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Vad behövs för att köra AO-40 ?
AO-40 blev inte riWgi vad vi tglakt oss.
Sagdamafor2~wh70ceriiimetar
verlrar v m &Ma och mtellitsn fick en
bana msd m inkunatioa av 5 @,
dv.8. &n li#u &&m i
ehmidpW. Rasten av A M

tillracklig. Jaghar även aperiminmal
med olika varianter av hehmtmm.
Min~5raltdetbeiydligtIanam
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Dm Iru köra CW,SSB oeh SETV.
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Når det @krantennshmitel M jade
jag med an bygga m litet holix~lsment
u p p ~ b I i r U S B p i ~ ~ 0M
pd m artikel av Jamess Millcr,
4 0 a r b c Q a r d ~
G3RUH. Anikcln hittar du p l
polarisatim. Far QTiiStc&imIm @iier
ww.imiDenhar
attAO-40alliid~attPpptradai
titeln "A60 cm S-WDish htennaw,
azimut- inkmdiet 90-270 g r a h odi att
FAserMretidharettpytt~mbbt
elevationen aliiid kommr att ligp i
Mivit populärt, nämiigen "Patchintsrvallet0.31
Elordudniatu
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an~niiner&~enp&MUm
W r om Siockbolm
W&.
Han d j e r f.ö. &s&
ptchmuur och 60 cm e l e r . Jag
For uppl€iiikenanvändtr & iMa 435
har sflv provat patch-vsnanian och min
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Oscar 40 tar vintersemester
Oscar 40 tvingas sannolikt stanga sina transpondrar ända fram till april pd grund av oflrdelakfiga
solvinklar. Der skriver Olle Enstam, SMODY som sjulv gjort beräkningar som visar att sådana p t a
perioder kommer att upprepas.
Den 30 november meddelade ARRL: ''A scheduled
sittitude shift to Gompensate for unfavorable sun angles
will leave AO-40's antennas pointing away from Earth
and lead to a transponder shutdown p e r i d that could
start as soon as late December"

Den som vill undersöka detta niimare kan g6ra en
simulering med hjälp av WinOrbit-programmet. Om
man bibehal ler sate11itens attityd ALONIALAT OJ0
under hela perioden htill mitten av april 2002 skulle
man f3 följande solvinklar. Solvinkeln är O grader när
solstrålarna kommer in vinkelr5tt mot Z-axeln vilket
Inneböriden är att man måste
ger maximal belysning av
Kommer
detta
fenomen
att
upprepas
i
ändra stellitens attityd dvs dess
solpanelerna.
framtiden? Svaret är tyvärr ja. Om vi
riktning i rymden för att forbättra
fortsätter simuleringen finner vi att
belysningen av solpanelerna.
Man måste undvika solvinklar
nästa tysta period infaller E augusti
Därmed kommer riktantennerna
som är stöm 5n 45 grader
2002 till 15 november 2002. Perioden
inte längre att peka mot jorden
eftersom solsensorerna inte kan
är 107 dagar d.v.s. lika lang som den
och transpondrarna kommer att
arbeta med större vinklar och
mellan
30
december
200
t
till
den
E5
vara avställda under en period
man kan då inte heller arbeta
aprit 2002. Den aktiva perioden mellan , med "rnagnetcrrquing".Under
frSn slutet av december till m i e n
dem ar o c h &107 dagar.
av april.
perioden 3 1 december- 14 april
maste man vrida satelliten s3 att
solvinken bl Er mindre än 45 grader.
Under vissa perioder kan man eventuellt ha
transpondma öppna for mdik under kortare perioder
om squint-vinkeln ar niisoot så när acceptabel. Middle
beacon kommer att vara igång, men med stor squintDetta ar i och för sig självklart eftersom det är
vinkel blir signalsryrkan ldg.
solsensciternas iippningminkel +l- 45 grader som ar
besthmande. Att perioderna blir 107 dagar och inte
Bakgninden är Bljande. För att kunna anvZnda AO-40
exakt ett flardedels Qrberor pil att RAAN ininskar med
med gott resultat maste riktantennma peka rakt mot
0,19 grader per dygn och Argument of Perigee okar
jorden när satelliten befinner sig i sin högsta punkt p5
med 0,35 grader per dygn. Det ar nettoökningen 0,16
banan, apogeum. Satellitens attityd ALONJALAT är då
grader per dygn som törlänger periodma.
010. Om vi bortser £&n lilngsamma förindingar av
paramettarna Argument of Perigee och W pekar
Dag
Solvimkel
Dag
'
Solvinke
satellitens symmetriaxel,Z-axeln hela tiden At samma
grader
gmder
håll så länge ALONJALAT inte ändras.
9 dec dl
26
24 febr42
80
16 dec-0 1
32
3 mars42
77
Solen går ett varv nint jorden på ett h.Det innebär att
23 dec-01
38
10 mars-03
72
solshCilarnas infallsvinkel mot satelliten ändras med ca
30dec-0 1
44
17 mars-02
67
en grad per dygn och därmed ocksa belysningen av
6 jan42
50
24 mars-O2
61
solpmelema.
L3 jan-02
S5
3 1 man42
56
20 j an-02
61
7apriI-O2
50
Vi nármar oss nu en period, då soilbelysningen blir
27 jan42
67
I4apri1-02
44
otillräcMi~.Ytterligare ett problem uppstår när
3 febr-02
72
solvinkeln överstiger 45 grader nämligen att
1O febr-O2
77
solsensorma inte längre kan se solen. Man måste då
17 febr-Q2
80
vrida satelliten, fint ALAT och sedan ALQN for att fa
tillräcklig belysning och fungerande attitydinfornation.
Vridningen. medför att satellitens rikiantenner kommer
Detra m&p,ter med -ta och g & v ~ peráo$er
att missa j orden. Samma fenomen hade man med AOså
A 0 - 4 0 är
kommer art
13. men då kunde man kika via rundsmålande antenner.
spinnrfobiliseradd vifår hoppar alf man hn
TY arr fungerar inte d a s a P& A040. 1 minm av apfil
genomm undonmanövremapj ert
kommer solens läge att varm &dant att man har
satelliten kan vara eppen för trafk under delar av
tilIräcklig solbelysning i attityden ALON/ALAT = 010
de "tysto perioderna" och att man så småningom
och man kan lägga stel liten rätt mh åter öppna den för
kan ta dm trediga stabiliseringen i bruk.
trafik.

Lättkört på Oscar 10 med hemsnickrade antenner
Det behäver inte vam så avanceratjor a t t p höra en
W6:a på 145 mhz, skriver Hdkart Hanysson. 51bf7W

Medan jag bygger om min antennpark, satte jag upp
en liten 5-elementare för 144 MHz som jag hittade:
beskaivning p%i en gammal VW-handbok Jag
monterade ocksa en Iågbrusig preamp alldeles intill
antennen. Först trodde jag att jag med den här
utnistningen endast skulle kunna hörn och köra AO10 när den befann sig p3 mindre än 20 000 km
avstånd men det visade sig snart vara fel. Jag har varit
nu k61-tsntelliten p4 ett avsthd av upp till 37 000 km
och då täcker A 0 4 0 en viildi yr stor del av jordklotet.

PS.upplänken 70 cm anvander jag en hembyggd 18elementare efter beskrivning i en ARRL-handbok men
jag mr inte jag lycka~soptimera den sil vidare bra.
Tillförd effekt har varit 25-30 W vid

matningspunkten.
Min egen downlink har j ag h m a t höra ung& lika
starkt som tonen friin beacon men der 5 mänga
stationer som ligger 1-2 S-enheter over den vilket g6c
an dom är viildigt lättitta att hora. Signalstykoma ligger

mellan 0,54S-enheter över bmset s3 det är
fortfarande god hörbarhet med denna enkla
downluikantenn.

En god tanke vore ad fördubbla effekten p5 upplanken
till 50 Watt och siimtidigt halvera bodingden p3 70

cm-antennen s3 ritt mn är nere p3 samma bomlangd
som Ior 1-melers antennen. Sa smil antenner kan man
lätt sätta upp nästan var som helst och vill man bygga
sina egna rototer d ställer d d ju inte några höga krav
p9 styrkan i dom.

Det häs blir inte nigon superstation men det g%r I i t t
att köra btlde €U,JA och USA med lite tå8amod. Man
kör inte dom små stationerna med en så svag upptank
eftersom det är mhnga som inte hör så bra, men man
hittar d t t d n g a som har goda öron. Det har ar ju
inget nytt under solen men jag vill p3 det har viset
propagera f i r moj ligheten att känna p3 riktigt fina DX
pS VHFAMF utan att behöva satsa pA b3de X yagj
och rnhjli&et att växIa mellan höger och
vänstercirkulär polarisation.

Operation "Blå Ankann
sa ocksa vi är en exklusiv skam även om vi 5r lite mer
sateIlitben2ga an fransmannen.
AMSAT-F gör en mycket bra tidning, La Letrre de
1'AMSAT-France, som bjuder p%en uppsjö av bide
prakrish och teoretiska tips for satellitköraren I
senaste numret bcïnttris om kammandoräden Bi%
Ankan nar AMSAT-F i en snabb kupp mot ett lager i
Japan lyckades till rövarpris k6pa in de sista 70
exemplaren av 2.4 GHz-convertern Drake 2880,
perfekt för S-band145 efter modifiering. SA nu finns
det Gtminsrone 70 Lyckliga fransmän och blivande
A 0 1 0 opemtörer. Konvertern ar blil, mindre än en
disken och ser ut som en tillplattad anka. därav

namnet.
D.eir Lir Oi11. ~nrridrcb tvi diskett och ser ut som en
tillplottad anka - Drake LSSO down convei-ter.

Jean-Louis Raulf, F6AGR. heter den nye Presidenten
for AMSAT-F, en forening som bildades Forst 1997 jamfött med 1982 for AMSAT-SM. vilket gör oss 15
Sr äldre an fransrn5men. 542 medlemmar kan mm
skryta med vilket för ett land med 59 miljoner
inv9nart 5r ungefar en per 100.000 fbnsrniin. l
Sverige ar var 30.000:e inv5nare medlem i AMSAT

2880 tillverkades i stort antal Er kabel-T1, men pga
störningar i mobiltelefonnäta b l w de oawkdbara
och har salts mest till USA och slumpats till priser
mnt USD 25. Med lite tur kan man kanske f o r i f d e
komma över ett exemplar.
En enkeI modifiering sägs ge B dB bnisfalaor och 23
dB g a k Med en mer omfattande ombyggnad kan
tnan enligt FBBSI komma ner i 2 dB bms och 40 dB
gah

Var rädd om konvertern!

Jag forstar inte, säger värden. Jag far bara ut 20W i
antennen. Vi har just gjort ett blixtsnabbt QSY från AO40 till FO-29och forsöker Gnda p5 2 meter. Inte ett pip
hörs på nerlänkcn.Virdentar sig for pannan. Det var inte
antennen. Det var down convertern för Sband,
en dyrgrip från SSB Electronics som girigt sög
i sig wattama och brann upp. Sånt d"ar m n
Mrt om. SSnt som brukar drabba andra.
Turligt nog var det 'bala" en trissa pii
utgbngen som rök Och värden är numen
b'expert p i skyddskretsar. Har sh vi presentera
en riv de många varianter som finns. Tony
Stone, W4TAS är pappa till den har konstruktionen som
inre bara skyddar mot oavsiktlig sandning utan ocksa
l e v e m r rnatningsspanning till konvertern. Kommer det

in HF från mnsceivern begrhas spänningen peak-topeak av dioderna. Vid högre spsnningar g9r säkringen
och dioderna kan komma att kortsluta^. I vilketdera fallet
skyddas konvertern. Säkringen ska v a n snabb och p l
mellan 50 och 100 d.
Choken ska ha
Sminstone 200 ohms reaktans vid 1 44 MHz.
Tony fireslår 10 van, emalje n d k o p p a d d över
ett motstånd p2 I k o h l W. Alltsammans
monteras i ett skärmat hölje och placeras nära
*t
antennutgangen pil 7m-riggenKretsen utgör en
h f i i g snedbelastning vid sändning pH vilket
moderna transceivrar svarar med att genast dra
ned efiekten. Men varning för äldre apparater dHr
slutsteset kan ta skada.

8
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Skyddskretsar till salu
Protettor heter

SSB Electronics

ocksa denna
skyddsburk M n
'*
mm med Nsvenska Para bolic.
"iJ3 kontakter som
Fungerar samtidigt
som bias tee och
innehilIer en
Ih.nar spänning
skyddskrets mot
ti3 1 konvertern. Är
oavsiktlig sändning
o c M eril konstlast
Däremot släpper
den igenom eventuell matarsp5nnins. Insertion loss sags
os Ii hoira,~itr.r111k bara urg31igen.;ïriii en del andra kretsar.
vara blygsamma 0 , l dB. Ska Wara 50W SSBICW och
30W FM. ARRL:s lab har testat den och funnit att den
Frequen- 144 iMHr (will work on 435) ImertiOn loss:
reducerar 50W till 150 mW vilket konvertern i d fall
approx 4 dB DC: max 50 volts 2A A tteniaanón: 4-30 dB
maste dla. SS&garanterar bara skydd av egna apparater. Dummy load: max 75 watis k+wn
tar tagit fram en
liten burk 40x40

I

Proteetor heter burken och betingar DM W

I

Priec: SEK 590 (490 with our doamooverter) + moms

Vad vet dn om rvmden och satelliter?
Y

Här G r nigra av defrågor som Richard G3RM
plågade publiken med på puben i S u r r q i somras. Den

9. Which was the tirsr amateur radio satellite ta have a
downlink in the t metre band?
10. W o is c d i t e d as being the world's first paying space

som kokat ihopfrigorna nr Paul Willmott VP 9MU på
Bemuda. Först öppnade rätta mar på sidan 2 7. Noll
ratt = du kanske skulle samla fnmärken i stGllet? 20 rätt
= du firfo/ja med AMSA T-SM:s satellit Vicconu

tourist?

F I. Mich planet has the mean distance h m the sun of
4496.7 million km or 30.058 AU? Is it V e m or Nepiune?
12. What d m AU stand for?
1 3 . What is the mean distance of the b t h h m the Sun in

1. Whst is AO-40's N O W Catalog Numbeir?
2. Yes or No! Is the speed of light 2W792459 metres per
second e x a a l y?
3. what lenerlcha~acteru m l l y represents the sptcd of light?
4. In tems af A M operations, what does "ME" mean?
5. What is the m i l address to be used to submit A 0 4
telemetry to the archive:'
6. When didhlan Shepard launchto the moon,. A) 1968 or

AU?
14. Which is a moon OF Jupiter - Mondas, Slam or
Ganymede?
1 5 . To the nearest hour, what is the orbital period of A M ?
16. How many astronauts did the US Gemini spacecmfi carry
on each m n e d fitght?
17. Which of the following is NOT a coruputer programrning
language ..FORTRAN, ALGOL, PASCAL. SCART or [PS?
1X. What does IHJ starid for?
19. To the n e m t 40km what i s the mrrent perigee heiyht of

B) 1971?
7. What is the time hken for the light to reach the Earth from

the Sun?
S. Which was the fiist anateur radio satellite that included
AMSAT in its name?

A0-W'
20. \blat object has the NORAQ catatog nr 2?

Smart satt vrida antennen
Do you point your antenna manually?
Maybe you are considering a portable or
Field Day setup. 1have learned it mkes too
rnany trips to accurately meak the arrtenna.
What 1 needed w s a local (to the antenna)
radio to listen to the b e a m so I could point
the antenna accuntely wirhout making a lot
of trips in and out of the shack It occurred
to me I could simply add a coax "tee"' to the

1

L

d i o in parallel with the ont in the chack.
You will want to add a DC-iwiation
capacitor (0.01 uF will work fine) if you are
not sure your portable radio can stand 1 2 V
on the input. This hnctions just works
hautifully. Even an HT or scanner will
work as the beacon is quite detectable on
FM.Simply listen or watch the S-meter and
adjust the antenna for stronyest signal. &i

line between the down converter and the
shack-allowing me to hook up a portable

Ingen kontakt med rymden p i Telemuseum
Kenwood TWWE trebandare för 2 m, 70 cm
och 1.S GHz s h b PV Elfa Radie. P5 taket sitter
kryssyagis f i r 2 m och 70 m, skankta av V5rgåda och
styrda av en iirittigen inkopt G-5500kombinerad
azirnuth- och elevationsrotorM n Yaesu. Dar finns

Lars Falk, SMSCAI är teknikansvarig p9 Telemuseums amatärndiostation SKOTM. Han kan smed en fornamlig satellitutnistning bestAende av en

ocksa ett rotorinterface typ ZL2AMD som ska f3
antennerna att filja med i satelliternas rörelser. Men sen
är det stopp och där has vi s.a.s. pudelns karna. Ingen
har ännu lyckats f3 interfacet att fingern trots besök av
rymdsupporten hos AMSAT. Red som inte Zr nånot
geni på området, har ocksb gjort valhanta försok att f3
igilng stationen. I awaktan p&att nSgon
löser upp denna gordiska knut har AMSAT beslutat
donera en komplett antennutmstning för Oscar 40 pS. Sband. S5 n8gon gång runt julhelgen ska du kunna gå upp
DA Telemuseum och vrova DA satellitk6rninn

Det danska satellitprogrammet
Satelliten R0MER ska g& till viiders 2004 med
uppgift att undersöka variationer i stjZrnosnas
ljusstyrka utanför vart solsystem. Det väntas ge
upplysningar om stjärnornas rotationstid, de
grundämnen de består av och Vintergatans Alder.
Liksom 0RSTED är R0MER ett projekt som drivs
i samarbete mellan universiteten i &hus och
Aalborg och det danska rymdforskningsinstitutet
DSRL som p%sia hemsida har en utmark lank till
goda restauranger i Kopenhamn - \wii.dsri.dk

Även danskar blir ibland forvanade och imponerade

när de får veta att detta dejliga land har ett eget
rymdprogram. För tvii ar sedan sände Danmark upp
sin första satellit. Den var döpt till BRSTED efter
Hans Christian 0rsted som 1820 upptäckte
elektromagnetismen genom att hålla en kompass
ovanfor en strömförande ledning. Fdjaktligen
sysslar den har 61 kg tunga satelliten med att Gta
upp jordens magnerfalt (se ruta nedan),

Nu arbetar danskarna redan på en uppfoljare, denna
gång döpt till RBMER efter en annan av landets
stora vetenskapsman - Ole h m e r (1644-17 10) som
var Kunglig Astronom och chef för observatoriet i
Köpenhamn. Mest känd för att ha arbetat vidare
med Tycho Brahes anteckningar tillsammans med
Picard i Paris. Han var ocksa den forste som
upptackte att ljushastigheten har ett andligt varde
genom studier av Jupiters månar. Den intresserade
kan besöka hans museum i THstrup utanför
Köpenhamn.

:MONS ar ett 24 cm teleskop på satclliren Romer

Stjärnprojektet ombord p& RBMER går under
namnet MONS. Measuring Oscillations in Ncarby
Stars. Matningrna sker med m 34 cm teleskop
med I'CDdetektor. 25 närbetagna stjärnor
kartläggs mod hj SIp av precisionsfotomttri. Vaj e
stjarna observeras i upp till 50 dapr kontinuerligt.
Den enda stjiima som hittills utsaas for SA
niirghgna mätningar a t var egen sol. For att dci har
ska funsew ar satelliten iaxelstabiliscnd med en
noggra&het av 0.02 grader rms. Satellitens vikt
beräknas rilI 85 kg och den ska såndas upp med
Ariane 5:s ASAP-plattform (som eventuellt ocksfi
sh användas f"or AMSAT-NA:s nya JJ-pmjekt).
ASAP-plattformen
mäter
60x60~80 cm.
Omloppsbanan beräknas bli av Molniya-.p, dvs
kraftigt elliptisk och med 12 timmars omloppstid.
Det Gr även möjligt att man i stället v5ljer den sysh
raketen SOYUUFregaf

Fagrar, bakterier, havssköldpaddor
och möjligen ocksA lax, använder sig av
jordens magnetfält for sin navigering.
Fältet skyddar ocksa allt levande pi jorden
från skadlig strålning ute från rymden. Den
starkaste källm till magnetfaltet k
elektriska strömmar i Jordens inre

Ett andra projekt ombord B r Ballerina
sam går ut p3 att mata skurar av
gammastrillning, som hittills Sr mycket lite
kHnda och studerade. Man vet att det fr5n
och till upptrader gigadska doset av
gamma- och f i n t g d l n i n g i m e n men
det k okänt vad som orsakar dessa
transienter. Men de anses emanera fran
mycket avlägsna objekt. Ballerina arbetar
med fyra ~ i d v ~ e l ~ m o n i t o rsom
e r spånr
strålningskällorna med en noggaannbet av
cirka 1 grad. Även det här experimentet
kräver en ytterst noggrann attitydkontroll.

udenter byggc

SAT

Projektet heter AAU CUBESAT eller Aalborg Universitets Studentersatellit och har en langt
mindre budget 5n Rymdforsknings-institutetsh e r - s a m i t . Det skiljer ocksa i fysisk storlek.
Trots att b m e s beskrivs som "'en mindre tvätrmaskin" går den ända under kategorin mikrosatelliter till skillnad friin de större pjber som kan vara på flera ton.
Studentsatelliten är h u mycket mindre, den mater endast 10x10~10cm och väger ungeGr
ett kilo, Ungefär som ett mjölkpaket i storlek och vikt men kubformad - d h v beteckningen
CUBESAT - en sa kallad pico-satellit.
Tack vare den ringa storleken kan en h d svkm med picosatelliter skjutas ut samtidigt vilket
naturligtvis Gnker kosmaden. De placeras i alhanhet i en LEO-bana, h Earth Orbit, p5 ca
700 km höjd. Konceptet med kubsatelliter kommer f& Stanford University i USA.
M U CUBESAT käknas ta ett k att bygga och ska vara klar fir launch i mitten av 2003.
Det är ett 60-tal shidenter i 1J projektgrupper vid universitetet i Aalborg som arbetar med
projektet, därav beteckningen A M . Arbetet pilbörjades i september i år och om dsygt ett %.
ska den upp i luften. Detta b e r a h ske tiii extrapris med Dnepr-raketen från Bajkonurkosmodromen i Kazakhstan. Mer om projektet p& ~ ~ ~ ~besat-auc
w . c n.d k

Allt du någonsin behöver veta om helixantenner
och varför en parabol ar bättre
Av Gerald R. Brown, li5oe~anasat.org
Hlir berutiar Jerry om sina experiment med alla tunkbara m e r uv helixantenner. Han ar gmndlig
som jå m h Iiimnar ingen sten ovänd. De Z dr en lGwonnk&+vss&. Je y fick pris fir basta
frumföPade vid Colloquium i Surre-v i somras
exciting. It was also disheanening, beause I realized
something was arniss. The dam thing was just not that
easy to hear. I made some conta&, but tkey were far
less than "armchair copy," CW was not too bad. but
SSB was quite a struggle. I caiild not copy SSB
sipals well cnough until the satellite was closer than
40,000 h. I would put 50 W into my 12 dBi U H F
anterian and stiUCould not hear mysetf until the
satellite was under 30,000 krn.(4). Surely tbere was
something wrong. I quickiy came to the (emneous)
conclusion an AO- t O class UHF uplink mnrd be
requircd

Figzrre I ; Ile "Buse Case" I6-tum Helix wilh
Prcamp and Drake Downconverr.

The helix antenna hs been around for wire a while
and is used in many amateur radio appiications. the
most common being ATV and satellite

cornmunications. One would t hink thts simple-concept
antcnnn would be a mature

field of shidy w i ~ hgeneral
agreernent on all the design parameters. T l i ~
is far
h m the case, as I disovered in buth research and in
real-world buiIdin~and: testina of these antennae.
Presented k!ow i i m y voyageof discovery in helical
antennae.

The A M 0 Experience:
I was ready for mode S. I had a converted Drake 7880
complcte and chccked out in late 1999 (1). 1 thotough 1

had read all the pertinent ground station
requirements-and thought I understod them (2). I
had a 16-tum helix that performed we11 on Imal ATV
and J had a prearnp (see Figure I). We all knew if you
codd hear UO-I I's S-band bacon, you would be able
to hear A 0 4 0 (3). Right? Afler all, I Iiad been
successfully copying the S2 beacon telemetry for
months. Then, on 05-May-2001, AO4O's iransponder
was tumed on for a 'Vest" in mode UUS. It was

The next weekend bmught yet another fint for AO-40:
L E U , the uplink plicewoman, was mrned on For the
WHF uplirk Tbis was strange: every time I got to
where I could h a r myself weil mough to cany on a
decent QSO. the dam tbing would go off right on my
Ftequency. Then it dawned on m: l was an alligator!
It couldn't bc true, could it? 1 hsd almys prided
myself on having faidy g d receive on mode 1. But.
there was no avoiding the s h p l c truth. If I wanted to
be successful m A 0 3 0 , F would have to irnprove my
dowdink reception on S-band.

The ensuing banter on AMSAT-NA'Sbulletin board
led to lots of invective, especiaUy directed towards the
inadvertent alligators. but also provided considerable
enligbtemnt. Prcmicr arnong the good things to
ernerge from that element was an excellent piece of

analysis software from W3PM

6).

This A 0 4 0 Groundstation Evaluation Too1 allom you
to enter your o m particular parameters for equipment
and see rbe rrsultanr effoct. Tt allows you to add.
delete, and modify companent specific3itions to
accumtcly predict the pedommce (see Figure 7).
This somare helped me to understand exactly why my
receive perfomanct was inadquate. Tbe W3RM
software inåicated I needed to do three things: 1)
el irninate the 6rst coax jumper. 2) incrcase t hc d e n n a
gain, and 3 ) improve the system NF. So, I set off to

design the "best" helix I could. with a &sign goal of
7 1 dBiC. I l i s combination would givt me a t 4 dB
S/N ratio on the S2 beacon-prcdicting excellent SSB
comunication at apogee.

Transponder:

RX Systrim NF FlfdB)

S7
D9.

R O N GroundaaHon E m I d m r Tool

-

coax

coax

coax

Sai. Range (KM)-

Frewency (

M

#arus w3pn g ~ v r e

receiver

Sal, Ant, Obpoint h g l e ( d e g ) T l
H

Z

)

"squint'

~

Figurc 2: W3PM Program

The Quest For a Better Heliir:
My particular m n n a situation is far h m optimum. or
evea flexible. I have ody a small space where the
antennae can rotate, about 3 m in diameter (between
my chimney and my HF diples), a d am very Iimited
on height as they have 10 be iidden behind my mf
line (deed restnctions). So, a small helix was the
perfect antenna. I moved on to "'bigger is bener"
idtas.

There is much discussion in the ii te ra tu^ abut the
'rear gain of a helix. This is summarized by
Emerson, who collected and presents the tindings of

-

-

- a lt

B

severat authors as we11 as his own modeling analysis
(6). Of particular note in these various discussions are
WO frnidings: 1) the optimum diameter of a helix is

invemely proportional to it's length (and gain), and 2)
for an "optirnized gain" helix the gain increase beyond
6 wavelengths (about 28 tums) is of everdiminishing
vrilue. The Kirk 8c Wong data, based on a helix with a
cup rrflcctor, ovemges almost 2 dB higher than the
Emerson data presented below h Figures 3 and 4 (7).
My own models in NEC4Win were always overlyoptirnistic in gain rating by several dEi (as noted by
various academics), thus are nor presented here /S, 9).

Humbir o i T a m
16
X

?.A

F i p r e 3: Diameter of an Uptimized Helix
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I built iwu "bis and o ~ t i m i d "test mdels. The first
was a tapered vefsion 30-tums long I followed
several examples. induding one sent to me by

2L2A.MIl and the venerable AF9Y design using a ring
reflector (il 0, I I).

This prototype was disappointin&
prformed a h u t the samc as my 16-nirn basecase modet, even though a gwd march to 50 O l m
was obtained. It is show in Figure 5 below an the
ItR, now serving duty as my Digovery Chamel
mwrana. Next, T built a 28-mm model, using bhe
Ernercon optimized radius dimensions, with both a
regular 1 Inmbda seflector and R RV3TH-style conical
reflflector (12). I haå a very dificult time getting a

as

it

'

t

r 3

IO-!iri
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gmd match on this model, due 1 believe, to the
increase in fecdpoint. impedancc in proportional
relationchip to the diameter. Tbzs antenna is shom
below right with the RV3TH mnical reflector. I could
detect no difference between thesé two antennae and
neither had measurable/obsewable gain over my
original 16-tiim mode!. Frustration \vas p w i n g and
revelririon numbet hvo came cmshing down w my
bcad: I did not have the test equipment ra acnintely
nitasure the predicttd 1-5di3 gain improvement and
even if 1 did, that would not make a noticeable
difference on AO-40 reception.

7il,rc'r~rl,
74Y-t?rrti "TSprimr:c?cl." and Origiital 16-furn Desrgn

Trials and Tribulaiiona:
What was really needed tvas SFGNIRCANT pin
improvement. How? By stacking helicts, of course!
Maybe the high impedance of the 28-tum model could
bc an advantage if Four helices were stacked and then
phased to combine their impedances. T copied a design
d ~ d g e dup f o r n arttiquity for a 2 ~ 2helix amy (13,
14. 15, 16). On paper, this helix amy wauld come
vev clost to the desired 2 1 dBiC gonl. With 4 28-turn
helices mounted on a steel bnckplane measuring 12"

squarc (1.5 Pambda spacing). I now bad a monster of
an amay. Once built, h~wevec,I realized it was too
large to mount, bnt I mnted to follow this
"educational'* thread to it's end. Rcsults? I corild mit
get anything even cfose to a d-t
match and it
perfonned as weil off the side lobes as it did in the

front.
See Figure 6 below for what I now refer to as my
summer folly of 200 l.

An Epiphriny, Finally:
Now it was undeniable: I was not going to get
the kind of perfomance I wantedlneeded for AO40 with a simple helix AND I was not likely to
get a helix array to work well (if at all). I just
could not see any profit in continuing these
fruitless exercises with helices. Putting my
original goals aside, I started looking at the
practical (and now apparent) alternatives. There
was no avoiding the obvious. I would need a
dish, It just so happens I was also experimenting
at the same time with a concept firct propoced by
bu-sing
a cupped ground plane ( 17). 1
simulated this design by fabricaring a temporav
cup for my I6-tum helfx and simply comparing
the with/without signals on local MMDS
channels. While the resulis are not quantitative,
there was ceminly an improvement.

A parabolic dish as an alternative was now the
prescriptive semedy. I wen had a small one, only
22" x 17" (55 x 45 cm)available. In order to
maximize the signal potential for this small dish,
I knew I wanted to use a helix feed-to gain the
potential 3 dl3 circnlarity benefit. It occiarred to
me the cup could makt an efficient feed horn for
a dish. I decided to marry these two and

produced the system shown below: the dish is
covered with alurninum screen cloth, the cup is
fed with a 3- 112 tum helix, which feeds a
MMDS prearnp followed by a minimallyconverted Drake 2880. The cup is 4" (20 cm)in
diameter and 2" (5 cm)deep-a convenient cutd o m coffee can.

"Base Case" '6-t24rn Helix With
Temporav "Cup "

Figure 6: The

The sesults from this first attempt were breathtahng in
tomparison to the: helix antennae I had 'been using.
The fint test was on U0-Il's S-band beacon. On a 50
degree elevation pass l could hear the beacon at 5 Sunits above the noise. This was 3 full S-units above
any helix's perionnance with the same preamp and
dowconverter. Latw t h t evening I listened to AO-40
and was rewardcd with successful. decoding of
telemetry at a distitnce of 62,000 h usiag the
AO4ORcv sound card program ( 1 8). This was in early
June with squint angles far from optimum.

The final stage of my receive system enhancements
was to replace the MMDS preamp (a Conifer PA-1033
tated at 10 dB p i n and 1.5 NF at 2.500 M&) with a

Iower noise, highcr gain unit. I built a DEM I3ULNA,
rated at 38 dB gain and 0.6 NF (19). This is a simpke
ht, but the small size of modern micromve
cornponents makes it a chaiienge-patience and a
rnagnZying glassare the most critical requisite tools.

Substitution of the prearnp made an easily noticeable 1
to 1.5 S-unit improvement on UO-l 1's beacon. I now
get a solid S7+ signal on the beacon on high elevation
passes, with the noise level -picdly SS or below.
Monitoring of AO4O's S-band beacon is hard to
quantify since it bas been in a constant sate of cbaoge
for the last month.

Conclusions:
These experiences were hstrating, but educational.

l

have progessed from inexperience and iporance to
some semblance of understanding the requirements for
a receive systern for A 0 4 0 mode S. The requkments
for the receive system m y end up h u i g less
demanding than what the experimental period
provided, but it will nwer hurt to have a "better"
receive system. I can surnrnarize what I Itarned in two
simpte postulates:
- the p i n should I
x iri the a n t e m (first)
the Fowest NF should bc in the p r e m p (First)

-
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Slrr~llftenfirdas
800 miliioner km tinder 9.5 månader for of! ni från Jorden till Mars. Hastighe~~n
ar 28 MSock
gingtiden f
& radiovdgorfr6n .i.iars ar ca 20 minuter. Erde = Jorden

F& att operationen skall lyckas måste man välja den
tidpunkt vid vilken P5A skall Iamna banan runt Jorden
sa att satelliten d r mötesplatsen med Mars vid ratt
tidpunkt. Lämpliga "startfönster" uppträder vart mnat
ar. Fönstrens karaktzr varierar. vilket innebar art ett

visst "fiinster" kan v a n mer energikrämnde i n ett
annat. De smrtfönster som kommer att finnas år 1005
och 2007 Sr inte speciellt gymsamma, men anv3ndba1-a
med reducerd nyttolost.
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I mellan tvii isotrop antenner:

ida)

r mottagare
iami

2. För!
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Analysen visar att mari bor anvanda SA hög frekvens
som möjligt och patahier för bfde sändare och
mottagare. En, satellit liknande AO-40 skulle kunna
forses med en parabol med en diameter om tv3 meter.
Morstationen p%jorden bos arbeta med största möjliga
diskstorlek.

Med hjälp
slutsatser

av

fornlem kan man dra Eljande

Man måste även kunnn hantera en situation där
satelliten tappat riktmugen till. Jorden. Da maste man
hma etablm kontakt med satelliten via dess
nindstr5lande antenn. Man bar dA ett betakningsfall
med en parabol i madstationen och en rundstAlande
antenn med ett antaget gaia av 5 dBi. i satelliten
Nu är det emellenid ime bara ÖverfOringdämpningen.
som b e s t h e r den optimala frekvensen, utan även
foljandc faktorer spelar en roll:

-

l. Om hade sändare och morngare arbetar med
isotropa antenner visar formeln ( t ) att dampningen
Ökar nar vbgiangden minskar. En fördubbling av
Frekvensen 6kar dampningen med 6 dB
2. Om den tna antennen ersattes med en parabol med
given diameter visar formeln (2) att 6rstarkniagen
ökar nk vikjiingden minskar. En fördubbling av
frekvensen ökar forstärkningzn med 6 dB.
Men en isotrop antenn B ena änden och en parabol med
given diameter biir totalresultatet att den totala
överfiringsd5mpningen s (dB) är oberoende av
frekvensen.

3. Om man använder parabolantenner med givna
diametrar for b3de sändare och mottagare minskar den
totala darnpningen s (dB) när vbglnngden minskar.
Totalresultatet av en frekvensdubbling blir en
minskning av den totala dfmpningen med 6 dB.

1. Bruset i systemet antenn mottagare. Mottagare km
idag byggas med mycket lagt brus. Det som blir
avgörande är bnkgmndsbruset " S ! q noise". Dem har
ett flackt minimum i intervallet 1 12 G k

-

2. Sandarens verkningsgrad. Man torde komma att
använda vandringsvbgsrör. vilka har god verkningsgrad
även far frekvenser over 12 G k .

3. En parahlantentis öppningsvinkel minsknr med
ökande frekvens. Vid 12 GHz har en hrametersparabol
en öppningsvinkel av ungefir en grad, vilket nog får
anses vara den minsta vinkel man pnktiskt kan arbeta
med när det gälles att rikta in satelliten.

4. Frekvemstabiliteten är viktig. speciellt när
averforingen ar dilig och bandbredd och
överforjngshastighet måstt vara mycket 13ga. Det är
svid att Hkla ffekvensstabilitetm vid frekvenser over
2 2 GHz,

D5mpningsber&tingonia sammanfuttas i nedcrnstående tabell. De ar berGknadefor der maximala
ö v e ~ r i n g s a v s ~ ~ n d3e75r millioner hiJometer.
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&erKoringsdampningen i sig ar inte intressant. Vad
som är avgörande är vilken överföringshastighet som
kan uppniis.

FBr att klam en överföring av 1 Biv's far
bverfcringsdimpningtn högst vara 223,6 dB.

DY:$Kammen far: 5 dB EbNo b e w r

att signa3en
skall ligga 5 dB Över bruset fir saker mottagning.
Bwefckten P (Watt) kan b ~ r 6 h a smed den kanda
formeln:

h t a g filjande data For 6vdoringe.n:

1. Satellitens shdareffekt I00 W
2. Kodad PSK med 5dB Ebmo användes
3. Mottagarens brustemperatur 100K

B = Bandbredden, i dem
T = Mottagarens brustempi

~LUI

l 1 Hz
,i detta exempel 100 P

Bruseffekten P blir di3 - 208,6 dBW. Med en antagen
sändareffekt om 100 W = 20 dBW och EbNo = 5 dB
får överforingsdämpningen maximalt uppgh till 208,6 +
20 5 = 223.6 dB.

-

Satelliten 2m; Jordin 20m
Satelliten 2m; lorden.2111
Satelliten S dBi: Joden 20m

50000
,

Om överforingsdämpningen är l ä g e b n bandbredden
6kas och darmed också óverfiringshastigheten.
Beroende p% val av frekvens och antennkornbination
Er man följande maximala överföringshastigheter:

501

28tM
28

6

6

-

Kart Meinzer taknar med att använda 2450 MWz för
uppliinken. Utzn att redovisa alla hans beräkningar kan
man konstatera att nödalternativet d.v.s. med en 5dBimottagamntenn p3 satelIiten klarar man hastigheten 80
Bith om man använder en 20 m parabol och en
sändareffekt av I kw.

Meinzer har redan fatt löfte om att kunna disponera en
20 m parabol i Bochum. Med val fungerande riktantenner bör m n kunna köra 100-200 Bitls med en
Zm-parabok p3 sandarsidan. Kommandostationerna kan
alltsa normalt vara amatörstationer, men i
nadsituationer M v s bättre grejor.
Slutsats

Karl Meimers slutsats ar att det bör v m möjligt att
frarngingsrikt genomfon ett Man-proj ekt
i AMSAT-regi.

20-meters reflektorn hos IUZ I Bochum med tom och
maskinrum. Den kan ocbd anv6ndasfir 34 C;Hr

Drama i rymden nar
Oscar 40 tystnade
AO-4Ofvllde ett dr den 16 november ochfungerar nu ratt bra till mdngus
Jornbye[se. ~kfenfirra
aret vid den har tiden var det nara katastrofen nar

satelliten 'Prmann"påLuciadagen. Peter Guelzow, DB20S, ordflrunde i
AMSA T-DL berättar i den hur intervjun vad som egentligen launde.

Den kanske värsta period teamet reset i datorn som f6ljd varvid en del
bakom A 0 4 0 genomlevat var när av innehallet i 64 kB RAM-minnet
satelliten helt tystnade den 13
december firn h t . Det intriifide en
knapp manad efter start. All kontakt
var bruten, inga som helst livstecken
och
AMSAT-teamet
böjade
misstanka att Oscar 40 var förlorad
fir alltid
Man hade ju haft den så kallade
incidenten dgon dag innan da stora
delar av satelliten slogs ut i vad man
da antog vara en explosion orsakad av
l a c h d e hydrazin-briinsle fr%n 400
Newton-motorn.
"If you smell it you are dead", säger
James Miller om raketbränslet
hydrazin. Därför var AMSAT-foiket
kladda i rymddsakter samtidigt som
brandkåren i Korou stod redo nar
br5nslet shile fyllas p5 i tankarna
fore start.

försvann, säger Peter, som trädde in
som projektledare for P3D sedan Karl
Meinzer tvingats avga av hälsosM..

- Vi hade ju vid den tidpunkten inte
en aning om vad som hänt och det
gick många rykten. Vi försökte p5
aIIa satt f3kontakt med satelliten igen
och s13 på 2 meters beacon men utan
resultat. Det verkade som om det varit
en Big Bang och satelliten kunde ju
vara i tusen bitar.

P3D fick en pe$ekt start den I6
november 2000 och lösgjorde sig från
birraketen efrer 43 mirtuter pd 5300
km höjd över Indisko Oceanen

- Samtidigt fick veta av NORAD att

d a bara fanns ett objekt på Oscar
40:s position sh den var i vart fall inte
i tusen bitar. Sen E t j a d e vi ladda upp
ny mjukvara till. datorn. Attityden var
just d%sådan att vi hade bra täckmg
vid perigeum och det var lätt att nå
Nu visste vi att datorn, om den inte satelliten Vi laddade upp opemtivfår något kommando från marken systemet IPS igen och genast fick vi
under viss tid, själv börjar prova olika telemetri tillbaka och kunde se att det
kombinationer av sändare, mottagare mesta såg normalt ut med undantag
och antenner for att på s3 vis för spinhastigheten som var mycket
möjliggöra kontakt igen. SA vi avbröt högre an innan incidenten. Vi fann
våra kontaktforsök for att f3 datorn att ocksa att flera lempentur-sensorer
g& in i detta time-out tillstilnd. Det gått förlorade, de som Lag närmast
handlade om ungefir en vecka nar vi bränsletankarna. Troligen var det
ingenting kunde gara mer än att bränslet som Erstort dem. Nagra
vänta
strömsensorer var ocksa borta men
troligen av annan orsak.
- Men satelliten var fortfarande död
efter time+ut
och vi började - Karl Meinzer, DS4ZC, sa att kanske
misstänka att datorn baschat. SA hade det 5ndA varit en mindre
forsökte vi sända reset command p3 2 explosion som fait fi-agment att flyga
maer. Men vi hade flera problem.
genom satellitens inre och s13 ut vissa
2-meterssändaren hade av n5gon kretsar.
anledning slutat fungera och det andra
probiemet var att alla rundstrålande Har det känt tidigare air klckande
antenner också var utslagna,
Hydmzin orsakat arplosioner?
För att det ska bli en explosion
Till sist bad vi Ian Ashley, behövs bada bränslena,
biide
ZLIAOX att sända reset och ladda hydminet och oxideraren och
upp en mjukvara som slAr pA S- dessutom en fötbränningskammare.
i%omus ,Vuler och Martin RiehJeJin
bandsändaren och genast gick 2.4 Så aven om b5da bränslena läcker ut
ASTRIUM förbereder pifillning av
Gi-iz beacon igång. S%det var Ian blir det snarare en kemisk reahion än
hvuvetetroxid som tillsammans med
som gav oss satelliten tillbaka på en explosion.
hydraxinet ska driva 4OON-motorn
själva Juldagen den 25 december och
det var e n helt otrolig Grisla. Efter Vad var Karls reaMon när ni kom
Vad var det egentligen som hände?
tvA veckors tystnad från satelliten var pd historien med defl rosa pluggen?
Det blev troligen ett overslag i 28V
vi ganska deprimerade och hade
Det ar faktiskt en mycket sorglig
huvudksafiaggregatet med
nästan gett upp hoppet. Det var nog sak Han blev valdigt deprirnesad
den basta julklapp jag dgonsin fått.
naturiipis och det var ju en svar

-

-

-

-

-

chwk ocksa för mig. Jag visste ju
inget om saken. Allt det har
Grbercddes i Orlando och skulle vara
klan innars P3D sändes till Korou.
Dar skuUe vi bara ladda satelliten på
Ariane-raketen. Pluggen tiade satts dit
av motortillverkaren Asmum och n%
vi forst fragade om saken fick vi
svaret att även om den satt h a s vid
uppskjutningen skulle den flyga iväg
d snart vi aktivende vemilen. Men
så var det inte eftersom den var
fastshvad med en mutter.
1

V a j n r m a g d c ingen inpr en röd
r6tt är ju en

p l q g I raketmotorn
varningsfcb'q?

-

-

Den s b l l e egentligen ha varit
ordentligt märkt med en skylt med
texten REMO VE BEFORE FLIGHT
men ndgon ddan fanns inte. Det var
n8g-a som undrade över pluggen men
ingen sa n5got till vare sig mig eller
Karl. Det var olyckligt att en s i liten
detalj skulle stjalpa projektet. Vi var
glada att vi hade gjort allt sS perfekt
och tänkt på allting. Arbetet i Korou
gick fantastiskt bra. Och SS skulle det
hk hända med den här lilla detaljen.
Det är d deprimerande för mig.
- Allt fungerade perfekt f6re start. Det
värsta som sedan kan hända är att
bk-aketen exploderar eller an man
inte lyckas frigöra satelliten från
Anane-nketen. Efter separationen
skulle 70 cm beacon ha slagits på
inom tre rimmar men det var Iielt tyst
och jag tänkte Oh my God, P3D ha;

fastnat i ASAP-modulen p4 Ariane.
Det var också vad Karl tänkte.
Tror du

3-ai~c&abiI&eringen

komrner att fungern?
Vi vet att det varit dgon form av
forsfhlse inuti satelliten, vi vet inte
hur omfattande och hjulen har
sanoulikt oekså varit utsatta. Skulle
de inte fungera f% vi fortsätta med
spinstabilisering. Men aven om bara
tv3 hjul fungerar kan vi fortfarande
åstakomma mycket med dem. Karl är
optimistisk och menar att om vi
l y c k köra hjulen i ett par timmar så
kommer de a~ snum för gott DPa
GvergAr vi till 3-axelstabilisering och
när det är gjort filler vi ut
solpanelerna. Och skulle det bli
problem längre h m kan vi gll
tillbaka till spin stabil is er in^ men en
mycket tangsam sildan s5 att satelliten
inte tappar vingarna dvs solpanelerna.
Karl har redan förberett en särskild
mjukvara för 19ngsam spin,
Svangltjulen haiiar nu provats och
funnits fungera men man avvaksar
fo-farande med art filla
ut
solpanelerna och starto b--1siabiffierirngert
Vi har gått igenom en tuff period
men det känns inte s5 hemskt just nu.
Du har ju sett tabellen med vad som
fungerar och inte fungerar p3 AU-40
och &r år ju faktiskt mera grönt iin
rött. Och före uppskjutningen brukade
vi iu säga att ddet viktimte med P3D
va; de högre banden, speciellt S-

-

-

mode, och så har det nu blivit. Men
nät vi fSr tid s k vi g3 tillbaka och
testa 2 metes igen och även X-band
och alla andra möjligheter. Kanske vi
bar tur och det Fungerar.
Sedm intervjun gjordes har sindaren
på K-band dvs 24 GHt provats och
visat sig figera

Varfdr säger pm M r i S u m y
apropd nya sateIIiprojekt
pengar
inte ur n d p t prohlem?
Visst ar der ett slags problem men det
s t ö m problemet iir manpowver. Att
hitta kunnigt folk som är beredda att
satsa massor av tid p5 den här typen

av projekt.

-

iven ärligt talat. Xästa $ng borde
vi inte csnlitn profmionef~araket-

Vi amatörer i r j u bm pi
e l ~ k m n i kmen raketer?
Det skulle bh for dyrt. Det har vi inte
dd med. Vi är amatorer och det
imponerade på folket i Korou. Hur
kan ni veta si mycket om det här, sa
dom De tyckte det var roligt att
arbeta med folk som visste vad ddet
handlade
om.
Normalt
k
satellitbestallaren en person med
mobiltelefon som inte vet vad som ik
h m eller bak pH satelliten utan
stindigt &te ringa hem och be om
exprner?

dd.

En av Ariane Spice's ingenjörer
undrade Over uttrycket Amarmr

Sate!Iirps. Men n i ar ju inte amatörer sa han. Ni är ju proffs proressionella amatörer!

man kor ar det förenat med livsfara. Ett satt att besvara
meddelanden ar att i Kenwwdstationen i förväg ladda
in tiera alternativa svarsmeddelanden, som t ex "I will
repiy by e-mail a s a p", " Scarming 145 - 146 Mik" for
lokala kontakter etc. Nar ett meddelande mottas i
Kenwoodsiationen s% blir e W a n t s v m e d d e l a n d e
automatiskt utsänt. Niista steg blir att Forsöka med
PCsat-trafik p3 70 cm-frekvensen med 9600 bps. Nedan

kan du se exempel p& vad man kan se poppa upp pil
displayerna nar man är ute och kör.
73 de Kjell, SIWOFOB (som hade sitt jörsta satellit-QSO
den 2 maj 1975 med UR2EQ via OSCAR VIIpå CW; 432
zlpJ145 dn) e-mail: smOfohotelia. rom Hemsidor:
SMOFOB ock SKOCC (vis linkar på ~.imv.svessa.sej

Kenwood TM-DTQOE

Received Station Lisri Upp till 40 stationer
lagras. Här visas de fem senast mottagna:
SMOAIG, W3ADO-1, IóJKW, P E 2 M och
OH7MSH. Markören är ställd p i SMOMG
och
OK-knappen trycks in så visas hans
statiominfo.

Station I nfo: Tnfo om SMOMG visas. Hon har

Station Iitfo: GODJA-3, Dave, BoIsover
( W 3 2j 1373 km avstånd och bäring 24 1
grader från min position.

ikfessag~F r h Message-listan har message 6,
SMOWA valts. "God morgon Kjell önskar
Bosse WA"

&t ut symbolkoden f6r "hus med antenn", sin geografiska
position (lat, long och QTW-locator)
och sitt namn Ingemar. FrAn min position befinner han sig
p5 30.8 km avstfind fågelvägen i bäring 338 grader.

Varror svarar han inte?
undrar Ingemm ~Mjhrberg,
SMOAIG
Jag undrade i b6j a n varför Kjell,
SMOFOB aldrig besvarade mina
glada tillrop över PCsat medan han
susade fram i W knyck pil
Nynäsvägen. Senare fdrstod jag att
han skulle hamat i diket om han
ens fotsökt. D700 har nackdelen att
det är väldigt bökigt och
omständligt att sinda ett msg från
den. Antingen far man anvanda
bada hkderna och välj a bokstäver
med avstämningsratten och olika
tryckknappar eller så får man

k l ä m p5 mikrofonens DTMFknappar tills rätt bokstav dyker upp.
Ett @ kan d'äwid keva 18
klämningar. John Hansen W2FS har
darfor tillverkat ett litet interface som
gör det möjligt a e ansluta ett vanligt
PS12 tangentbord till D700. Der är
utförligt beshvet i December QST
och John saljer aven en kit för $43 alt
$75 testad och Har. Funkar utmärkt
enligt QST,man trycker bara F2 och
sknver s%gir msg rakt ut i luften.
hm: :john. hansen.nct/Ktnkev.htm

GPS-navigator Garmin GPS m+

Wappoinrs & GOTO: MRS-stationer (ampssipal och geografisk position) lagras auto-rnatiski som
waypoints i GPS-navigatorn. Upp till S00 waypoints kan
lagras. Wir har waypointen för SMOAJG valts. Wir jag
vait GOT0 och OK sedan kor mot SSMAIG vägleds jag
w kartan i displayen. Jag f& också upp uppgifter om hur
35ngt avståndet är rilJ SMOAIG och 1Sng tid det tar att
komma fram med nuvarande hastighet (galler tyvars bara
f3getvSgen, hi).

Moving Map:

Moving Map: Har har "Showon map" valts For
warpointcn SMOAIG. Kattan h r här skalenheten 800 m och man kan se att SKOCT ligger

Movimg Map: SMOAIG med skalenheten 200 m. Nar
jag niimar mig SMOAIG så ändras

d v p kilometmfr9n SMOAiG.

En karta med min egen position
markerad sam cn man triangel.. K a m i det Hr
exemplet med skalenheten 13 km visar Sodert6rn och de
waypoints som finns tagade i navigatorn. Kartbilden
firindms alltefter som jag förflytmr mig.

skalenheten automatiskt allteftersom

/ PCsat sander posi-

1 tioner och msg över
hela världen
En satellit som ska hjälpa Gven&p.areoch
rädda nödställda. Upphovsmanen sill
PCsar Bob Bmninga huppm på ett hels
nät UV APRS-satelJiber som ska avlösa
varmdra pd 144.825 MHz och ticka kela
klober. Av Fmnk Sperber DL6DBN och
Ingemar M-vhrberg, SMORTG

Tillsammans med S A P P H W OCH
STARSHIIVE 3 sändes APRSsatelliten PCsat upp frin Alaska den
30 september 200 1. Sedan den 3
oktober Zr den aktiv for utbyte av
korta positionsrneddelanden i APRSformat. FCmt står For "Personal
Communications Satellite". Deo har
utvecklats vid US Naval Academy
som ett studentprojekt. 1 en 800 h
hög bana med inklinationen 67
grader ska PCsat ävverfhra
positionsuppgifteroch korta
meddelanden till och från mobila och
barbara stationer. T r a f k n försiggår i
simplex pil 145.825 MHz och
satelliten ska L
r
u
m d s aven med en
handsration pi3 endast 5W. MRSdata sands med 1200 Baud AFSK.

för att sedan Atenitsända uppgiflerna
över en annan del av j orden. PA

Den arbetar också pi9 70 cm -

TNC och med n5got packctprogram i

435.250 MHz och 9600 Baud FSK.
dir den ska kunna nAs av mobila och

monitorlage. Men riktigt intressant
Mir det fotst med ett specialprogram
som lagger ut positionsangivelserna
p%en karka med symboler f6c olika
hsta och mobila stationer. Ett
utmärkt program med mängder av
finesser och möjligheter är UI-View
som fmns bHde
gratis- och
köpeprogram p%

fasta stationer med högre effekt.
Over USA &der den Sven pb USAPRS-frekvensen 144.3963 MHz.
pcsat

l/

/

1

sad'kn-~m

nklmeddelanden Gndas.
Sedan den 3 oktokr har PCsat
kunnat användas med undantag f5
kortare perioder av reset som uppst5r
pga sjunkande batterispänning vid
alltför kraftig trafik. Det ar viktigt att
alla filjer trafikreglerna i Pcsats
USER SERVICE AGREEMENT.
Sändningarna ska vara så korta som
mÖjll@ vilket bl a innebär TXdelay
pil högst 200 ms.
Positionsmeddelandena ska v a n
korta och utan langa kommentarer.
PCsat kan tas emot med ett vanligt

~ ~ u k ~ t ~ d i o . o r ~ , u h

1
'
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5d"d7mdsumr

1me4e'o-M

Fonitom digipdng av terrestra
signaler, sänder PCsaz även ut
telemeki och aHrnänna bulletiner.
Den är också forsedd med GPS så att
den själv kan uppge sin position.
PCsat kan också lagra
positionsuppgifter f& marken t ex
& expeditioner till nvl5gsna trakter

Nbgri problem. UoSAT-OSCAR l I
sänder p3 samma frekvens som PCsat
och nar satelliterna befinner sig inom
l ine-of-sight kommer PCsat ritt storas
s5 att även SOW-stationer f5r sviirt att
komma genom Desutom ar
satellitbandet pil 2 meter utcatt for
störningar fr%n illegal radiomfik i
Medelhavsområdet. P& 70 cm
upplänken uppträder dels en
dopplereffekt ph 2 I O kHz som n h t e
kompenseras dels störningar fran

PCsar är en liren kub med ca 25 cm
sida. Anr~nnernabestdr av vanliga
måttband som ar hoprullade under
uppfarden. VHF-sändarenär@ 3 W

radaranläggningar i Storbritannien
och USA.
farfikdnfortsätter på nusta uppsla@

Vad är APRS?
M R S - Automated Pasition
Reporting Systern - är ett särskitt
protokoll som kan &ertagns
AX25. Positionsangivelser,
telemetri och korta meddelanden
kan sändas Point-ta-Mul tipoint
med hjäip av unconnectec
frames. M R S utvecklade
$ajan av W-talet av Bob
Bnrninga. WB4APR Det ai
wksS han com sr& bakom PCsatprojekret. Dessa frames kan sedan
via sargattrr spridas vidare och
digipearas över det termfra nätet
som i Europa använder
frekvensen 144.800 MHz med
1200 Baud AFSK.
finns
ocha gateways till komag och
Internet,
För att själv sända ut position
behovs en 2m !W-sändare, en
GPS mh ett TNC elIer en tracker
som omvandlar GPS-information
till en sändninystardig
paketradiosigngna11. En fast ,statian
klmsig GrstPiIS utan GP'S &
länge positionen Sr Kod ined sa
stor p recision siom möjligk Vidare
beh01 mottagaim med TTrTC och
m j u h a 3 V l l l {isar poslti! V l A S L I l U
pii en kana. Mer upplysningar
finner man pA iw\..aprs.c och
i r ~i~v-~~sna.edu,bruniriga
P
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J C s a t sänder positioner ...
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UJ-Vr'ew är ett
mdngsidigt program

minai St;

som I C w r ut
posirfotiernapd va@
k a ~ b i l dtar
. emot och
analvserar telemehi.
sparar sateilisen
inklusive firurgger
h m a n d e passager.
Mobila srutioner
presenteras inte bara
med position utan
uven med hwrs och
hasrighe~.En sto^

antal wboler$nns
JEr olika -per av
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Här ovan ses s p h n av fym passager
av PCsar som betar av jordklotet
med ganska smb mellanrum. Det är
cirka 90 minuter mellan vaj e pass.
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stationer inkJ
16ngtradore och
JFicheourer.Här SPS
nigro sena passager
med I& aktivirer. ,Med
en Mick sander man
ed$message och tirV i m kan ochd
kopplas till en
callbook on lina

A

eller picosatelliter som fångar upp
dels för att lämna korta meddelanden
eller nödsignaler.Via PC-satelliterna
och atenitsänder positionsuppgifter
och kom meddelanden p i 144.825
ska man också kunna sända e-post i
MHz. PCsar är den första
form av korta orte-liners. Men tills
pmclbiten i detta nät =h Bob
vidare i r PCsat ensam herre på
hoppas den ska filjas av rnAnga fler.
täppan. Kenwood har påpassligt
at inte markv~digam
an att
hakat på den här trenden genom att
kommande satelliter medfis ett I Y C
ta fram tv5 transceivmr med inbyggt
fönitom den Y HF-tnnsceiver som
TNC for 120019600 baud. TM-D700
de flesta Znnid!i brukat vara utnistade
är den mobila varianten på 50W som
med. Dca dagen behCiver ingen vanta
SMOFOB beskrivit på annan plats.
I
I p9 att PCsat ska dyka upp. I stillet
TH-D7
heter motsvarande
Der a r ett genialt system han skapat.
s
h
m
helt
piklband
av
satelliter
handapparat,
en 5 W duobandare.
Bob Bruninga alias WB4APR. Att
avlöst
vanndra
pd
smyga in poiftionsuppgifter i d
frekvensen. De ska
kallade UI-fi-arnesvi1 ka digipeatas
viim
tillriickligt
utan att stationerna i systemet
kiinsliga
och
behover vara cxinnectade med
-k 06 4 ~ 7
knftfulla for att en
varandra. Än stom är hans vision av
bergsbestigare
i
nwn
n
ett v5ddstiickande nät av srnå nanoa t t 0 14,:
Nepal eller en
.. - l
vilsen
kamelkaravan i
Sahara ska kunna
n3 den med en
I ma rasima n a cwe.
% . X - . Y t Y . . L * adz
enkel handapparat
i d a to tho sa r h nl nia
utba
med inbyggt TNC.
Dels för att lämna
sin position och
LL.II"YY

Hur mycket effekt och vilken
antenn behövs för AO-40?
AMSA T-DL Journal har rähat ur hur mycket eflekt och murlennfirstirkning
som kravsjor an köra Oscar 40.

J

I
'6

Efter olyckan förra Aret har AO-40
inga mndstråIande utan endast
riktantenner. Med treaxelstabiIimhg
ska de SA sdningom ständigt vara
riktade mot jorden. Men tills vidare
är satelliten endast spin-stabiliserad,
dvs den roterar runt sin egen axel sil

h6ga sandareffekter pH upplanken på
Lband, 1.2 GHz den är det for
övrigt mycket f
3 som använder.
Upplanken pA U-band, 70 cm,den
mest använda, fungerar bra vid en
squint under 20.

att antennerna hela tiden pekar mot
en viss fixstjärna. Därmed kan de

Den egna sigden skall studpad f+h
A 0 4 0 vara 8-10 dB svagare in
bacon, annars drar st0rbegtansaren
Leila igAng med I m t j u t och
notchfilter. Detta för att alla ska dela
lika p3 sateIlitens begränsade effekt,

ibland p e b bort fihditt QTH.

-

Gene Marcus, W3PM Rar m ExcelR~~I~lurorpci
sin sida
homah~.net~-rnmarcuJ/
downl0~1ct/(1o4Oxls
dar det är m6TIigt
att berukna vad som kravs på de
olika upp- och nadIänkarna.

Ingen trafik Mr ske inom +/- 5 kHz

Oscar 40 hai-jhrnfór,t med LE(
satelliler som C'O- 14 et?enom
------=J
mycket större tä~knih~~urnruetomfurtande rnastan h a l w klotet
F

AvgZlnnde är aqaintwinkelndvs
hur d n g a grader antennerna pekar

fel i förhallande till en mottagare p4
jorden. Samtidigt har satellitbanans
högsta punkt, apogeum, hamnat pA
59.000 km i stallet för planerade
47.000 km vilket ger en extra dB i
signalförlust,

i
I

Nedtanken pti TO cm kom av obekant
anledning aldrig i g h g och den p i 2
m tysmade j december forra aret. En
annan olycklig omständighet ar an
S1-sändaren som ar kopplad till en
parabol pi3 AO-40 ocksa har tyshlat.
Den enda praktiskt anvindbara
nedlänken är nn 52, mm den pi%
2.4 GMz men endast försedd med en
6 varvs hetix. Det gör en skiltiadi p8
ca 8-10 dB.Nar S 1 var igang
upplevdes den dem som bezydligt
starkare än S2.Erfarenhetsmässigt
galler att vid m quint over 25 grader
avtar signalen från S2 snabbt. Vid en
squint over 10 grader behovs mycket

Nediidc S2 pdC 2.4 G E : Minst 18
dBi antennfiirstarhing kravs (60 cm
parabol eller stöm) och helst
hogerpolariserat, dvs helix eller patch
som matningselement.. A m r s
förlomr man ytterligare 3 dB.Ett
systembnistal under 1 d3 är
önskvart viIkct häver en brusfattig
down convester eller p a m p direlci
vid antennen.
ZlpplEiak U p i 70 cm: 2OOW
utstrSlad effekt (eirp) räcker när inte
AGC:np6 AG40 dragit ned
känsligheten pga far starka sigder.
Det uppnär man med B O W
mareffekt till en 13 elements
Iuyssyagi eller med 50W till en 4varvs helix.

Mn hman.

l
l ur Howard
~
Longsfinxhg i
Surrq: Enhy kw[
A W 0 Capable Sotellire
I

Stations

Lätt svar 1,H sateflitfrAgarna

Upplank L p&1.2 G& Vid lag
squintvinkel räcker det med 400W
EIRP viIket kan åstadkommas
med 20W till en 16-varvs heliic
förutsatt att kabeldämpningen är
högst 1-2 dB. Samma resultat ar
man med 10W till en BO cm parabol.
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RABBIT IN SPACE. Sil Mr v a c k digitala
kaniner kan man sända upp i rymden med Oscar 40
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HOWARD UING,G6LVB är välkänd arfattare
av satellitartiklar.Hk kör han Oscar 40 med det
pamply en engelsk gentleman alltid bär med sig
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MAREX-NA m m slUoter amarörradio-utnuuhgen
d r d ph ISS har en ny och uppdaterad hemsida
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permanent rymdutstiillning i Leicester en Ggtimrne
norr om London, tid-sönd, £7.50 i inträde
FRENCH CONNECTION

Jan-Louis Rad$ F6AGR
är ny ordfhade for
AMSAT-F och v h länk till
&n franska satellitkulmrm
Han basar aver 542 modImmar och ger ut La

Lettre da I'AMSATF m . Såijer 2.4 GHz
bericons och sänder snart
upp SATEDU

