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Radiocomunicações na ISS



  

Equipamento de amador na ISS

● Para uso em caso de emergência
● Para promoção das actividades 

espaciais, em particular junto dos mais 
novos (escolas) através dos 
radioamadores

● Como actividade de tempos livres (fora 
do período normal de trabalho)



  

ARISS - Amateur Radio on the ISS

Objectivos da ARISS
● Estimular entre os jovens o interesse em assuntos de ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática (STEM).
● Proporcionar uma oportunidade educacional para estudantes, 

professores e o público em geral sobre exploração espacial, 
tecnologias espaciais e comunicações via satélite.

● Fornecer um sistema de comunicação de contingência para a 
NASA e tripulação da ISS.

● Fornecer à tripulação outro meio de interagir directamente com 
uma comunidade fora da ISS, incluindo amigos e familiares.



  

Indicativos usados na ISS

São estes os indicativos usados pelos amadores na ISS:

● Russos: RS0ISS

● Norte Americanos: NA1SS

● Europeus: DP0ISS, OR4ISS, IR0ISS

● Packet Station Mailbox: RS0ISS-11 and RS0ISS-1



  

Antenas na ISS 

● Existe um conjunto de quatro antenas instaladas no Módulo de Serviço 

ISS, actualmente ligadas ao rádio Kenwood D710E. 
● Três das quatro antenas são idênticas e cada uma permite 

operações de emissão e recepção em 2 metros, 70 cm, banda L e 
banda S. 

● As mesmas antenas permitem a recepção do sistema Glisser TV 
Russo, usado durante os passeios espaciais (EVA). 

● A quarta antena possui um chicote vertical de 2,5 metros de 
comprimento que pode ser usado em HF. 

● Existem duas antenas instaladas no Módulo Columbus, actualmente 
ligadas ao rádio Ericcson. As frequências disponíveis são as 
mesmas (2 m, 70 cm, banda L e S). 



  

Equipamento na ISS (19Nov2019)

Rádios no Módulo Columbus:

● O sistema Ericsson VHF – Packet está 
activo. 

Nota: as EVAs dos EUA para o 
restante ano têm como alvo 22 Nov e 2 
Dez. Possivelmente 7 Dez e/ou 11. A 
EVA Russa foi adiada para Jan 2020. 

● Ericsson UHF – Armazenado.

● MarconiISSta – Armazenado 
temporariamente.

Rádios no Módulo de Serviço:

● Kenwood D700, estação 1 (entregue 
em 2003) – Armazenado.

● Kenwood D700, estação 2 (entregue 
em 2008) – Armazenado.

● Kenwood D710E (entregue em 2014 
para MAI-SSTV) – Suporte a contactos 
de voz agendados na Rússia. Continua 
a apoiar todos os contactos com 
escolas.



  

IORS - Interoperable Radio System

● Novo equipamento 
de amador para a 
ISS

● Actualmente em 
fase de testes 

● Previsto estar 
pronto para envio 
no final do ano



  

IORS - Interoperable Radio System

● É chamado Interoperable porque 
foi projectado para ser operado 
em qualquer parte da ISS. 

● Será usado nas duas áreas com 
antenas de amador: o Módulo 
Columbus e o Módulo de Serviço 
Russo. 

● Inter-operabilidade quer dizer 
usar os cabos de energia 
existentes e mover o 
equipamento entre os diferentes 
módulos, em caso de avarias.

● Permite operar a 120VDC, 
28VDC e 28VDC



  

Modos usados na ISS

● FM – para os QSO em fonia
● Packet Radio – 1200 baud
● SSTV – PD120 (MMSSTV)

● HAMTV – DATV (actualmente INOP)



  

SSTV Agosto 2019



  

Frequências da ISS

Frequências actualmente usadas para QSO com a ISS:

● Fonia e SSTV downlink: 145.80 

● Uplink Fonia: 145.20 

● VHF Packet uplink and downlink: 145.825 

● UHF Packet uplink and downlink: 437.550

● Repetidor UHF/VHF uplink: 145.99 (PL 67 Hz)

● Repetidor UHF/VHF downlink: 437.80



  

Como obter a QSL da ISS

QSL Manager:

Christophe Candébat , F1MOJ

ARISS Europe QSL Manager

19 Chemin des Escoumeilles

66820 Vernet les Bains

France



  

Dicas para contactos em fonia

● Seguir atentamente as actividades da ISS
● Conhecer os componentes das diferentes 

tripulações
● Acompanhar o horário de trabalho
● Usar as órbitas mais favoráveis (NW ou SW)
● Melhorar a estação (antenas direccionais, pré-

amplificadores, amplificadores, seguimento 
automático, etc.)



  

 BOA SORTE

           73 F.Costa, CT1EAT/M0HOJ 
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