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AMSAT – Parceira no desenvolvimento do 
radioamadorismo

Do OSCAR 1 ao OSCAR Cento e Tal! O 
futuro dos satélites de Amador olhando 
para o passado.

● Baseado na minha experiência (1992-2004)

● Apenas satélites OSCAR (satélites RS 
excluidos)



OSCAR vs AMSAT
Projecto OSCAR 

● Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio.
● No início dos anos 60, na costa Oeste dos EUA.
● Formado por radioamadores do Radio Clube de  Redondo Beach, 

California.
● Construiu os 4 primeiros satélites de amador.

AMSAT
● Constituída em 1969, em Washington DC.
● Fundada por radioamadores que trabalhavam no Goddard Space 

Flight Center (NASA) e na região de Baltimore.
● Versão Costa Este (dos EUA) do Projecto OSCAR.



Requisitos para número OSCAR 

1) O uso de frequências pelo satélite nas bandas amadoras deve ter 
sido coordenado antes do lançamento através da coordenação de 
frequências estabelecida IARU/AMSAT.

2) O satélite deve ter atingido a órbita e/ou ter sido lançado com 
sucesso.

3) Uma vez em órbita, um ou mais transmissores devem ter sido 
activados com êxito no serviço de satélite amador.

Após o cumprimento dos requisitos acima, a organização ou 
organizações construtoras ou o(s) proprietário(s) do satélite devem 
solicitar que a AMSAT-NA atribua um número OSCAR.

Nota: não é necessário que um número OSCAR seja atribuído a um 
satélite para que ele seja legitimamente reconhecido e utilizado no 
serviço de satélite amador. No entanto, os números da OSCAR são uma 
orgulhosa tradição do radioamadorismo, que esperamos que continue 
por muitos anos.
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Tipos de órbitas 

Tipo de Órbita Distância 

LEO Low Earth Orbit 200 – 2000 
km

MEO Medium Earth 
Orbit

2000 – 35000 
km

GEO Geostationary 
Orbit

36000 km

HEO Highly Elliptical 
Orbit 

200 – 50000 
km
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Satélites construidos pelas 
AMSAT



OSCAR I
● Lançado em 12 Dez 1961 desde 

Vandenberg, EUA
● Construido numa garagem 
● Baliza em 144.983 MHz
● Potência 140mW
● Funcionou durante 22 dias
● Foi escutado por 570 radioamadores em 

28 países.



OSCAR I (cont.)
Singularidades do satélite OSCAR-I 

● Construído apenas por (radio)amadores
● Lançado cerca de quatro anos após o 

Sputnik-1
● Primeiro satélite que não era a carga 

principal do foguetão
● Primeiro satélite não governamental 

privado



OSCAR II e III
OSCAR II 

● Foi lançado em 2 Jun 1962 desde Vandenberg, EUA. 
● Era uma versão melhorada do OSCAR I. 
● A baliza em 2m operou durante 18 dias.

OSCAR III foi lançado em 3 Mar 1965 desde Vandenberg, EUA. 
● Foi o primeiro satélite de amador com transponder linear (1W e 50 kHz de 

largura), que permitiu contactos na faixa de 2 metros (uplink em 146 MHz e 
downlink de 144 MHz).

● Foi operado por mais de 1000 radioamadores em 22 países durante 18 dias. 
● Foi o primeiro satélite amador a operar com energia solar 
● O Early Bird, também conhecido como Intelsat I, o primeiro satélite de 

comunicações comerciais do mundo, foi lançado 28 dias depois. 



OSCAR IV
OSCAR IV 

● Foi lançado em 12 Dez 1965 desde Cape Canaveral, EUA. 
● O transponder (uplink em 144 MHz e downlink em 432 Mhz 

3W e 10 kHz) 
● Operou durante 85 dias, mas foram feitos apenas 12 QSO (em 

grande parte devido ao satélite não ter atingido a orbita 
planeada, devido a falha do foguetão).

● Foi a primeira tentativa de atingir uma órbita High Earth Orbit 
(HEO) ou Geoationary Earth Orbit (GEO), posteriormente 
classificada pela AMSAT como Fase 3 e Fase 4.

● Primeira comunicação direta via satélite entre os Estados 
Unidos e a URSS.



OSCAR 5 e 6
AMSAT-OSCAR 5 (AO- 5) 

● Foi lançado em 23 Jan 1970 desde Vandenberg, EUA. 
● Construido por estudantes Australianos, tinha uma baliza em 2m 

e outra em 10m, que operaram durante 23 e 46 dias, 
respectivamente.

● Foi o primeiro satélite de amador a ser controlado remotamente.

AMSAT-OSCAR 6  (AO-6) 
● Foi lançado em 15 Out 1972 desde Vandenberg, EUA. 
● Durante 4 anos e meio permitiu efectuar contactos de forma 

regular através dos seus 3 transponders, e em dual-hop via AO-
7. 



OSCAR 7
AMSAT-OSCAR 7 (AO-7)(P2-B) 

● Foi lançado a 15 Nov 1974 desde Vandenberg, 
EUA. 

● Operou durante 7 anos, até a bateria ter entrado 
em curto-circuito em 1981.

● Voltou a ser escutado em 21 Jun 2002 por Pat 
Gowen, G3IOR! 

● Os seus 2 transponders continuam activos (45 
anos!), desde que os painéis solares estejam 
iluminados.



OSCAR 8
AMSAT-OSCAR 8 (AO-8) (P2-D) 

● Foi lançado em 5 Mar 1978 desde 
Vandenberg, EUA. 

● Foi construido por radioamadores de EUA, 
Canadá, Alemanha e Japão. 

● Tinha 2 transponders (V/U e V/H) e duas 
balizas (em 70cm e 10m). 

● Operou até meados de 1983.



OSCAR 9
UoSat-1 ou UoSAT-OSCAR 9 (UO-9) 

● Foi lançado em 6 Out 1981 desde Vandenberg, EUA. 
● Foi o primeiro satélite da Universidade de Surrey. 
● Dispunha de 4 balizas (146 e 435 MHz, 2.4 e 10.5 

GHz) e várias experiências cientificas.
●  A baliza em VHF transmitia telemetria em PR 

(1200bd).
●  Cessou a operação a 13 Out 1989 quando reentrou 

na atmosfera. 



OSCAR 10
AMSAT-OSCAR 10 (AO-10) (P3-B)  

● Foi lançado a 16 Jun 1983 desde Vandenberg, EUA. 
● Foi construido pela AMSAT-NA e AMSAT-DL, com 

contribuição de grupos de amadores do Canadá, 
Hungria e Japão.

● Devido a uma colisão como foguetão, nunca atingiu a 
orbita prevista, o que teve diversas consequências 
negativas (o motor falhou parcialmente, o computador 
foi destruído pela radiação, etc.) 

● Apesar das limitações técnicas, operou até 2003 – 20 
anos!!! 
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OSCAR 11
UoSat-2 ou UoSAT-OSCAR 11 (UO-11) 

● Foi lançado em 1 Mar 1984 desde Vandenberg, 
EUA. 

● Foi o segundo satélite da Universidade de Surrey. 
● Era um clone do UO-9, com melhores painéis 

solares. 
● A baliza em VHF transmitia telemetria em Packet 

Radio (1200bd).
●  A 24 de Fevereiro de 2019 ainda continuava 

activo – 35 anos contínuos!!!



OSCAR 12
JAS-1a ou Fuji-OSCAR 12 (FO-12) 

● Foi lançado em 12 Ago 1986 desde 
Tenagashima, Japão. 

● Foi desenvolvido pela JAMSAT, JARL, NEC e 
NASDA. 

● Dispunha de uma BBS (modo JD) e 
transponder analógico (Modo JA). 

● Devido a eclipses prolongados, as baterias 
falharam e foi desligado a 5 Nov 1989.



OSCAR 13
AMSAT-OSCAR 13 (AO-13) (P3-C) 

● Foi lançado a 15 Jun 1988 desde Kourou, Guiana 
Francesa. 

● Era um clone do AO-10 e, contrariamente a este, 
atingiu a orbita prevista (Molniya, elíptica)

● Foi construido pela AMSAT-DL com contribuição de 
outros grupos de amadores.

● Foi, provavelmente, o satélite mais bem sucedido 
até hoje.

● Reentrou na atmosfera a 5 Dez 1996! 



OSCAR 14, 15, 16, 17, 18 e 19

UoSat-3, UoSat-4, PACSAT, DOVE, WEBERSAT e 
LUSAT foram lançados a 22 Jan 1990 desde Kourou, 
Guiana Francesa. 

● Foi utilizada pela primeira vez a plataforma ASAP 
(Ariane Structure for Auxiliary Payloads). 



OSCAR 14 e 15
UoSAT -3 ou UoSAT-OSCAR 14 (UO-14) 

● Estava equipado com um sistema digital de 
Store and Forward (PACSAT) a 1200bd. 

● Posteriormente passou ao serviço comercial.

O UoSat-4 ou UoSAT-OSCAR 15 (UO-15) 
● Falhou ao fim de 2 dias devido a problemas 

electricos.



OSCAR 16, 17, 18 e 19 
● O PACSAT ou AMSAT-OSCAR 16 (AO-16) foi construido pela 

AMSAT-NA e dispunha de um sistema digital de Store and 
Forward (1200bd).

● O DOVE (Digital Orbiting Voice Encoder) ou DOVE-OSCAR 17 
(DO-17) foi patrocinado pela AMSAT-Brasil e, como o nome 
indica, transmitia mensagens em voz digitalizada (e PR)

● O WEBERSAT ou Webersat-OSCAR 18 (WO-18) foi 
patrocinado pela Weber State University do Utah. Além de um 
sistema digital de Store and Forward, dispunha de uma camera 
CCD para transmissão de imagens a cores.

● O LUSAT ou LUSAT-OSCAR 19 (LU-19) foi construido pela 
AMSAT Argentina e dispunha de um sistema digital de Store and 
Forward semelhante ao do AO-16.



DOVE DO-17
Foi o primeiro satélite escutado por 
CT1EAT



OSCAR 20
JAS-1b ou Fuji-OSCAR 20 (FO-20) 

● Foi lançado em 7 Fev 1990 desde 
Tenagashima, Japão. 

● Eram em tudo semelhante ao FO-12: 
dispunha de uma BBS (modo JD) e 
de um transponder linear  (modo JA). 

● Após 1996 passou a operar 
exclusivamente em modo JA. 



OSCAR 21
RS-14 ou AMSAT-OSCAR 21 (AO-21) 

● Foi lançado a 29 Jan 1991, 
● Era uma joint venture entre a AMSAT-U e AMSAT-DL. 
● O módulo amador fazia parte do satélite INFORMATOR-1.
● Dispunha do sistama RUDAK-2 que permitia o gravação e 

retransmissão de mensagens (voz digitalizada) e imagens 
(em modo FAX), telemetria em AX.25 e um transponder 
em FM. 

● Foi um grande sucesso mas, infelizmente, quando a 
missão do satélite principal foi atinginda, o satélite foi 
desligado.



RUDAK II AO-21 (RS-14)
RUDAK - Regenerativer Umsetzer für Digitale Amateurfunk 
Kommunikation (Conversor regenerativo para comunicação digital 
de radioamador)



OSCAR 22
UoSat-5 ou UoSAT-OSCAR 22 
(UO-22) 

● Foi lançado em 17 Jul 1991 
desde Kourou, Guiana Francesa. 

● O quinto satélite da Universidade 
de Surrey dispunha de sistema 
digital de Store and Forward 
(PACSAT) a 9600bd!
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OSCAR 23
● KITSAT-A ou KITSAT-

OSCAR 23 (KO-23) 
● Foi lançado em 10 Ago 

1992 desde Kourou, 
Guiana Francesa. 

● Era uma versão 
melhorada do UO-22 e foi 
construido por alunos do 
Korean Advanced Institute 
of Science and Technology 
(KAIST). 



OSCAR 24
ARSENE-OSCAR 24 (AO-24) 

● Foi lançado a 13 Mai 1993 desde Kourou, Guiana Francesa. 
● O ARSENE (Ariane Radio-Amateur Satellite Enseignement 

Espace) foi desenhado e construido por um grupo de 
amadores (RACE) da agência espacial francesa (CNES).

● Foi projectado para uma órbita elíptica alta, com o 
objectivo de ser um digipeater espacial em 1200bd. 
Infelizmente o transponder VHF falhou logo após o 
lançamento.

● Foi então activado o transponder linear na banda S, que 
funcionou durante alguns meses, mas também este viria a 
falhar (a 9 Set 1993).



OSCAR 24 (cont.)



OSCAR 25, 26, 27 e 28
● KITSAT-B, ITAMSAT, AMRAD e POSAT-1  foram lançados 

(com a plataforma ASAP) a 26 Set 1993 desde Kourou, Guiana 
Francesa. 

● O KITSAT-B ou KITSAT-OSCAR 25 (KO-25). Tal como o KO-
23, estava equipado com um sistema digital de Store and 
Forward (PACSAT) a 9600bd, camera CCD e várias experiências 
cientificas. 

● O ITAMSAT ou Italy-OSCAR 26 (IO-26) estava equipado com 
uma BBS a 1200bd semelhante ao AO-16/LO-19.

● O AMRAD ou AMRAD-OSCAR 27 (AO-27) Uma vez 
terminada a missão comercial, iniciou a missão amadora como 
repetidor espacial em FM. Esteve operacional até Outubro de 
2012 – quase 20 anos! 



OSCAR 28
● O PoSAT-1 ou PoSAT-OSCAR 28 (PO-28) foi 

construido por um consorcio de várias empresas 
Portuguesas e pela Universidade de Surrey (SSTL).

● Tinha uma componente comercial, cientifica e 
amadora.

● Dispunha de um transponder e BBS a 9600bd.
● Operou como PACSAT durante algumas semanas 

em 1994.
● Apesar de várias tentativas, nunca mais regressou 

ao serviço amador :o(



OSCAR 29
JAS-2 ou Fuji-OSCAR 29 (FO-29) 

● Foi lançado a 17 Ago 1996 desde 
Tenagashima, Japão. 

● Semelhante ao FO-20, dispunha de 
uma BBS (modo JD) e de um 
transponder linear (modo JA), além 
de um digi-talker. 

● Esteve operativo até 2010.   



OSCAR 31 
TMSAT-1 ou Thai-
MicroSat-OSCAR 
31 (TO-31) 

● Foi lançado a 10 Jul 
1998 desde 
Baikonur, 
Casaquistão. 

● Era semelhante ao 
KO-23 mas, além de 
9600bd, também 
transmitia a 
38400bd.   



OSCAR 36 
UoSat-12 ou UoSAT-OSCAR 36 (UO-
36) 

● Foi lançado a 21 Abr 1999 desde 
Baikonur, Casaquistão. 

● Foi o primeiro mini satélite construido 
pela Universidade de Surrey. 

● Era do tipo PACSAT e, tal como o TO-31, 
transmitia a 9600 e 38400bd.   



OSCAR 36 
  



OSCAR 40
AMSAT-OSCAR 40 (AO-40) (P3-D) 

● Foi lançado a 16 Nov 2000 desde Kourou, Guiana Francesa. 
● Foi o maior e mais complexo satélite desenhado e 

construido por amadores.
● O projecto foi liderado pela AMSAT-DL, suportado pela 

AMSAT-NA e AMSAT-UK, além de outras organizações e 
radioamadores a titulo individual.

● Após os lançamento sofreu vários acidentes e teve uma 
morte prematura...

● No entanto foi um sucesso no periodo em que esteve 
activo (até Janeiro 2004). 



Orbita do OSCAR 40
 



Satélites Activos
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