

 شيما الفضائي، كاغوشيما، اليابانامركز تانيغ :إقليم اإلطالق أو موقعه   
  البارامترات املدارية األساسية

  دقيقة٩١  :الفترة العقدية   
 درجة ٥١.٦  :زاوية امليل   
 ا كيلومتر٣٥٦.١ :نقطة األوج   
 ا كيلومتر٣٤٧.٨ :نقطة احلضيض   

هي مركبة إعادة إمداد غري  (HTV2)مركبة النقل  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
مأهولة، ُتستخدم لنقل محوالت خمتلفة، مبا فيها املواد 
الالزمة للبحوث واملعدات لالستعاضة هبا غن غريها 

 .واملؤن اليومية، إىل حمطة الفضاء الدولية
العودة إىل الغالف /تاريخ االضمحالل

 ٢٠١١مارس / آذار٣٠ :اخلروج عن املدار/اجلوي
  

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

 .وأعادت األمانة تصميمه
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 معلومات إضافية طوعية مقّدمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطلقة   
   يف الفضاء اخلارجي

 الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي  :لهمالك اجلسم الفضائي أو مشّغ
 (H-IIB-2F) ٢رقم يف الرحلة ركبة النقل م  :مركبة اإلطالق
البارامترات املدارية األساسية هي حسبما كانت   :معلومات أخرى

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨يف 
 محولتها إىل احملطة (HTV2)بعد نقل املركبة 

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

اف كشملُطِلقة هي الوكالة اليابانية الستاملنظمة ا
 .الفضاء اجلوي

  


