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AMSAT- SM Verksam hetsberattelse 2001
Styrelsen har under året b&

av:

Olle Enstam. SIWODY, &Srande
Henry BemmarCr, SM58VF. sekmkm,
bullelinredakt&
Kim Pettersson, SM17DX, k
m
Bruce Lockhart, SMOTER, tekn. sekr.
Anders Svensson. SMODZL QTG
redaktör
Ingemar Myhrbgg, SMOAFG, redaktör
AMSA T-SM INFO
Lars Thunberg, SMOTGU, WEB-master
Sven Grahn, Rymdboiaget

Förrningens %rsmetehdlls i Kartsborg
Mrdagen den 21 april 2001 i narvaro av
15 medlemmar. F samband med arsmdtet
behttade SMODY och SM5BVF om
analoga ach digitala satelliter. En modell
av Vidoria-satelliten förevisades. Under
Iordagen och andagen fanns genom
SM0DY.s forsorg en satellitstation till
fljrfogande. Ett fler- tal kontakter dvsr olika
analoga satelliter genomffirdes.
Styrelsen har sedan föregamde 4rsmWe
haft 6 protokollftlrda sammantraden.
Medlemsantalet uppgar f.n. till ca 320 st
vilket Ar en ökning med 45 st.

Föreningens ekonoml:
Vid verksamhets3rets slut var
kassabehållningen73791 kronct atl
jamfora med 78860 kronor vid utgangen
av ar 2000. Arets resultat ar &ledes 5669 kronor
Intäkter:
Medlemsavgifter
Rantor
Owqa intakter
Summa

37050
675
500
38225

Mailsystem.net, och hoppas nu f4 en
stabil dnffsmiljd Sidama har uheklats
kraftigt under året, speciellt de om Oscar
40 och satellitteknik. I oktober var del
prerniar f6r vår satellitdatabas och i slutet
w året påbörjades arbete med att
databaslagra alla nyhetsnoticer, detta f&r
att kunna presentera våra sidor &ven p6
mobila enheter. AMSAT-SMs hemsida har
ca.55 unika besök varje dag och totalt
över 66000 träffar (46000 förra aret).
AMSAT-SM INFO:
Ingemar Myhrberg, SMOAIG, har under
aret eftertratt Lars Thunberg, SMOTGU
som redakt6rfbr INFO. Tidningen har
utkommit med fyra nummer. De tv4 sista
numren har tryckts i färg vilket uppskattats
av medlemmarna liksom också den
förandrade redaktionella utformningen.
SMOAIG deltog som föreningens
representant i ardc Surrey-kollokvium.
Referat daflfran har publicerats i INFO.
- -

SMODZL har under Aret genererat 12
spaltsidor I QTC om satelliter. SMODY har
medverkat med ett par artiklar om
OSCAR-40. AMSAT-SM har aktivt
medverkat i QTC, nr 112002 om satelyiter,
b1.a. med artiklar av SM3JGG odi
SMOFOB.
Nybörjarkompendiet:
Kent Hansson SM7MM3 har i juni
uppdaterat nykarlarkompendiet
"Amatbrradlo per sateiiit" vilket nu ar på
(iver 60 sidor.

Ca. 30 personer har fått mera information
utskickat till sig efter att ha fyllt i
intresseformularet pa hemsidan, Dena ar
kraflig minskning frsn femaret, d$
intrescecf~r0scar 40 var som störst.
VICTORIA:
Ffireningens satellitprojekt har under
bearbetats vidare fr.a, genom samarbete
med institutionen ftir partikelfysik vid KTH.
E,
23Cm-bandethar
konstruerats och bvaatc. Arbetet med
integrering av de oiiia radiodelarna med
medföljande experiment har påböqats.
Projektet presenterades vid årsmötet i
Karlsborg da också kr 60.000 anslogs
under en treårsperiod, Under 2001 skulle
maximalt kr 30.000 .-fil anvandas. De
verkliga utlaggen för 2001 har dmk
endast varit ca 35M3 k r o m

-

Inbwlsr:
I Stockholm fanns som ornamndm i
foregående vwksarnhetsb&nelse en
kniagsstynd repeater med rnfrekvens
145,200 k l i t och utfrekvens 145,800 kHz,
Dessa frekvenser sammanfatter med den
iniernationella rymdstabonens och skulle
alltca allvarliqt ha interfererat med dess
radiotrafik. ~ i ~ e a t ehar
r n etter
@tryckningar flyttats 12,s kHr n e d t i
och utger
sannolikt inget
problem Iangre.

-
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M02-02-72/ Styrelsen

Sven
Grahn får
guldmedalj
Var styrelsemedlem

Kostnader:
INFO-Madet
Möten
Ovriqf
Summa kosbiader

32786
7918
3t90
43894

Resultat:

- 5889

AMSAT-nEtet:
Löpande information om satelliter har
Iamnats på 3740 kHr kl. 10 varje condag
under hela året av SM53VF med SMOKV
som avbytare vid digra tilffallen. Ca 10-15
st. amatorer checkar i allmanhet in.
Darutaver framgår genom samtal att det
finns manga lyssnare utan m6jiighet att
sända p i korhiag som tar del av det
rymdnylt som presenteras.

Hemsidan:
Vi har under aret bytt serverplats två
gdnger. I december bvergav vi det gratis
webbhotell w anvsnt och kopte en plats på

ELMER:
Som föreningens ELMER har Gdran
Gerkman SM5UFB under aret besvarat
frågor från vetgiriga satellitamatdrer.
Vidare har en antal fragor besvarats via
f6reningens e-mailadress.
PR-verksamhet:
SMOTER och SMOAIG har assisterat
Telemuseum i deras anstrangningar att fA
igång sin satellitstation.
Under året har med ojarnna mellanmm
nyheter Iarnnats till SSA-bullen.
O!le Enstam, SMODY hBII ett fföredrag om
amatörsatelliter med tyngdpunkten på AO40 vid Nordiska VHF-mötet p4 Gottskär.
Under arets fieldday på Bolmsii hj8ipte
HåkanlSM7WSJ till med PR-verksamhet.
Han har wkså fungerat som föreningens
kontaktperson i sbdra Sverige.

professor Sven
Gmhn fick den 26

oktober Kungl.
lngenjörsvetenskapsakadem~ens
Guldmedalj för framgangsrikt
ingenjdrsarbete vid den tekniska
ufformningen av satelliterna i det svenska
rymdprogrammet. Sven Grahns arbete har
starkt bidragit fil! Svetiges intemationeift
Fmms&utna position inom rymdtekndogr.
Det har &r en stor ara och jag kanner mig
mycket g/od over vtmarkelm. Qessutom
hoppas jag a25 upprn8Mamhet kring
lymdteknologi kan starka amnets stallning
och brdra till att Sverige f& eff tomatt
llvakt~gtrymdprogmm sager Sven Gmhn.
Sedan 1975 ar han anställd vid Svenska
rymdakfiebolaget och tjanstgor vid
fcimtagets anlbggning r So!ne.

-

Världens längsta DX
NASA meddelar
att man den 2
mars lyckades fa

radiokontakt
med Pioneer t O
som skdes upp
a r exakt 30 år
sedan.
Signakrapport S9
trots att sonden
befmner sig
dubhelt så l h g t

frh jorden som Plututo. den mest a~~lägsna
planeten. Efter att ta tagit bilder på
Jupiter. IZmnade den 1983 vart solsystem.
Nu går den med en hastighet av 44.000
i rak bana mot stjaman Aldebaran i
stjkbilden T a m s dit den berahnas
anlända om två miljoner ar. Detta trots att
Piomer 10 är en av de snabbaste sonder
som nagonsin a n t s upp. Sträckan JordenM%nenklarade den på bara 11 timmar. En
stor del av sonden upptas av den 2.7
meter stora pambol,mtennen.

Nu kan vi köra Oscar 40 igen!
Y

Oscar 40 på K-blrnd 21 CH.? I r n z ett
symposilrm i Murhurg

I TNFO 4-200 l berättade vi att man från
slutet av december till mitten av april
måste vrida satelliten så att dess
riktantenner inte längre pekade rakt mot
jorden. Anledningen var att man maste fa
tillräcklig belysning av solpanelerna och
vidare måste solsensorerna kunna se solen
f6r att man skall få fungerande attitydinformation.
I mitten av april ska11 vi vara tillbaka till
ALONIALAT = 010 och vi kommer iiter
att ha optimala fhtsattningar att kora
AO-40 fram till början av augusti, da vi
iter möter samma problem igen.
Kontrollstationerna har dock tyckats
manövrera satelliten bättre än vad man

trodde i december och det har varit
möjligt att köra Oscar var fiiirU.dedag med
mycket bra signalstyrkor under nagra
timmar. AO-40 gör som bekant 1.25 varv
runt jorden per dygn. På fyra dygn gör
den alltsa exakt fem varv. Mönstret
upprepar sig aIltså med en periodicitet av
fyra dygn. Nar inriktningen är perfekt
d.v.s. ALON/ALAT = 0/0 har tri bra
förhhllanden med långa passager under tre
av fjm dagar. Under "vintersemestern"
hat vi haft korban firhållanden endast
under en dag per fyradagarsperiod.
"Öppettiderna" har varit begränsade men
signalstyrkoma mycket bra eftersom
satelliten varit öppen för trafik n&
satelliten varit niha jorden (MA 05-100).
I övrigt är det inte mycket nytt att
rapportera. Man har inte hafl n%ya
framgångar i försöken att aktivera
skdarna för U- och M-banden.
Det soni kommer att vara intressant iir om
man k o m e r att våga anvanda den
treaxliga stabiliseringen och BIla ut
solpanelerna Om detta lyckas kommer vi
inte att behöva uppleva semesterperioder
av den typ som vi haft under de senaste
månaderna. Försöket ar ingalunda riskfritt
och det kan vara svart att återgå till
cpinstabilisering rim man skulle
misslyckas. Olle Ensram SMODY

AMSA T-DLfortsatter aftflS:
jorden i sin PSA. LaJ. andra
delen av denna spannande
odyssE i detta nummer.Kokla
också in Olles sateflirshSd
Missa inte årsmötet i Taby
om du har en möjlighet att
delta. Både Sven Grahn och
Thomas Lindblad är livliga och
medryckande föredragshåilare.
Och på kvällen stämmer SSA
upp till dans med oxfrle.
Det var lite so@i@ att i Erra

numret tvingas meddela att
Oscar 40 skulle g&in i
vinterdvala. Men rihigt s6 illa
var det nu inte. Enligt Olle,
SMODY har den gått att köra
ungerar var fifirde d% Och H a
och med april kommer den
ighg For fullt igen. SH nu 3.r det
dags att vassa paraboler och
down converterc.

,

V$irsateilit Vidoria går l h g samt framåt. Men kommer den
verkligen att kurma sikta p3
solen med tilkacklig noggrannhet? Och hur intressant iir det
fór oss som tycker om axt köra
satelliter med en papegoja och
en kamera som tar (förmodligen
suddiga) bilder av sol flacka^?
Dags att tänka om?
Amerikanerna har döpt om
projekt JJ till Eagle dvs h e n ,
samma stolta namn m
ingenjör Andres luftballong
lystrade till. Sa vi haller
tummarna a t r a hb.
Det 2ir ju
den satellit som ska ersam
felande Funktioner hos AO-40.

G3YJO adlad till Sir Martin
Martin Sweeting alias
63YJ0, valkand som
ordförande i
AMSAT-UK tituleras
numen Sir Martin
sedan drottningen
dubbat honom till
riddare för hans
insatser inom

området mikrosatelliter. Han var redan
tidigare belönad med Brittiska
Imperieorden för sitt arbete som chef för
Swrey Space Centre. Det P där som
satelliterna med betckningen WO
tillverkas, varav mhga med amatiirradio
ombord. Det var redan 1981 som den
första brittiska mikrosatelliten sändes upp
under namnet UoSat- l.

SMOAIG Ingmar A@~hberg,
redaktor A MSA T-SMlhrFO
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I Q'enförsta delen av denna av denna artikel analyserade
Karl Meinzer mijligheten att placera en amatörsatellit av
P3DJAO-4Q-model/i en barm runt Mars. SateJI iten skulle
kunnafungera som en reldstatioul mellan olika
forskningsprojekt på eller runt Mars och Jorden. Slutsatsen i
denforsta artikelfl var att det bör vara tekniskt
genomfirbart. Man m&te emellertid ha tillgiing ti?/ m
farkost, som hur en fotal hastighets~~?dringsformåga
av
minst 2,5 MS.D m skall vidare vara utrustad med en
parabolantenn med en diameter om minst 2,0 meter

--

I den Törsta delen av denna av denna
artikel analyserade Karl Meinzer
möjligheten att placera en arnatörsateltit
av P3DlA@l&modell i en bana runt
Man, Satelliten skulle kunna Eungera
som en reliistation meiian olika
forskningsprojekt på eEler runt Mars och
Jorden. Slutsatsen i den rörsta artikeln var
att det bör vara tekniskt genomförbart,
Man miste emellertid hn tillgang till en
farkost. som har en total hastighetsandringsförmi3a av minst 2.5 k d s . Den
skall vidarc v a n utrustad med en parabolantenn med en diameter om muist 2.0 m,
Förmigan itt iindra farkostens
hastighet

Del 1 a\. ariikein inleds med en analys av
hastighetsändringsfötmagan. Färden frin
Jorden till Mars måste inleds med en
kraftig acceleration fOr att få farkosten att
lämna sin transferbana runt Joden och gå
in i en elliptisk bana mnt Solen. N&ta
ston hastighetsändting inträffar n&
farkosten skall bromsas för an lämna
banan mnt solen och g& in i en bana nint
M m .Båda rnantivrama sker när
farkosten befinner sig niira perigee i
respektive h n a M a n ö v m a skall
genornfdm~ganska snahbt. vilket kräver
relativt stor motorstyrka Karl Meinzer
drar den slutsatsen att man rn%stearbeta
med flytande bränsle wh oxidationsmedel. Motorn skulle kunna van av
samma tup "JOON" som använts på såväl
A 0 I O. A013 som A040.

Den totalt möjliga hastighdsilndringen
(accelerationerwh retardationer
sammantagna)kan hriiknas med
kannedom om farkostens tomvikt och
bränslevikt samt motorns "'Specific
impulse" d.v.s, den utsrrömmandegasens
hastighet relativt farkosten:

Den totala startvikten antages v a n 650 kg
wh 4MN-motorns Isp= 3030 mls. Om
man vill uppni en total hastighetsändting
Vs = 2500 d s kravs 365 kg br2insle och
vikten utan bnnsle begränsas till 285 kg.
DA 400N-motorn a k t a r med MONI
(N204) som oxidationsmedel och MMH
som bränsle behinis en total tankvolym
am 3 15 liter. Detta tir något mes än A@
4Q:s 294 liter uppdelat på sex tankar. Karl
Mejnzer mser att det går att klara
tadutymind wh han skulle helst vil-ia
arbeta med Fyra tankar fot att kunna ta
omhard ett p r "Subsatelliter".

Refernt av en mtikel i AMSAT-DL Jotirno/ Nr 4-2001/2002 ai7Knrl
Meinzer, DJ4ZC tidigare ar&irunde i AMSAT-DL och ledme av AO40-projektet. Fritt iiversatf och bearbetad m Olle En.rtam SMOD Y

Antennen och inriktningen av
srtelliten.
P3D:s uppbyggnad medger att man Earser
satelliten med en parabolantenn med en
diamaer om 2.0 m (se biIden).

Men dimensioneringen och
tillverkningen tir inte helt enkel.
Helst önskar man en sa flack parabl. som
m6jIigt fár att kgriinsa satellitens höjd
Satelliten miste nämligen fi plats inom
det kgfinsade uivmme som finns
tillgangli~t.P3D var placerad mellan
raketcn och den kommunikationssatellit.
som utgjorde den primäta nyttolasten.
Man ar angelägen om att inte behöva
modifiera SBS, Support Bearing
Stmctiire. en 500 mm hög cylinder. som
omgw P3D och som sammanbinder
raketen med u e m m e t tiir den primära
lasten. SBS %rnkligen en certifierad del
av Arianne 5-raketen och en ändring av
SBS ar dm bide tidskr5vande och
dyrbar.
En flack parabol innebär stor b h v i d d
cch medför att antennelmentet kommer
långt ut d.v.s. totalhöjden ökar. Man kan
tänka sig att använda en hjiilpspqeln
placerad mellan parabolen och dess
brfinnpunkt men den tar bon en del av den
effektiva antennytan. Även tillverkningen
av en lätt tvhmtersparabol och att
i n t v e r a denna i P3D:s mekaniska
stmL-tur erbjuder problem. Meinzer menar
dock att dessa bör v a n mojliga att lösa.

Nästa område. som bwörs är satellitens
inriktning och stabilisering.. d.v.s. ska11
man välja apinstabilisering och lita
satelliten rotera kring sin symmetriaxel
eller skall man välja en treaxlig
statiilisering baserad på svangtijulsteknik.
En tv8metersparabol har vid frekvensen
10,5 GHz en oppningsvinkel om 1.0 grad
och man mkte kunna rikta in satelliten
med en noggrannhet av O, I grad.
Satelliten rör sig i en bana runt solen.
Riktningen till Jorden kommer da. att
andra sig med ca 1 gmd per dyw om
satellitens riktning i rymden behålls
ofckindrad. Man måste alltså genomföra
ett tiotal korrigeringar per dygn.
Eftwsom det inte finnsnigot magnetf i l tt i
omrädet mellan Jorden och Mars kan
man inte använda sig av "magnetorquing"
utan korrigeringarna måste ske med hjiilp
av smi gasimpulser. Detta g6r an en
spinstabiliserig inte är så attmktiv. då den
kraver bränsle. En treaxlig stabilisering
har den fördelen att man eventuellt skulle
kunna använda linjär polarisation och
vidare Zr det lättare att genomföra vissa
manö\-rer i samband med experiment n&
man val ftr Errimme vid Mars. Under den
del av resan nar man anvander 400Nmotorn anser Meinzw att spinstabilisering
måste anvlindns.

Vs = Isp* In [(mf+ md)lrnd]

Vs = farkostens totala hastigets2indrbgsf~mågai rneterlsekund
md = farkostens massa utan bränsle i kg
rnf = den ursprungliga bränslemangden i kg
Isp = "SpecificImpzilse" ar den utströmmande gasens hastighet i
meterlsekund i förhållande till farkosten
Meimer Iiimnar frågan oppen om vilken
stabiliseringsfonn eller kombination som

förluster) om 10 ?h &r panelerna ge 500
W i närheten av lorden om solstrålarna

k r anviindas.

StAmfömörjning och termiska
förb3llanden.
Under större delen av är parabolantennen
riktad direkt mot Jurden, Om man
studerar bangeometrin fmner man att
vinkeln mellan riktningen till Solen och
riktningen till Jorden tinder storre delen
av firden aldrig blir stfirre än 45 grader.
Mm skulle dii kunna arrangera
solpnelerna pH det sätt som modellfotot
visar. Solpanelerna ligger under
upps.jutningen infallda längs satellitens
sidor.
Nara jorden lämnar solen en effekt om 1.4
kwlkvadratmeter. 1nirheten av Mars Zr
effekten ca 0.6 kWkadraimeter. men
solpanelerna tår här Ugre tmpwacur och
dHmed större verkninpsgmd, Med samma
totala panelstorlek, soin A 0 4 0 använder
d-v-s.3.78 kvadratmeter och en
ytverkningsgrad (inkliisive övriga

faller Ui vinkelr5tt mot panelerna w h ca
250 W i nkheten av Mars. Om solstridarna faller in med en vinkel av 60 grader
halveras effekten men den ar anda tillräcklig mr att driva en sandare om 50 W.

Ett s v b r e problem att h a ar att
beliarska satellitens temperatur nTr
solinstt4lningen minskar ju narrnare Mars
m m kommer. Farkostens tonperatur
besths av den infraröda utstrilningen
f& satelliten och instr(ihingen av solljus.
Inshålningen bestiims enbart av avståndet
Fran solen mh inte av satellitens
temperatur medan den infraröda
utstrålnino.en 5r en funktion av satellitens
temperatur och följer StefanBoltzinannschens sats - se formel!
Genom val av fq.
ytstruktur etc. kan
absorptionskmficienten för s-ligt ljus
och koeficienten e väljas d att man kan

hundra kilometer när. For närvarande ar

P = Utstrglad &Fela
e = Emisionskoefficient for infrarött
A = Den utstrålande ytans storlek
Sigma = en konstant
T = Absoluta temperaturen i grader Kelvin
stalla in satellitens iemp-atur vid m
_piven soltielysning. Solinstrålningen avtar
ju narrnare Mars man kommer. Detta
medfor att imperaturen sjunker.
Har man exempelvis 4Q grader C nara
Jorden blir temperaturen -20 grader C i
närheten av Mars. Dem är ett alltfiir stort

iemperaturonwådeoch man måste under
konstruktionsarbet gång f i a en
1ö~ningp i ternpernturreglerigg

prohlemet. Karl Meinzer anger vissa
tsnkbara rn6,jligheter. vilka emellertid
ittelämnas h Sr.
Navigation och liiges'best3mning.
Nar sarel Ii t m närmar sig M m maste man
kunna veka var den befinner sig p7 några

det inte klarlagt hur detta skaU kunna
Lstadkommas. AMS AT har varken
erfarenhet at eller tillgång till den
markutnistningsom erfordras och som
[.ex. NASA disponerar. Emellertid är d a
rnôjligt att genom noggranna
avsii5ndsmatningar göra tilleckligt bra
Iageshestamningar. I iiarheten av Man
kan man .också £a kompletterande
infonnation genom att använda m
kamera.
För att hantera problemet att bestämm
satellitens aniqd kan man anvhda soloch jordsensorer. Under flygningen till
Mars kan Solen användas som en
riktningsrefm men detta systern måste
kompletteras med en stjiimswsor. Den
ljusstarka stjärnan Canopus nara
stjärnhimlens "sydpol"iir anvandbar.

I
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Information~verföring.
Som tidigare nimts skulle sateiliten P5A
kunna utgöra en relästation I&överföring
av data ti-an forskningsprojekt p3 mh i
nirheten av Mars. Karl Meinzer påpekar
att det u~ecklingsarbetesom genomtZrts
inom det s.k. RUDAK-projektet kan
utgöra stommen i en sidaol
dataöverföringsprojekt.

Subsatelliter.
Om P5A kunde medföra en eller ett par
smii subsatelliter. vilka kunde Iösgöras nat
man kommit Lo i Mars-banan. skulle man
få möjlighet ait p o m f ö r a några
intressanta aperi ment.
En experiment skulle kunna vara att
försöka besvara hågan "Vart tog vattnet
vägen?"

Man ar n8mligen säker p%.att det tidigare
funnits vatten pa Mars. Om det
fortfarande finns vatten p; Mars så skulle
det kunna fä
en stor betydelse vid framtida h a n n a å e
rymdfarde till Mars. Vatten skulle
nämligen kunna
råvaran f ~ r
tillverkning av raketbränsle för Hterfarden.
Oai det finns vatten under Mars' yta
borde det också finnas mätbara kvantiteter
av vaneninga i atmosfin ovantk. Det
borde vara miijligt alt detektera förekomst
av vatteninga med en metod kallad
"Radio-Okultation".
Niir två satelliter star i radiokontakt med
varandra kan man ganska Istt mHta
"radiostrilens"gångtid. När radiostrålm
pzsemr Mars-atmosfaren ininskar vigems
hastighet ungefar pi ssamnin siitt som
ljusets hastighet i glas ar liigre iin i

~~

vakuum.

Mcd två satelliter i alika banw runt Mars
inträffar då och dS. en situation dar
förbindelsen b p genom att den d t a

,
l

,
I

,
l
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linjen mellan satelliterna
bryts a%-Mam. Precis innan
kontakten bryts går
radiasignalen genom allt
tiockare atmosfäriska skikt
ti lIs sammanbindningslinjen tangerar
Marsyinn och förbindelsen
bryts. Genom att mata
strAlens Iiasiighet kan man
skapa en profil av
atrnosfiren speciellt i den
punkt pä ytan diir strålen
langenr Mars' yta
Enligt Meizer gr de! då
rnajligt an detekten
föreAmsten av vattenhga
i denna punkt.
Genom att artvanda flera
sate1l i ter under en längre
tid h r d e det vara rnöiligt
att kartlagga eventuella fiirekomster av
vatten under Mars' y ta.
Meinzer anser att miitningarna rent
tekniskt iir relativt enkla att genomföra.
Man bör kunna anviinda smii picosatelliter med en kantlängd av ca l0 cm
utrustade med "koherenta transpondrar."
Ytterligare ett förslag till experiment har
föreslagits av "Der Deutschen
Marssociety".
För detta experiment krävs en lite s t ö m
siibsatellit, som I6sgölt-a när

ra-
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Meinzer konstaterar att det
senaTe experimentet är
avsevärt svirare att
genomfora a n det
mrstniimnda. Han menar att
det kravs ytterligare
utredningar innan man vet

om det lian van
genomforbart.
Hur gir man vidare?
Redan nu p h z h ett fortsatt

b

,uirednin'yike och man

1
huvudsatelliten gåit in i en elliptisk bana
m?M m . Subsatelliten bromsas med en
raketladdning s5 att den intriider i Marsaimosfam. Suhtellitm. som är utrustad
med en v5meskiild. bromsas och p i ca
1 0 km hejd Iösgfir man en ballong. M m
fiknar med att ballongen skall driva i

atmosfaren runt Mars. Balongen skulle
kunna utrustas med en kamera som skulle
kunna ta bilder. vilka sändes vidare till
Jorden via P5A.

hoppas an sedm om ett
hatvjr kunna presentera en
"Refwenz-Design"fiir P5Aprniekta.

H proiektet och vilka som
skulle kunna Stäna upp och finansieta
projektet. Finansieringen ligger helt utan
för möjligheternas ram för amatörer och
nmatfirorganisationer.
Samtidigt måste AMSAT-DL diskutesa
vilken vikt AMSAT-DL vill lägga $
pïqiektet och hur vgentligt projektet Sr
&r foreningens framtid.
Mtinzw ar fiverivgad att ett projekt av
dem slag kan vara mycket motiverande
för unga tekniker.

när
m

Småsignalteknik och P5A
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En dator kostar idag mindre an en
msceiver. Det har glott DSP-teknik för
anatys wh modulation tillghglig for allt
fler amatörer. Det finns ert antal FFTanalysprogram pB marknaden med vilka
man km ininga iipp signaler som till och
med ligger under mottagarens brusnivi.
FFT = Fast Fourier Transforns.
Srnisignaltekniken har firbiittrats tack
vare nya halvledare och har genom
massproduktion av mobiltelefoner och
satellitmottagarek o m i t ned i pris.
Datoriserad styrning av satellitantenner
har blhit allt vanligare och allt fler
amattirer skaffar sig utrustning fur act
I!.ssna på
frekvenser, s5irskilt Shand på 2.4 CrHz men även X- eller Kband p i 10 m p . 24 GFIz.
Lntemet anvandc av allt fler amatörer mr
utbyte av informationer och daL3 liksom
rbr IjZrrstyrning av radiostationer.
Mot den här hakgrunden finns det
rnfijliglieter for oss vanliga radioamatörer
att delta iiven i ett SSavancerat projekt

som Marssonden P5A. Men en 2 meters
p m b o l och en hsfaHig moware ska
det bli miijligt att TOljri s5ndningama från
sonden under en del w eller hela resan till
Mars.

Det kan därfnr van krakt att Mrja
förbereda sig redan langt iman starten
mot dm röda planeten. Dit h8r
uppbyggnaden av en bra mottagningsstation och programmering av DSPmjukvara för signaldetektering. 142~kan
Oscar 40 vara till stor hjälp. Pi A G 1 O
och AO-13:s tid ordnades tävlingar i att
uppfånga så svaga signaler som rntijligt.
sa kallade ;SRO-tester. Det gick till så a n
allt svagare signaler sändes över den
ordinarie upplanken. Sådana regelbundna
tester skulle idag vara värdefulla Gr
som vi l l mrbereda oss pa aSt ta emot
signaler frin en Mars-misicin. Tyarr Sr
En. flerst fä stationw aktim p i l10 GFEz
med EME. Kanske kan man ien andra fas
ordna 10-GHz-EME-tmtw fas att
optimera stationerna för mottagning av
svaga signaler.

Ett motsvarande telemetsiformat kunde
testas på AO-40 och regelbundet sandas
ut med mycket ssmh effekter med h,jalp av
RUDAK-experimentet. En stor dc1 av den
ncldvändiga utnisiningen finns redan hm
mhnga amatörer. Men det tillkommer
spirningsprogtam för Madsaielliten och
mjukvara för signaldekoderine. Som ett
farsta steg kan man anvanda h f i n t l i g
program flor svaga sigaler - FEFDSP.

SPECTOGRAM etc.
Det ligges nära till hands aCt matorer som
inte sjifva kan lika alla problem går
sanunan med likasinniga for att
t il !ammans bqgga upp en Mars-station.
Det f'Ennssakert många liknande grupper
som redan ar aktiva med EME. meteor
smtrer, contest mh SET1 (Search for
E x m Terrestrial Intel l igence).
Utmaningen blir att med en vanlig
amatörstation och sniennanlZgsning filja
en Mars-mission ind der dess fard si lange
som möjligt.

Ater på jorden efter 3 månader - i sängen
Efier 3 månader ar e~pedifiortenf i t r
~1~ "brs&&in~enw knn diei
d
fotlccrna på Moder Jord
Fast egentligen 15lmnade de aldrig jorden.
Det handlar om ett vetenskapligr
experiment Tdr art ta reda pA hur
aqtrnnauter ska kunna klara ILnga
yndrarder liran fysiska
men - en FOnits3ttning f6r
kommande fdrder till

iniensiv styrkehining med skivstång och
hantlar. trots att det råder tyngdlöshet.
säger Per Tesch till Ny Teknik. Han ar
docent i *iologi vid Karolinska Institutet
i Stockholm. och har tillsammans med
mopeden Hans Berg utvecklat redskapet.
Detta besdr av ett fast svanghju1 vid
vilket olika
'

-T--

simulemd tyngdloshet. Den europeiska
ryndorganisationen ESA har bestamt sig
for att satsa på den svenska tekniken. och
skri g5 ut med en anbud stav lin^ om
tillverkning av en ultralan rymdversion.
Lingtidsf8rsöket i Toulouse ar eldprovet.
- Milet är att fi en sviinghjulsapparat
installerad i den
internationella
rymdstationen ISS, fger

Mars.

Per Tesch,

Under fiirsöket, som iir det
1Hngsta och mest
a v a n m d e hittills i sia
slag. tillbringar
forsökspersonerna tre
månader i oavhru2ef
Ginglage. Saingama lutar
sex grader med
e
huvudändan neråt det
bkta sättet att på
rnarwan efterlikna det
tillsthd av nästan
Wgdlöshet (mikrogïavitation) som rader
i en tydfarkost.

Frank. idrottsintresserad

Ett par svenska forskare har
utvecklat ett träningsredskap
som kan vara lösningen på
problemet. Det har testats under
det hiir experimentet vid
rymdmedicinska Ediniken i
Toulouse i Frankrike.
Det svenska redskapet gör det ernellenid
möjligt att träna musklerna aven i
rymden:

Per Tesch och Hans Berg

1

ungkarl och Gilbert, gifi
med tre barn var bada

-

Om en manniska vistas en Iangre tid i
mihrogravitati~nffirtvinar musklem och
shelertet kalkas ur. Siisskilt allvarligt blir
detta vid långa qmdWrder. En resa till
Marc som shulle ta tvii-tre &r är otMkbar
om man inte kan lösa detta problem.

I

nfhingshjälpmedel f:icts med cn linii ruii t
svänghjuIets auel.

-L

i snurras av och pk på liknande
särt som på en jojo. forklaras Per Tesch.
Genom an nitnytija sv3nghjufetsMghet
htadkoms ett motstånd hade nar m m
sträcker och biijer på musklerna. precis
som nar man lyfter och sinker en
skivstång.
- Efiersom redskapet tir oberoende av
tyngdlagen och varken anvhder
hydraulik eller nagon yttre energikalla,
passat det perfekt flcr att anvihindas i
qmden.
I dag fms Per Teschs och Hans Bergs
sviinghjulsredskapp i n&a gym och
tehahititeringskliniher,och det anvands
mksS av svenska elitidrottare (bland
uanade =udmila Engqvisf sina
Ihnushles med det). Men det är rymden
som 3r dm instora
utmaninsen. Med bidrag f i n bland annat
den amerikanska pmdstyrelsen NASA
har Per Tecch redan kunnat visa att
svänghjulsttaning S;an motvedia de
negativa effekterna av

glada när experimentet var
över. Men ingen av dem
Singrar sig utan säger
tv3mwn art de skulle kunna
@ra om det truts att de
under de 3 månadma inte
fick ta emot besoil av vare
sig familj. vanner eller
journalister. D ä m o t hade
de tillgang till telefon.
Intcrnct iich TV.Eftersom de 1% tvA i
v . j c m m kunde de och5 kommunicera
med varandra.

1

De första veckorna var värst, seer Frank.
Jag drabbades av yrsel. svindel och
muskelvärk. Det tog ungefar en månad fKr
kroppen att anpassa sig - der kändes
ungefar som sjösjuka.Och näs de till slut
fick stiga ned från sängarna Egen. Srerkom
qmptomen med yrset och muskelvlrk.
L ä h räknar med att da kommer an la
3 till 6 månader for Frank och Gilben an
ataanpsa sig till en vertikalt liv. Sjillva
tror de sig kunna K r j a jobba redan inom
en minad. R3da kommer art st3 under
noggrann lakaruppsikt under de närmaste
två åren.

Om ett %rska experimentet upprepas med
en ny ornghg frivilliga.

I

l

Vädersatelliter fur nybörjare

.

Mitt intresse for viidersatelliter började
med att min gode van Ake Backman
SMIBUO intresserade mig for SSTV som
jag k8rde nSya år. 1 detta sammanhang
blev jag intresserad av vaderbilder Från de
lagflygande satelliter som flaxar förbi oss
ett antal gånger p
r dag. Men man kan
ocksi ta m o t bilder fan geostationära
satelliter. Dessa ligger i det s i kallade
Clark-billilzet nmt ekvatorn dar iiven TVsatefl itema ligger utplacerade. Fördelen
med dessa iir att de är tiIl&gliga frör
mottagning 24 timmar om dywet, aven
om bilder inte &ds ut hela tiden.
Nackdelen %ratt de sänds p i en hög
frekvens så att mottagare blir
svirare att åstadkomma för
oss amatörer. Denna typ av
väderbilder har bl.a, Henry
SMSBFV erfarenhet av, Den
mottagare som presenteras
nedan kan ta emot aven dessa
signaler om den kompletterris
med en konverter som
omvandlar signalerna
p i a 1 .T GHx till var
mottagares 133 till 138 MWz
Så tillbaka till de polara
sateliterna. Som SSTVarnatfir hade man p5 den
t iden al l hhdvara som
behovdes förutom
mottagaren som skulle funka
mellnii 137 och 138 MH2 och
ha en bandbredd på 40 k&
fur att sliippa igenom
hi lderna utan forvrängning.
Med hjsilp av SMIBUO
bestal [dejag en byggsats på
en sådan monagare från Dasteom i
England. Den byggdes hap utan stare
besvsr och
Signalerna gick sedan via en modem ii11
datorn soni var utrustad med ett lämpligt
progmm. i detta fall M A X 71. För
dagens amatorer ar situationen en aning
annodunda. Mottagaten behövs med
=mma pratanda sorntidigare.
km bykis ut mot datorns liudkort oeh
programmet i datorn finns i en mäned
olika varianter. lag firredrar i dag en mn
heter WxSat.

Antenner
En hmstile iir inget annat an en två
elwnmts kryssyagi med lite annorIunda
avsthd mellan det drivande elementet
och reflektorn. Detta avsthd h k a r vara
ca 318 (0.375) vhglangder mot 0.1 till 0.2
~5siglangdwpå en normal två elments

p@.
Antennen 5t dessutom riktad mkt
upp och man 6 r på s i vis en antenn med
rundsttålande lob och med en minskning i
firstarkninp rakt upp till förmån for
riktningar nbmare horisonten.
Det finns en mhgd andra antenner som
med fiirdel kan anviindas men m å n g av
dessa ar betydligt svirare att tillverka än
hirnstilm. Det finns t ex Lindenhlad.
kryssloopar. horisontella helvågsloop~r.
kryssyagin. belixantenner och mariga
andra. Det kanske bästa
antennam_eemangetär en riktantenn
som svrs bide i sid- och höjdled fr5n ett
satellitspårnin_gsprogram.

Mowagare

Mottagaren hör täcka omidet 137 till 138
Miz och gärna kunna scanna ett mtal
kanaler. Dess totala handbredd ska iillAta
genomsläpp av signaler med JO kHz
bandbredd men bar inte vara mycket
bredare med tanke på att den i s9 fall
släpper igenom mera brus an nfidvindigt.
1anslutiihgtill
s& n& den som
det ar praktisk? möjligt) bKr en IAgbmsig
Kimtarkare sitta. Den kan med mrdel vara
hem.od.
(Se
nr
993.)

Dator
Mottagaren ska sen kopplas till datorns
Ljudkort via lämplig anp~sningsniit.
Sådana kopplingar har ny lisen varit
beskrivna i QTC. Datorn kan vara sanska
enkel. Det gAr bra med en gammal 486:a
men den ska vara fhrsedd med ett bra
ljudkort.

Spårning av satelliterna
För att kunna spin de satelliter som man
bestämt sig FOr att finfika använd så bor
man ha ett sate!litsp6rningsprograrm Jag
använder WinOrhir 3.5 som ar p t i s och
fungerar bra.

En gammalt beprövat program som
mHnga anv'kder är instaut Track forkorht

TT. Ilessri bida progmm visar en karta
Over jordklotet med satellitens position
utrniirkt, Et-Eenklare prosom heter

AOS visar i tahellfonn nar man kan höra
satelliten. Qet iir -@is och kan hämtas pb
AMSAT-SM:s hemsida. Detta pro-mm
tar mycket litet utqmhne i
datorn- Till dessa progam
måste firska zippgilter på
satellitmas bandam finnas
tillgiingliga Dessa data som
kallas Kepler-dement. (för att
hedra den store
veienskapsmannen Kepler) kan
harnias p5 t.m. AMSAT-SM:s
hemsida cllrr pi3 nfirmaste
paketradia RRS.

Vad kan man nu få ut av detta
Vad kan man nu se p i bilderna
som framtrader p&
datotskarmen? Ja ett exempel på
det finns i bilden i Wrjm av
artikeln men rent _penedttkan
sagas an hi !der 6t.w Europa.
delar av Asien och Nodatianten
kan man ta in. Om allt &n, ~ e n r
så kan man höra sateliten när
den passerar in i Medelhavet
friin Afrika. ibland tidigare och
till dess den försvinner ut över Antarktis
eller Sibirien. Man kan se avbildning av
sin omgivning f& väster om Grönland,
s d e r om Italien fister om Moskva och till
Nordpolen natan. Fantastiska bilder av
Island Norska fjordar, dom stora Svenska
insjhma Ryska Ishavskiisten mm, Man
kan se 15grycksvirvlar och andra
molmfmationer.
Om man varit narnare V5stf dien s6

skulle man under syklonpenoden kunnat
se "stormens öga". Mm kan med de
bilder som gr t a g a med iR I-iusmat
temperatur i vattnet [med hjälp av
speciella program). Ock en hel del annat.
De bilder som Jas visar ar gamla och
kvaliiin med dngens teknik kan bli
betydligt batire. Lycka till med försök att
spara och ta emot viiderbilder önskar

En liten blå prick

km avstånd, framtrAder jorden som en svagt
blaskimande punkt Bilden inspirerade
astronomen Carl Sagan till nagra tankar $om
just nu ar mer aktuella an nagonsn

Here it is: the Earth fiom Voyager 1.
mwientanly in a sunkam. Take a look.
From the outskirts of the planetav pnrt of
the solar system. ifs a pale hlue dot.
That's us. n a r s home. Thai's where we
are. On it. w q h d y you l o v e l
everyldy you h o w . evaybody you have
ever heard of. f ived out their days. The
aggregate o f all ourj. and suffering.
thousands of confidenr ideologfes.
religions, econmnic doctrines. evhunter and foragm. e v q hero and w w a d

CARL SAGAN'S SCENWFIC
AUTHOiUTY stemmed from his role in
a spectmrn of space missions spanning
Apollo, Mariner, Voyager, Viking and
Galileo. But lie stmd out fiom the
scientific m w d because
of his willingness to take
on big subjects:
His studies ofVenusian
c1imate bu&
theories
about the geenhmse
effect on Earth as well as
conjectiue about the
catastrophic "nuclear
winter" that would follow
a superpower doomsday.

He was a riporoua
skeptic m the subject of UFOS.yet
hel@ h y the groundwork for the
scientific search for extmterrestrid
inteIfigence a pursliit m b d e d in his
best-dling novel hbContact.7'

-

wery creator and destroyer of civili-

zations. evmy king and pasarst. e v e q
young couple in love. e v 9 hopeful child.
ev- mother and father. every inverrtor
and mplorer. every rwered teacita of
morals. evwy compt pliticim. every
superstar. wery suprwne leader. evay
saht and sinnw in the histos ofour
species. lived thwe. The Earth is a .v
small stage in a great cosmic arena n i n k
of the rivers of blood spilled by all those
generals and ernperors, presidents and
prime ministers and party leaders. so [har
in glory and Criurnph they coiild hecome
the momentary masters of a comer of a
dot. ThUik of the endless cruetties visited
by the inhabitants of one part of the dot on

iie didn't believe in God or the afierlife,
and ?et spiritualip permeated his witings
and speeches right up to the end. m Dec.
20'. 1996. rvhen he died of peumonia
after a long struggle wlth bone m m w
,
.
disease. Since thm the
scientist has h e n
memoridid by an
asteroid, 2709 Sagmt. a
couple of spots on Mars
r,
Sngm Memorial Station
a d Sagan Crnter and a
.
NASA center.

-
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His book Casmos
acmpanying his
television series of the
same name. was the bestsellinn science book ever
p u b l i c h d ~n the ~ n ~ &Imuiguage.
h
His

novel Contacb k a m e a major niotion
picture. He was co-founder and President
of The Pianmty Socie.. Dr.S q m has
received the Piilitzw Prix. the h t e d
Medal, and man? other awards.

the scarcely distinguishable inhabitants of
another part of the dot. How frequent their
misunderstandings. I-Iow eager t h q are to
kil1 one another. How fervent their haireds.
Our posturings. our imagined selfimportance. the delusion that we have
some priviliged position in the universe.
seem to me challenged by this p i n t of
pale light. Uur planet is a lonely speck in
the great enveloping cosmic dark, In out
obscurity. in all this vastness, thwe is no
hini Qat thae is anyone who will come
and save us £Lom aunelves.
Carl Sagrni.from o Pttbfic Leerttre
delivered &tober 13. 1 994. at Cornell
Universi~

Curi Sngnn ocft finns Irustru acli
m e d h e r m An tt Druynit
skrev tillsmmans den berömda TVserien Cosmos. Idag arbetar hon
vidare ined Sagam prujekd som VD
forförlolpet Coxtnos Studios Hon
sirfer mkr&i s ~ r e l s efOr
n The
Planetaty Society som fortsarter der
s i i h d e efiw ~iromjordiskintelligens
- SET! - Searchfor Extra&ewestrial
Intelligente som Carl Sagan livligt
engagmade sig i Idag par det tinder
nuinne! Projeer Phmnh ochjrist nzt
letar man efter signaler från rymden
med hjafp avjätreparabolen i Arecibt
i Puerto Rico.
Ett annat projekt som sponsrcas av
Cosmos Studios ertjattelik1
salsegel solil s h sändas upp i rymder
med hjdp av en tysk ubåtsbaserad
$d. karnvapenmlssii. Se nesta s ida!

Med solsegel mot främmande planeter
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The great rdvaobge o f a solar sail is
thnt it reqaires no fuel.
Today. we use chemical rockets ta give
uur spacecraft a quick boost into M h
othit. The spacecral't then coasts most of
h e way to irs destination. with some
small blasts from thmsters to adjust its
m-iectory. This requires a lo€of hd.
Solar sails give a vev Iow thrust, hut they
can work conlinuously. pushing
spricecrafl faster and faster. A solar sail
spacecraft can. in time. rnove the
spacecraft even faster than n cheniical
rocket. For a round trip solar sails have
great advantage since no hel is needed
for the return.

What can a solar sail be used for?
Solar sails can be used to boost or
decrease the otbiis of spacecraft, travel
bhveen the planets within our solar
system, and someday rake us ta worlds
around other stars.
However. once you get mucb hyond the
orbit of Jupiter. energy from sunlisht is
too weak. Whm far from the Sun. lasers
a n k ddlrected at the saifs. Lasers sky in
a tight heam so thai most of their energy
can be im parted to the sail and not
diffused into space. V y large lasers in
Earth
orbit or in the inner Solar System could be
used to Iielp us tnvel to other stars. In the
future. peoplc may travel to distant s t m
using laser powered solar sails.

How does a solar saii work?
When the light h m the Sun hits the
surfnce of the solar sail, the metgy. or
momentum, of photons (light pasticles) is
transferred to the sail - as the light is
reflected away. it g i v e the sail a slipht
"push."The force is csntrollwl by the
angle of the sail with respect to the Sun
adding. to or suhtracting fi.oin the orbital
velocity.
How does light pnsh a d a r mil?
Photons, which ate "'particles"of light,
bounce off the reflective material of the
sail. (Newton's Third Law of Motion
states that for every action there is an
equal and opposite reaction.) The reaetim
here auses a change in momentum,
pushing Ihe sail and giving the spacecraft
thrust. A photm reflecting ot'f the mitrorlike s h c e of a solar sai l gives the sai l a
double kick a puch equal to twice the
photon's momentum (me push from the
sail slowing and stopping. the photon and
one from it reflecting the ptioton a d
accelerating it away). Light pressute i s the
force transtkrred by sunligbt mto the
sails.
ihe solar wind is made up of ianized
particles ejected by the Sun. iliese
particles m w e much slower than light. A
solar sail does n& stop or reflect them.
allhough they also may impart some of
their momentum to the solar sail.
FIowwer. the force from the wlar wind is
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less !han one percent of that from light
pressure.

Launcbed by submarine
The 30-meter diameier sail is conftgured
in 8 triangular hlades and deplaqred by
kflatable rubes ha central spacecnft
at the hub. l i e 40-kilogram spacecraft
will he launched by Volna. a submarineBauncbed converted SS-N- 18 Sovica
ICBM, inta a 850-kilometer circular orbit.

The submarine launch will be hthe
Barents Sea north o f Murmansk. The
spacecraft mil! be operared from the
Babakin Space Center near Moscow.
Telemetry data wi l l be received in Russia
and in the United States.
The first mission
The firn sail mission is pIanned for the
\vinter of 2001-2002. Depending on what
is achieved in the mission, the seeond
spncecraft may or rnay not be launched. A
simplified version of the spacecrafi. with
only two sails instead of eight. was
launched on July 20,2001. for a
subarbibl test flight. Due to a
malfunction in the Volna rocket. howeverthe sails' deptoyrnent could not be tested.
Two spacemfts are being built by the
Babakin Space Ccnter in Russia. under
contract to rhc Planetary Society.

Beacon för L- och S-band
1.2 och 2.4 GHz

En antal franska stationer har redan kart
AO-10 med Dnke Z880 och en helix. som
verkar vara den mest popdZra antennen
h k Parabol behövs bara vid dålig squint
tycker man. Och en hdix ska vara enkel.

Visserligai kan en dubbehelix ge 3 di3
extra men &t Grorlom nian afta p&
anslutningar och anpassning.
En *dubbel helix k k r e v s redan p
3 50talet av den M m d e radioastronomm och
antennteoretikern W8JK alias professor
Jolm Kraus (också känd för en
bidirektionell tradbeam för 10-15-20).
Helixijm ser mycket lockande ut p&
papperei m m de praktiska resultaten flr
ofta nedsiåmde pga matnings- och
anpassninpfor!uster.

F m k a AMSAT har tagit fram en liten test
hacon för 1.2 och 2.4 GHz som sal&
frardigbyggdprovad och frelivenskalibrerad.
Den best5 av en MCO histallosciIlator på 60
MHx. en övertonsgemror bestaende av
TTL-buffer oc31 en diod. en shuntregulator for
matnlngssp&ningen och en potentiometer fot
finjustcnng av frekvensen. Idealisk fir
biinkrest av d o m convetters eller utomhus
fur kontroll av hela mortapingskedjan och
antennens s t ~ ~ g s l o b eErdet
. senare fallet
bor beacon placeras minst 100 ggr
vfigliingden frin antennen eller min 23 meter
vid 1.2 GHz och 13 meter vid 2.4 GHz fKr att
få en pIan vigfront. Beacon som at konstruemd av FóCWN. bestir av en PC-platta ph
26x29 mm som tejpas p9 batteriladan. Som antenn används två dipolmådar som löds.
h direh p i kortet. 30.7 mm
långa för 2.4 och 58.5 mm mr
1.2 GHz. Beacon drivs med
fyra l .5V-hattener.
Antennkontakten p%bilden
ingAr inte. AMSA'T-SM har
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Hur mhga van ska t21 en helix Ila? En
t j q o i a l tyciicr fian&nen
ar m bra
Lornpmniiss mellan p i n och mekanisk
hållfkthet. M m det avdiis frarr an bygga
en helix @I PVC-bobin a la K5OE
efiwsom PVCn gm mr h ö g forluster. 1
stSllet rekommaideras en smal bom av
metall efler isolerande natenial med
distmsriir mr an Ii%llahelixens varv p i

60 MHz variar dvertonen
hamnade strax under 2.4 GH2
Det innebar att Znietersriggen
som tar emot signalen Fran
konvertern mhte kunna a v s t h a s under 144 MHx. Annars hörs inte en pip från
beacon. Pris 36 euro inkl h k t till Sverige dvs ca 340 h n o r . Kan bestallas via red
smOaig@arnsat.org

En S - b a d helix placeras lämpligast

Kristallkalibrator for S-band

mellan de ordinarie W-och Wbenmama. Nhgon rotor är inte helt
nödvändig n* det galler AO-40 som
genom sin höga. elliptiska bana ligger
I Anga snmder i ungefat samma position.

Monterad p i et^ fotostativ eller ett
balkongticke kan antennen manövreras
manuellt. h annan variant är en fast
elevation av cirka 20 grader ( € Csvenska
fortihllanden)och m enkel rotar
installning av azimuth am det ej kan ske
Gr hand En lite Fwtig rekommendation i4r
an anvhcla en tamligm medioker J5 o h
TV-kabel som nedledning filn konvertm
Wr att minska SudsQ~kanp5 baser som
annars kan gå ända upp till SR.
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T h i s diminutive device. rare ia today's world of PLL-controlled radios with digital
readout of fequency to tens-of-Hz. is indispensable in finding your "blind"
downconvwtet's fequency. I was perusing the Internationab Crystal Manufachrrer
(TCM) web site prior to ordering come
IW vem.RKM ~ ~ 4 2C-4 . 1
0 .
crystals for a d o m c o r m e ~ aprojea and
noticed they listed ineupensive. =Ifcontained cryctal oscillators in various
useful frequencies
https:J/~viuiv.
icmfp.comlinstock.hmil I
ordered the 3 142 1. a 5 Ml-ir, oscillator for
$3.80 each and in stmk (not special order).
.These little wonders are designed for
r >.2,
circuit board insertion in a DIP format. so I
scrounged around and found n piece of
perfboard and buil1 the unit s h o w in
h, rh
F i p x 1. To the hasic ICM oscillator I added a 7805 regulator to swpply the unit with
5 Volts DC.an LED for status. and a 10 k Ohm resistor and 1 N400 1 diode on ihe
output to assist in hamionics generation. This is a 30 minute project and tlie
additional parts are all available at Radio Shack. The completed crystal oscillator
project is s h o w at right in F i y r e 1. I was pleased to fmd the signal right at 900 MHz
on my FT- 100's display. Too easy?It puts out a nice tone at 2400 and 2405 MHz for
quick and easy frequency calibmtion of your downconverter. This mit is handy for
system checks and calibration, bm is too weak to be Iieard ven, far from an anienna. I
found mounting it inside a tuns can h e l p d fwus the signal a little. B??J e r K5OE
~
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Konvertern ska Iielst sitta direlrt vid
antennens matningspunkt, Masmontering
kräver ett par kontakter och ca 50 cm HE00 vilket km ge nhgon dl3 i extra förlust.
Framrniimen tekoriiiiicnderw SSB
Electronic. Kuhne eller hl%gulnParahlic.
Dm sistnämnda dock gjord för
masmiont&ng men billigare tyskama
AMSAT-F 3r ocksi p i g h g med en
antenn ibyggsats töt 2.4 G&

f

>
,,

~

Hur kan jag testa min rig på S-band?
En forsta proviest kan göm med hjalp av en vanlig
mikrougn. Dess frehvms på 2450 M& ligger
tilkiickligt ngra SS-sändaren på Oscat 40 för att en
ugn i grannskapet ska ge SW i hoplama

Man kan också uinynja overtoner hos nagon YNFng. t ex 48:e övertunen Fran en FT69Q inststld p i
50.020 MHz eller 16:e iivwtonen från en FT-50
inställd p i 150.0625 eller 40:e tSvertoneri från en $O
M k oscillator fiån ett gammalt PC-moderkort.

I

I litteraturen fikslås att man anv3nder m S c h o t t diod for att s t h u l m övertonerna. I praktiken går
det bra %då om biida enheterna befulfler sig i
samma m. en enkel kvarisvAgcantenn bmkar
räcka, en tridstump pi 3 cm instucken i konverterns
antenninghg,

I

AMSAT-UK hat tagit fram en byggsats till en Sband beacon (beskriven i firn numret. INFO nr
312001).

AMSAT-F tillverkar sjdva en liten beacon i3r Sband som vi kan sälja ocksi i Sverige om intresse
f i Priset är 30 euro plus frakt. Med dessa kan
m m u p m g a signalema pA nagra tiotal meters
avstand och darigenom mks5 kolla antennen.

I väntan på AO-40 lian man ocksa lyssna till den
rena bihigen fdn UO-I l pA 240 1,500 M&. Aven
am signalen gr vansterpolaricemd och p& bara 200
mW si sacker det för att den ska i i i a uppfingas
med en 20-vaws helix och en ombygd Drakeconvmer. Men se upp med Doppler-effekten sam
kan uppgA till +/- 50 ErHz eftersom satelliten är
Iigflygande.

qpanningsmatning till down convertern
'

c1
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Många down converters är gjorda f"w att få sin spmingsmatning via koaxialkabeln fran chacket vilket kräver nagon
form av filter på antennutgången. Daniel EKDZ har
konstruerat
en liten kets som inshileras i serie med koaxkahln
-.
vid mo.migarm.

Hela kr.etsen ryms i en liten burk på 3 0 x 3 0 ~ 5 0mm.
Koaxkontakterna som går till koconvwern resp poottagarai 5r
placwade i varsin ände av burken. Ett S m m brett dubbelsidigt
+ 12'4
k~tskartforbinder mittledarna på de
chassikontakterna.
Den sida som är fastlödd vid kontakterna kapas i mitten ock
-<xforbinds i stallet genom kondensatorn C1 (1000 pF keramisk). L1 ;r en femitpärla av
W O O . L2
består av TO tätlindade varv emaljerad tråd 02-0.5 mm. på luftbobin 3 mm. C2 ar en keramisk
kondensator på 10 nd. Det undre b tecket p i kretskortet jordas i burken.

En del kommmielIs transceivrar sam IC-82 1H tir redan forbetedda f6r l ZV-matning över
antennkakin och klarar sig utan någon extra krets. Den late kan köpa en Eirdig krets ett sk bias-tee
geinom 3w.parabol ic.se för drygt 200 kronor.
P
Samma m
a har en Protector som skyddar mot oavsi~mgsandning in i konvertern. Den K m r nint
7Ci0 som k:minske är i mesta laget men bi13 igare än en ny konverter. Den tjänstgk då samtidigt som
11!V-tilter. som konstlast vid oavsiktlig sandning och som dämpsats vid mottagoing:

Freq14ency:144 MH1 fwil/ work on 43.5) Insertion loss: upprox 4 dB DCr
mapc 50 wI?sZA Artenuution: 4-30 dB Dummy load: max 25 watts h)~down

*rri

Biiueu risa1 cn rrutettor f f n SSB Eleetrwies i DM 99:-
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Bygg din egen satellit
miljon- eller rniEjardbudget i qggen.
NASA:s senastc utflykter till nars har
kostat ca 150 miljoner USD vardera
inklusive priset fiir uppskjutningen m m
nomalt ligger p3 ca 50 miuoner dollar.
Ändå ä~ detta att betrakta som rea-priser i
enlighet med NASA:s nya Faster-BetterChcaper filosofi där man ersiitter enstaka
mammutprojekt med många mindre.
Det har ska dock inte skrämma nhgon f&
att drömma am firder till främmande

Ur ett kompe~idium3ånDansk

Rumforshings j&/#.
Flemming H m e n

Förfatlam:

Nar satelliten har I m a t banaketen. utgtir
den sin egen lilla värld i rymden Q C ~
m k t e klan sig sjalv sh nar som på lite
hjälp frin jorden. På ena sidan brännande
wl. på don andra den iskalla y n d e n . Allt
efterbanans höjd och Iage d e den
ock& leva med strilningen r h
energirika protoner och elekrroner i
jordens strålningsbalten. Under perioder
av sOlfl'cksmaimum
"P
an
uts8nas för ett extra bombardemang av
energirika protoner fran vAldsamrna
solutbron.

Trafiken i rymden tir idag SA intensiv att
d a ockd mhte riiba med risken att
kollidera med nAgot av allt det rymdsht
som finns dar uppe i storlekar från
darnrnkorn till bitat av satelliter och
raketer. Det fmnscirka 10.000 Bremal
där uppe i storlek Un en tennisboll och
uppåt. N* det giiller mindre storlekar kan
mm bara gissa antalet.
Om satelIiten avlägsnar sig f r h jorden

utsatts den också föL en konstant
beskjutning av den kosmiska sti-alningen E
form av siirskilt energirika partiklar. Men
det Sr inte nog med att sate1liten maste
k m a överleva den fientliga miljön i
rymden Den m5ste också kunna orientera
sig och vrida sig sä att solpaneiema vstter
mot solen och antennma mot jorden.
Den ska vara utrustad med en tillräckli3
känslig mottagare och stark sandare för att
kunna kommunicera med jorden aven om
den befinner sig på flen hundra rniboner
kilometers avstånd.
Om man flyger till de yttersta planeterna i
viri sols~stern- Jupiter. Saturnus och
Pluto - tar det mellan I '/z och 11 timmar
f& radiosignalerna au gå fram och

tillbaka. DPrf"or måste satellitens dator
ocksa kunna fatta besla @ egen handDet ställer stora kmv på felsakerhet hos
satellitens bard- och mjukvara. Qen ska
sjalv kunna starta p%nytt om den Ihrer
Sig- Djmll
an energifia
partiklar i jordens stdlningsbälien. fmn
solen eller den kosmiska strålningen kan
yg en
i
minne an tlippa nint sa
an den
Det
man hanSIii
till vid konsmiktionen och fiirse sate1Iiten
med kretsar som kan sparka igång datorn
inan

planeter. Lektor John L Jörgensen vid
Danmarks Tekniska Universitet Itr m
sådan drömmare. Ilan vill Iandsåti en Iiten
"spinde!" pS Mars medförandes
stjamkamera magnetometer och
seismometer samt radioidrustning med en
liten parabol. Hans vilda idé ar att bromsa
nedstigningen genom Mars-atornosfken
med ett rn5nga kilometer Ungt snöre som
släpar efter sonden precis som när en
spindel väver en trAd &f asi med dm
slunga sig ut i s o m m ~ d e nIngen
.
har
provat det fdmt men varf?Otskulle det inte
g&, undrar kompendiets forfattare. Själva
tycker vi det Iliter otackt l
b ingenjör
Andrés bal IonpnBre med drivankare
{ d s anm).

J&LJl.

Radiokommunikation till en
j lag
bana nini jorden
nagm hundra
kilonteters Ii@d sr inte något problem.
Avstindet överstiger siillan 3 500 h
även när satelliten star i hotisontm Det ar
inreheller
sv5rt att
till
månen på ett avstand av 384 WO h.

Annat är det med en sond som reser tiil
nSgon av våm grannplaneter. Avståndet
till mm
ca 400 mi80ner km nar
mh Mars befmner sig pa var sin
.v
WIRIV
Till ,upiter kan avstSndet van upp
till 900 miljoner km och till Pluto ca 6
milj arder kk. Har b6jar det verkligen bli
problematiskt eftersom signalstykan
avtar med Lvadraten på avståndet. Det
betyder a n signalen fkn
en mmsond är 10"
gånger svagare an från en
LEO-sateIlit (Low Earth
Orbit). Motsvarande
faktor $r 5x10'~från
Jupiter och 2x10'~ute vid

Pliito.
Det tir ddr&r en ganska
stor urnianing att bygga
en satellit. Normalt ar det
bara rnfijligt med hjälp av
en stort team av

specialister som arbetar
effektivt tillcammans i
många år och med en

Radioamatörer och universitetsgrupper
har i många år byggt sm8, hilliga sateiiiter
och tån dem uppsända som secondat.
payloads. dvs Akt sn6lskjuts på nkon
annan mission Detta tillsammans med
mikrmlekrronikenc uppsving har Ilet till
ett allt sttirre intresse For mikre och
nanosatelliter. En satellit p i 10 till 50 kg
kan idag utf"m samma arbete som vad en
500 kiIasb,jisse gjorde för 20 år sedan.
Ämu har ingen sgnt en amatfinatellit till
en fr5mmande planet men det iir
förmodligen inte Ian@ borta.

soni

T-SMa +,erode sofeIIif
b g g s 1 samabefemed KTH

Satelliternas banor
vrider sig i det
geocentriska inertialsystemet med samma
vinhelhastighot som
jorden rör sig runt solen.
Det far till följd ati
satelliten varjc gAng
paserar ekvatorn p;
samma lokala soltid.
Därigenom faller
skuggorna på samma
stin på alla bilder som
t= av en visst omåde
på jorden.. Orsaken till
att satellitens bannlan
vrider sig iir att jorden är hoprryc kt"och
inte en sftir. För att a n m jordens
omlopp kring soIen mhte inklinationen
vara nkya grader sttime an 90 grader.
c

Rymrtr!otionm ISS ligger i en bana
endast 400 km 0tw-rjordytan

De ITgst flygande sateflitem har en bana
som kallas LEO eller Law Earth Orbit.
Det ar en banhöjd under 1500 km aven
m inte så min@ ligger över 1000i km
pga den k f t i g a strhlningen £rån
energirika protoner som börjar där.

Den internationell a rymdstationen ISS

Exempel pii LEO Sr v%der-och
observationssatelliter som SPOT och
N O M på ca 800 km höjd och satelliter
Mr mobil kommunikation Iridium 780
km mich Globalstar 1 420 km. Gemensamt
fm väder- och jordobseniationssatellirer
ar an banan ar solsynkron (SSO). Det
innebär art den passerar s% gott som rakt
över polerna och att satellitens banplan

-

l i ksom på s h tid M I R ligger ocksi i en
LEO-Gana på 400 km höjd av ivde enkla
anledningen att det skulle bli för dyrt art
lyfta den ännu hugre. ISSrbanan har en
inklinatione av 5 1 .b grada vilket iir dess
lutning i arhiallande till ehatorplaninet.

H
m upp finns GPS-satelliterna p3

20 184 km haj& Snart kommer mkså de
nya ICO-satelliterna fnr mobil
kommunikation att dyka upp pA 1 O 340
km höjd. Dessas banor kallas for
mellanhöga - M E 0 dv Medilim Earth

Ännu höge- upp fittns de geostationära
satelliterna p i 35 736 km höjd och med

sin bana i jordens ehysttorialplan = noll
graders inklination. Den _eeostationara
banan har en omloppstid p i en s~jiirndygn
23 rimmar. 56 minuter och 4 sekunder.
W i d röjer satelliten jordens rotation
och ser ut an stå stilla pli himlen. I den
geostationära banan som ar helt cirkulir i
tiirhhl [ande till jorden, tigger satelliterna
t3tt samman som pärlor pa ett snöre. Här
finner man mest TV- och kommunikationssatelliter men aven vädersatellitsvstemet Meteosat

Till sist h a t M GTO. Geostationary
Transfa &hit. som är den tilli3lliga bana
de flesta sate1liter placeras i av
uppskjuiningsraketen. Sedan Tar
safellitens eget framdrivningssystem eller
en nLetmotor ge den sin slutliga bana
GTO 5r en krafiigt excentrish el lips med
m~eirm tI5gsta punkt) p&några hundra
kilometers hoid och apipogeum (hogsta
punkt) p3 35 756 km dvs geostationijr
hqid.
Inklinationen är normalt nAgra fa grsider
men beror på uppskjuminpsptatsen.
Ariane 5 sänds upp fr2n Kourou i Franska
Gupna på SydarnerEkas nordkust och ca
fem &m nordlig latitud Det ger en
inklination av ca sjii grader.

Mit.

Så övervinns jordens dragningskraft
Vid m inierplanaarisk mission tir det detforsta
problemet att övewinna jordens
dragningskraft. Det kr(lver. vid start f r h
jordytan. en ~tgbgchastifiet(escape
velocity) pi 11 180 d s = J0248 km/tim. Det
är nu en ganska v a l d m Fart och lyckligtvis
hdet en enklare d billiganr metod. Den
bilallas omfixlande for gravi? assist. flyby
eller slingshot.
Metden g& ia pA att skicka m satellit tiln
rfirtii en pl.met eller m h e sa att den "stjaenergi f r h dernia och ëkar sin hastighet.
Fly.
används idag vid &der till Ibgre bmt

belsgna planeter sona Jupitcr och Sahlmus.
De rik--igt stora sonderna tar dock raka spåret
fdn Jorden till Mars. Men dot en liten satellit
som inte har rAd med m egen privat lyftraket
Srflyby ett billigt srtt att forst lyftas till GTO
och därefter lyfta apogeum till en slmgtur
nmt mhm. Ocli efter ännu en slungnir m 1
jorden bar det av till Mars eller 3niru Ihgie
bort. Enda olagenheten $r att restiden blir
berydliet I h g e Zm vid direktard .
Forts. föfier- i nästn nummer m7TNFO

@
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Vad ar Keplerelement ?
Våra satellitspirningsprogram ar egentligen
matematiska modeller med vilka man kan
beräkna en satellits läge vid m godtycklig
tidpunkt. Ekvationerna bygger på de tre
empiriska satser för planeternas rorelser runt
solen, som formulerades i början av 1600-talet
av Johannes Kepler. En satellit rör sig i m
elliptisk bana kring jo&.
dar jorden befrner
sig i en av ellipsens två brännpunkter.
Spåmingsprogrammen behöver aktuella

beräkningskonstanter $,k. Keplerelement, som
beräknas på basis av mycket noggranna
radannatningar av varje satellits rörelse.
Jag brukar hämta hem nya Keplerelement ett
paa gånger per månad f r k
knp://www. a m t . o q
Keplerelementen finns i två olika tappningar,
båda med exakt samma innehåll, AMSATformat wh NASA Z-line format. Först ska vi se
på AMSAT-formatet med A040 som exempel:

Catalog number: 26609
Epoch t i m e :
01330.46142760
Element se t :
176
Inclination:
6.5013 deg
RA of node:
141.8348 deg
Eccentsicity:
0. T 9 5 3 7 4 0
A r g af perigee:
3 5 4 - 2 4 5 4 deg
Mean anornaly:
0.3333 deg
Mean motion:
1.25597861 revlday
2.2e-07 rev/dayA2
Decay r a t e :
Epoch rev:
4 94
Checksurn:
277
.&i

Rad P.
R a d 2.
R a d 3.

Rad 4 .
Rad 5.

Rad 6 .
Rad

7,

Rad 8 .

Rad 9 .

Rad 10.
Rad la.
Rad 12.
Rad 13.

Satellitens namn
Satellitens officiella katalognummer
Tidpunkten för mätningen, vilken är gjord Ar 01, dag 330
och 0,46142760~24timmar in pA dag 330
Lopande nummer p5 inmätningen av A040
satellitbanans plan lutar 6,5013 grader mot
ekvatorialplanet (vinkeln " i" pA figuren)
Kallas även RAAN och anger hur skärningslinjen mellan
banplanet och ekvatorialplanet, "line of nodes",är
orienterad i rymden forhgllande till en referensriktning.
Ellipsens excentricitet, ett värde mellan O och l. Värdet
O betyder att ellipsen övergatt till en cirkel. Ju högre
varde dess db mer cigarrformad ar ellipsen.
E t t : v i n k e l m A t i t t som definierar storaxelns riktning i
f8rh5llande t i l l " l i m e of nodes". Vinkeln mats mellan
"Line of nodes" och storaxelns r i k t n i n g mat Perigee
(vinkeln "w" p& figuren). Perigee ar den punkt p& banan
där satelliten är närmast jorden. Den mest avlägsna
punkten kallas Apogee.
En vinkel, som beskriver var p& banan s a t e l l i t e n befinner
sig vid mattidpunkten.
D e t antal varv satelliten gör p b e t t dygn.
E t t matt p& minskningen av satellitens hastighet
Aktuellt varvnummer sedan starten.
Kontrollsiff ra

SATELLITSKOLAN

ar idag det mest använda
fozmatet
dar elgmenten är
komprimerade till tv& rader

NASA S l i n g

-

D e t viktigaste Sr här första radens
tredje grupp som visar a t t
elementet är f r k Ar 01 dag 3 3 a och
feljaktligen e t t m A t t p3 hur f ä r s k t
eller gammalt det är. S i f f r o r n a
e£ter punkten anger när p3 dagen
elementet är uppmatt - med en
noggranhet av en tusendels sekund
{satelliter r ö r sig snabbt).

Andra raden, andra siffesgruppen
anger inklinationen (vinkeln i p&
f igurenl dvs hur mycket satellitens
bana lutar i förhbl-lande till
ekvatorialplanet. Som framgbr av
NASA 2line r6r sig Oscar 40 med
endast 6.5 graders lutning, alltad
mycket nara ekvatorn. DarEbr ser vi
den här uppe aldrig högre upp over
horisonten an ca 30 grader. Tanken
var a t t den skulle £b en
deklination av 66 grader men
raketmotorn fallerade. Hade det
fungerat skulle vi ibland ha haft
den rakt ovanför oss när satelliten
be£ inner s i g i apogeum dvs banans
högsta punkt.

I punkt en "Ascending node l'
p a s s e r a r sate11 iten igenom
e k v a torialplanet och blir syn1 ig
pb norra h a l v k l o t e t .
Vinkeln w = "Argument of
periqee" t a l a r om h u r ellipsens
storaxel är orienterad.
Vinkeln w är inte konstant.

Tysk astronom. Baserade pA
omfattande observationer av
planeternas rorelser utforda unaer
m e r än tjugo Ar au den danske
tronome
Brahe
601)
d denne
vator iu
ven,
ler tre empiri,
ska
- regler t B r planeternas rbrclser.

- Planet
- ernas b anor
. - Br ellips1
m a solen 1 ena brannpunkten.
en langs varje ellips sker
. hast l gh e t a t t Linjen fr h
1 plane ten p& l i k a ti,d
.averfar 1 1 ~ aar;or
arta.
.ten pb plane ernas
der fbrh b l l e i sig som
deras m edelax rand fr,
?q.-

- L -

L

lagarna publicer.
den tred j e i 6 19. men

rsta

m

att

farklara dern' I

senare i form av
wtons rbre~selagaroch allmåma

I

Figuren v i s a r satellitbanan i
banpl anet " O r b i t a l p1 ane ' l .
Linjen "Line of nodesv är
skärningslinjen mellan
ekvatorialplanet och banplanet.

t

.

För AO-40 gäller a t t vinkeln f ö r
närvarande år ca 23 g r a d e r och
ökar med ca 0 , 4 grader p e r d y g n .
Apogee befinner s i g a f l t s b Ö v e r
södra halvklotet. När apogee är
över norra h a l v k l o t e t har vi
högre banhöjder och l d n g r e
passage t ider.

SATELLFTSKOLAN
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SE Milis, W4SM

och Squint angle
ALON och ALAT & två vinkelmitt. som användes
för att beskriva hur en spinstabiliserad satellit är
orienterad i ~ m d e nALON
.
st% f'or AttitudcCONgitude och ALAT
Attimde-LATitude och
viitdena wges n5r satelliten b c f i m sig i sin högsta
punkt d.v.s. i apogee.

ALON/ALAT = Q/O innebar ah rihqmtemerna ar
riktade exakt mot jordens medelpunkt..

Man ska11 obsavera ait de här angivna

A040 ar Er m a r a n d e spinstabitiserad d.v.s. den
roterar runt sin synmetriaxe8.Z-aueln med hastighet
av ca fem varv per minut och bibehåller p6 så satt

riktningsdefinitioneniainte stämma med de som
anges i leRRL:s satellithandbok wh som användes
av flera av vbra vanligaste spårningsprogram t.ex.
Nova for Window och WinOrbii 36. Innan man
matar in värdena i dessa program m2ste man eka
ALON med 180 grader och htta tecken på U T .

hela tiden samrna riktning i rymden. Z+ 2r
rikhingen rakt ut genom 400N-motorns
utblåsningsmunstycke.

AOQO-i~ardena
A LONIALAT S/? skaiI rrlltsi mulm
in som ALON/ALAT 185/-2.

Riktantennerna siiter p l samma sida och ar alltså
riktade i riktningen Z+. A 0 4 0 har inbyggda
magnetspolar. som samrerkar med jordens
magnetfalt och med vars hjalp man han vrida
satelliten till onskad attityd.

Figuren visar A040 i läget ALONIALAL 27010.
Definitionen av ALON frarng* av figuren.

ALAT är vinkeln mellan banplanei w h Z+ axeln.
Vinkeln har positivt tecken om Z+ pekar över
banplanet vilket i A040:s fal1 betyder mor norra
halvklotet.

Avsikten fir att senare e W a A040:s
spiiistabilisering med treaxlig stabilisering med
hjälp av ett system med tre svänghjul. Om man
lyckas art få detta system an bagera kommer
riktantemenia att vara riktade mot jorden under
hela omloppsbanan och vi behover inte Iangre
bekymra oss om ALONIALILT.
Slutligen några ord om Squini-Vinkeln. som rtihas
fram av flera sphingsprognm. Squint- vinheln Sr
vinkeln mellan Z+ riktningen och en linje f r h
satelliten till ditt QTII. Om vinkeln ar O pekar
riktan tennema rakt mot dig.
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WinOrbit - ett lattkört gratisprogram
för spårning av satelliter

Oscar 40

5 decemhrr 21303 I410 U TC

Vid all satellitkfiniing behöver man ett bra
sparningspsogram. Nilr du kör maste du hela
tiden veta var satelliten befinner sig b1.a. for att
kunna rikta antennen rätt. Det gr ocksa bra att
kunna simdera kommande passager. Du behöver
ailltsa ett sp8rningsprograrnw h det finns många
at1 viilja mellan. Ett utmärkt program, som
kostnadsfritt kan tankas ner frAn naiet ar
WinOrbit 3.6.

För att kunna köra programmet WinOrbit 3.6 måste
du ha en fil VBRUN3OQ.DLL Sahas den E din
dator kan du hamta hem f d n evan angivna adress.

Under konfigurerinpen av proggmmet far du sskcn
ett meddelande: "Attitride Infonnation for A03 0
outdated".Tryck bara OK och gå vidare. Sist i denna
artikel finner du hur du blir av med problemet.

Vad ser vi p& skarmen ?

I

Med detta p r o p m kan du på en varldskarta pil
datorskiimen följa satellitens bana .samtidigt som
du kan avläsa t.ex. riktning, eIevation. avstand och
hejd. Propamme t ges iivm möjlighet ri ll
simuleringar och att du kan skriva ut tabeller över
kommande passager.

Nar du startar programmet arsta gangen far du upp
en pil korn st sida. Nar du tagit bort den har du langs
hela överkanten Huvudf6nstret." The Main
Window". Det har fdljande valmöjligheter:

HSmta hem programmet
G.! till: ftp:I/Rp.amsar.o~amsat/so~eJwindoW
wh hSlmta hem Winorb3d.zip (477 k)

Unzippa film och l3gg programmet som Lex.
C:\Winwb36

Fönstret inneh5ller vidare en klocka "UTC Date and
Time" samt en liten mla "Res(sec)". Siffrorna i
rutan 5r sekunder och anger hur ofta programmet
uppdaterar satellitens posirion. Jag använder 1.00
sekunder som standard.

SATELLITSKOLAN
Rutan "TrackingServer" p5 hligra delen av
Huvudfönstret kan du lämna därhän då den harmed
automatisk antennstyning att göra. Under
Huvudfönstret ser du till vänster ett tabellfönster
"WinOrb Table". Resten av skamien upptages av en
viirldskarta på vilken du ser W3TWI:s QTH och
tackningsomådet for den fiktiva satelliten "Phase
W'. Ovanfor kartan visas en rad:

Olle Enstnm SMOD Y
information". Tvck på "Database" cch "Update
From File'".
Välj den fil , som du tagit hem d.v.s.
C:\winorb36Ucepshisc och Filformat "All Files".
Markera den valda filen '*nasa001.all" och bekräfta
med OK.

"Satellite Information" kommer upp. Klicka på
"File" och "Save database"

File &dit Satellites fiinciions Opiions Info
I kartans underkant finner vi ett antal uppgifter. som
uppdateras. i real tid eller i simulerad tid och som
också å t d m i "WinQrb Table":

'40s
A2
El

Q
Lat
Lon
Alt

DOP

Nar btir sateiIiten hörbar frh mitt
QTH ?
Aktuell riktning i horisontalplanet
till satelliten

Elevationen
Range d.v.s. avståndet i h till
satelliten
Satellitens position Latitud
Satellitens position Longitud
Satellitens höjd över jordytan i km
Doplerfrehensen för satellitens

beaconfrekvens

Klicka därefter p&"Satellite" i raden ovanför kartan
och valj A G 4 0 och tryck darefter på "Choose"

Fortsiitt med tabellen tilt vbster "WinOrbit Table''.
Klicka på "Phase I T och daefter pA "Replace" och
välj A-40 och "Choose".
De tv3 sista momenten använder du varje g h g du
vill byta satellit.
Allt skall nu vara klart för att följa AO-40 och du
kan se var AG40 befinner sig, vilket
tackningsode den har och i tabellen till vänster
kan du avlka atla intressanta data.

Du kan välja mellan att följa satellitens rörelser i
realtid eller att simulera dess rörelse. Du väljer
genom att klicka "Calc" i Huvudfonstret cch Ear då
we alternativ:

Klicka pA "Setup" och därefter på "ObserverlQTW.
Du far då upp en sida "QW-Information". FyI1 i
signal, locator, höjd över havet etc. och klicka p%
OK.

Manual (Stega fram med knappama "Back" och
"Fwrd")

Därefter g i r du tillbaka till "Setup" och klickar p3
'Time Zone". Sidan ur'UTC-Correction" visas. Om
du genomgående arbetar med UTC-tid anger du O
timmars förskjutning och klickar darefter p&OK

Du kan välja Res (Sec). som anger tidsavstindet
mellan ber5ikningcpunkterna. Har väljer du tid
beroende p% hur snabbt satelliten rör sig över
jordytan. Du kan aven byta tidsavstand medan
simuleringen pAgAr.

Diirefter g i r du till "File" i Huvudfönstret och
klickar på "Save Settings". varefler du startar om
programmet. Du skall nu ha din egen signal placerad
på ratt stalle ph kartan och W3WT skall ha
försvunnit.
Nu är det dags an hiimta hem ftirslia keplerelement.
Jag brukar ta dem Fr%n http://www.amsat.org

Valj: Keplerian Elements. NASA 2-line format
elements, "Arkiv". "Spara som" t.ex. nasa001 i
C:\winorb 36\keps\misc

Simulation

Real time

Vill du kolla nar niista passage kommer Hickar du
p8 '%unctions" och darefter p%"Show Next Pass''.
Vill du se viken del av världen. som är solbelyst ghr
du via "Options" till "Show Solar Ilurnination".

- För att skapa en tabell över kommande passager
klickar du p i "File" längst upp till vänster i
huvudfönstret och därefter på "Print Ephemeris". Du
väljer starttid. vad som skall visas t.=.
AOSILOSSTCA
och anger "Duration-' och "Resolution" wh trycker
stutligen ph "Print Table".

Testa programmet

ALONIALAT och Squint
DgrireRer skall du ta in en lämplig satellit Lex. AO40. Bi5rja med att klicka på "Setup" i
"Huvudfönstret" och arefter p&"Satellite
Databas". Du får da upp en sida "Satellite

När man kör AO-40 iir det viktigt att veta hur
riktantennerna pekar i förhållande ti tlrilitningen ti Il
ditt QTH. Här kommer Squhtvinkein in i bilden.

SATELLITSKOLAN
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Ilen anger hur många grader fel satellitens antenner
pekar i Förhaflande till riktnin2en till ditt QTH.
Du miste tala om ror programmet hur satelliten är
orienterad. vilket man gör genom an mata in ALONoch U T - v a r d e n Teorin bakom detta f i i en
sarskild artikel.
G in pi3 "Edit" i taden ovanf6r kattan och klicka pil
"EditATT filen.
Hrr måste du skapa och spara en egen fil som, nar
jag skriver derta i bfirjan av december skall se ut SA

Du skall nu kunna lasa av SquintvinZieln i
"WinOrbTable"och liksom Doppledörskjutningen.
Den km vara betydande. Om doppledrekvensen lir 8 MHz hittar du Beacon på 240 1323 8 = 240 13 15

här:

MHz.

[ Reacon]
BeaconFreq = 240 1.323

-

Om du varje gang du startar proyammet ar du ett
meddel ande om att attitydvärdena för A 0 l O i r
foraldrade gör du Gi har. G5 in i "Edit ATT fiIe" i
A 0 10 acli flytta h'Fxpiration time" till
esempelvis 02360 (Dag 360 Sir 2002) JA försvinner
problemet.

Ett enkelt sätt att beräkna skymningslinjen

Ro Lennart Wahlman. SM5BLC har skrivit en
utmärkt artikel om DX via skymningslinjen.
Det finns en mycket enkelt catt att pi sin datorskam
få fm en vSrir8dskarta med skynninglinjen
n5mligen genom att anvtinda sig; av ert
satellitsp~mingspro~m.
Jorden kan ju ses som en satellit kretsande kring
solen men solen kan mksfi ses som en satellit
kretsande kring jorden, Det Zr bara att satta in
keplerelementen f6r solen á spirningsprogrrimmet så
sa man direkt vilken del av jorden som fiir tillfullet
sot belyst. Faktum tir att de flesta
spirningsprogram redan gr utnistade med solens
keplerelement.

G6r sa hiir. G å till AMSAT-SM:shemsida
Ir~://www.amat.org/nrn.~nt-.~m~
och t iita på
Nybörjarkompendiet. Hamta hem sidorna 30-32 som
handlar om spårningspro~taimnetWinorbit 3.6 ,som
ar gratis. Hk ser du var du hhmtar programmet och
hur du instalierar det.

N5r du Ett igång programmet klickar du på
"Options"och darefter p%"Showsalar illumination"
SA har du h t o m den satellit du valt också den del

av jordytan som För tillfdllet är solbelyst, Du kan
anviinda vilken satellit som helst fir den solbelysta
delen av jorden är ju densamma oberoende av
vilken satellit du valt. Om du inte ar imesserad av
om satellitbanorna tir helt korrekta behöver du inte
ha a h e l l a keplerelement. Solens keplerelement ar
inlagda och de andrar sig inte.
Genom att klicka på "'Calc"och dlrefier p4
"Manuel"kan du stqvis äridra tiden och dänned
skymningslinjens läge. Du manlivrerrir in linjen så
art den passerar ditt QTH och du kan sedan se vart
du kommer om du filjer shmingstinjen.
Vill du flytta dig ett halvt at framåt i tiden är det
att stalla om datorns klocka.

Upp- och nedfrekvenser för AO-40
Olle Enstana SMODY
Beräkning av de shdarfrekvenser TXU och TXL som gör att
du hör dig själv på RX 1 alt. RX2

Nar man kör AO-40 är det bra att ha en lathund, så att man lätt
kan hitta den uppfrekvens, sam korresponderarmed den
nerfrekvens man lyssnar pi. Man måste även kunna ta hiinsyn
till dopplerförskjutningen, som på 2.4 GHz kan uppgri till +l30 k f k .

TXU = 58099W 0,816 D - RX2
TXL = 3670706-t 0,473 D - RX1
TXL = 1414706+ 0,473 D - RX2

TXU = 2836990+ 0,816 D RX1

Nedanstående tabell visar bandkanterna
%r de hkvensområden, som ar aktuella. Vidare har jag tagit
med Middle Beacon på 240 1.323 G k .

U - band

(1)
(2)

(3)
(4)

Vill man inte använda miniräknaren kan anviinda sig av en
tabell enligt nedan. Viilj mottagningsfrekvensoch dopplervarde
enligt spårningsprogmmmet och läs av ett ungefarligt varde på
sändarens frekvens.

L - band

Efter kouvert

Innan man raknar firn s h tabell eller ritar sitt diagram bör
man kalibrera konvertern. För att göra detta tar du in Middle
Beacon på 240 1.3 23 MHz, korrigerar fdr den aktuella
dopplerfórskjutningen som du ser på spårningsprogammet.DA
vet du den aktuella nerfrekvensen och sedan iir det bara att
avlika mottagarens frekvens f i r att fastställa "konverterns
missvisning". Själv har jag MB 145.3 18 MHz med doppler= 0.
Jag har alltså en felvisning om S E.
RX2 =Avlast. + 5 och jag korrigerar formeln (2) till:

RX1= Nerfrekvens i k& på S-bandet
RX2 = Nerfrekvens i k& efier konverter 24001t J4 MHz
7XU = Sandarfrekvens i kHz på U-bandet
I X = Sandarfrekvens i kHz p&L-band&
D = Dopplerförskjutning i k& på S-bandet enligt

TXU= 580990+0.8I6D-Avliist - 5

Tabellen grundar sig på formlerna 1 och 2. Saridarfrekvensen
kan avläsas vid olika varden på doppler mellan +30 och -30
W z .Ev felvisning hos konvertern Gr lagas till eller dras
ifrån. Man kan också göra ett diagram eller tabellen.

sphingsprogrammet

MB = Middle beacon

Doppler D kEh

-30

=l:.

RXZ:

2403,-

145.

210
230

L

"

755-

735

250

250

715

270
290
310
323
330
350
370
390

270
695
290 ." 675

410
430
450
470
'499

T64
744
724
704
684

i172

k

"

-%

752
732

712
692

+
> <

j

780
760
740
720
700
680
667

748
728

805
785
765

708

716

725

688

696
683
h76
656

76%

655
642

664

672

651

330

635

644

350
370
390
410
430
450
470
495

615
595
575

624

604

659
652
632
6 12

620

675 "
668.
648
628

S 84

592

600

608

553

564

572

'535
5 15
495

S 44

552

588
568
548

. 504

470

479

580
560
540
520
x;f.9~

-

532
512

487

I

660

640

"
<

7%
776
., 756
. , ,736

J88

310
323

424

+3@

435.2
"

230

"

+20

+l0

O

-10

. . TXU

210

c"*Y

-20

528
503

745

'

705
692

681
665

636

6.15

616
596
576

625
605
585

S56

565
S45
520

536
51l

Ja

Nu finns ett nytt packetmodem monterat

'P"

p&q-msstationen ISS. Mailboxen fungerar r
men alla som k& mot ISS uppmanas att
inte Ithnna meddelanden,dA besanningen
ar mycket upptagna med annat och inte
hinner an kolla maiten. Frekvenserna är
samma som fönit; 145.990 MHz upp och
145.800 MHz ner.
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B 1 3 roboten igång igen
Along with the switch of RS-17 to Mode
K and RS-13 to M d e T has come the
return of our old friend. the RS-13 Mode
T ROBOT. It's there as 1write this.
calting CQ on 145.908 +l- Doppler. and
inviiing callers on 2 1.140.
To make a ROROT QSO.you must ca11
in the following fornat: RS 13 DE
YOURCALL AR. If it hem you
perfectiy. ROROT will whowledge your
ca11 md give you a QSO nurnber. Uut it's
eot to hear you perfealy. so if at first you
don't succeed. etc. W2RS via SM7 WSJ

d

... .. . -'-'q

s w

And on down link 518 WRT. MY FT847 UP AND A OLD ITC MULTI1 2000
DOWN." For tliose that have not
experienced mode T,it is fabulous. Fhe
onlv satellite I have heard that loud was
~ 6 3 5 if. you donr have two rips. t
q it

SPLIT mode on your W+2m rig: set the
uplink at. say 21.280 MHz CWJUSB.
. [hen listen for people respwrding lo your
caEl around 145.880 CWNSB (883 at
heginniw of pass and down to 877 ar
w'
end of pass). By general convention. CW
below 880 and USB abeve 880.

RS-l2 i mode K

Vidare skriver HAkan filjande:

I-Iikan SM71VSJ har följande info frhn
Jerry. K50E:
I t appears not oniy is RS- 12 in mode K as
I reported last night, hut RS- l 3 is
shultaneoulsy in mode T.Brent
VESSWL. repam a CW QSO with John,
K6YK. at 13;27z, 15m up ( 2 1.270) & 2m
down (145.870): "Very gaad signals 599
on CW with 30 watts into my INV VEE

"Jag har nu lyssnat på RS12fRS13 whjag
hör den bElde p%29408 som vanligt samt
att j q hör den på 145866, trafiken uppe
vid 145 886 är ren HF stil ochjag trodde
nastnn jag låg på JO meter fast frekvensen
vi sar 1 45 mhz,Jag har hlM massa EU
samt VE.W,Kl mm. Signalstykoma
ligger på 53-57"

~ ä s i i d a r på
e v8r hemsida som innehaller senaste nytt och en
omfattande databas med uppgifter om aHa aktueIfa satelliter!

Y l t S I ' original mturcr

Inmplcn mcd ,?rnrng

Priscr ink1 moms!

Mysterieeffekten inget mysterium
handlar om ombsgnad i antemimasten
dessvim SS har den har vintern varit
v k e än brukligt c5 det har inte varit
Iatt att fa i hop det hela pga villdifl mkt

3% har kunnat köra lite satellit med

:hdet har blivit lite
I analoga isatdlitern
14,F020 acli FO?'

Tidigar

emellertid ofötandtat sedan perige-hojden
Iifijts.

jag 4x18
det näst i
--. .

rnhz oc
. .-

",-U"

ila och Ho
ment pfi 1
W.

Redan direkt efter uppskjumingen av AO40 har kunde man konstatera att ALON.
d.v.s. den vinkel. som beshvet satellitens
riktning i banplanet. minskat ca 2 grader
per penge-passage. Man har kallat detta
"The myste? effect" och minsa försök
till forklaring av detta fenomen har gjorts.
Till an börja med. imnn perigee-höjden
ökades. misstänkte man att dct kunde v m
fiåga om ett "drag-problem" eftersom
satelliten i perigee var nara
jordritmosfaren. Problemet kvarstod

delen, all
otalt g&

ERersom

r

fenomenet
upptr3der nar
dar perigee.
nära
salefliten
är

. effekten
ial vid Eh

Jag har
lite stat
,

.

bra ERF

den här antennen
rat I S el
ocli b& Ss. förbli. Sor det Tu
A010 och jag tror nog det kommer att
i Iika bra r
så har jag aven lite 1
.
gsng mr A W och @etfinns bade 60
cm oclr 180 cm till FosFoga~&att testa
med n5r virsolen bZirjoir viima, jag kar
iivm fått lag i lite u w i ~ l i n p --rh
mot orer för att sr:
m

...

,

,

vi narju at~sutomglort ett gernewmit
kåu USA 1JA l iie en1;I&billi!
mr flir att ta emot i\U40 si c
t M n p a n:ya siationi:r under

.. ---.

SOMMmCn SOM bllT fJK V.

G& motti
yp. En str
örts m1

"..

en haIj nitgon. ett remtant '
esairiensarbeien vid KTH fireeIigp
ocks5. Darmot fdrefaller det mera
osäkert vad $iller projeh7e*c
orgafisntion och tidsplan 1
möjliglieterna att skjuta up
rymden. Möjligen kommer dimmorna
igras nAeo~tvid Arsn
ifessor Thlomas Lini
Y an tala I im projek
k..
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jordmagnetis
men Sr

Motorerna lir monterat lang axlarna i ett
treaxligt koordinatsystem. Man kan
misst2iika att motorerna har vissa
magnetiska 1TckfaFt. vilka samverh till
ett rnayefilt som är orienterat i
satellitens Z-riktning d.v.s. den symmetriaxel kring. vilken satelliten roterar.Man far
då samma efFekt som om satelliten hade
en liten stavmagnet i sin tyngdpunkt och
riktad tMgs Z-a~eln.
Man antar art
magnetens sydpol har riktningen Z+.
A030:s banplan sammanfaller nästan
med jordens ekvatorialplan. Den li Ila

7 ;

stavmayrtet
en beter

sig pi
s a m a siitl

E, d.v.s.
kompassna
som
en

stavmagnet
ens sydpol
starkast
Iorsöker
ligger der
att rikta in
näm tillhands
sig i det
Z+
att misstänka
jodrnwet
rnpozs axel
Krarlen
F D rör
a u es r~kgaarnr ttes imel
krattrans
Z* rakt
rllrtmnq
uppht.
utan I en riktning P. vriden W grader i g y n t r
att det rör sig
iska filtet
r o t a t m r k t m q från kraften F:s riktnirig
om ett
mot
magnetfdt
nordpolen.
inom satelliten vilket interagerar med det
Man får alitsa en kraft. som försilker att
jordmagnetiska f"altet.
vrida satellitens Z+ axel uppii mol narr.
Till en början misstanl;tem att det
kunde vara s ~ m k a b l m aF r h
Satelliten är emellertid spinstabiliserad
solpanelerna. som kunde generera ett
och fungerar som en --nuna.
Etr gyro.
rnaqnetfilt.
vars rotaiionsa~elpåverkas av en k n f i
upp& sig p i ett speciellt sätt. Axeln
Under de senaste månaderna har A 0 4 0
kommer inte att försöka vrida sig i
kfunnit sig i eklips nar satelliten varit
krattens riktning utan i en riktninz som Sr
nara perigee. Den liar alltsh befunnit sig i
vriden 90 gadw. Principen framsar av
jordskuggan o d ~solcellerna har då inte
vidstaende fia;ur.
kunnat generera nhgon ström. Den
mystiska effekten har inte phverkats av
I A 0 40:s fat1 innebgr detta att den
detta och man har alltsi kunnat avskriva
magnetiska haften flsrs6ker att I-yfia Z+
denna förklaring.
axeln mot norr men eftersom satelliten
W4SW Stacey E. Mills har nu presenterat
roterar kring Z-axeln kommer satelliten
en hypotes. vilken verkar kunna förklara
att vrida sig i satellitens banplan och i
fenomenet.
sådan riktning att ALON minskar med ca
AO-40:s utnistnllig för treaxlig
2 grader per perigeepassagie.
stabilisering behiller tre likadana
Olls Eastam, SMODY
elmotorer med permanentmagneter.
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IS S International Space Station
Under mitten av mars kommer en
Progress men firnödenheter och nästa
bestik av en ymdfljrja blir STS-2 10
Atlantis i hfirjan av april. Rymdhama
JurijlRK3DU0, Carlm'F;C5TTE
mh
DanielKDSPNU blir kvar t i l l maj. Varje
vecka har man nAgm kontakter med
skolor runt a m i världen. Kanske finns
den nagon skola i Sverige som Br
inmserade av atr tala med astronauterna

pA ISS under 10 minuter? Kontakten
mkte "bokas". Kontakta Anders
SMODZL for info.
STS- 109 CoIumbia nominell start den 28
tkbruari ska upp och s m a Hubble
rymdteleskopet.
ISS frekvenser över Europa:
Packet 145.990 > 14S.f#O MHz
EM 145.200 145.XI)O M&

Hubble får ny kamera
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Men efter 12 &s trogen tjhar
wlceUmia borjat tackla av =h
uWe&hga av digitalteknkm har gjort
ESA:s Lamera Wdrad.

I borjan av Mars gick dolrR)r rymdf8jm
Coimbb upp, Irorde ikapp Hubble och
fängadcindenmedsintobotarmforait
rwdan placera den i iastiuckan. k i l e r
har as^^ ombord bytt ut W
wlpanetem oFb digitabmran vid ett
antal r y m d p m m d x som kutmat
b a W a i diiiektsandning
ever NASA TV
3:.
pA Internet.

-

N& HI&^ mupp 1990 &g det forst
ut som om det nya rymdtalakopt skulle
bli ett h ? d tnairLa. AUt man kunde se var
suddiga bilder av dinrmipa @&mr.
Snart
kunde man lokahm orsakep titl en
kblipning av den 2,4 meter stora
reflektorspegein, Problemt
vid en
spekt&dSr rymlp1993 dA u w
satte in m komktionslins som
koqmsemde för felet - unge* som W
nmn mrser en Imsynt -n
d
glasögon. Sedan d- bar Hubble fungerat
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P a r a h k kan nrr erbl&
m A o r n p k W ~och

Gband upp och
7
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UppkonvWm
for Mdc
144 d
i 435 Mlh MF (0.01 - l
wa),~~omvandlirsal~M
mW fi 1268-1270 M H z Denna
u
i
w @r dllretter (tilhmmms

mad en 12V-sphiq) h i o#
spciellq Bias TDC fik

u t o n i h u a m r - u and&.
~ c l vara
r ca 13 VDC 5k
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perfekt och gett am mhga fautasbh
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bilder frsa avkgma galaxer.
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Krokodiler på landningsbanan

Uromh~sfOtdrIsareixb
t
bbl a
av m s ~ u l , . s o r n k r r n g e
mellan 10 och 1% matt t$. For att
den ska g&dipts$-Mriinjart iär
bara 25 mW di-len
och
det Betyder ak hbeMriusten
meh
~
n
ocb v
lkbmbdchiIitebOEmm8r

aaa e.
uten-

e
&r &Ut
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Varje g& rymdfgrjan ska landa fk man
@st sopa bort en och annan solande
alligator Mn landningsbanan. Kennedy
Spce Center ligger praktiskt taget mitt i
en naturpark dar det vimlar av Alsynta
=h utrotningshotade arter. Förutom
ydtwktcr är omrildet livligt W k t av
fiskare, jj8gare och fllgelsk8dare. Hur
djuren W ovhenh vid raketstarterna
irr dgot av en @ta. HBr hilckar blad
andra den a m d a r h aatiomymblen
Tbe Bald Eagie. Och aiideics intill
av@mmgmq 39A betar dvliga sjökor
IHngs B m River.

Ska man tro James Miller SA orsakar det
akustiska bullret så starka vibrationer vid
Ariane-starterna nere i Komu att en
m i s k a inom tv8 km avsihd riskerar
livet, Kennedy Space Center ligger pA en
IAngsmal barriär-O, Merritt I s i d
Floridas kust ungek i hbjd med OrfanQo.
Den är fem mil Ihg och varierar i b d
mallan 8 och 15 km FlyHlägIar
mlldandar h& och havsskOldpaddorna
kryper upp pB h d fBr att lagga sina agg.
- Mr finns cn av de sarsta populationerna
i vQ1den.Och som sagt alligatorer till ett
antal av 5 000.
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Antemmenl~~byggsats
där du sjäiv '
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~t.Hetixfaeden~viha
klar f o a ~ ~ i r a r t .
hwmmwwier Rlr a n t a montage 2.4 GW144 MHz

www.pamboUcse
smách@pambolic.se
Kungsbacka 0300-541060
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ICOM's nya IC-910H är ïramtagen speciellt Wr saicllittmfk.
Med en uteffekt pd 100W. behavs inga slutsteg
I& upplänkH 70cm ir uteffekten 7SW.
-.
tv& v
a mottagare som km kompletteras
d DSP-filter (UT-106)är stationen perfekt tör
W e ~ c W f i k
=h DX. Som tillbthor finns
antennforsi&kare for mastmoniage.

Med

PACKET-trafik är enkelt med [C-910H.
Stationm ir uthiad med 2 data-anslutningar för
samtidig trafik pB b& band. En nykonatnierad
anabbare PLL ger Wre ~Sultati 9600 Baud.

En limiter pi mikrofoningången ser till
stationen inte Bverm~uleras.
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En 3 5 " LCD-skärm ger

0

OVRIGT

@ni

Alla trafiblltt
100W VHF175W UH!?
Kontlnuerllqt justerbar u t e M
StwLCD
O Enkel menybantering
Samtidlg trafik pA hr8 band
Fyra scanning-kinkaoner
CTCSS-seennlng
Inbyggd eibug
O Styrbar frin dam
DSP-fik (extra U l W )
O I,2 GHzmodul (extra blNbeh&)

P*

e

h &verbiick över idiningar. Ditekl
inmatning av fjxkvens och minnen kan ske via cti IO-taqentcrs
tangentbord.

Tmts prestanda och alla funktioner är staiionen liten (240~90x240
mm) och iän (4.5 kg). Ar iibh aiideies uunårk~att ra med ph
fieldday.

[C-910Hlevereras med cn DC-kakl och en HM-I2 handmiluofon.

TILLBEHOR
10911
90825
90835
90120
91 132
90133
901W
QOOM

UX-910 1 . 2 G M d u l
AG-25 e -M
144MM
AG-35
M v k a r e 43öMHr
AG-1200 7
11,2GHz
FL-132
=Hr CW-filler 10.8 MHZ
FL-133
5 0 0 k CW-1Ik~10,QMR!
UT-1W
Talsyntes
-YA
NL-77OH 1411430Mbk YQBIUNTENN
UT*
Tone Squelch
in1 144MHr a 5181 2 pA 430MI-k. L h p l i g till mobilW ) I ~ m-106
LFOGP
k
i
m mtd SO-239 w m magnetfot, bagagcluckt & takiänaeSM-20
Bordsmikrofon
W
a
k eller WIMO-Wste mr fast moniage. Ungd 0.9%.
M M
-We
F1Lllbar vid foten. Effekt 2OOW.Vikt 2108. Anslutning P L 2 5 9 . m MR23
BalhaFöntärkning 315.SdB. Artikelnummer 26770. Pris 250:90293 CR-293* Krlstsllugn I0.m-10°C - + W C
NAOOYA UT-I08 MAGNETFOT 1W430Mk &
90285 PSB5
23OVAC t3.8V 20A
90517 CT-17
CI-V nlvhvandtare for dator
Antennen siiter pb en minimagnetfot {ca SOmm i diameter),
ger minimala # u r . Mottagning fungtmr bra 79-950MHz. MDMETFM M M M L
Vikt 210g. Ungd O.Sm. Effekt SOW.
B 90mm, kabel 4 mem RG-58 med PL-259
R G - 1 7 4 h i I t a b c l c n d a s t Z m m t j o c k . I & t a t t ~ i ~ g C n ~ ~ Artikelnummer31005.Pris360:bildurren (ILgd 3m). Anslutning BNC. FlinWtning 3dB.
Finns avej-, i krom+ af like]^, 3 1004. pris 360:Artikelnummer 26108. Pris 225:HAOOYARCmB IYOB#-KABEL
Umplig till ex SG-I(takränntfislt, Diarnond K300,1601,1
540 mil mobilfisten. W av S m l&gförtruikakl SD-FB,
0.2m RG-188AU (mdast 2mm tjock). SO-239 ach PL-259
m m i r dtmonttrbar fBr linare kabtlgcnornföring.
Anitelnummet 261 OS. Pris 225:-
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NAGOYAWFILIHF -HER
t OUIFIBER
26200 BABMO
144/432MHr, 8)8.WB, I&@ 2640mm, anslutning 50-239
26100 BA6100E 144/432MHz, 3/5.5dB, 18r?gd1300mm, anslutning 50-239

5000.1603:7055:1399:800:904:295:50t:995:1550:250:88:1035:2049:1000:-

862:538:-
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SWEDISH RADIO SUPPLY AB
Box 209, 651 06 Karlstad
EidNswlmm: Fatlvlndigatan 3-5
Tekfon
034-67 0500
Telatax
054-67 05 55

eommunleitlon equlpmint ind uivlaas
OPPET TIDER
09,0&1BAO
LUNCHSTANOT
12.00-1 3.00
W LORDAGAR
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