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Qatar – Oscar 100 – Es’Hail2 – P4-A 
 

 

Pierwszy satelita geostacjonarny z transponderem liniowym  

i cyfrowym na potrzeby łączności amatorskiej. 

 

 
Satelita Es’hail 2 jest własnością Kataru, został 

wystrzelony na pokładzie rakiety SpaceX Falcon 9  

w dniu 15 listopada 2018 roku.  

Es’hail 2 został zbudowany przez japońską firmę 

Mitsubishi Electric.  

Jest zlokalizowany na 26 ° długości wschodniej  

na orbicie geostacjonarnej (35 786 km nad równikiem),  

aby świadczyć bezpośrednie usługi telewizyjne  

w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. 

Satelita jest wyposażony w 24 transpondery pasma Ku  

i w 11 transponderów pasma Ka. Pracują one w zakresie 

dystrybucji telewizyjnej, rządowej i komercyjnej. 



Qatar – Oscar 100 – Es’Hail2 – P4-A  na pokładzie SPACEX 

 





 

Przebiega na wysokości 35 786 km nad równikiem (42 160 km od 

środka Ziemi).  

Prędkość ciała na orbicie geostacjonarnej wynosi około 3,08 km/s,  

a czas okrążenia przez niego Ziemi jest równy 23 godziny 56 minut  

i 4 sekundy, czyli dokładnie tyle, ile trwa doba gwiazdowa. 

Orbita geostacjonarna – 

orbita okołoziemska, która 

zapewnia krążącemu po niej 

satelicie zachowanie stałej 

pozycji nad wybranym 

punktem równika Ziemi.  

Orbita geostacjonarna jest 

orbitą kołową, zawartą w 

płaszczyźnie równika.  

 



Obraz Ziemi widziany z satelity QO-100 



QO-100 dla służby amatorskiej 
 

To co nas interesuje jako radioamatorów – poza usługami komercyjnymi,  

Es’hail 2 zawiera transponder AMSAT P4A dla amatorskiej usługi radiowej 

satelitarnej o szerokości pasma 250 kHz (CW i SSB łącze liniowe)  

i drugi o szerokości 8 MHz (telewizja amatorska cyfrowa DVB-S2) . 

 

Łącze w górę 2,4 GHz (pasmo S) i łącze w dół 10,4 GHz (pasmo X). 

 

Transponder liniowy dla wąskich emisji cyfrowych, CW i SSB 

2400.050 –  2400.300 MHz Uplink nominalna moc 5W z anteną 22.5 dBi (dish 

75cm) lub inna konfiguracja by uzyskać EIRP 59 dBm, polaryzacja RHCP 

10489.550 – 10489.800 MHz Downlink , polaryzacja pionowa. 

 

Transponder cyfrowy – telewizja amatorska satelitarna DVB-S 

2401.500 –  2409.500 MHz Uplink moc peak 100W (dish 2.4m), polaryzacja 

RHCP  

10491.000 – 10499.000 MHz Downlink, polaryzacja pionowa. 



BAND PLAN TRANSPONDERA LINIOWEGO 



BAND PLAN TRANSPONDERA LINIOWEGO 



Nasłuch satelity 

Za pomocą dostępnych w Internecie odbiorników WEB SDR jest 

możliwy nasłuch sygnałów z satelity w paśmie amatorskim, 

przykładowo na stronie: http://217.133.56.150:8901/ 

 

 

 

 

http://217.133.56.150:8901/


Możliwości techniczne realizacji łączności przez 

satelitę. 
 

Odbiór sygnałów z satelity.  

 

Wykorzystanie konwertera odbiorczego i anteny (czaszy) z typowych 

anten telewizyjnych z pasma 10,7 GHz. 

 

Konwerter z rezonatorem kwarcowym 25MHz - L.O. 9,75  

(powielenie częstotliwości rezonatora x 390) 

 

Sprawdzone typy konwerterów do naszych zastosowań amatorskich to 

stary SHARP BS1K1EL100A oraz nowszy MACLEAN MCTV-668. 

 



Możliwości techniczne realizacji łączności przez 

satelitę. 
 

Odbiór sygnałów z satelity.  

 

Wykorzystanie konwertera odbiorczego i anteny (czaszy) z typowych 

anten telewizyjnych z pasma 10,7 GHz. 

 

Konwerter bez przeróbki umożliwia odbiór sygnałów z satelity za 

pomocą SDR RTL na częstotliwości ok. 739,780 MHz 

 



Odbiór 

sygnałów  

z satelity 

Przez typową 

antenę offset 

Ustawnie: 

elewacja 32° 

kierunek 26°  

wschód 

(długość 

geograficzna) 

tj. ok. 7 °  

w lewo od 

satelity Astra 
 



Odbiór sygnałów z satelity / nadawanie do satelity 

przez typową antenę offset 

 



Nadawanie do satelity z wykorzystaniem anten 

typu Grid lub offset z oświetlaczami z pasma 2,4 GHz – 

zestaw SP9LVZ 

 



Przeróbka konwertera Sharp 



Przeróbka konwertera Sharp do odbioru w paśmie 430 MHz 

Wymiana rezonatora 25,0 MHz na 25,76 MHz 



Przeróbka konwerterów 

Wymiana rezonatora 25,0 MHz na 25,76 MHz – rezonatory z Omig’u 



Przeróbka konwertera MACLEAN MCTV-668 do odbioru w 

paśmie 430 MHZ  na transceiverze SSB np. FT817 lub FT857 

10 zł 



Przeróbka konwertera MACLEAN MCTV-668  



Przeróbka konwertera MACLEAN MCTV-668  

Rezonator 16 zł Omig 



Przeróbka konwertera MACLEAN MCTV-668  



Przeróbka konwertera MACLEAN MCTV-668  



Przeróbka konwertera MACLEAN MCTV-668  

Układ separacji zasilania konwertera 

odbiorczego -konwerter wymaga zasilania 12V 



Zestaw nadawczo-odbiorczy z wykorzystaniem konwertera 10,4 GHz 

i transvertera 2,4 Ghz 



Transverter Bułgarski z 430 MHz na 2,4 Ghz 

Trasverter umożliwia odbiór i nadawanie w paśmie 2,3-2,4 Ghz 

900 zł 



Transverter Bułgarski z 430 MHz na 2,4 Ghz 



Wzmacniacz  Bułgarski na 2,4 Ghz 

600 zł 



Up konwerter z 434 MHz na 2,4 GHz Portugalski 

100mW 

120 euro – 510 zł 



Wzmacniacz do up-konwertera  100mW – 4 W 

160 zł 



949 euro – 4000 zł  

Power 20W 



Rozwiązania amatorskie SP9GNP 



Rozwiązania amatorskie SP9GNP 



Rozwiązania amatorskie SP9GNP 

Generator LO 



Rozwiązania amatorskie SP9GNP 

Mixer i wzmacniacz 100mW  2,4 Ghz 



Rozwiązania amatorskie SP9GNP 

Wzmacniacz 4W na 2,4 GHz 



Rozwiązania amatorskie SP9GNP 

Wzmacniacz 200mW na 2,4 Ghz 



Rozwiązania amatorskie SP9GNP 

Przeróbka wzmacniacza na 2,4 GHz 



Rozwiązania amatorskie SP9NLT 

Anteny satelitarne do pracy przez Es’Hail2 



Rozwiązania amatorskie – dalsze prace nad częścią nadawczą 

Adaptacja wzmacniaczy z pasma 2,1 GHz 



Rozwiązania amatorskie – dalsze prace nad częścią nadawczą 

Testy oświetlaczy helikalnych na 2,4 Ghz 



Rozwiązania amatorskie – dalsze prace nad częścią nadawczą 

Testy oświetlaczy helikalnych na 2,4 Ghz 



Rozwiązania amatorskie – dalsze prace nad częścią nadawczą 

Testy oświetlaczy helikalnych na 2,4 Ghz 



Foto relacja ze spotkania  

























Testy z odbioru i nadawania do satelity QO-100 

 

Nasłuch satelity na SDR 

https://www.youtube.com/watch?v=vGBRp3ZHZQ4 

 

Nasłuch na konwerterze Sharp BS1K1EL100A 

https://youtu.be/Epz0VR3P8lE 

 

Nasłuch na konwerterze MACLEAN MCTV-668 

https://youtu.be/vTwg45msrJc 

 

SP9EGM podczas łączności 

https://www.youtube.com/watch?v=yq4nEBVHiu8 

 

 

 

SDR KF odbiór na 80m 

https://www.youtube.com/watch?v=u5DDWw35y8E 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vGBRp3ZHZQ4
https://youtu.be/Epz0VR3P8lE
https://youtu.be/vTwg45msrJc
https://www.youtube.com/watch?v=yq4nEBVHiu8
https://www.youtube.com/watch?v=u5DDWw35y8E


Plan na rok 2020 – wykonanie własnego satelity  

z transponderem liniowym UHF/VHF? 

 


