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1. Bevezetés

Már 2019. decemberében néhányunknak felt¶nt, hogy programvezérelt Az/El antennák
nélkül is lehetséges a BME m¶holdak eredményes vétele.

2. QFH antenna

HG5OK volt az els®, aki tervezett egy QFH antennát, amit®l azt várta, hogy a magasabb
pályákon haladó SMOG-P és ATL-1 m¶holdakról dekódolásra alkalmas fájlok rögzítéséhez
elegend® teljesítmény¶ jeleket szolgáltasson az egyszer¶ vev®állomásának. A 1. ábrán lév®
antenna RHCP polarizációhoz készült.

1. ábra. QFH antenna
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3. Turnstile antenna

Ezeknek az elkészítése kissé nekézkesnek t¶nhet, ezért a következ® kísérlet egy turnstile
antenna volt, ami tulajdonképpen egy V-alakú keresztdipól, a hozzájuk tartozó re�ekto-
rokkal. Belseje a 2 ábrán látható. A 3 ábrán az LHCP polarzációhoz készült, összeszerelt
antennát mutatja az LNA-val.

2. ábra. Turnstile belül
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3. ábra. Turnstile lhcp
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4. GP antenna

A jó vételi eredmények hatására egy merész ötlet nyomán született meg egy közönséges
negyedhullámú sugárzóval szerelt klasszikus GP antenna, ahogy az a 4 ábrán látható.

4. ábra. GP antenna
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5. Kereszt dipol

Ezek után felmerült, hogy síkpolarizált antennák használata esetén a horizontális vagy
a vertikális sík vétele el®nyösebb, ill. hasznosnak mutatkozott a két síkban vett jelek
összehasonlítása. Ezért készült egy negyedik antenna is, két keresztdipóllal, amiknek a
vett jeleit két külön egység dolgozza fel. Ez látható a 5 ábrán.

5. ábra. Kereszt dipol

6. Antennák és bemérésük

A QFH, a két különböz® polarizációval m¶köd® turnstile, a GP és a keresztipól alkotja az
antennafarmot, ahogy azt a 6 és 7 ábrákon látható.
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6. ábra. Antenna "farm"
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7. ábra. Antennák

Minden egyes antennához készült külön - külön bemért sávsz¶r®s LNA, a további
egységek a fenti rajzon láthatók. A GP LNA-ja Kuhne gyártmány.
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8. ábra. Bemérés

9. ábra. Rendszer felépítés
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7. Összehasonlítás

Az egyszer¶ antennák hatékonyságát a legmeggy®z®bben bizonyítják a ma reggeli vételi
eredmények és a leaderboardon látható ranglista. A leaderboardon (11 ábra) láttuk, hogy
HA6NAB éppen ma lépte túl a százötvenezer feltöltött adatcsomagot. Szép eredmény!

10. ábra. Vétel reggel
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11. ábra. Els® 25
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