
(extrase din Internet)

Cu aceastã paginã se doreºte a aduce informaþii despre sateliþii pentru uzul 
radioamatorilor. Extrasele de mai sus au fost furnizate de VK5VCI (ex. YO9CN) la sugestia 
mea. Aveþi întrebãri sau alte contribuþii ? Trimiteþi-le la mine - rãspunsurile ºi publicarea în 
numerele viitoare.                                                                     
                                                                                                  YO3JW,  Fenyo ªtefan Pit.

Arthur C. Clarke, scriitor cu neegalatã expertizã ºtiinþificã ºi imaginaþie poeticã a 
murit în Sri Lanka la vârsta de 90 ani (18 Martie 2008).

Satelitul GO-32 utilizat într-un exerciþiu de urgenþã la un spital din Florida.

OSCAR-11 (UO-11) REPORT - 17 martie 2008 (extrase)

Antrenamentul astronauþilor ISS pentru comunicaþii prin echpamentele de 
radioamator

“Lansand Vise”: un profund impact produs de SAREX ºi ARISS în realizãrile elevilor.

  El a fost cel care a întrodus imaginaþia colectivã în era explorãrii spaþiului interplanetar. 
Autor a peste 100 de cãrþi publicate în care el a avut viziunea tehnologiilor viitorului, a 
potenþialului inovativ al omenirii ºi în care în mod abil a explicat toate acestea cititorilor 
neiniþiaþi în domeniile ºtiinþifice.
  Cel mai faimos exemplu dateazã din 1945 când a fost primul care a sugerat ideia 
sateliþilor de comunicaþii plasaþi pe orbite geostatinare care asigurã sateliþilor o poziþie fixã 
în raport cu pãmaântul.

 Sir Arthur C. Clarke a fost “Life Member”
AMSAT.  Numãrul sãu a fost LM-2001.
Cartea cu titlul ‘Odisea Spaþiala’ este la
baza filmului legendar cu acelaºi nume 
al directorului Stanley Kubrick. Î  2001 
acest film a adus faima mondialã lui 
Arthur C. Clarke.
 S-a nãscut în sud-vestul Angliei în 1917, 
16 decembrie, fiu al unui fermier. A urmat
ºcoala în zona natalã. Este interesat de
dinosauri ºi de codul Morse iar mai târziu 
de orice era legat de ºtiinþã. În timpul 
rãzboiului (WW2) s-a înscris voluntar în 
RAF (Royal Air Force) ºi lucrat la 
ceea ce atunci era ultra secret, cercetãri 

în radar. Demobilizat la sfârºitul rãzboiului urmeazã colegiul la Londra ºi obþine 
bacalaureatul în matematicã ºi ºtiinþe. La sfârºitul anilor ’40 se dedicã scrisului. El este 
autorul aºa numitei “legi a lui Clark”: “Orice tehnologie suficient de avansatã nu se poate 
distinge de magie”.  Din 1956 a locuit în Sri Lanka (Ceylon).

(Publicata prima data in Wireless World, octombrie 1945, pp. 305-308.

Simularea urgenþei a avut loc la spitalul Shands din Gainesville, Fla pe 12 Martie. Au 
participat studenþi ºi radioclubul Gator din cadrul Universitãþii Florida.
Exerciþiul s-a desfãºurat prin staþia radioclubului ªcolii de Stomatologie dela Universitatea 
Florida. Prin staþia acordatã pentru satelitul de radioamator GO-32 s-a transmis un mesaj 
test e-mail. Exerciþiul a demonstrat posibilitatea de a comunica prin radioamatori dacã 
serviciile telefonice din zona dezastrului ºi implicit Internetul nu mai sunt utilizabile.
Considerând protecþia datelor personale folosirea mesajelor e-mail prin acest mod poate fi 
util pentru transmiterea de liste de materiale, raportarea situaþiilor periculoase sau 
rapoartele generale.
Satelitul GO-32 Gurwin TechSat-1B; Numãrul de Catalog: 25397
Lansarea: July 10, 1998; Status: Operaþional; Mod de lucru: V/U, L/U
Downlink: 435.225 MHz FM (9600-baud FSK)
435.325 MhHz – nu funcþioneaza - probleme legate de temperaturã
Uplinks: 145.850 FM; 145.890 FM; 145.930 FM; 1269.700 FM; 1269.800 FM;1269.900 FM
Indicativ emisie: 4XTECH-11; Indicativ BBS: 4XTECH-12
Alte informaþii despre GO-32 pot fi gãsite la:

OSCAR-11 a aniversat a 24-a zi de naºtere la 01 martie 2008. A fost proiectat, construit ºi 
lansat într-un interval de numai 6 luni. Pentru construcþie s-au folosit exclusiv componente 
obiºnuite disponibile curent în comerþ.
Aceasta magnificã realizare se datoreazã Prof Sir Martin Sweeting G3YJO, echipei sale 
de la University of Surrey ºi grupurile de radioamatori asociaþi acestui proiect.
OSCAR-11 a continuat sã functioneze în modul “de baza” (default mode), controlat de 
circuitul de supraveghere temporizat (watch-dog timer). Satelitul transmite telemetrie 
continuu (ASCII) timp de circa 7 zile pe frecvenþa balizei, urmat de o perioada de circa 14 
zile de tãcere. Satelitul nu mai poate fi controlat dela sol datoritã temperaturii prea coborate 
pentru decoderul de comandã. În perioada urmãtoare (dupã martie) satelitul va intra în 

eclipsa solarã ºi este puþin probabil cã va funcþiona în perioada eclipsei. Dupã 23 ani în 
orbitã bateria a avut circa 100 mii de cicluri de încãrcare/descãrcare parþiala ºi nu mai 
poate alimenta suficient satelitul în perioadele de eclipsã sau când atitudinea relativã la 
soare nu este bunã.
Frecvenþa balizei este: VHF 145.826 MHz. AFSK FM ASCII (telemetrie)

  Pe 13 martie a avut loc antrenamentul ARISS (radioamatori la bordul ISS) la care au 
participat Nicole Stott, KE5GJN, ºi Sandra Magnus, KE5FYE. Ambii astronauþi au realizat 
QSO-uri cu elevii dintr-o ºcoala din zona Huston. Astronauþii au folosit echipamente 
similare celor instalate pe ISS.
Antrenamente similare au fost programate în Aprilie pentru astronauþii Bob Thirsk, 
VA3CSA (Canadian Space Agency) ºi Frank
DeWinne, ON1DWN (European Space Agency).
Richard Garriott, W5KWQ, va zbura pe ISS în
octombrie 2008  ca membru al echipajului. El a fost
antrenat în Rusia pe echipamentul ARISS. Richard a
înfiinþat blogul sãu descriind antrenamentul pentru
expediþie: "Richard in Space".

Patricia Palazzolo, KB3NMS, profesor la Upper St. Clair School în Pennsylvania, a 
prezentat la Simpozionul AMSAT din octombrie 2007 o disertaþie despre experienþa sa în 
parcurgerea împreunã cu elevii sãi a acestor programe de introducere în expediþii spaþiale. 
Lucrarea a fost recent postatã pe site-ul AMSAT

Shuttle Amateur Radio Experiment (SAREX)
Amateur Radio on International Space Station (ARISS)
Patricia incheie prezentarea sa astfel:
…..Sunt doar un profesor modest dar mândru ºi copleºit de rezultatele elevilor mei în 
programele SAREX ºi ARISS dealungul anilor…ºi mai ales mândru de vieþile pe care ei ºi 
le-au ales ºi voinþa lor de a “restitui”. Este împactul acestor programe asupra realizãrilor 
elevilor cu adevãrat profunde? Eu sunt doar un profesor… Au fost organizate peste 200 
contacte SAREX cu elevi în diverse ºcoli ºi peste 300 contacte ARISS în tot atâtea 
ºcoli…vã rog sã calculaþi…

n

FEBRUARY 26, 2008 - 07:27 AM
Ham Radio and Doing the Business in Space
Marti a fost o alta zi plinã. Am început cu un mare
meeting la Star City’s HAM shack, cum este cunoscut
aici. Ne-am întâlnit acolo cu Vladimir Zagaynov
(UA3DKR) ºi  Valentine Kryukov, dela clubul RK3DZB. ….

http://www.iarc.org/techsat/techsat.html 

http://www.richardinspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.welcome

http://www.amsat.org/amsat/ariss/Presentations/

La întoarcerea pe Tera, astronautul Mike Fincke este întâmpinat de profesoara Pat
Palazzolo ºi doi ambasadori ARISS cu care el a vorbit când era pe orbitã.
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http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP

