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Help! Onze satelliet doet het niet.

Jan van Muijlwijk PA3FXB



Het begon in 2013…

- De grote restauratie was net afgerond.

- Er was net satellietsoftware geïnstalleerd.

- We hadden net alle radioapparatuur weer klaar.

- En toen werd TRITON-1 gelanceerd….













Frequenties? 

- Cubesats vaak in amateurbanden!

- 2m, 70cm

- Gedeeld gebruik

- Na professionele missie > amateursat

- Goede keuze, want….

- Dat maakt  hulp van amateurs mogelijk ☺











TRITON-1 The movie ☺













Dat smaakt naar meer…

- In 2016 worden we benaderd door ESA.

- EST@R-II is in problemen.

- Sat is gebouwd door Universiteit Turijn.

- Signaal van de sat is veel te zwak.

- Lijkt niet op commando’s te reageren.

- Na diverse ontvangsttests gaan we zenden.



Het commando

- Eenvoudig AX25 1200 bps

- Audio file (we hebben geen TNC…)

- FM

- 70 cm

- TS2000X

- Eerste poging samen met ESA mensen

- Commando bleek niet OK (software…)

- Later zelf met juist commando

- En…









2017: een satellietenjaar

- QB50

- Doel: 50 satellieten

- Gelanceerd uit ISS (28) en een raket (8)

- Gebouwd door studenten

- Hogescholen universiteiten

- Onderzoek thermosfeer

- Eigen onderzoek





Prachtig project, maar….

- Veel universiteiten bouwden hun eerste 

satelliet ooit.

- Dus weinig/geen ervaring.

- Er moest dus wel het e.e.a. misgaan.

- En zo geschiede ☺



De eerste noodkreet 

kwam van down under

- Universiteit van New South Wales in Sydney 

Australië

- Twee satellieten!

- I-INSPIRE-2 en UNSW-EC0

- Er werd niets ontvangen en commando’s 

zenden leverde niets op



I-INSPIRE-II



Vragen:

- Wat is er mogelijk mis met de sat?

- Kan Dwingeloo de sat ontvangen?

- Zo ja, welk commando is nuttig om te zenden?

- Hoe moeten we dat doen?

- FM, SSB, FSK, AFSK, GMSK, etc….

- AX25? 1200 bps, 9600 bps ?

- Kan onze zender dat?

- Heel veel intensief e-mailverkeer ☺

- Steile leercurve ☺



Reddingsplan

- Eerst luisteren

- Als we de sat ontvangen een commando zenden

- FM

- AX25 9600 bps GMSK

- Niet via TNC maar als audio file

- TS2000X van tevoren getest. Blijkt dit te kunnen!



10 juni 2017

- We gaan luisteren naar I-INSPIRE-II, UNSW-EC0 

en ZA-AEROSAT (allen op 70 cm)

- De twee laatsten horen we niet maar I-INSPIRE-II 

wel!!

- Maar heel zwak….

- We zenden het commando naar I-INSPIRE-II

- Er verandert niets….

- Enigszins teleurgesteld gaan we huiswaarts



De dag erna…

- Ik probeer thuis met mijn 27 el yagi nog 

eens naar de drie sats te luisteren. Je 

weet maar nooit

- ZA-AEROSAT: Niets

- UNSW-EC0: Niets

- I-INSPIRE-II: Knetterhard signaal!!!!

- E-mail naar Sydney!

- Direct antwoord: Klopt, er komen 

wereldwijd rapporten binnen over 

ontvangst van I-INSPIRE-II  ☺ ☺ ☺



Wat was er gebeurd?

- De accu van de sat was bijna leeg. 

- Te zwak om de antennes uit te klappen.

- Werd iedere minuut automatisch geprobeerd.

- Daardoor onvoldoende oplaadtijd.

- Eindeloze lus…

- Ons commando stopte de uitklappogingen 

voor een paar uur.

- Batterijen werden daarom wel opgeladen.

- Antennes konden daardoor wel worden 

uitgeklapt!

- Alles OK!!



Breaking news ☺



Ook in Nederland



Zelfs in het Technisch Weekblad stond een artikeltje!



UNSW-EC0?

- Waarom hadden we die niet gehoord?

- NORAD had verkeerde baan parameters!

- Er werd snel een tweede poging georganiseerd.

- 17 juni 2017

- Werd een kopie van 10 juni!

- We hoorden de sat heel zwak.

- We zonden het commando.

- In de volgende baan knetterharde signalen!!!



En ZA-AEROSAT dan?

- Niets van ontvangen…

- Uplink op 2m. Daar is de DT niet zo goed in 

en op dit moment geen antennes.

- Buitenlandse hulp?

- DK5LA

- Groot moonbounce station.

- 8 lange yagi’s

- Veel vermogen

- Kan niet tracken… (te langzaam voor sats)



Reinhard DK5LA



Reinhard doet pogingen

- Onduidelijk wat er mis is met deze sat.

- Dat maakt keuze voor een commando lastig.

- Samen met ZA team een keuze gemaakt.

- Sat maar kort in bundel dus kort commando.

- Na verschillende pogingen kwam de sat tot leven!!

- Niet 100% OK. Veel is nog onduidelijk.

- Maar wel weer groot amateursucces!



Geweldige PR!

- Voor Dwingeloo

- Voor amateurradio

- Voor Nederland

- Voor techniek

- Een verhaal als in een jongensboek ☺

- Iedereen snapt het

- Kortom een 100% succesverhaal

- Maar…



De regels…

- Via Delft horen we dat er mogelijk een wettelijk 

probleem is

- AT bevestigt dit desgevraagd

- Overleg CAMRAS – AT

- Volgens de Nederlandse Ruimtevaartwet mag 

het niet…

- Deze wet is gemaakt op basis van ITU regels

- Bizarre situatie



Strijdige regels

- Volgens amateurradioregels 100% legaal

- Volgens Ruimtevaartwet illegaal

- Internationale verbijstering

- Verzoek uit Australië on hold

- Duitsland vindt het allemaal prima ☺

- Er moet een officieel verzoek uit VK komen

- AT en ‘AT Australië’ interpreteren verschillend

- Universiteit Adelaide komt niet verder…

- Patstelling…



Lichtpuntjes

- AT vindt de Ruimtevaartwet ook niet perfect

- Er gaat een nieuwe komen

- CAMRAS wordt daarbij gesprekspartner

- DT wordt misschien officieel grondstation

- Dan mag er encrypted gezonden worden



Intussen…

- 2m uplink pogingen gaan door via DK5LA

- QBITO

- HAVELSAT

- BEEAGLESAT

- Nog geen resultaat met deze sats…



Merkwaardige constatering

Het grootste en meest flexibel inzetbare 

instrument (DT) voor het ‘redden’ van satellieten 

staat toevallig in het land met de meest strikte 

interpretatie van de ITU ruimtevaartregels.




