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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 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٨خة رة شفوية مؤرَّمذكِّ    
      لدى األمم املتحدة (فيينا)للمكسيك من البعثة الدائمة 

ــة الدائمــة  ف تتشــرَّ   ــا)   للمكســيك البعث ــدى األمــم املتحــدة (فيين ــل ــغ األمــني أن ب ــام  تبل ، الع
اتفاقية تسجيل األجسام املطْلَقة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار     املادتني الثالثة والرابعة من   مبوجب

 Eutelsat 115 West B (E115WB)بـــإدراج الســـاتل املكســـيكي ))، ٢٩- (د ٣٢٣٥  اجلمعيـــة العامـــة
يف ســجلها الــوطين  Satélites Mexicanos S.A. de C.V. (Eutelsat Americas)شــركة ل لــوكاملم

وكالـــة املرفـــق). وقـــد ســـجل الســـاتل بالفعـــل يف قاعـــدة البيانـــات الـــيت تتعهـــدها         (انظـــر
  .  املكسيكية  الفضاء
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    املرفق
  *ه املكسيكأطلقتجسم فضائي بيانات تسجيل    

  
   E115WB (Satmex 7)    

 املكسيك  :السجل دولة
  E115WB (Satmex 7) :اسم اجلسم الفضائي

ق/توقيت املنسَّالعاملي توقيتالب ٢٠١٥آذار/مارس١ :تاريخ اإلطالق وإقليمه أو موقعه
  غرينتش ناقصاً أربع ساعات

  ،(SLC-40) 40جممع اإلطالق 
، فلوريدا، الواليات حمطة كيب كانافريال للقوات اجلوية

 املتحدة األمريكية 

  األساسيةيةامترات املداررالبا
  درجة غربا١١٤,٩ً :الثابت بالنسبة إىل األرضياملوقع املدار

  درجة٠,٠٥±٠ زاوية امليل: 
حّد االحنراف املسموح به عن خط

  درجة٠,٠٥±  الطول:
  ساتل اتصاالت  :الوظيفة العامة للجسم الفضائي

تاريخ االضمحالل/العودة إىل الغالف
  من املدار: اجلوي/اإلنزال

  (التاريخ املتوقع) ٢٠٣٠كانون األول/ديسمرب ٢٠

  علومات إضافية طوعية مقدَّمة من أجل إدراجها يف سجل األجسام املطْلَقة يف الفضاء اخلارجيم
 .Satélites Mexicanos, S.A. de C.V مالك اجلسم الفضائي أو مشغِّله:

)Eutelsat Americas(  
  Falcon-9 v1.1 مركبة اإلطالق:
  www.spacex.com املوقع الشبكي:

 E115WBتفاصيل تقنية بشأن الساتل
    درجة غربا١٤,٩ً املوقع املداري:

 Cالنطاق ىعل١٢ عدد األجهزة املرسلة اجملاوبة:
  Kuالنطاق ىلع٣٤

–––––––––––––– 
 بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به.  *  
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قيقة واحدة بالتوقيت ود ٢٣، الساعة ٢٠١٥آذار/مارس١ تاريخ اإلطالق:
  /توقيت غرينتش ناقصاً أربع ساعاتقاملنسَّالعاملي

   ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  الدخول يف اخلدمة:
 عاما١٥ً عمر الصالحية املتوقع:

  ساتل اتصاالت النوع:
  (منصة صغرية)702SP منصة الساتل:

   أبعاد الساتل:
 مترا٣٢,٦ً طول املركبة الفضائية:

 أمتار٨,٣ ملركبة الفضائية:عرض ا

 أمتار٤,٨ ارتفاع املركبة الفضائية:
   مربعاًمترا٥١,٧ً مساحة انتشار الصفائف الشمسية:

  املدار الثابت بالنسبة لألرض  نوع املدار: 
   كيلومترا٣٦ً ٠٠٠ ارتفاع املدار الثابت بالنسبة لألرض:

 ثالثية احملاور طريقة حفظ الثبات:
  /غرباًدرجة شرقا٠,٠٥ً±  الدقة:صيانة 

 درجة مشاالً/جنوبا٠,٠٥ً±

 درجة  ٠,١ ≤توجيه اهلوائي دقة حتديد موقع اهلوائي:
   كيلوغراما٢٢١,٥ًكتلة  وزن الساتل: 

  Falcon-9 v1.1 مركبة اإلطالق:
  األجهزة املرسلة اجملاوبة

  النطاق
عدد األجهزة 
 املرسلة اجملاوبة

لكل جهاز  النطاق التردُّدي
 )ميغاهرتز(

  النطاق التردُّدي 
 )يغاهرتز(م

 ٧٢ ٧٢ ١٢  Cالنطاق 
 ميغاهرتز ٢/٥٦و ميغاهرتز ١١/٥٤ ميغاهرتز٢١/٣٦ ٣٤  Kuالنطاق 

  


