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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

    
  ) ١٦- د( باء ١٧٢١ لقرار اجلمعية العامة وفقاًمة معلومات مقدَّ    

   إىل املدار أو ما بعدهمن الدول اليت تطلق أجساماً
  

  هة إىل األمني العام موجَّ ٢٠١٤فرباير /شباط ٥خة مؤرَّرة شفوية مذكِّ    
  )فيينا(لدى األمم املتحدة املتعدِّدة القوميات بوليفيا لة دولمن البعثة الدائمة 

  
اهتا حتيَّ) فيينا(لدى األمم املتحدة دة القوميات املتعدِّبوليفيا دولة هتدي البعثة الدائمة ل  

 من قرار اجلمعية ١ للفقرة ف بأن حتيل إليه، وفقاًإىل األمني العام لألمم املتحدة، وتتشرَّ
إطالق  نع، معلومات ١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠خ املؤرَّ) ١٦- د( باء ١٧٢١العامة 

  .)انظر املرفق( Túpac Katariالساتل 
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    املرفق
دولة بوليفيا املتعددة بيانات التسجيل اخلاصة جبسم فضائي أطلقته     

    يف الفضاء اخلارجي القوميات 
Tùpac Katari  
  )١٦-د( باء ١٧٢١مة وفقاً لقرار اجلمعية العامة معلومات مقدَّ

 Túpac Katari :اسم اجلسم الفضائي
 TKSAT-1  :رقم التسجيل/التسمية الوطنية
 بوليفيا    :دولة التسجيل

  الصني   :الدول املُطِلقة األخرى
  قعهوتاريخ اإلطالق وإقليمه أو م

 ١٢:٤٢الساعة ، ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول ٢٠  :تاريخ اإلطالق  
توقيت غرينتش ناقصاً أربع /املنسقبالتوقيت الكوين 

 ساعات
سيشوان، مركز كسيشانغ إلطالق السواتل،   :موقعه وأ اإلطالقإقليم   

  ، الصني كسيشانغ
  البارامترات املدارية األساسية

   درجة غرباً ٨٧,٢  :املوقع املداري الثابت بالنسبة لألرض  
   درجة ٠,٠٥  : زاوية امليل  
به عن خط حّد االحنراف املسموح   

  :الطول
   درجة ٠,٠٥ ±

 ساتل اتصاالت   :الوظيفة العامة للجسم الفضائي
  /اجلويالعودة إىل الغالف /تاريخ التالشي

  :اإلنزال من املدار
  ) عالتاريخ املتوقَّ (٢٠٢٨ديسمرب / كانون األول٢٠

    
  معلومات طوعية إضافية إلدراجها يف سجل األجسام املُطلَقة يف الفضاء اخلارجي

 وكالة الفضاء البوليفية  :مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله
 Long March 3BE (LM 3BE)    : مركبة اإلطالق
     www.abe.bo  : املوقع الشبكي

 Túpac Katariتفاصيل تقنية بشأن الساتل 
  درجة غرباً ٨٧,٢ :ارياملوقع املد

 ٣٠  :   اجملاوبةعدد األجهزة املرسلة 
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 ١٢:٤٢، الساعة ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٠  : تاريخ اإلطالق
توقيت غرينتش ناقصاً أربع /بالتوقيت الكوين املنسق

 ساعات
   ٢٠١٤مارس /آذار  :اخلدمةيف دخول ال

   عاما١٥ً  : عمر الصالحية املتوقع
   اتصاالت ساتل  :النوع

  DFH-4  : منصة الساتل
 مم ٣ ٦٠٠×مم  ٢  ١٠٠× مم  ٢  ٣٦٠  : أبعاد الساتل
  املدار الثابت بالنسبة لألرض   :نوع املدار

بالنسبة االرتفاع املداري يف املدار الثابت 
  : ألرضل

   كم ٣٦  ٠٠٠

  Triaxial  : حفظ الثباتطريقة 
  شرقاً/اً درجة غرب٠,٠٥ ±  : الدقةصيانة 

 جنوباً / درجة مشاال٠,٠٥ً ±
  درجة ٠,١ <  : دقة حتديد موقع اهلوائي

    كغ٥  ١٠٠  وزن الساتل 
  LM 3BE  : مركبة اإلطالق

       :األجهزة املرسلة اجملاوبةنطاقات 

 النطاق
عدد األجهزة 
 املرسلة اجملاوبة

دي لكل النطاق التردُّ
 )ميغاهرتز(جهاز 

دي النطاق التردُّ
 )يغاهرتزم (املفيد

 ٥٦ ٢٨ ٢ Cالنطاق 
 ١٤٤ ٣٦ ٤  )بث (Kuالنطاق 
 ٧٢٠ ٣٦ ٢٠ )اتصاالت (Kuالنطاق 
 ٧٢ ٣٦ ٢ )معاجلةلل قابل (Kuالنطاق 
 ٢٤٠ ١٢٠ ٢ Kaالنطاق 

  


