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Amatörradio via satellit

Christer Fuglesartg var svenske
ustronaut ska nu äntligen ska upp och
flyga. A MSAT-JNFO har trafat honom
under ett ShckhoEms-besök

Mars Express har gått in i bana funt
planeten men det ar osäkert om lundaren
Beagle har fagif mark oskadd
Murs-signaler har tagits erprof med
amatömfmstning

Nr 3-4 December 2003
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Hyr ett portabelt antennsystem för
AO-40 och åk på DX-pedition
M A E , Wayne Estes,
är en flitig operatör
p4 AO-40 och även
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Klm Pettersson SM1TDX
Sniidesvsgen 1 8,622 W Visby
Tel: 0498-21 37 52

krönikör i '7he
AMSA T Journal." Han
byggde under varen
2002 ihop en porfabel
antennutrustning far
att dettaga i ett field
Day-arrangemang.
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Hela utrustningen ryms I
en låda med
dimensionen 25x25~7
tum och väger ~a 18
kg. Antennen fungerade
bra och Wayne kom med
sina 108 kontakter på
fjärde plats i AMSAT
Field Day-testen. I
februari 2003 tog han
med sig utrustningen tlll
Guadeloupe och körde
som FG/W9AE 177
kontakter.

palten
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60 cm G3R'UH aluminiumparabol med tfllh6rande
patchelement för 2,4 GHz (21 dBic)
AIDC 3731)downkonverter, NF 1,l d 6
Nätaggregat för konvertern
7x7 element crossyagi för 70 cm (ca 10 dBic)
Fotostativ och kablar

I slutet av juli 2003 lånade han ut utrustningen tlll en expedition
tlll Swazlland, 3DAOWC och Lesotho7PBNK med VASDX, Nell King
som satellitoperatör. Jag hade nöjet att këra bada länderna liksom
tidigare Guadeloupe och kan konstatera att utrustningen fungerat
utmärkt.

I

Tel: 0141-575 04
smSuWtdja,cor

Adreas

Ian:

w14w.a~

nsat-sm

-t'

igen:
mI%

amsat-s

Postgiro: ai a
Anavgift: X30

Re

.

.A

l

Oile Enstam, SMODY
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sona 1u.w på 3740 W z
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Den beskrivna antennutrustningen ar allt vad som behövs far att
köra hela världen från balkongen om du har ett bra
sydlage.Wayne ar villig att låna ut sin utrustnlng tlll andra hams,
som ar pigga på att aktivera nya DXCC-enheter.
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Ingemar Myhrberg - SMOAIG J DL0
Arhusgatan 98, 164 45 Kista
Tel och fax: 08 751 48 50
htt~://go.to/smOaiq inqo@chello.se
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Tidigt p8 Juldagens morgon sankte sig landaren
Beagle Z ned mot marsytan. Men i skrivande
stund har inga signaler uppfattats nere på
jorden tro& att man lyssnat med den jättestora
76 meters paraboten vld radioteleskopet i 30drell
Bank, England. Men den utsända signalen ar på
endast 5 W och kommer från ett avstånd på
over 157 rnlijaner km. Mars Express som ligger i
bana runt Mars ska försöka sig på ett
kontaktförsök i början av det nya året. Det finns
ytterligare en mnd som roterar runt planeten,
Mars Odycsey, och den försöker ock& hjälpa till
i letandet liksom radioteleskopet vid Stanford
University i USA.
Landnlngcfarkosten Beagle 2 ar utrustad med
instrument för att upptacka eventuella tecken på
liv på Mars. Moderfarkosten Mars Express ar ett
europeiskt
låg-budgets
ESA-projekt.
Moderfaskosten Mars Express fy-%? från Baikonur
i Kazakhan med en rysk SoyuU'Fregat raket
den 2 juni 2003 i ett läge dar jorden och Marc
låg varann ca nara som möjllgt, ett läge som
endast upprepas vart annat år; Resan till Mars
har a l l t d tagit endast ca sex manader.

76-meters parabolen i Jodrell Bank

Lyssna till dig själv
på världens största repeater
Det ar naturllatvls åne en det handlar om,'
ibland benämnd Oscar Noll. 'PSMichaels
KL6M hemsida på qsl.net/kl6m &r allt om
den 30 fot dora parabolen utom hur många
hundra d 8 den ger i förstärkning.

Tellaklubben ute I Haninge, SKOCC, har en
utmärkt EME-sida med massor av Infe och
dar kör man själv månstuds. Vilket idag ar
möjligt utan monsterparaboler tack vare
nya program som WSJT som plockar upp
signaler under bruset. Se notis om WSJT
längre fram i tidningen.

P; EME-sjdan hes SKOCC får man veta att
det är 800.000 km turfretur månen och att
den första amatörradiokontakten via månen
skedde 1960 på 1296 MHz.

Den har maffiga E M E - P J ~ S E
tillhör
~
KL6 M,
Michael i Anchorage, Alaska och mater 9.2
m i diameter

PSA-teamet tog emot signaler från
MARS-EXPRESS
Olle Enstam, SMODY
Sedan dm 2 juni 2003 har den europeiska
MARS- EXPRESS varit pil vag mot den röda
planeten och pA juldagen skall den vara
h m m e för att sända ner sonden BEAGLE till
planetens yta.
För flera månader sedan startade ett
gemensamt arbete mellan IUZ. Institut fur
Urnwelt- und Zukunftsfomhung. ocb
AMSAT-DL. Arbetet gick ut på att
niodemisera den 20 meters parabl, som f m s
i Bochum och com avses bli hjärtat i
markstationen i AMSAT-DL:s Projekt P5A.

Projektet går ut p i att om nAgra &rskda en
amatörsak1Iit till M m .
Sondagen den 16 november lyckades man ta
emot 8,4 GHz signaler fran MARS-EXPRESS,
som då var 102 milli oner kilometer, eller 6
minuter bort från jorden. Signalstyrkan var
40 dB, tZz motsvarande ca 6 dB sln vid ¢n
bandbredd av 2,4 kHz. En vecka senare, den
22 november, hade man förbättrat
mottagningen med mer an 4 dB. Utrusbiingen utgjofdes av ett horn, en Iågbruslg downkonverter till
1270 W z och en FT 736 R motagare och mäturrustning. Med den nya utnishingen kan antennen
styras med en noggrannhet av 081 grad.

I Projektteametingick sex sändammatörer frin IUZ och fem wakkda amatörer &ån AMSAT-DL:
Hartmnt Pisler, DLZYDD
Freddy de Guchteneire. ON6UG

James Miller, G3RUH
Karl Meiazer, M4LC
Michael Kuhne, DB6NT

Drivsysim
Feed system och. RF integration
Tracking och software för antennstyrning
System design och AZIEL-servo design
8.4 GHz-preamplifier och downkonvmta

G3WDG tog emot Mars Express på X-bandet
Att det är möjligt att med en avancerad amatfirutnistning att ta emot IAngväga signaler bevisas
av att en engelsk amatör G3WDG, Charles Suckling lyckades att ta emot signaler från Mars
Express den 9 december på X-bandet. Han använde sig av en parabol med diametern 3 meter,
en egentillverkad 2,25 varv helix-feed, LHCP och ett system med NF ca F .O dB.
Han tog emot signalerna under två timmars tid och signalstyrkan var ca O dB vid en
bandbredd av 2,5 kH.z.

Lyssna på Mars-trafiken
med 1 meters parabol!
För den som vill försiika fanga in Mars-trafiken har James Miller, G3RUH gjort nedanstående
räkneexempel. Antag att vi skall ta emot Mars Express med en parabol med en diameter om 1
meter. Vi antar vidare att mottagaren har en noise temperatur av 100 K och att avståndet ar
1 58 millioner km (= december 2003). Vi kan då göra foljande kalky!
Mars Express Carrier Nominal Calcalations

TX power

44.4 dBm

S/C Antenna gain

43

TX e.i.r.p

Pt 87.4 dBm

Residua1 canier

Atrange

( acwrding to docs 3
( according to docs )

dB

(550

R=1.580*IWllrn:

Received flux F = Pcl(4 pi RAS)

kw

(modulation index 1 -25 radians, assurned)

-10.0 dB

(Mars, 2003 Dec 2 5 )
=

1.75E-19 W/mA2

Received power R = F A= 7.57B-20 W

Far A = 0.432 mA2(lm dich, 55% eficient)

RX noise power Pn = k Tr B =l .38E-21 W

For Tr =100K and B=l Hz

CNR = PrPn

= 54.8

= 17.4 dl3 @=L

Hz)

Om vi i stillet har tillgång till en parabl med en diameter av 5 meter med linjärt polariserad feed och
en mottagare med h s e t 50 K kan vi g8ra följande kalkyl for dm

l december 2003, då avståndet är 123 millioner km:
CPtgångslaget enligt ovan
Diameter 5 meter
50 K Mottagare
Linjär polarisation
Minskat avstånd

17,4
14.0 jämfört med f metas diameter
3.0 jämfört med 100K
-3,O jämfört med RHCP
2,2 1 23 Mkm järnfort med 158 Mkm

Korrigerad C

33,6 dl3 Hz En relativt kraftig signal!

m

Det k m nnfmas att frekvensen for Mars Odyssey är 8406,85 t 9 MHz.

HUTman finner riktningen till sonden framgår av htt~:l/ssd.ipl~nas~.~o'~I1.iori~~in~.h~tml
Dopplereffekten piverkas av tre faktorer:
Mars rörelse i förhållande till jorden -375 kElz f,n.och stabil
m
Jordens rotation +/- 10 k&, långsam förändting
m
Sondens drelse runt Man +l- 100 kHz mycket snabb Brändring, vilket gör det
knepigt vid dessa smala bandbredder

Vi träffadehamm dagen vdr egen astronaut Christer Juglesang p8 besök vid
Institutionen för Partikelwsik vid KTH och fick en pratstund som ledde en bra bjt
ut J värIdsrymderr. DL0 fisökte intressera honom for amatörradio och ett eget

cd/sign nar han ska upp med rymdfärjan men utan storre framgang. S8 p i den
punkten Sinns PR-arbete kvar att göra

Astronauten som inte fick flyga
A i-Imgemar Mvhrberg, SiWU IG

Christer Euglesang, Sveriges första och e& astroptaut, harfantastiska visioner
om h w vi s h klarajuttemeteoriter och asteroider i dinosaurieklass som en
vacker dag kommer att +ha upp över horisonten. Och vad sugs om exod'usfrån
jorden iJQ~eJikaJ~vgande
rymdstäder.
Christer Fuglesang som statt på tut att flyga i nära
12 år sedan han blev ofiiciell asistrwraut 1992. ar nu
inbokad på STS- I 16 till TnternationeIla
Rymdstationen som dock blivit försenad ett år på
p n d av olyckan med Columbia. Troligen kommer
den inte upp f i d n 2005. Han har hunnit bli 46 men
ser smart och vtiltranad ut och är inte riidd att falla
f i r &!densstrecket.John Glenn var 78 nar han gick
till väders och den aldste ordinarie astronauten
hittills var 61.
1väntan på den stora dqea forskar han sedan 1995

p&de Ijiisblixtar som astronautenia rakar ut C& uppe
i rymden - tidigare p&MiR och nu på ISS och som
anses orsakade av parti kelbombardemaog som man
fruktar kan forstóra celler i nathinnan det s.k.
SilEye experimentet

-

-

Starten är Mtisk

T den mån han moar sig för kommande rymdfarder
så ar det mest starten han betraktar som kritisk "d&
man faktiskt sitter grensle p i en bomb" säger han
apropa startraketema "'boosters"med fast bränsle
som inte
att stoppa nar de viii böj.at h m a .
Atefirden och landningen är det man minst oroat
sig ftir - firn till oIyckan med Columbia.

Men vad finns det mer att utforska danippe på
Rymdstationen? Vet vi inre redan tack vare MTR det
mesta om hur människan klarar Itingre vistelser j
rymden och vad ska vi firresten dar att göra. &dm
nu planeras bemannade Wder till Mars men av
viikm anlednuig när obemannade kostar så mycket
mindre. om vi nu alls behöver skda någon eller
nigonting till Mars. Men Christer Fuglesang låter
sig inte subbas i sin rymdtro.

-

Det ar en investering för h t i d e n att lära sig
leva i rymden. menar han. Det h inträffa händelser
som ger att vi maste vidare till andra planeter. langre
bort från solen. Och att etablera en koloni på Mars
vore det f6rsta steget. Det handlar helt enkelt om
Ihgsiktig överlevnad.

Mackawren bredvid Christer & en@omuitipIikatur. De mvandsför an iietektera ~usb1ixfarf.h
scicintil~~u~dete~orer.
Mest kanda & de som ingår
i projektet AWNDA dap man anvBnder isen I
Antarktis till an* defekterasirdlningfiAn$amm
galairer. Christer Fuglesangforskm bing de
Iji~sblUcrmmwonaitter trrsatfs och derdr; eventi~lla
skadlighet

- Meteorer och asteroider kan eller snarare kommer
att drabba jorden och vi miiste lära oss att möta och
bemästra sådana faror. Vi vet an det hänt historiskt
och med oerhtixda konsekvenser för livet p&jorden
och vi vet att det kommer att handa igen. F ~ reller
r
senare kommer nagot stort att träffa jorden. Vi vet
bara inte när.

-

Vi maste kartligga så noga som möjligt alla
himlakroppar som kan utgöra ett hot mot jorden och
vi miste utveckla metuåer att mt mekaniskt knuffa
undan eller s-ga
de som kommer för nara.
Visioner om flygande rymdstiider

Christer Fuglesang har ocksb visioner om hela
flygande rymdstäder som kan evakuera oss till andra
planeter om jorden blir obeboelig antingen pga av
våra egna åtgarder. av fr5mrnande himlakroppar
eller den dag solen barjar slockna aven om det är
nigra år dit.

Att överträffa ljushastigheten via svsrta hål tror han
inte mycket p&och de f l y n d e rpdstfidana

kommer att tvingas
sig oerhBrt langsamt
matt med interctelliim matt. Kanske tar det tusentals
Ar innan man anländer till någon beboelig plats i
univmum. Men det ska inte v m nåsot problem i ett
slutet system som så att saga Sr sin egen planet. som
själv producerar och återvinner sin energi i al l
oandlighet.

Vi känner redan idag tilI relativ? närliggande
solsystern med planeter och det finns anledning att
bedriva planetforskning med in större intensitet. Just
då när intervjun hamnat i spännande
framtidsscenarior och science fiction fjärran från
astronautens vardag i centrifugalslungor och
vattenbassänger reser sig Christer Fuglesang upp.
snger att nu har det gått 15 minuter och pilar ivag
genom en av korridorerna i mnda huset vid
Roslagstull. sate Gr Institutionen för Partikelfysik
vid Stockholms universitet och aven hemma-QTH
for vår egen lilla satellit Victoria.

gick ocksi igenom ytterligare en utbildning i Star
Ciiy där han examinerades swi S q ~ c
Rettim
Commander vilket g6t hwom L-alificerad att vara
befil havare på tremannakapseln S o p under
återflygning
rymdstationen till jorden.

-

-

ASTRONAUTFAKTA

Christer Fugle~angM d e s den 18 mars 1957 i
Stockholm och numera bosatt i Houstoa iir aIltsA på
väg att fylla 5 0 om några AL Han Zir gift med
Elisabeth Walldie och har tre barn. Hau gillar sport.
segling, skidhing. frisbee. spel och böcker. Tog
studenten vid Bromma gymnasium 1975 och sedan
en civilingenjBrsexamen på KTH 1981. Doktorerade
i experimentell partikelesik 1987 och blev 1991
docent i partfkelfysik vid Stockholms universitet.
Han innehar ocksa ett hedersdoktorat vid Umeå
universitet. Han har i olika perider varit verksam
vid CERN i Genkve där hm bland annat studerat
kollisioner mellan protoner och antiprotoner.
I maj 1992 u t s e Christer till "officiell"astronaut
vid europeiska E S k s astronautcentrumW C i K61n
efter att ha svarat på en tidningsannons dar ESA
sökte blivande astronauter. Samrna år genomgick
han ett träningsprogram både i KoPn och i
kosmonaut-staden Star City i Ryssland, det senare
med tanke på framtida flygningartill rymdstationen

m.

Tillsammaos med m tysk astronaut. Thomas Reiter.
valdes han ut som reservbesiitming fm en flygning
rZII MLR 1995. N& det kom till kritan var det Reiter
mfick upp och flyga -det har talats om
starpoliriska skit1 - och Christer fick nöja sig med att
sitta i Mission Cmtrol i Kaliningrad och håila
kontakt med Reiter uppe på MIR i m mission s o m
rackte hela 179 dagar.
Efter denna Imvikelse flyttade Christer hei därpå
till NASA Johnson Space Center i Houston dar han
1998 kvalificerade sig som Mission Specirrlisl. Han

Bilden visar efl SfjEte experiment ombordpi MR
där h m o m i t e n Advjeja utsiitrsfir IJtrrblU-rw.
M m bQärw att varje blixt uppe i q d a kan
fOmriira ett antal celler ini%hivvam. Christer
Friglesangfarskm sedan I 995 fo.tfmande ph Sil&e
Al'ltsedan 3 995 har han samtidigt forskat kring de
ljusbli~tarastronautenia ombord på MIR och senare
p i hternationelIa Rymdstationen ISS upplever och
manses förorsakad av laddade partiklar, det s.k.
SilEye experimentet

Uttagen tiJi ymdfäijan STS-116

Christer Euglesang k uttagen till besattniagen p6
rymdfarjan STS-116 som skulle gån till vaders nu i
vk 2004. Men den tragiska olyckan med Columbia
där sju astronauter sprangda i luften over Texas och

Kalifornien har senarelagt alla kommande
flygningar. Så STS-l16 !ar inte komma upp Fotran
tidigast 2005.1 gen_päldinnefattar uppdrqet minst
tre rymdpromenader for att montera n ya
bv~e1emeotp& ISS. Cbrister ingir som "mission
specialist" i besättningen om fira man som ska ta
med me astronauter upp till IS5 mh frakta hem lika
rninga som ska avlösas.

I dagsläget ar Christer iirkopplad i projektet k i m
sam star fnr Dose estiination hy simulation of the
1SS radiation envkourrteiit. Projektet tir ett
doktoraiidprrijekt och finansiera5 ar ESA och
Rymds~~elseii
i Sverige. Christa ST koordinator och
biiidrar med konukter till Nasa.

- Målet ar att man ska Lunna gdra bcr!!kriiiigar av
sinllningsdmer och damed kunna riikna ut bur hög
dos iiiaruiiskor i i d s k e p p kommer an iits8nas fir
beroende p i var de befianer si-,

Jullov för Victoria
Semaste nytt år att Victoria nu tystnat under julheIgen $6 att RUZ som varit avstängd en tid pga
QRM från sateiliten, nu ar igång igen. Vi liar dessusom [vekatsfd tag på nya krimifer till dnmen
såf~rhoppni~fgsvis
ska alla QRM vara eliminerode när hen går i g h g igen
Under större delen av december har man kunnat höra och köra
satelliten Victoria pA 434.250. Det ar samtidigt Infrekvens for 70
cm repeatem RU2+ på 434.450 så ibland har satelliten dhat ut
loud and clear på RU2. Den är försedd med en papegoja som
upprepar ett max 10 sek I h g t meddelande Q C &der
~
också ut
SSTV-bilder. QRM fran Victoria aktualiserar faagan om 70 cm
repeatramas intrång på satellitbandet 435-438 MHz dar de
hamnat efter övergång f d n minus- till ptus-shifk för att undvika
LPD-störningar.
SntelIitet~Victoria tir inte uppe ochJ,vger utan stårpii marken
och trliur och sander, ntrlrmu~ebesramr i A/baNuva
UniYmsitetscentPumsom ligger i ninda husef vid Roslagrsittll.
Vifloriahar Byggts vid Institutionenfor PartikelJFsik vid KTH i
Stockholm.

Weak signal communication
-Fila

Fpt

DF

Far plötsligt syn på ett häftigt tips på DX-clustret.
Sven SMSLE p d a r f i r JT6M $I 50.230 kHz och
nar jag skruvar in frekvensen Mrs en rätt stark signal
som jag lyssnar till under stigande upphetsning
eftersom jag aldrig kommit längre bort an till Balkan
p i S0 MHz. Min TRX Station Manager klassar det
som ett DX i Mongoliet fast namn och adress saknas
i callboken. Men signalen låter varken som CW eller
något annat jag hört.
Nu var det v
ä
r
r inte bingis Khan som satt i sitt
talt i Ulan Bator utan Sven i Haninge som sände och
JT6M var inget ca11 utan ett nytt digitalt mode bör
extremt svaga signaler. Det ingår i WSJT som st&
for "'WeakSignal communication by KlJT.'"
Programmet stödjer fyra olika moder for W I I T H F :
FSK441 använder sig av korta "pingar"reflekterade
från det joniserade spåret efter meteorer i jonosfaren
på mgefir 100 km höjd.

I-n

Pingma ligger ett par d3 över bnrnivh och varar
mellan I O och nigra h u n b msek. Det medger
QSO:n pA ett avstånd av 800 tiU 2200 km pA 2 meter
eller högre.
JT6M är ocksa avsett for meteor s a t e r m m är
speciellt optimerat fOr 6-metersbandet. Det miste
laddas ned speciellt.
JT44 och JT65 klarar extremt svaga signaler 10-15
dB under de svagaste CW-signaler som kan läsas.
De därför idealiska för tropo scatter och €ME.
Med JT44 kan man köra månstuds med mindre
antenner k annars och även mata sitt eget e ko fran
minen. W S U som ar på ca 5.7 MB och arbetar med
ljudkortet, kan laddas ner från
httri:!lpulsar.~inccton.eri~li~ioe~K
1JT/
Ingemar Whrberg / SMOAIG

OSCAR Echo upp till våren
aloOlle Enstanr

SMODY

För ett år sedan skrev Ingemar Myhrberg. SMOAIG en artikel "OSCAR Eeho - en ny M-repeter i
lag LEO-bana". Projektet, som drivs av AMSAT-NA, har utvecklats planenligt O m aIlt går som det
skal! aven fortsättningsvis kommer Oscar-Echo att sändas upp fi-ån Baikonor den 3 1 mars 2004.
AMSAT- NA har startat en insamling för att få ihop de 1 10 000 $, som uppskjutningen kostas.
Hittills har man fatt in ungefar en tredjedel av beloppet.
Vid "The 21 st h u a l AMSAT Space Symposium 2003" iToronto gavs en detaljerad beskrivning
av satelliten. 13en väger ungefat 10 kg och är kubformad med en sida on 25 cm. Alla sex sidoytorna
är täckta av solceller. Man har lyckats att pressa in en hel del i den lilla satelliten ,vilket framgår av
blockschemat och man kan välja mellan många olika satt att använda sateiliten:

r

i

*
r

*

Mode VAJ, LIS, och WIU.Moderna VJS, CN och W/S ar ocksa möjliga.
Bland analoga moder ingår FM voice
Bland digitala moder ingår "store and forward operation". Många 6verEringshastigheter
blir möjIiga men 9k6,38k4,57k6 och 76k8 bps
är de mest sannolika.
PSK3 1 repeater mode med f O-mer SSB upplänk och UHF FM nerlank.
Fyra V W motagare och två UFF &-Wattsandare.
Satelliten kan konfigureras föT samtidig användning av voice och digital
användning.
Satelliten har multi-band, multi-mode mottagare
Satelliten kan configureras för olika trafiksitt vid passage över oIika geografiska om5den.
Sate1liten har ett avancerat kraftforsörjningssystem,
Digital Voice Recorder {DVRjb finns inbyggd.
Satelliten har försetts med ett nytt system for "Magnetic attitude mntrol" med vilket man
även kan vanda satelliten symmetriaxeln 180 grader.
Telemetri med 56 kanaler.
Integrated flight computter.

VHF 18" whip on top.

0

UHF "Mary"Tumstile on bottom.
OneTx RHCR
One Tx LHCP

@

L+S band "open skeve" antenna
on the bottom.

@

Multi-band Multi-Mode Rx shares
VHF whip.

I

Filter

0p

L

J

Vay ~ o w e Dit
r rider

Mcilti-Band
MtJilti-Made
Receiver

Rx-3

Rx-4

Audio or Data at rates from 300bps to 5 7 3 Kbps

Integrated FIigM Computer (IFC)
4M. 16MB Flasb - 2 FSK Modulators. B F?

Vi6 EDAC,

l-

Audio or Data at rates from 30Ubps ro I o.d ~ b p s l

rF

4

I

I

1

1
1
I

Twu AprizeStar satellites by SpaceQuest ready for
launch. These are very similar to AO-E.

Clrcular UHF Antenna

Pnepr LV (SS-l 8) launch from
Baikonur Cosmodrome in
Kazakhstan, Dec 2002

AMSAT-DL planerar ny satellit
i hög elliptisk bana
P3E-projektet, som drivs av AMSA T D i , syffar till at#skapa en niaderit satellit i en hiig
ellipfisk harta avssddflr amaförtrafik. Den s hIl ocksåfungera som en iestpla#form fur
olika delsysrem fOr Mars-sa?eIIifenPSA. Sateili'fenplnneras att sändas upp någon grlng
tinder perioden 2004-2006. Projekfef fr~~mskrider
plit nemIi@.

Föreslagna P3E-frekvenser
29

Uptink (A)
RUDAK, digital multi-mode payload

29.500 +/- 5 kHz. multi-mode,

Iow-speed
29.325 +l-25 kWz linjar
145 M H i Downlink (V)

General Beacon, GB
Engineering Beacon EB

145.812, PSK 400 bls
145.957. PSK 400 bls

145.837, multi-mode, low-speed
145845 - 145.945 linjär

435 MJTz Uplink (U}

436.200 - 436.350 multi-mode
436.050 - 436.150 linjär

RUDAK

PB
1260 MHZ Uplink 1 &l)
RUDAK

I
I

1268.775 - 1268.925 multi-mode
1268.600 - 1268.750 linjär

PB

-

1260 MHz UpIink 2 (L2- GALILEO Alternativ)

RU DAK
PB

1260.275 - 1260.425 multi-mode
1260.1 00 - 1260,250 linjär

2406 MHz Downlink (S)

GB
El3

2400.250, PSK 400 bls
2400.500, PSK 400 bJs, high-speed

option
2400.600 -240 1 -000,multi-mode
lohi-speed
2400.275 - 2400.425 linjar
5650 M& Uplink (L)

PB
24 GHz Downlink (K)

PB
Beacon

47 G f i Domfink (R)
fB
Beacon

2450 MHz Uplink (S) -1 6450 MHz Downlink ( X )
P5A Experimenttransponder

Oscar 40 gör comeback
S M 0 0 y Olle Enstam december 2003
Från kumrnunikutionssppunk~är ideall~gg~för
AO-40 nar riktantennerna p k a r r& mot jorden nur
sateIiilen befinner sig i s in högsta p n k i pb banan. Satellitens symmefiime! pekar di rah mot jordej?
och ALON/ALAT = 0/Q,
T,wäw kan man inte hu detta läge hela tiden beroende på att jorden och
&med och&AU-40 rör sig runr s o h eti varv per år, Detfir med sig a# solbeJysningew av sateilifen
hela tiden andros.

Två gånger per varv mt solen #r solbelysningen optimal wh solstr%lamakommer in
vinkelrätt mot symmetriaxeln och två ganger
per vasv är det istället satellitens botten eller
topp som sr belysta. Solvinkeln, som talar om
hur solstrålarna träffar solcellerna, v a r i i m
cykiiskt på s m a Gtt som vi upplever
sommar, hgst, vinter och vår. I verkligheten är
cykelns längd något langre än ett år beroende p&
att satellitbanan hela tiden vrider sig.

Nar det gäller Oscar 40 far solvinkeln (vinkeln
= O nar solstraFama faller in vifikelratt mot
solcellen) inte vara större än +l- 45 grader, dels
för att solcellma skdl ge tillräcklig effekt, dels
för att solsensorma inte skall tappa solen ur
sikte. Kommandostationerna måste under en
stor del året p a r m genom att &dra satellitens
attityd.
Tyst period i d e m b e r

det mlijligt att köra den lilla DX-expeditionen
till TYIBenin.
En vecka senare slogs transpondern av for en
period av ca fyra veckor. A 0 4 0 bör alltsa
kunna vara igång igen med begränsat
oppethhhde nigon gång mellan jul och nyfir,

I följande tabell har jag simulerat forhåf landena
under de narniaste mhadma. Wc-tidema
anger mellan vilka klockslag man har
godtagbara fdrhållanden, här definierade som:

Elevationen >O grader
Squintvinkeln < 30 grader

Beräkningarna har utfdrts från Stockholms
horisont och med ALON/ALAT=O/O.
( PSOI O med den tiktningsdefinition som
användes av WlnOrb 3.6 )
Tabellen visar värdena för elevation och squint
vid passets början, mitt och slut. Vidare har
solvinkelns varde lagts in.

Nu i december 2003 ar vi inne i en av de tv&
tysta perioderna per omloppsvarv, när
transpondrama ar avslaga. Höstens
undanmanöver påbörjades redan den 1 o b o k
nar solvinkeln fortfarande var 32 grader. Den
18 oktober var annars den dag man hade
passerat. 45 grader med ALON/ALAT = O/O
men vid den tidpunkten hade man redan vridit
satelliten så att man hade en betryggande
marghal till värdet 45 grader.

Kontrollstationerna verkar nu ha lärt sig att
behärska undanmanövrerna p6 ett sätt som gör
att man har hyggliga möjligheter att köra
satelliten under begränsade fönster med
acceptabel squintvinkel.Så sent som den 16
november, nar solvinkeln skulle ha varit 66
grader om man inte gjort en undanmanöver, var

Tabellen börjar redan den 1 januari då
solvinkeln utan undanmanliver ar ca 66 grader.
Det innebär att det användbara finster kommer
att vara kortare an vad tabellen visar och
squinten sämre men det gAr säkert att kom. I
slutet av januari har vi en okorrigerad solvinkel
om 45 grader och förhållandena borde vara
ganska bra
Lagg märke till att den maximala elevationen är
ovanligt hög. Det 'beror på att "Argument of
Perjgee' under våren passerar 270 grader,
vilket innebär att satellitbanans högsta punkt
ligger över norra halvklotet. B3ttre ä n så här
bJU det inte. Nu har aven norslanningama en
rejäl chans. Vi kan se fram emot en Pm vår med
AO-40. som nu kommer att uppträda under
dag- och kvällstid.

Datum
Januari

1.
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

26
27

28
29
30
3l

Februari
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

i8
19
20
21
22
23

Elevation

Solvinkel

Datum

Mars
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18

Squint

Elevation

Solvinkel

Elevation

Solvinkel

Maj
1

2
3
4

5
6
7
8
9
1

o

II
I2

Nya DX-möjligheter under 2004
The "Five Star Dxers Association" planerar en stor expedition under tiden mitten av mars fil/
m i m , av april 2004 till Rodripes i Indisku Oceanen. Cullet blir 3B96. Mon kommer att vara
aktiv biide över 60-40och EME. Satellitcrktivitete~iplanerus till veckurno i spri!.

En nybliven amatör "Sebastian" kommer att under 2004 v m aktiv M n Amsterdam Island med callet
FTlZ. Amsterdam Island ligger mitt emellan södra A&a och södra Awtmlien, lokator MF8 1TX.
Vår gamle bekant Rolf Niehd, DFUZF. vår omslagspojke på INFO 2-3/2002, kommer åter att besöka
Stilla Haver och öppna upp några nya ITXCC. Vika ländema blir och nar resan blir av har han XMU

inte bekantgjort.

DXCC-Entities via A040, Update 03-XI-27
Nr.

P&

DXCC-Entity

Monaco
Mauritius
Swazi land
Georgia
Sri Lanka
East Tirnor

Israel

CYPWS

Nigeria
Mauretania
Jamaica
Lesotho
Algeria
Antarctica

Craatia
Malta
West Malaysia
East Malaysia
Singapore
Trinidad&Tobago
Botswana

Qatar
Taiwan
Andorra
Chile

Portugal
Azores
Madeira
Uruguay
Germany
Rhilippines
Spa in
blearic IsI.
Canav Is1

Ireland
Estonia
Belorussia
KY rgyz*n
Tadshikistan
France
Guadeloupe
New Caledonla
Martinique
Reunion
French Guyana
England
Isle of Man
Northem Ireland
Jersey
Scotland
Guernsey
Wales
Hungary

Nr.

Pref

DXCC-Entity

H6
Swlberland
HC
Ecuador
HK
Columbia
HK0 San AndreslPmv
L
South Korea
HR
Honduras
HS
Thailand
I
Italy
1%
Sardinia
JA
Japan
JD1
Ogasawara
KHO
Mariana Isl
KH2
Guam
KH6
Hawaii
KL7
Alaska
KP2
US Virgin Is1
KP3
Puerto Rim
L9
Norway
LU
Argentina
UC
Luxemburg
LY
Lithuania
Lf
'Buligaria
O€ Austria
OH
Finland
OK
Cz& Rep
OM
Slovak Rep
ON
Beigium
OX
Greenland
02
Denmark
PA
Netherlands
PY
Brazil
55
Slovenia
SM
Swden
SP
Poland
SV
Greece
SV5
Dodecanese
SV9
Crete
T88
Palau
TA
Turkey
TK
Corsica
TR8
tabon
TY
knin
n Mali
UAO
Asiatlc Russla
UA3 European Russia
UR
Ukraine
Belize
V31
V5
Narnibla
V6
MicronesFa
VE
Canada
VK
Australia
VK9C Cocos-Keeling
VK9X
Christmas Isl.

Nr.

Pref

107

VPZE

IOS
109

VP6D Qutie Is!.
Hong Kong
VRZ
India
VW
W
USA
Mexico
XE
xw
Laos
YB
Indonesia
YL
Latvia
Y0
Romania
Venezuela
W

110

111
112
113
114

115
116
117
118
119
120

PXCG-Entity

Angullla

ZF1
Z1

Cayman Isl.
New Zealand

ZC

South Africa

Analoga satelliter
av Håkan Harrysson, SM7KS.i
A040 Har endast beacon igång
men traaspondeni b e d a a s
I

'

öppna efterjulhelgen.
Gir rnestadeIs i Mode B
A07
med bra t ä c h i n g s o d e
S050 Är igång men lite trafi
F029 Är igång men lite trafik
M 1 5 Jag har lyssnat effer den
med mhga o1ika antenner men
dm Lir tyst.
ISS
Har varit tyst senaste
månaden men dom bar kört
skolkmtakkr på 145.800 E1M
Vi vIintar p&ECHO satelliten
Mn AMSAT-NA som kommer
upp till våren och den sägs vara
möjlig att köra med mycket enkel
utrustning. Många sateiiitamatörer uppskattar inte F M men
det iir en viildigi h inkörsport att
kunna köra satelliter med sia
handapparat och en handhållen
riktantenn. Fastnar man for det s%
ar ju den naturliga utvecklingen
att sedan investera i lite bättre
utrustning for att k m a i t dom
m DX:en,
Vi vgntar ocksi p i W sat { m d e
B) frin Indien som fick en
senarelagd uppsk.jutning. bör
komma upp 2004. Hoppas vi hörs
pli A040 efter nyår kanske vi
kunde kora ett nät inom SM for
skois skull?

I

Vad hände med den treaxliga
stabiliseringen av AO-40 ?
För ett &rsedan skrev jag en liten artikel i
AMSAT-SM INFO om planerna att övergå
frin spinstabilisering till treaxlig
stabilisering av AO-40 med hjälp av de tre
inbyggda svanghjuIen. Forsöken skulle
startas i november 2002. men fiam tiI1 nu
har man inte hört något om dessa planer.
Vad har hant? Det ~nestatyder på att man
anser att riskerna är för stora och att man i
varje fall vantar med experimenten tills den
tyska P3E och den amerikanska Eagle finns
i omloppsbana.
Vad skulle man då uppnå med en
treaxlig stabilisering?

Det bör påpekas, att den treaxliga
stabiliseringen inte alls påvekar AO-40:s
säsongvis uppträdande tysta perioder.
Vad ar det då for faror och problem man
står infOr? Forst och frimst finns det en
tveksamhet om sviinghjulssystemen har
klarat sig från skador vid motorhaveriet.
Visserligen har man gjort lyckade tester,
men hår galler det komponenter. som skall
fungera kontinuerligt under resten av
satellitens livslängd. Man har b1.a. pekat på
att S 1-sandaren fungerade utmar kt under en
tid for att sedan helt lagga av.

Om man g5r över till treaxlig stabiIisering
Genom att kontinuerligt kunna justera
satellitens symmetriaxel och dirmed också
riktantennerna. skulle man kunna ha
acceptabla sqiiintvinklar under en storre del
av varje passage. Man skulle också ha
möjlighet att ta bättre bilder med SCOPEkameran och f"a bättre attitydbestamningar.
Ftir den normale amatören torde det
sistnämnda argumentet vara ganska
betydelselöst.
Vardet av den treaxliga stabiliseringen har
också minskat när man Inte kunde få upp
satellitbanans inklination till planerade
dryga sextio grader. Därtill kommer att
flera sandar- och mottagarenheter slogs ut
vid motorhaveriet direkt eRer
uppsandandet, vilket gör att man klarar
effektbehovet utan att veckla ut
solpanelerna. Det enda motivet till at2 testa
utrustningen anses vata att man lagt ner ett
så stort utvecklingsarbete på den treaxliga
stabiliseringen att '*detvore synd att inte
prova den i praktiken". Men ett sådant
experiment skulle kunna sluta p&ett för
Oscar 40 förödande siin.

måste man också, for att få tillräcklig
effekt. veckla ut solpanelerna. Dessf6rinnan
måsfe man ta ner rotationshastigheten till
nara noll Gr att inte solpanelerna skall
brytas loss. Med en lingsam rotation
kommer den "mystiska effekten" att ändra
karaktär och det magnetiska lackfiltet från
svanghjulsrnotorerna k o m e r att försöka
rikta in satellitens huvudaxel parallellt med
det jordmagnetiska faltet. Om man inte
lyckas kompensera denna vridning med
hjälp av svänghjulen, kan man hamna i ett
läge där man inte längre kan hålla kontakt
med satelliten.
Det avgörande problemet är dock att man
inte kan gå tillbaka till spinstabilisering,
eftersom solpanelerna inte mekaniskt tå! en
sådan behandling.
Det i t alltså mycket, som kan g4 snett och
man Par be en stilla bön om att inte ënskan
att testa stabiliseringssystemet leder till ett
totalhaveri innan vi har fuIIvärdiga ersättare
i forn av P3E och Eagle i full drift. En tröst
kan vara att många av de inblandade tyska
teknikerna nu ar fullt sysselsatta med P3Eoch PSA-projehen .

AMSAT-SM hemsida under 200312004
-

AMSA T-SMs hemsida har
under ZOO3 fortsatt ntf
formedlc~nyheter och info om
amuförradiosateJ/iter
Av Lars munberg S M T G U
Jag måste vgl erkanna att SA mycket
tid laggerjag inte ner på sidan Ib3ge.
men jag hat som mSE an den
information som finns pa! sidan s k d
vara aktuell. Det finns tyvärr allt Er

många hemsidor inom var hobby
som ar gamla och har helt felaktiga
uppgifter. men d%rska inte AMSATSM hamna!
SS. vad har då h h t under 20031

Hant ander 2003
- Satellitdatabacenhar under året
blivit forbättrad bättre utskrift p5
skrivare mm.
- De engelska sidorna har fin ny
design,
WAP-sidan har farenklats. Den
finns h a r m m inget arbete laggs ner
på uppdateringar*
Ny avdehing 'F8r rrybikjare" där
det finns information riktat till just
nybörjare,
ISS-sidan har btivit utfikad.
- Kompendiet uppdaterades i
novem ber.
Utöver detta har en m5ngd nyheter
lagts in under eINFO, Occar 40 och
medlemssidorna.
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kors varje söndag. Har kan du alltså
direkt klicka pi de länkar som Henry
namna under nätet!

ISS
Amattirradio f f h rymdstationen 1SS
ar populiirt. det märks på antalet
h i i k pi v h ISS-sida. Under 3004
kommer m a utnistning att skickas
UPP och TSS kommer bia. att kunna
sända SSTV. Detta kommer vi att
bevaka under denna sida.

Sateltitdatabasen
AMSAT-SM hat w
Var &r15s nu?
Aktuell status
om faitande satellitdatabas
med fahm w h status för alla
l T 5 X
-..rr w - n i a .
nmatömdi+satellltet.
r a r h M i ;pk r i i d n o d i m h (nlliin
PM7WSIl
Men ingen med d a t a b Er
hlicka t i d fbr mer fakta om lCc
att du inte ska behöva leta
(tran vdr satellitdalanasj
runt på Intwnet efter
information. G4 till
Lnc hvsn renaste nytt om
ISS Iran e-INFO
satellitdatabasen, valj aktuell
satellit och du får fakta.
frekvenser. status och lankar
till fler hemsidor!
Satellitteknik
'Det sår avm an skriva ut en
Under "Teknik"har vi samlat länkar
frekvenslista som alltid iir aktuell.
och artiklar om allt som har med
Nyheter under e
-m
VBr nyhetstjiinst kallas e-INFO (efter
medlemstidningen W O ) . Hár lägger
vi lapande in nyheter om satelliter.
En flitig redaktör är Håkan SM7WSJ.

,t,-.

Kompendiet ar uppdaterat!

Henry SMSBW 15g_aerin
sammanfatiningar av W-natet som

-

-m,-

p

-

-

..,l
.a,,-,*-.,..

teknik n i n r vår hobby att göm tex.
antenner, Delsidan "Datonprogram"
ar välbesökt och har hittar du de
~ o p u l m t Programmen
e
för satellit-

Plet redaktörer ekes
Vi behEivw fler redaktorer för
hemsidan! Det ir enkelt att lagga in
notiser till e-WFC) via ett webhaserat
granssnitt. Nyheten kommer sedan
automatiskt upp på hemsidan.
Kontakta n i g för mera info om da

vill hjälpa till.
Utvecklingen noder 2004
Jag pIanerar en stfirre uppdatering av
sidorna med menyaden högst upp på
sidan istället för till vänster.
Dessutom kommer flera sidor tas
bort som inte läses d ofta. Meningen
ar att det ska bli firn sidor och
enklare att hitta. Vi koncentrerar oss
istället på aktuell information och
färska nyheter. Lange artiklar Er
svårare att läsa pH en hemsida så
dessa aterfinns i vår medlemstidning.

Diaa idkr behövs!
Till slut så tar jag gärna emot id&
och tips på hut vi kan gara hemsidan
iimu bättre. Något som saknas?
Något som 5r fel? Skriv en e-mail
och beratia:
atrisat-sm(ii!amsar.~~

T

Satelliten Victoria far egna sidor 2004

1 Under aa
m

1998 skartade ett projekt inom AMSAT-SM med
målet
skicka upp en svensk satallit med
amatörradio ombord. Undtr åran har projektet rullat
på och sker nu I samarbete med fysikinstitutionen på
KTH, professor Thomas Lindblad.

áadATC)RRkDIO PER SATELLIT
AW4;

:

,

~ r & AMSdT-SM
n
har H e p t y EtrvenmarL (SM5BVF) och
Bruce Lockhatt (SMOTER) vant de drivande krafterna.

1~ r n f i ~ . ~ ~

P; dessa sidor sammanfattar vi AMSAT-SM5 del i
prolektet alit eftersom projektet redovisar srtl arbete.
P; delsidoma hittar du n b r a bilder, tekniska data om
den tankta satelliten och e t t nyhetsarkiv.

Satellitpro~kt
Victoria
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1 AMSAT-SMc faktasida
fllr 430MHz IF Antenner Fullmatad parabol (G3WDG)Analys &BB@
antenn for 2,4 ... till aflrkeln WB4APR W-parabol for AO.40 Använd din
TV-parabol till Oscar-40. [AvWB~APR]
LBnk till
htfri/~amsai~.rn~tSySnn.~~~Cma

2. elblF12
nu1 Hem Innehall Dslsfdor Senaste nytt HFna1etlQTCspalten ArkivMM 2001 ZDca 1933 1998 Info om AMSAT
Vad ar AMSAT-SM? Bli medlem Maif~nglictaNyheter eMedlemserbjudande just

ht@ //=&-sa

~ m i s y snt e~ W p i d i n / p ' a t a ~ ~ c w ~ ~ p t ~ I I Y e m 4 p & y $

Kontakta styreksen:

* Adresser till alla personer i styrelsen och till alla
kontakta, skicka ett

Satellit-

tillbehor:

mad till amrat-5m9nnrsat.org w h,, ,qlisha

Nu har AMSAT-SMc
nybtSrjarkompendium
"Amatörradio per satellitw
CEntligen blivit klar i en ny
upplaga! I "Amatbrradio per
satellitn har vi samlat artiklar fran
tidningarna QTC och AMSAT-SM
INFO.
Kompendiet ar perfekt för dig
som letar efter en samling med
artiklar som täcker in det mesta
nar det gäller arnatörradiosatelliter. Artiklarna uppdateras
med j a m a mellanmm och just
nu finner du 71 sidor intressant
läsning.
Nyheter i upplaga 2: Uppdaterade
artiklar: Ordlistan, "Transponder
modes", ARISS, Satellitrafik för
nyböjam, Telemetrimottagning,
Paketradio via satellit plus
diverse mindre uppdateringar.
Nya adklar: V3dersatelliter för
nybörjare, Upp- och
nedfrekvenser för AO-40, Nu kör
vi Oscar 40 på Telemuseum,
Bygg sjalv en patchantenn.
Kompendiet ar gratls och du
laddar ner det som en pdf-fil på
3.6 MB från från

via AMSAT-CIK u
England köpa

h t t p : / / www.amsat.org/
amsat-srn

l

Live OSCAR Satellite Satus Page
This web page was created to give a single global
refermce point for all users in the Arnateur
Sarellite Service to show the most up-to-date
status ofaH satdlites as actually reported in real
time by users around the world. Please hetp others
and k e q it m e n t every time you access a bud. If
you want to practice reporting without affecting
the real data, please sel& the dummy-satellites of
AO-98 and AO-99.

It is now posslble to correct a report made iri
error. Enter the same data as before except with
the tomt report. TEien click submit--the original
entry d l be w m e d .
Hover rnouse over num ber far more data. Each
rotored rectangle denotes a period of two
hours. Satellites do mot appear if they have no
data available.

David Carr, KDSQGR --at-- dcan-.o%, Site
Development
Bob Bmninga, WB4APR -at- arnsat.org, USNA
Satdlite h u n d Station
TelemeirylSeacon onIy

Name

Dec 27

mkonfuctiD&l$%s

Eec 25

Dec 23

Bra sida för att kolla vilka satelliter ar aktiva
Utmärkt koll på vilka satelliter som är aktiva
och. verkligen har avlyssnats. De o1ikfargade
markeringarna indikerar om PASSBAND och
eller BEACON har kunnat höras. Det finns

ock& markeringar för NO SIGNAL och
CONFLILTING REPORTS.
Var och en kan själv i ett formulär på sidan
föra in sina observationer. De sa te1Iitrapporter

och bulletiner som annars fms tillgängliga
från AMSAT-NA iterspeglar ibland mera
kartan an terrängen. Det går också att
korrigera ett införande som av någon
anledning råkat bli felaktigt. Och den som
tipsar till sidan får ståta med sitt caill i en
honor roll f6r afla att beskåda

