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Snabbt slut på lyckad uppskjutning 

Uppskjutningen av SSEil Exprecc p8 morgonen dm 27 oktober 
fungerade bra och rapporterna fran "SSEii Mlsslon -trolm vid 
kalborgs Unlversltet var uppmuntrande. aven separaoionen sv de 
tre pieo-satelHterna verkar at t  ha hingerat val. 

Men redan ps kvlllen den 27 oktober rapporterade €SA att 
satelliten gatt över 1 "cafe mode" på gnind av 
ba~rlladdningsproblem. T& alla upplivningsf&s&lc har man inte 
lyckats f# kontakt med satelliten och man bed6mer c h a n m  m8 
att man skall kufina #temppiriieka SSEn: fxpres,  

Meningen var att SSEn Express skulle sända te lema med W6 
p8 70 cm och telsrnetrl med 38164 p8 2,4 GHr. Catelllten slarlle 
vidare öppnas flir amatortrafik med en U/S bansponder. Den 
skulle vldae kunna sanda bilder, meddelar Olle Enstam SHIBDY. 

Hos AMSAT-02 sMladr man 1 rysk champagne nar & 
signalama dök upp - SSEn glck till wPders M n  PI- 
uppe vld Archangrisk. Min gwdjan blw Lrortmrig. @- 10 
timmar tystnade satelliten. Den trollgn oriskmn Yr 
kortslutning i i n  trandstor i str&mWrdkjnlngen d a# 
ooltmllerna pumpar In effekt 1 en "koaatlrist" I $Ulm för till 
mtdctronlh. Uten tuva etc. 

SSlTi d r  för Student Space Expbration and Technology 
Inltrative. S S m  startades under ar 2000 av Educatlon 
Department of the European Agency (ESA) @r att Intressera och 
motivern unga eutopkr mr teknologi och rymdverksamhet I 
synnerhet. Projektdeltagama kommer fr8n ett 25-tal olika 
universitet: och tekniska instltution-er och AMSAT-UK Rar aktivt 
deltagit I arbetet. 

SSETI Express va er 62 kg och g ir  l lag bana (LEO). Samtidigt 
uppsåndec tre sm a' ku bsatell tter: 

XI-V 
UWE-1 
Ncu be-2 

Unlvercfty of Tokyo, Japan 
University of Wurtburg, Tyskland 
Andoya Rocket Rarige, N o ~ t  



AMSAT-SM skänkte 55.000 kronor till P3E 

rrurra v m  rnycrrec pengar au rar, sager urre 
Enstam, SM0DY, vid tillfallet ordfirande i 
AMSAT-SM. Peter Gulzow som basar mr 
AMSAT-DL strJlar som solen i Karlsborg 

Vid AMSAT-SM:s sismöte p8 Tekniska 
museet i varas besltits p3 styrelsens förslag 
att sttidja P3-E projektet med 6 000 € 
d.v,s. ca 55 000 kronor. &an over- 
Iamnades 1 samband med SSA:s zrsm8te i 

Karlsborg till AMSAT-DL:s ordfarande Peter 
Gulzow, som ockd leder P3E-projektet, 

Peter höll ett mycket uppskattat föredrag, 
som behandlade AO-40: s haveri, P3E- 
projektet och Mars-projektet PSA. 

penninggavan dverlamnades i samband 
med SSA:s middag. var motivering till 
givan var fdijande: 

The annual meeting of AMSAT-SM has 
unanimously decided to donate 600M to 
the P3E-project. AMSAT-SM has for many 
years appredated and admlred the great 
work AMSAT-DL has done to promote 
satellite communiation among radlo 
atnateurs. We are all waiting for a 
successful launch of P3E, as thls is really 
what is needed to defend and to develop 
our satellite hobby 

For AMSA T-SM: Olle Enstam, Chalrman 

Fuglesang bjöd kungen p8 kaffe 
Mitt  under lngenjörcvetenskapsakadmins 
stora bal ps konserthuset I Stockholm, ddk 
Christer Fuglesang upp I sin bl8 astmnaut- 
drakt och bjöd HKH Kungen, som ocksa var 
där, d astronautkaffe ur en plastförpack- 
ning med sugrör. 

Det ger oss ockca ett bra tillfälle a t t  hjälpa 
till att arrangera en ARISS-kontakt mellan 
nigon 18mplig skola och ISS under 
Christers besök ps Internationella 
Ry rndstationen. 

Därefter intewjuades han av 1VA:s VD Lena 
Treschow-Torell om sitt liv som astronaut. 
Christer beettade at t  han och hans 
besattning hoppades f8 flyga upp till ISS 
under hösten 2006. 

Anledningen till Chrlster Fuglesangs 
medverkan var a t t  IVA vill försöka locka 
ungdomar att agna sig at  teknlk och 
naturvetenskap och Christer Fuglesang kan 
da tjana som ett gott fdredöme. 

Christer har redan beviljats en amerikansk 
amatlirradiolicens. 

Jag talade med Per Tegnér, generaldirektor 
Mr Rymdstyrelsen om denna möjlighet och 
han stodjer gama en sadan idk. Med stöd 
frsn IVA och Rymdstyrelsen borde vi ha bra 
möjligheter att genomföra en kontakt. 

Rapportör och hovreporter: 
Olle Enstam SM0DY 

Redaktör för AMSAT-SM ~ o u r n a l  P"- 
Ingemar Myhrberg - SMGIAIG / DL0 
Arhusgatan 98, f 64 45 Kista 
srnOaia@amsat.org I 

Omslagibllden 
Bdale Garbee, KB@G 
halsar p# AMSAT-DL I 
Marburg och inspek- 
terar P3E. Foto: Bob 
McGwier, N4HY 



Ser Ijus p8 månen 

För mer an ett %r sedan tystnade AO-48. 
V1 hade förlorat v8r enda amatöml l i t  i 

I hlSg omloppsbana, vilket innebar &opp 
för praktiskt taget all DX-trafik aver 

! satdlit. 

Innan AO-40 hade vi haft en ännu 
intensivare period under vilken 80-10, 
AO- 13 och de ryska RS 121 13 var akQv3, 
Men efter januari 2004 har det varit i.,, d 
magert ps satellitfrfinten: I F f . n 

Vi har visserligen att den amerikanska 
' 

FM-satelliten AO-51, lite mer aktivitet , - 

kring ISS och ett antal mindre satelliter, 
Men det har inte varit tillräckligt far att 
hailla uppe och vidareutveckla 
satellithothyn. 1 

- -. ! - *  
Och nu har vi bakslag% med SSEil . i2  
Expreaa, ESA:s farsta studentsatellit. 

t 

Efter en lyckad start tystnade den eReraL 
bara &t halvt dygn g grund av prablem 
med ström fdrcdrfningm. .+ -z 
Men snart bCi~ar VI kunna se lite Ijus i 
tunneln. Det av AMSAT-DL drivrna 
internationella projektet P3E Utat pa och 
vi hyser goda f6rhoppningar om att ha 
satelliten uppe fore utghqen av nästa ar. 

5SETI-projektet $r vidare med etapp 
tv3 - 'The European Student Earth 
Orbiter ESEO" som skall m r a s  i en 
'geo-stationary transfer orbit" med hfalp 
iiv en ARMNE 5-raket nhon g%ng under 
2007/8- ;p- &e, ; 

'- - 1 .  

- t. * . s r  - 
>et amerikanska Eag le-projektet, som 
skjutits fram& i tiden till f i k d n  för AO- 
51 och den amerikanska medverkan i P3- 
E, kommer nu att skjuta fart. Om 
projektet kan realiseras p8 det satt som 
ar tankt, kommer vi att ha tv3 Eagle- 
satelliter uppe 8r 2009 och inte mindre 
dn tre stycken Sr 2012. Samtliga skall g8 
i hög elliptisk bana och ge ung f *.s:- samma möjligheter som P3-E. ,+5Ta-J. , 

I Dat Yr .II- Ijunnmnde Udei m 
och det flrar v1 med m t t  axtrw 
=h f-gglrtt nummer av AMSAT-N 
Courml. Valkomna upp I w! 

The Southern 
African Large 
Telescope (SALT) 
ar det sttlrsta 
o tlska teleskopet 
p g den södra 
hemisfaren. Den 
har en 11 meters 
hexagonal spegel 
som kommer att I 
kunna uppfanga avlägst id suai I iui , yaianrr 
och kvasarer som ar en miljard g8nger fdr 
svaga för att ses med blotta ö at. Det kan 
jämföras med ett stearinljus p m%nens 
avstand. 

B 
SALT invigdes den 10 november av 
Sydafrikas president Thabo Mbeki. USA, 
Tyskland, Polen, UK och Nya Zeeland har 
varit med och byggt. 

De mrsta bilderna har redan tagits med 
teleskapet, har a v Lagunnebulosan som 
ligger i stjärn-bilden Skytten (Sagittartus) 
p4 c:a 5000 ljusårs avdnd .  

Bra start mot Venus 
ESA:s nya rymdsond Venus Express lyfte 
framgangsrikt fran kosmodromen i Bajkanor 
på morgonen den 9 november. Den 
beräknas ankomma till Venus, var narmsta 
granne, i april nasta ar. 

Dar lagger den sig i bana runt planeten för 
fotografera och narnare utforska den. Det 
arbetet vantas ta ungefar tv8 venusdygn 
vilket ar det samma som 300 dagar har p& 
jorden. 



Örnen flyger 2009 
men det fattas 600.000 USD 

Olle Enstam, SMODY, staller hågan vad 
som hander med "Omen" - det 
amerikanska Eagle-projektet? 

Jag tittade Igenom nigra argangar av 
den amerikanska AMSAT Journal for att 
se vad som hlnt med Eagle-projektet. I 
juli/augustInurnret 2003 räknade man ha 
satelliten i rymden 8r 2Q06. men 
projektet ar nu senarelagt et t  antal ar. 

AMSAT-NA har nu preciserat foljande 
rnsldttning f6r Eagle: 

"Our vislon is to deploy high orbit 
sntellb systems that offer dally 
werage by 2009 and continuous 
merage by 2012.Thb requires iwo 
HEO sahllltes by 2009 and three by 
2OiZU.  

Eagle ar uppbyggd som en lada med 
basen 600x600 mm och en h6jd av 450 
mm. Solpanelerna täcker ladans fyra 
sidor medan botten och toppen ar 
reserverade för antenner och 
framdrivningssystemet. Panelerna ar 
arrangerade sa att alltld nagon solpanel 
ar belyst oavsett hur satelliten ar 
orienterad i rymden. 

udans mittparti upptas av jetmotorn 
och bransletankama. Framdrivnings- 
systemet skall vara 4 enkelt som 
m6jlIgt. Alla apparater ar monterade 
bakom solpanelerna och man kommer 
a t t  anviinda te standardstorlekar för 
apparatlsdorna. 

Eagle skall ha en hög elliptisk bana och i 
stort sett samma utrustning som den 
tyska satelliten P3-E. Om man studerar 
de prellminara Keplerelement, som 
publicerats, finner man a t t  Inkllnatlonen 
ar endast 7 grader och högsta höjd ca 
39000 km. Man f&r hoppas att detta dr 
startvhrden och att man darefter 
farstiker att oka inklinationen. 

Mar projektet forst presenterades flck 
man en kansla av att det skulle bli en 
kapplöpning mellan Europas P3-E och 

USA:s Eagle. Sen dess  har en del hlnt. 
Amed kanama koncentrerade slg i ftircta 
hand p8 Echo-projektet, AO-51, som Ju 
har fungerat val och planerna p8 Eagle 
flyttades framat I tlden. 

Samtidigt har det vaxt fram ett bra 
samarbete mellan europder och 
amerikaner och AMSAT-NA deltar mycket 
aktivt I arbetet med P3-E, framfor allt 
nar det galler huvuddatom IHU och 
utrustningen som skall förbinda 
datorerna med de olika modulerna "CAN- 
Do-systemet". Dessa delar kommer att 
utnyttjas av bsda projekten liksom far 
mars-projektet P5A. 

Finansieringen av projektet ar langt ifdn 
i hamn. PS AMSAT-NA:s hemsida 
redovisar man ett insamlingsresultat av 
34 0009 .  ala att ni ng en tir 600 000 $. 

Den som vill sätta sig in i hela 
specifikationen för Eagle finner den d 
AMSAT-NA: s hemsida. 



Flygande rymddra kt 
Nagon har kommit pd den ijusa Idén att 
kasta ut en gammal utrangerad rymddrakt 
f d n  Intematior~ella Rymdstationen s8 att 
den g& In i bana runt jorden som en satellit. 
Samtidigt ska den dnda amatörradio till 
jorden med 500 mW p8 145.990 sdl lange 
batterierna rdcker eller ca en vecka. 

Now is the time to begin preparing your 
amatsur radlo station to receive signals 
from SultSat, the most unusual Amateur 
Radio satellite ever orbited. SuitSat amateur 
radio equlpment wlll be installed inside a 
surplus Russian Orlan spacesuit. 

It wlll become an independently orbiting 
satelllte once it is deployed by the crew of 
the International Space Station during an 
extravehicular actlvlty, tentatlvely planned 
around December 8, 2005. 

Running only on Internal batteries within the 
spacesuit, SultSat will have a limited, but 
Interesting Iifetime beaming down special 
messages and an SSTV Image as it floats in 
space. Having no externat thnist to adjust 
Itc orbit aner it is hand-deployed during the 
EVA, SuitSat will be in a free-floating, but 
decaying orbit around Earth. It is expected 
to remain in orbit up to 6 weeks aRer being 
deployed. 

The image on the right shows SuitSat in It's 
fiight configuration. You can see the 
eledronia control panel on the top of the 
helmet atong with the SuitSat antenna. 

T ransmissions 

SuitSat will transmit a 500 mW FM signal on 
145.990 MHz. The station ID will say "This 
is SuitSat 1 - Amateur Radio station 
RS0RS." Special voice greetings made by 
young people around the world will be 
transmitted in  English, french, German, 
Spanish, Russian and Japanese to the youth 
and people of the world. 

Each greeting will last about 20 seconds 
followed by a 30 second period of no 
transmission. A single SSTV (Slow Scan TV) 
Image In Robot 36 fornat will be 
transmitted, The SSiV signal can be 
decoded with personal computer SSiV 
software. Telemetry will be spoken in an 

English voice and wlll consist of mission 
elapsed time (in minutes), temperature (in 
degrees Celsius), and battery voltage. I t  
wltl take approximately 8 minutes to 
transmit the entire sequence. 

Amateur radio signals from the ISS can be 
received with a 2 meter vertical antenna so 
an elaborate tracking system is not 
necessary . 

The radio box houses an off-the-shelf 2 
meter Amateur Radio transceiver. The radio 
box was designed by Lou McFadin, WSDID, 
and Stan Wood, WA4NFY, The 2 meter TH- 
K2 was donated by Kenwood USA 
Corporation. The TH-K2 battery pack was 
removed and the radio was mounted to a 
milled block of aluminum to dlsslpate heat 
generated during transmission. 

The transmlt power was set to low-power 
mode (500 mW) and a transmlt cyde of 
about 20 seconds on and 30 seconds off was 
chosen to minimlze heat dlspassion and 
extend battery life. Before close-out of the 
radio box, the radio settingc were locked. 

See the complete artlcle Includlng additional 
SuitSat photographs at: 

Courtesy of AMSAT-NA and based on articles 
by Gould Smith, WA4SXM and Steve Bible, 
N7HPR(bb) 



En gammal uttjant rysk rymddrakt slangs ut fran Rymdstationen ISS och far cirkulera runt 
jorden med en transcelver I fickan och antenn och interface p8 huvudet, En vecka eller s8 
lange batterierna racker vantas den vara igang fran ca 8 december 



Amateur Satellite Launch Sites 
G. Gould Smith, WA4SXM 

The first amateur satellite was launched only 
four years &er the first manmade satellite 
achieved orbit. Since 1961 amateur satelllte 
enthusiast have continued to put new 
satellites lnto arbit to communicate, to 
experiment, to push the state of the art and 
to explore the higher frequencies. This is an 
international effort with numerous AMSAT 
organizations around the globe developing 

satellltes and arranging for their launch. Over 
the 43-year history of amateur satellltes all 
72 amateur satellites have been launched 
from on ty eight different sites. Vandenberg 
AFB was our first launch site and did a 
number of the early launches. As you can see 
below sites in the former USSR have put a 
large number of our amateur satellites into 
orbit. Kourou has also been very active. 

Kourou .-.J':, , P  f 17 satellites in 
Baikonur :'" 14 satellitss in . -M 
Vandenberg i,,, ; 13 satellites in 
Plesetsk ' (  i 13 satellites in 
Cape Canaveral 3 satellites in 
Tanegashima 3 satellites in 
Kodiak 4 3 satellites in 
Svobodniy -LA*. I sotellite in 

9 b unches 
9 launches 
Il launches 
8 launches 
3 launches 
3 taunches 
1 launch 
I launch 







Norsk satellit försvann efter uppskjutningen 

Nar S S m  sklckade upp sln företa satellit 
Express den 27 oktober medftlrde den tre 
srn i  kubformade satelliter med matten 
10x10~10 cm och med en vikt av ca 1 kg. 
srnasatelliterna FtSwarades under upp- 
suutnlngen 1 sm8 fack 1 huvudsatelliten 
fdr at t  sedan IösgBras fdn denna. En av 
de tre satelliterna, NCUBEZ var norsk. 

Som bekant fungerade SSETI bara 1 tio 
timmar efter uppskjutningen. NCUBE2, 
som skulle kastas ut i en egen bana fdn  
modersatelllten, verkar ock& ha 
drabbats av Murphy ' s lag. 

Fomrande efter 14 dagar har inga 
signaler harts av varken vld 
avlyssningsstatlonen i Nanrik eller 
Svalbard. Det har heller inte kommit in 
nagra rapporter f d n  radioamatörer, En 
av teorierna ar att den aldrig kastades ut 
fdn  modersatelliten. 
MCUBEZ har byggts av studenter frin 
olika universitet och hö skolor i Norge 
med aktivt stöd f d n  b 1 de det norska 
forsvaret och naringsllvet. Nyttolasten 

utgjordes av ett "Automated Information 
System, AIS", som ar ett ship-tracking 
system. Man vllle nu pröva systemet 
satellitburet och aven testa möjligheten 
av att hslla ratt d renhjordar i fjallen. 

Satelliten skulle arbeta med anrops- 
signalen LAICUB pil 437.305 MHZ med 
9600baud. Men nsgot gick snett vid 
uppskjutnlngen och markstationerna har 
inte hafl nagon kontakt med den. En av 
manga felmöjli heter ar att satelliten inte 
har ~öcgjorts fr 8 n modersatelliten. 

Nomannen har lyckligtvis yttertlgare ett 
exemplar av satelliten NCUBE som 
kommer att sändas upp i januari 2006 
fran Baikonur i Khasakstan. 

SS€ii Express som bar NCUBE2 med sig, 
har av AMSAT dovts till Occar XO-53 men 
till föga nytta kan det tyckas sedan 
strömförsörjningen lagt av - som det 
verkar - för gott. 

Med färden var ytterligare tv3 
cubesats eller mi krosatelliter ntimllgen 
UWE-l med nedlänk p8 437.505 MHz 
Q 1.0 watts och AX-25. Ska sända i en 
sekund varje minut. 

Samt XI-V med nedlank (telemetri) p8 
437.345 MHr Q 0.8 watts och AFSK 
AX.25, I200bps. Dessutom en beacon p8 
437.465 Mtiz Q 0.08 watts CW som 
repeterar var 30:e sekund. 

Men eventuellt har aven dessa gatt 
fdrlorade. 

SSEiT = Student Space Exploration and 
Technolog y Initla tive 

Olle Enstam, SMUDY, hall i pennan 

NCUBEZ skulle bland annat leta elter 
renar uppilFan rymden 



Analog satellitstatus novldec 
~ r a n  AMSAT-Of Journal. Förf: Ib  / OZ1MY 

Det var sjovt at I ~ g g e  maerke til 
signaleme fra den her medens 
den var i "high power modea i en 
uges tid i oktober, 
Den brer normalt med cirka 0,s 
W - men l0ftet til drka 1,s W 
giver rigtig meget, fordi det er 
FM. 

AO-51 kmeplan for november 
og december 

21 Nov 

FM Repeater, VJU r Uplink: 145.920 mhs FM, 67 hz 
PL Tone 
Downlink 435.300 mhz FM 
9k6 Digital, V/U, PBP BBS (Pacsat I 
Broadcast Protocol BBC) 
Uplink: 145.860 mhz FM, 9k6 
PBP DlgTtal 
~ownlink:  435.150 mhz FM, 
9k6 PBP Digltal 

5 Dec 

En besöka= hos AMSAT d Dayton plockar Tn AO-51 
med en antenn typ duobands handjagare, 
iormodligen en A m w  

FM Repeater, L/U 
Uplink: 1268.700 mhz FM, 67 hz PL Tone 
Downlink 435,300 mhz FM 

8 Dec (Wed Nlght) 

9k6 Digltal, V/U, High Power, PBP BBC (Pacsat Broadcast Protocol BBC) 
Uplink: 145.860 mhz FM, 9k6 PBP Digital 

Downlink: 435.150 mhz FM, 9k6 PBP Digital 

12 Dec 

FM Repeater, V/S 
Vplink: 145,920 mhz FM, No Pi. Tone 
Oownlink 2401,200 mhz FM 

19 Dec 

FM Repeater, V/U 
Uplink: 145.920 mhz FM, 67 hz PL Tone 
Downlink 435.300 mhz FM 
9k6 Digital, V/U, PBP BBS (Pacsat Broadast Protocol BES) 
Uptink: 145.860 mhz FM, 9k6 PBP Digital 
Downlink: 435.150 rnhz FM, 9k6 PBP Digital 



Karer som en dnm 

Virker ogsi meget fint. Den er stadig p& den indiske transponder, d Williams 
konstnihion er ikke testet endnu. 

Den er ogsa OK - men der er ikke meget tid til at bruge den i, hvis man ikke er hjemme 
om dagen for tiden, 

Den har feg ikke bntgt i perioden. 

Der har vaeret en del voice QSO'er fra den amarl kanske astronaut I labet af maneden. 
Bl .a, har Of lSKY, Brian vaeret heldig eller dygtig: 

Kontakt med skolor från ISS 

Onsdag den 9 november hade rymd- 
statlonen ISS kontakt med tv3 skolor, en 
I Italien med srns gossar och flickor som 
p i  bra engelska och med mycket god 
trafikdisciplin ställde intrikata fragor till 
befalhavaren Bill McArthur KCSACR. PS 
eftermiddagen var det dags far eleverna 
vid Furthemick Park School i Essex nar 
ISS passerade över Storbritannien. PS 
fdgan vad de gör om alla kommunika- 
tionssystem med jorden fallerar, svarade 
Bill att "da kör vi amatörradio". Bilden 
t.h. visar eleverna i Essex som fick tala 
med Internationella rymdstationen 

De italienska barnen kom fran skolan 
Istituto Comprensivo F. Negri belagen i 
Casale Monferrato i nordvästra Italien. 
Francesca undrade om det fanns italiensk 
mat ombord och Daniele fragade om BIII 
drtimde om att bli astronaut nar han var 
liten. 

Nej, 8111 McArthur drömde om att bli 
soldat nar han var liten. Det blev han 
ock4 men avancerade sedan fdn 
helikopter- till rymdpilot. Han berättade 
ocksa att 'orden ser fantastiskt ut, sedd 
dar uppi d n rymden. 



En ny världstackande storsatellit 
kommer upp under 2006 
Det ar nu mindre an ett ar innan vi far tillgang tiil en n y kraftfull amalt3rsatellit i 
hag elliptisk bana - P3-E/P3-Express. Jag har gatt igenom att antal argångar av 
AMSA -DL Journal för att se hur detta komplicerade projekt utvecklats i alla sina 
med- och motghgar 

Olle Enstam, SMaDY Foto: Robert Mffiwier, N4HY 

. .I 

P3 E Rommer art kunna erbjuda ungefm samma fiekvembmbinationer som AO-40 och 
man h n  & med ung@ summa signaIs@rhrpd V- och U - M e n  som frdn AO-10 och 
A O- 1 3 och nerlanht pd S bandet blir i paritet med A O- 40. 

Malet med P3 E-projektet är att ge v&ldens amatarer en ny stor satellit i hdg bana, som kan 
ersatta den förlorade AO-40 (P3-D). Med hjiilp av den nya sateiliten vill mm aven h a  
prova en del utmstning f€ir det planerade Mars-projektet P5A. P3E kommer darf8r att vara 
utnistad med &ga antenner. 

Mm War med au kunna -da upp satelliten under 2006. 
P3E är i sin mekaniska uppbyggnad n h  nog identisk med AO- 10 (P3B) och AO- 13 (P3C). 
AMSAT-SM har i år stött projektet med en giva om ca 60 000 kronor. 
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mfekt&amet ~ m b t  runt den meksniska strukturen till P3E. Den exakt likadan som 
Oscsr 13 - i gälva verket k r  man Idnat ett gammalt överblivet "diasi" AO-13, 
Ungst t v. projekth&ren Peter GIIImw, DB205 o& ull m e r  upphomannen till de 
8esta sateilitpmjekten im AMST-DL, p m ~  ICad Meimer, Dt4ZC 

f 3Epjektet fbddwi redoin vid en "Satelite wodbpw a n u d d  av AMSAT-DZ, nomber 
2001Mm kmstatmde srtt det h flem skal att bygga ilnnu en sateiiit i"P3-&mW M.8. 
filjande: 

Efta olyckan med AO-40:s huvudmotor i december 2000 direkt efter starten 
stod det Idarr att flera nya tekniska losningam inte skulle kunna provas. 
Ett antal nya tekniker, som mbte anvhdas i ett Mars-projekt måste 
utprovas. 
Det är vhentligt att tranii kommande projektmeddetare 
infor ett avsevärt mer komplicerat Mars-projekt. 

Den 28 juli 2002 tilklimag~v AMSAT-DL sitt beslut att starta projekten P3E och Mars- 
projektet PSA. I slutet av november samma k samlades ett 30-tal projektmdrbetm i 
Michelbach utanför Marburg till ett 'Tirs t AMSAT Phase 3-E DesignlEx~enters 
Meeting". 

Man kom överens om följande riktlinjer: 

P3-E eller P3-Express för att understryka att det gallde att afbeta 
snabbt nr att afareahetema shle kuna utnyttjas av PSA-projektet. 



Projekt-team: 

Konstruktions fas: 

Internationell t under ledning av h a t - D L .  

Till utegen av 2004. p-n. minst 1 år firnenat) 

Slutet av 2004 till mitten av 2005. (Forhoppningsvis kan der bli 
under 2006) 

h e  5-raket h Kourou i Franska G i u m  

Trearmad stjiimfomi av samma typ soin AO- 10 och AO-13 

Diameter ca 130 cm, höjd ca 45 cm(exk1usive motor och antenner) 

Uppskjuinig: : 

Mekaniskstniktur: 

Dimensioner: 

Vikt: 

Bana: 

Ca. 150lcg 

Hög, elliptisk w Apogee ca 36000 km, Perigee 500-2500 km. 
Inklination 63 grader, som skall uppds stegvis. Nedanstående 
Keplerelement anger en inklination av 48,7 grader. 
Argument of perigee 225 -3 15 grader 

Huvuddatom IHU-3 ar nytillverkad far P3E och kommer ock& att fiyga ombord det 
amerl kanska projektet Eagle samt P5A, AMSAT-DL: s kommande Marsexpedition 



Preliminära keplerefernent 

Om man siitter in dessa berakningselement i ett sphrningsprogram kan man konstatera att man 
når sröm delen av världen och utan besvär skall kunna köra ZL fiAn Stockholm. 

E riktlinjerna ingick vidare en uppräkning av planerad radioutrustning och instrument. 

AMSAT-DL Journal juni/awgwsti 2003 

Man rapporterar lyckade strAIningstester av b1.a. de processozer som man avser att använda i 
omborddatorn IHU-3. Man kan nu på alIvar starta arbeter med W - 3 .  Man rapporterar iiven 
framghngsrika ftirsök med en strålningshiirdad CMOS kamera. B3E kommer att inne hblEa 
minst en kamera fdr navigeringsandarnål och dessa experiment kommer att ha betydelse Flir 
mars-projektet. 

AMSAT-DL Journal september /november 2003 

Den mekaniska huvudstnikturen behiiver inte nytillverkas eftersom man behallit en 
reservenhet fran P3BIP3C-tiden.Man rapporterar vidare att man kommer att kunna använda 
samma "integration room'" iarburg som använts for de tvii tidigare satelliterna. 
Bränsletankarna ar färdiga och undergår provtryckning. Vidare rapporterar man b1.a. 

Man har bestämt sig för att arbeta med två kametor, en på översidan och en 
pLi undersidan. Man lagger ner stort arbete med dema del eftersom 
stjärnnavigering är viktigt för PSA-projektet. 
Magnetslingorna för attitydkontrollen ås fardigställda. 
Arbetet med 'The CAN-Bus" f i r  sammankoppling av de olika modulerna 
har pablijats. 
Arbetet med IHU-3 fortsattu planenligt. 
Prototypen för UN-transpondern testad 
Man räknar med att kunna halla tidsschemat med uppsändning under 2005 
även om mycket Aterstår b1.a. framdtivningssystemet, solcellerna och 
transpondrar. 

Den 25 januari 2004 tystnar A0-40  troligen p4 grund av ett batterifel primärt 
förorsakat av motorhaveriet direkt efter uppskjutningen. 

AMSAT-DL Journal december 2003/ februari 2004 

Under hösten har man arbetat vidare med framdnvningssy stemet och batteri fragan. Den 
400 N-motor, som använts i AO-10, AO-13 ochAO-40 tillverkas inte längre. Man kommer 
istaI2et att använda en 220 N-motor. Det kommer att medföra att man rnAste göra flera 
tandningar och få längre brinntider. 
På batteriomildet har man testat ett hundratal celler av vilka man kommer att valja ut tio 
stycken. Man utvärderar vidare valet av solpaneler. 



Transponderkonfigurationen f i r  &ov&gsban&n är fastlagd. Man undersoker mojlighetenia 
att aven använda 29 MHz som upplanlt. Konstniktiori*tet med IHU-3 är avslutat. 

AMSAT-DL Journal mars/maj 2004 

NHgra moduler har airdigstallts och är Mara flir inmontering. 
"Chassit" har anpassats for den mindre 220 M-motorn 
Solcellsfiagan är lost genom att Bretaget RWE Solar har donnerat 
erforderliga celler. Det ingar både GaAs celler och hfigeffektiva silicon 
celler. 
Man arbetar med strtimfOr&xjnings&len &r att se till att det battenhaveri, 
som @romakde AO-40:s dod inte &all up-. 
Den försia prototypen av W - 3  är fårdig 
Tidsrmsigt ligger UN-transpondern och S-bandimmpndern efter planen. 
Man rapporterar brist på kompetenta HF-specialister. 
AMSAT-UK har donerat 10 000E och AMSAT-OZ 2500 € 
Kontrollstationer i W, ZL, VP9, VK, G, OK och DB har utsetts. B1.a. in@ 
Stacey Milis W4SM, James Miller G3RUH och Peter Gulzow DBZOS. 

AMSAT-DL Journal september/ novem ber 2004 

Huvudbatterienheten är helt färdig 
Prototypen tili'The Sensor Electronic Unit (SEU) är ocksil airdig. 
Omfattande modifieringar har behövts för anpassning till CAN-Bus- 
systemet. SEU skall nu genomgli omfattande tester. 
Framdrivnhgssystemet innewler en heliumtank, som rymmer 2 liter och 
som skall kiara minst ett tryck av 400 bar. Sakerhelshven är h&ga och 
omfattande prov har genomfarts. Först vid ett tryck av 1 600 bar exploderade 
testtanken.. 
Omfattande kameratester har genomförts. 
Arbetet med huvudtranspondrarna fortgår och ett team fr& ZL har erbjudit 
sig att hjilpa till med konstruktionsarbetet 



AMSAT-DL Journal december 2004/februasi 2005 

Arbetet har gAtt p% halvfart eftersom AMSAT-DL förberett sitt 
30 kjubileum. 
Arbetet med kabeldragningen har phbörjats. 

* Man överväger Ater att utrusta satelliten med ett reservbatteri men man har 
ännu inte funnit några riktigt lämpliga celler. En fOrutsiittning For att 
integrera ett reservbatteri iir att man kan garantera en stiker omkoppling 
mellan huvud- och hjälpbatteri. 

* Huvuddatorn WH-3 har genomgått de första testerna, som utfalIit till 
belåtenhet. 

AMSAT-'DL Journal mars/maj 2005 

I detta nummer gör Viktor Kudielka, OELVKW en teoretisk analys av P3E:s 
bana i avseende på inklination, p e r i g d ö j d  och omloppstid. Ingen progress 
report lämnas. 

Andre ordföranden i AMSAT-DL F& Sperber, DUDBN tar i sin ledare upp 
tvA allvarliga problem. Det forsta är att en av de mest drivande krafterna i 
europeisk arnat6rsatellitvmksamhet professor Karl Meimer, DS4ZC kommer att 
gA i pension under hösten 2QO5. Det centrala ulhrecklingslaboratoriet (ZEL) vid 
Marburger Universität, som Karl Meinzer varit chef för, kommer att awecklas 
och foijaktIigen kommer det f ir  AMSAT-DL mycket hkbärande samarbetet 
att upphöra. 

Det andra problemet ar finansieringen. Man har hittills sett P3E-projektet och 
PSA-projektet, från finansieringssynpunkt som ett enda projekt, vilket lätt skulle 
kunna finansieras med allmänna medel. Denna fcnitsattning galler inte Iiingre 
och P3E-projektet saknade vid bárjan av viten 250 000 E. 

AMSAT-SM:s bidrag med 600E utgör visserligen endast 2,5% av det saknade 
beloppet men var anda hdgst varkommet inte minst som ett gott exempel for 
andra större nationer. 

AMSAT-DC Journal junilaugusti 2005 

I slutet av januari h611s ett stort möte mr att gA igenom laget for samtliga 
transpondrar. Man sammanfattar laget pA följande san. 

"The good news: for all of the planned fiequencies work being done on the 
transponders, and we are confident that we will be able to integrate a11 modules 
within this year." 

Något senare hölls ett motsvarande möte beträffande MU-3 utvecklingen Inga 
speciella problem rapporteras med arbetet med RUDAK mjukvanidel släpar 
efter. 



AMSAT-SM medlemsinformation 
Medlemsnyheter under 2005 
sammanst~llda av 
Lars munberg SMOTGU 

Rapport trdn diwnötst [mars 20051 

Det blev ett nigot udda arsmöte i 8r med fyra 
styrelsemedlemmar och Journal-redaktören 
Ingemar Myhrberg narvarande, a l l d  endast 
fem (51) deltagande. I stort sätt ett vanligt 
styrelsemöte. Det I r  helt uppenbart att 
AMSAT-SM mer gsr at h%llet som en 
intresseförening dar ni medlemmar litar p8 
ass t styrelsen vad galler ftireningstresluten, 

VI ktlgaste beslutet var att AMSAT-SM donerar 
6 000 Euro (ca, 53 860 kr) till 
satellitprojektet P3E. Denna summa kommer 
a t t  &vsrldmnas till Peter Guelzow p8 SS& 
arsmöte. 

Vidare har vi nu ett samarbete med AMSAT- 
OZ (Danmark vilket innebar att fllreningens 
medlemmar f 1 r t i l lghg till resp. lands 
medlemstldnlng vla e-mail och PDF. Den e- 
mailadress som Du Iamnat till var kassör ar 
det som galler som distributionsadress, den 
skickas alltca INTE ut via mailinglistan. Om 
du inte I%mnat din e-mailadress till 
kass6renlmedlemsregistret bör du gara det 
nu. 

Henry SMSBVF är numera hedersmedlem i 
AMSAT-SM. 

Styrelsen förblir oförandrad med en 
awikelse: Thomas Lindblad blir ordftirande I 
fikeningen frpm den 1:a september och Olle 
Enstam blir da ordinarie ledamot. 
Professor Thomas Llndblad KTH höll ett 
spannande föredrag om hur man kan 
anvanda mikrofoner ftir Infraljud - fr8n att 
detektera meteoriter och tsunamis till att 
sändas upp som ett lyssnande era p8 Mars. 
Thomas blir fr o m 1 september ordförande i 
AMSAT-SM . 

Rymdman p4 bd5k [O503281 

Stockholm besoktes ps torsdagen av tv8 
herrar med högtfiygande planer - astronauten 
Christer Fuglesang och Formanden för 
AMSAT-OZ I b  Christoffersen OZ1MY. Christer 
har numera hunnit ta amatCIrcert och lystrar 
till callet KESCGR som han kommer att 
anvdnda fran rymdfarjan och ISS. Ib  hann 

Henty SM58W (n&mm) komWemr ttlisarnmans m& 
ordtikande, Olle SEFOOY, att endast km medkmmm i 
APISAT-SM d& upp. 

ock4 med att skaka hand med SM5XW - 
formand för SCA och besllka Rymdbolaget 
med tekniske chefen Sven Grahn som 
ciceron. 

Uppe p8 KTH fick Ib hatla en miljon kronor 
allas satelliten Victoria i sin famn. Professor 
mornas Llndblad talade sIg varm för att 
skicka upp en mikrofon för infraljud med 
AMSAT-0L:s planerade rymdsond tlll Mars. 
Meningen ar att den ska lyss tlll vindens sus, 
vulkanutbrott, jordbävningar och 
meteoiitnedslag p i  den röda planeten. En 
genlal id4 som VI glrna vidarebefordrar. 

Vi Inspekterade ocks% SK0KTH:s station för 
mottagning av Internationella Rymdstationen 
ISS som fanns I samma mm som en 
elektromagnetisk asksensor som kan 
upptacka ett bllxtnedslag dnda nere i 
Ktipenhamn, 

Samtidigt , , ,  

passade vi p8 
at t  göra en deal 
mellan AMSAT- 
SM och AMSAT- 
oz så att 
medlemmarna 
far ta del av 
d r a  respektive 
tidningar i form 
av pdf-fil utan 
vldare spisnlng 
eller kostnad. 



Peter GUlrow DB20S på besök [O504211 

Peter Gulrow DB2OS tar emot 6000 C till nya 
satelliten P3E: 

Peter Gulzow DB20S, ordförande i AMSAT-DL, 
besökte SSAs Srsmbte. Han gick hem med 
6.000 euro p8 fickan. multiplicera med 9 s8 
forsdr du varför han ler ss vackert. Det var 
en gava frsn AMSAT-SM i Wrhoppning om att 
det ska dyka upp en ny satellit inom kort. 
Ordf Olle Enstam SM0DY var $ plats och 
overlamnade checken under högtidliga 
former, Peter höll ock& ett föredrag med 
ljusbilder som lockade en stor och intresserad 
publik. 

Ladda ner AMSAT-OZ Journal (0505261 

Nu finns en Idsenordskyddad sida p3 

Peter Gulmw DB205 

I ovrigt noterades det ökande intresset for de 
satelliter som nu är pa gang och vi kommer 
att fortsätta bevaka dessa fran hemsida. 

www,amsat,se som endast medlemmar i 
AMSAT-SM har tillgang till. Dar kan man nu Efter mötet har aven ett bidrag IamnatS till 

ladda ner tldningen AMSAT-OZ Journal. QTC under oktober. 

Lösenordet skickas ut via mail fran Ingemar 
Myhrberg. Kalla: SMOTGU Lars 

1 framtiden kan vi lagga upp fler förmaner för 
medlemmar. Mediernsinfo 23 oktober (051023) 

Du hittar inloggningssidan under 
"Medlernsinfo" - z  "Logga in". 

~ 8 g r a  medlemsny heter: 

AMSAT-SM Journal 
VI planerar att ge ut nummer 2 - 2005 under 

Sammandrag fra,, wrelsamöta 19 papt bOdan/mltten av november. Med i tidningen 
2005 [O5 10 1 O] flnns bla #rsmötesprotokollet. 

Har kommer ett sammandrag fran AMSAT- QTc 
SMs styrelsemöte den 19 september. Denna f nu"Ummer av QTc har AMsAT-sM 
gång höll vi till ps Albanova i Stockholm, bidragit med nigra notiser. 

* Föreningens ekonomi ar foitsatt god. 
* 215 medlemmar har betalt för 2005. 66 st 
har annu inte betalt for i ar. 
* Beslutades att vi skall arbeta ps att f8 ut ett 
till nummer av AMSAT-SM Journal nu under 
hösten. 
* ~ n g a e n d e  inkraktare p8 satellitbanden 
kommer AMSAT-SM fortsätta att med en 
"vanlig ton" informera eventuella intruders 
om vad som geller för bandplanen. 
* Samarbete med andra AMSAT-föreningar 
togs upp. Amnet 8r intressant men vi 
bedömde att vi inte har kraft nog a t t  
genomfara n8gra större forandringar p3 
denna punkt just nu. Vi har ett samarbete 
med AMSAT-OZ vad galler tidningsutbyte. Du 
som medlem i AMSAT-SM kan ladda ner 
AMSAT-OZ Journal fr%n var 

ELMER 
Göran SM5UFB ar fbeningens ELMER. Göran 
hja t per till med fragor a ngaende satelliter. 
Om det ar nggot du undrar ever, kontakta da 
Göran! Adressuppgifter finns f tidningen och 
p% hemsldan. 
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Tekniska Museet 2005-03-18 
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1. Olle Enslam, SAiIQDY dppnade grsmótet i narvaro av 5 Mlemmar. 

2. Till mCItecardf. valdes Oika Enstam, SMODY. 

3. Till m&twisekmteran valdes Henry Bervenmark. 

4. Till justeringsmm och m k n w e  vetldes I w m  
- . . -,-. - , I  . 

fh&erg, SMOTGU. ' ' -"-, - ' , . t- - . . r i  T - : . l ;  , ' -  - 
;i*&#:-.+, ! . , , : > > . r > 7  - :. . *  - ,  m ->+,t 
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5. Matets stadgeenl'i  utlysande godkändes. ' - m  . - .  

6. Den föreslagna d w n i n p e n  
. * r - - ..t -- 

. .. . - - L  I. I . 

- 4  . 4 .. I ' 1  

9. Revidan 

l O. Styrelsen beviljades ansvarsfrlhd. -2 - 'A. 

. . . .. -*&.,;:;y 
11. S w n  hade i proposition fhsiagit att 5.500 eum skulle Ilmnrs som bidrag till -' ' , 

AMSAT-DL:s P3E-fond att WaMmnas tlU DB20S Peter GO- i samband med : : . 
;:s ..-L'l;, 

, - -. 
hans vid SSA:s Awmóte i Karlsborg. Fbrslag framställdes under &m8W f + 

att wmman skulle hbjas ull 6.000 euro vilket ock& blev Arsmötets beskit m , . 
.. - . - " .  

SMIEFW Gunnar O l m  
skulle utses tiii 
som anavarlg ar coRdagsMtet p& Bomb. Arsrn~itet godkärde itkslqet. - .  

. ..: 
' C :  .-,.. c . 

12. FMag fr8n 

13. Ny syrelse f& gtt Ar vaklas: 

7 '- 

Sekreterare: 

. . ,  Ii , . Swn Grehn, RymdWaget i hkiri,,m . 
Thomas LindW. e -t-, e,+--!# $ Anders Svensson SMODq 

,-?$j< - -q- Lan Thnbsrg. SMOTGU +;,.. . 
b I 

,:*Y 1 14. Till revisurer vag& Inge BiM<. SMULX och Lars hiirnmt SM5TSP 
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Amatorreid k via satellit 

4. ~ f U s & r a t t h m W t b s h b r a t t M m n a e U ~ m 5 . 5 0 0  
euro-ceam~rronordd0i-v 
P E  (Anm. sumpn,wee av b m W C  M6000 w m  W- ca 56.000 kr). 

5. Om dessa ubtakiin@w r d s e m  W I r ~ ~ 1 d n g e n  vid ul99ngen 
av BT 20M w a  m 24.000 k w .  



Ett av de manga bärande element som haller upp Internationella Rymdstationens 120 meter 
langa armar med solceller, kylelement, elektronik, &a tterier och ka blage. Det har ar tillverkat 
vid Boeings fabriker i Huntington Beach, California. Foto: NASA 

Köp äldre nummer av AMSAT-SM Info / Journal 

(sqatMnlrig4;i hite innan kmal) sam vl a r  ut 
trii Wvk-s. m r  #Urean stt %r O& 
att k&pa b& d& ar en Impf i tmdt  saniltdQ av 
I- drbWIhrl 

I J w t  w RES oehhtfIi#ljning w-äidra enpar .  Du 
bewar agast W-! 

l En tIdnkig'V@ 100 gram d pmot jus nu under 
REA-UUkn'W Mhnde: 

-1s MUer att du h ange vlka nummer du 
U köpa. Skriv aven ditt teidormummar eller e-m4 

hmiiningen. RBkna med tirs veckors 
Sid och reservation for s W B r s # j ~ g  av 
mmer, Ring 08-654 28 21 eller skldra a- 
kolla f& - skul 

d6 skid lun du söka p# alb nrtlkehuklkw 
udningar o& aven ss v l h  nummer siwn 




