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جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية 

 
 
 

املعلومات املقدمة من الدول اليت تطلق أجساما إىل املدار أو ما بعده، وفقا لقرار اجلمعية العامة 
١٧٢١ باء (د-١٦) 

 
 
 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ موجهة إىل األمني العام لألمم املتحدة من البعثة الدائمة 
ملاليزيا لدى األمم املتحدة (فيينا) 

 
 

ـدي البعثـة الدائمـة ملاليزيـا لـدى األمـم املتحـدة (فيينـا) حتياـا إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، وتتشـــرف بــأن حتيــل إليــه، وفقــا 

للفقـرة ١ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ١٧٢١ بـاء (د-١٦) املـؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٦١، معلومــات بشــأن الســاتلني ميســات-٢ 

وتيونغ سات-١ اللذين أطلقا يف تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ وأيلول/سبتمرب ٢٠٠٠ على التوايل (انظر املرفق). 
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املرفق 
 

بيانات التسجيل اخلاصة باألجسام الفضائية اليت أطلقتها ماليزيا* 
 
 

 (MEASAT-2) ميسات-٢ اسم اجلسم الفضائي: 

شبكات سواتل بيناريانغ  مالك اجلسم الفضائي: 

١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦  تاريخ اإلطالق: 

 Ariane 44L (V92) مركبة اإلطالق: 

كورو، غيانا الفرنسية  موقع اإلطالق: 

 Arianespace مالك موقع اإلطالق 

بارامترات املدار:  

٧٨٦ ٣٥ ± ٢ كيلومترا  األوج: 

٧٨٦ ٣٥ ± ٢ كيلومترا  احلضيض: 

٠٠ر٠ ± ٠,٠٥ درجات  زاوية امليل: 

٢٣,٩٦ ساعة  الفترة: 

املعلومات التقنية:  

٥١٢ ١ كيلوغراما  الكتلة: 

أجهزة اتصال مرسلة جميبة  احلمولة/وجه االستخدام: 

٥,٩٢٥-٦,٤٢٥ غيغاهريتز و١٣,٧٥-١٤,٠٠ غيغاهريتز و١٤,٠٠-١٤,٢٥ 
غيغاهريتز 

تردد االتصال مع الساتل: 

٣,٧-٤,٢ غيغاهرتز و ١٠,٩٥-١١,٢٠ غيغاهريتز و ١١,٤٥-١١,٧٠ 
غيغاهريتز و ١٢,٣٨-١٢,٦٣ غيغاهريتز 

تردد االتصال مع األرض: 

 Measat Satellite Control Centre, Gunung Raya, Pulau

 Langkawi, Kedah

حمطة التحكم األرضي: 

خط العرض: ٢٢? ٦° مشاال  موضع احملطة: 

خط الطول: ٤٩? ٩٩° جنوبا   

 ٠٠٢ رقم التسجيل: 

 BAKSA 002/COMM/MEASAT-2 شهادة التسجيل: 

 (TiungSAT-1) تيونغ سات-١ اسم اجلسم الفضائي: 

                                                           

استنسخت بيانات التسجيل بالصيغة اليت وردت ا.  *
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 Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd. مالك اجلسم الفضائي: 

٢٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٠  تاريخ اإلطالق: 

 Dnepr (SS-18) مركبة اإلطالق: 

بايكونوركوزمودروم، كازاخستان  موقع اإلطالق: 

وكالة الفضاء والطريان الروسية  مالك موقع اإلطالق: 

بارامترات املدار:  

٦٥٤ كيلومترا  األوج: 

٦٤٠ كيلومترا  احلضيض: 

٦٥ درجة  زاوية امليل: 

٩٨ دقيقة  الفترة: 

املعلومات التقنية:  

٥٠ كيلوغراما  الكتلة: 

كامريا حادة الزاوية متعددة األطياف، لالستشعار عن بعد؛ وكامريا منفرجة الزاوية 
لألرصاد اجلوية؛ وجهاز CEDEX (جتربة توضع طاقة األشعة الكونية) ألغراض 

التجارب العلمية 

احلمولة/وجه االستخدام: 

١٤٥,٨٥٠ - ١٤٥,٩٢٥ ميغاهريتز (تردد عال جدا)، ٩,٦ كيلوبايت يف الثانية  تردد االتصال بالساتل: 

٤٣٧,٣٢٥ ميغاهريتز (تردد عال جدا)، 

٣٨,٤ كيلوبايت يف الثانية 

تردد االتصال مع األرض: 

 TiungSAT-1 Mission Control Ground Station,

 Universiti Kebangsaan، ماليزيا، بانغي 

حمطة التحكم األرضي: 

خط العرض: ٣,٠٤٧٣ مشاال  موضع احملطة: 

خط الطول: ١٠١,٦٩٢٥ شرقا   

 ٠٠٣ رقم التسجيل: 

 BAKSA 003/RS/TiungSAT-1 شهادة التسجيل: 
 
 

 —————————


