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Satelita EUTELSAT 65
West A leci w kosmos
Kourou, Paryż, 9 marca 2016 - Tej nocy niebo nad Kourou (Gujana
Francuska) rozświetliłarakieta Ariane, wynosząca na orbitę satelitę
EUTELSAT 65 West A. Pomyślny start miał miejsce 9 marca, o godzinie
02:20 czasu lokalnego (06:20 czasu polskiego), a lot zakończony
dostarczeniem satelity EUTELSAT 65 West A na orbitę transferową trwał 27
minut.

Manewry mające na celu pełne rozlokowanie paneli solarnych satelity
skonstruowanego przez firmę SSL odbyły się o czasie, cztery godziny
później. W ciągu kilku najbliższych dni silnik satelity będzie uruchamiany
czterokrotnie, celem ukończenia procesu wspinania się na orbitę
geostacjonarną, a następnie całkowitego rozstawienia anten. Ukończywszy
serię testów wydajnościowych, satelita EUTELSAT 65 West A rozpocznie
działalność komercyjną na pozycji 65° West, co planowane jest na początek
maja.
Rodolphe Belmer, dyrektor generalny Eutelsat, powiedział: „Wyniesienie
satelity EUTELSAT 65 West A to kolejny kamień milowy w ekspansji naszego
amerykańskiego zasięgu. Dzięki kombinacji stref pokrycia i pasm częstotliwości,
satelita ten ma wyjątkowe warunki, by spełniać rozmaite oczekiwania klientów z
różnych sektorów. Dziękujemy Arianespace za kolejny, bezproblemowy lot w
kosmos, już po raz 31 przy pomocy rakiety Ariane; a także firmie SSL za
zaawansowany program kosmiczny.”
EUTELSAT 65 West A to satelita trójpasmowy, zaprojektowany z myślą o
szybko rozwijających się rynkach Ameryki Łacińskiej. Jego wysokiej mocy
ładunek pasma Ku został zoptymalizowany dla odbioru w systemie DTH
oraz łączności korporacyjnej w Ameryce Środkowej, na Karaibach oraz w
regionie Andów. Satelita EUTELSAT 65 West A charakteryzuje się także
transatlantyckim pokryciem w paśmie C dla międzykontynentalnej
dystrybucji treści wideo oraz wielowiązkowym ładunkiem w paśmie Ka dla
dostępu szerokopasmowego w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii,
Meksyku, Kolumbii i Peru.
Celem zwiększenia pojemności dla rynków nadawczych Ameryki Łacińskiej,
w ciągu kilku najbliższych tygodni, na pozycję 117° West zostanie
wyniesiony w pełni elektryczny satelita EUTELSAT 117 West B.
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