
Den første Geostationære 
Amatør satellit.

Satellittens navn er QO-100.

Som udledes af Qatar / OSCAR (Orbiting Satellite Carrying
Amateur Radio) og serie nr. 100, og den bor ombord på den 

kommercielle Satellit Es’hail – 2.

Frederikssund 2020 / 2022 OZ5RZ Benny.



Es’hail 2 – QO-100

• Ideen til den Geostationære satellit, blev i første omgang fremført af 
Herman Potočnik i 1928, men idéen blev først rigtig kendt, da science 
fiction forfatteren Arthur C. Clarke i 1945 beskrev ideen, i dag 
benævnes den geostationære bane da også som Clarke-banen.

• Den Geostationære bane er en cirkelformet omløbsbane over Jordens 
ækvator, i en højde af ca. 35.786 kilometer over havets overflade.

• I den afstand fra jorden, tager et omløb lige så lang tid som Jorden er 
om at dreje en gang omkring sig selv… så satellitten bliver på samme 
position over jordens ækvator.



Et interessant nyt bånd, Es’hail 2 – QO-100

• For nu snart 4 år siden, fortalte Jørgen OZ8XY mig om Es’hail-2
satellitten, der huser den første geostationære amatør satellit QO-
100, og min medfødte nysgerrighed blev aktiveret… det må prøves…

• Es’hail 2 er en TV og kommunikations satellit i geostationært kredsløb.

• Satellitten er ejet af ‘Qatar Satellite Company (Es’hailSat)’, hvor det 
så i et samarbejde mellem AMSAT-DL og Qatar Amateur Radio 
Society (QARS), blev muligt at skabe denne, den første geostationære 
amatør satellit, som benytter en reserve transponder, konfigureret 
efter beskrivelse af AMSAT-DL.

• Es’hail 2 hænger i en position over den østlige del af Den demokratiske 
republik Congo. 



•
Satellitten arbejder med 
en downlink på 10 GHz og 
en uplink på 2.4 Ghz.

• Her vises båndplanen for 
NB Transponderen, det er 
her jeg forsøger mig ;-)

• Nyt er kommet til med 
mulighed for CW/SSB 
Contest i en begrænset del 
af NB Transbonderen

• Der findes også en WB 
Transponder, her arbejdes 
med f.eks. DATV. 

Es’hail 2 – QO-100



QO-100 Footprint

• Her vises QO-100’s dæknings 
område, som jo er ganske 
stort.

• Det interessante er jo at når vi 
kan nå QO-100 er der gode 
muligheder for QSO’er 
indenfor hele footprint 
området.

• Fra Danmark med en 70 cm 
offset parabol til  downlink på 
10 GHz og en god gerne RHLC 
(højre drejet) 2.4GHz uplink 
antenne og en 10 – 12 Watt 



Es’hail 2 –
QO-100
• Satelliten er placeret på ækvator 

over den østlige del af Uganda.

• Jeg forestiller mig et footprint der 
kunne ligner dette billede, som 
kan nå Grønland hvis operatøren 
næsten får våde fødder, og kanten 
af sydpolen hvor en tysk 
forskningsstation er aktiv, hvis ikke 
deres antenner er blæst væk, det 
var Nord / Syd

• I retning Øst / Vest kan vi nå 
Malaysia og Brasilien, med det 
yderste af neglene.  



• Downlink på 10 GHz sker efter samme princip som ved modtagning af 
Satellit TV, med en parabol og en LNB.

• Til RX bruger jeg min ‘gamle’ Astra parabol med en ny LNB og en downlink 
converter samt en SDR modtager fra ‘DXPATROL‘ i Portugal, som via USB 
sender modtager signalet, der nu ligger på 739 MHz via USB til min PC og 
programmet ‘SDR Console ver. x.xx.xx.

• TX er i min opsætning en separat kæde, dog forbundet via CAT til ‘SDR 
Console’ for frekvens tracking. TX kæden starter med min ICOM 7100 på 
70 cm til en uplink converter der giver 50 mW ud på 2.4 GHz, der føres til 
et PA trin som kan give 5 W ved 12 volt eller 12 W ved 28 volt, herfra til 
uplink antennen, med så kort coax kabel som muligt.

Es’hail 2 – QO-100



DX-Patrol QO-100 
Bygge blokke

• Her et Billede af de enheder 
fra DX-Patrol i Portugal som 
jeg benytter.

• Det er LNB PLL ref. & Bias-T

• 5 – 12 Watt 2.4GHz PA

• 12Volt til 28 Volt konverter

• UpConverter TX 2.4GHz med 
IF der kan vælges mellem     
28 – 144 – 432 – 1296 MHz

• SDR modtager 739 MHz via 
USB til PC



Es’hail 2 –
QO-100

• Til højre min første antenne, en 
dual-Bi-quad og herunder den 
antenne jeg bruger nu, 15 
snoningers Helix.

• Det er min tanke at samle 
up/down link i en parabol.



QO-100 i SDR Console med Logger 32 som Log program



QO-100
Ideer og grej til at bygge en QO-100 station er mange, der er forskellige måder at gøre 
dette på, så mulighederne for eksperimenter er absolut til stede og det er jo lige os ;-) 

Når jeg lytter/kører på QO-100 fornemmer jeg at tracking af RX og TX er et problem for 
mange stationer, f.eks. min ;-) men efter et par timer hjælper det ;o).

Jeg fornemmer at mange særlig Tyske amatører bruger QO-100 til lokal QSO’er, det er jo 
også den nærmeste omvej  35786 Km op 35786 ned = 71572 Km ;o)

Denne fortælling blev skrevet for ca. 2 år siden… QO-100 er temaet i dit OZ fra August 
2022, her er flere spændende artikler.    

Det var hvad jeg kunne fortælle om QO-100…
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