
TÜRKİYE’NİN İLK 10 GHZ BEACON’U 

Türkiye’nin ilk 10 GHz beacon’u Ankara’da 12 Ağustos tarihinde TA2NC tarafından devreye alınmış 

olup, uzun süreli çalışma testleri sonrası şehrin her tarafından ulaşılabilecek bir noktaya taşınmıştır.  

KM68JV28 Locator’unda (Mustafa Kemal Mah.) bulunan beacon ile, Ankara’da bulunan bazı 

amatörler tarafından RX testi yapılmış ve beacon’u duyan istasyonlara bir SWL sertifikası 

gönderilmiştir. 

Beacon 1-1.5W civarı bir çıkış gücü, 16dBm “Yatay polarizasyon” slot anten , 10 GHz sinyal/CW 

üreteci ve bir 10 GHz power amplifier’dan oluşmaktadır. 

Beacon 10.451,800 MHZ frekansında çalışmakta olup dinlemek için; 

 Bir adet LNB (PLL’li modeller tercih edilmelidir. Türkiye’de MAG marka LNB’ler uygun fiyata 

temin edilebilir iken daha kararlı olan BullsEye LNB aliexpress gibi sitelerden bulunabilir) 

 Bir adet BiasTee devresi (Temelde bir bobin ve bir mercimek kapasitörden oluşan bu devre 

için de hazır kartlar Aliexpress’ten temin edilebilir ya da ilgili amatör kendi kolaylıkla 

yapabilir) 

 Bir adet SDR veya 700 MHz civarı dinleme yapabilen SSB/CW destekli alıcı ve SDR sinyalini 

dinlemek için bilgisayar veya OTG destekli cep telefonu  yeterli olmaktadır.  

SDR’lar genelde 2 GHz ten yukarı çıkamasalar da, kullanılan LNB ile 10 GHz lik bu sinyal 701 MHz 

civarına inmektedir.  

Şehir içi haberleşmeler için ilave bir çanak ihtiyacı bulunmamakla beraber 100km veya daha uzak 

mesafeler ya da direkt bir görüş alanı yok ise çanak anten faydalı olacaktır. Özellikle yüksek bulutlu 

yağışlarda (Bahar ve yaz yağmuru gibi) bu frekansta 300/400km gibi mesafelerden bile Beacon’un 

duyulabilmesi beklemektedir. Ayrıca şehir içinde direkt bir görüşe sahip olmayan istasyonlar, 

etraflarındaki yüksek binalardan yansıma yolu ile de beacon’u duyabilirler.  

Bu beacon ile 10 GHz bandında çalışma şansı ile Ankara ve çevre illerden propagasyon şartları, pasif 

radar denemeleri, rain scatter, snow scatter, airplane scatter gibi çalışmaların yapılabilmesi 

amaçlanmıştır. 
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Beacon ile yapılan denemeler ile ilgili https://ta2nc.blogspot.com/search/label/10%20ghz adresinde 

değişik çalışmalar ve videolar bulunabilir. 

Ankara veya dışından deneme yapıp beacon’u duymayı başaran istasyonlar kısa bir video ile 

duyduklarını belgeleyebilir ise, çağrı işaretleri, konumları (Locator olarak) , tarih/saat bilgisi ile TA2NC 

ile paylaştığında kendilerine sertifikaları gönderilecektir. 
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