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Informatii la zi P3E - Friedrichshafen Ham Radio 2008

STELLA – Satellite Transponder with Equalising Level Limiting Adapter

- AMSAT-DL a oferit informaþii la zi despre proiectul P3E la Conferinþa HAM RADIO 2008 ºi 
expoziþia internaþionalã a radioamatorilor care a avut loc în 27-29 iunie la Friedrichshafen 
lângã Lacul Constance în Germania.-
- Anul acesta tematica HAM RADIO a fost “Sateliþii ºi Activitãþile Spaþiale pentru 
radiaomatori. AMSAT-DL ºi DARC au oferit în comun exponate despre radioamatorism în 
spaþiul cosmic inclusiv echipamente spaþiale prezentate la standul AMSAT-DL.
- Peter Gülzow, DB2OS ºi echipa P3E au raportat cã lucrãrile de asamblare au fost 
terminate cu excepþia integrãrii IHU (Internal Housekeeping Unit). Deasemenea 
transponderul linear 435 MHz –145 MHz SDX (software defined linear transponder) este în 
fazã avansatã ºi a fost prezentat în functiune de Howard, G6LVB.
- Peter a raportat cã efortul financiar necesar pentru lansarea satelitului cu Arianspace 
depãºeºte bugetul AMSAT-DL. AMSAT-F a oferit sprijinul pentru negocierile viitoare. 
Desemenea este evaluatã posibilitatea unui lansator din India, Rusia sau Japonia.
- Dr. Achim Vollhardt, DH2VA, AMSAT-DL a vorbit despre stadiul misiunii interplanetare 
Marte - AMSAT P5A. P3E este strâns legatã de misiunea P5A “Mars Orbiter” desemenea în 
construcþie la AMSAT-DL. Mars Orbiter va folosi benzile de 2.4 GHz ºi 10 GHz alocate 
serviciului de Satelit de Radioamator.
- Noul transponder SDX (Software Defined Transponder) pentru P3E, a fost în funcþiune 
pentru experimentare atât la stand cât ºi în spaþiul expoziþiei.

(autor Howard Long G6LVB) este soluþia practicã pentru SDX (Software Defined 
Transponder)
- SDX rezolvã una din problemele de baza ale transponderului linear folosit pe sateliþii de 
radioamator: saturaþia ºi intermodulaþia produsã de semnalele puternice. Acestã situaþie 
se datoreazã distanþei variabile dintre satelitul de pe orbita elipticã ºi staþiile terestre dar ºi
“rechinilor” care utilizeazã puteri prea mari pentru a obþine semnale puternice prin satelit.
- Utilizarea unui circuit simplu de control automat al amplificãrii (câºtigului) transponderului 
nu conduce decãt la reducerea totalã a semnalelor slabe ºi reducerea în acest fel a 
numãrului participanþilor ce pot folosi transponderul.
- Satelitul OSCAR-40 a folosit un alt procedeu: LEILA (LEIstungs Limit Anzeige). În 
traducere: "Indicatorul Limitei de Putere". Este un circuit care scanezã continu ieºirea FI la 
intrarea mixerului de ieºire al transponderului. În cazul când detecteazã un semnal cu mai 
mult de 8dB peste baliza centralã transmite un semnal “sirena” pe aceastã frecvenþã ºi 
ulterior întroduce un filtru supresor atenuând total semnalul. Sistemul a fost folosit în 
transponderul U/S2, nu însã în L/S2 unde numãrul de participanþi mai redus nu a impus 
limitãri.

În ce constã STELLA ?
Hardware. 

DSP Software. 

Fluxul de baza al datelor

- Este o alternativã faþã de utilizarea unui dispozitiv analog. Utilizeazã tehnica 
DSP (Digital Processing Signal) ceea ce permite supravegherea continuã a benzii de 
trecere ºi aplicarea de filtre de suprimare a semnalelor prea puternice. Întreaga bandã FI 
este adusã la banda de bazã prin conversie ºi apoi este procesatã cu software. Dupã 
procesare are loc o nouã conversie restabilind banda FI.
- Primele încercãri au fost realizate utilizând circuite ADC ºi DAC operând la FI (Frecvenþa 
Intermediarã) împreunã cu mixere folosite în telefoane celulare. Deºi soluþia a avansat, 
concluzia a fost cã aceste componente sunt incompatibile cu nivelul de putere redus 
disponibil în satelit.
- Soluþia a venit din articolul "A Software Defined Radio for the Masses" ºi autor Gerald 
Youngblood AC5OG/K5SDR. Aceastã soluþie constã în folosirea unei metode hibride: 
folosirea eºantionãrii în quadratura. Sistemul a fost prezentat în articolul "A Low-noise, 
High-performance Zero IF Quadrature Detector/Preamplifier"ºi autor Dan Tayloe N7VE.
- Schema Transponderului DSP FI din figurã se bazeazã în principal pe aceste articole. 
EEPROM-ul permite transferul unui nou software în spaþiu.
- Scopul este ca semnalul I/Q eºantionat sã fie procesat astfel ca puterea 
de ieºire sã fie limitatã. Acestã limitare se face în raport de nivelul estimat al zgomotului (20 
or 30 dB deasupra plafonului de zgomot)
- Iniþial fluxul datelor de intrare I/Q este convertit din domeniul timp în domeniul frecvenþã 
utilizând FFT (Fast Fourier Transform) transformarea Fourier Rapida. Prin acestã 
transformare fluxul de date se divide în compartimente separate fiecare indicând 
putereaîntr-un anumit domeniu de frecvenþã din banda de trecere a transponderului.
- Se creazã un filtru cu o caracteristicã de frecvenþã corespunzãtoare situaþiei date care va 
atenua compartimentele a cãror putere depãºeºte limita (20 sau 30 dB peste zgomot).
- Filtrul rezultat este multiplicat cu spectrul de intrare dupã care se aplicã FFT inversatã 
rezultând revenirea la domeniul timp.

- Mediul utilizat este Numerix-DSP o suitã care este o cross-platforma DSP library. Aceasta 
permite generarea programului in PC ºi ulterior se produce incluziunea.
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. Orice 
experienþã avutã în legãtura cu sateliþii Oscar sau ISS (recepþie sau QSO, antene sau Rx, 
Tx) este interesanã - deasemenea - întrebãri sau comentarii. Trimiteþi-le la mine - 
rãspunsurile ºi publicarea în numerele viitoare.                          YO3JW  Fenyo ªtefan Pit.
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