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Riihimäen ABC- liikennemyymälän
kokoustiloissa (Kinturintie 2)
Esillä sääntömääräiset asiat
Tervetuloa kauempaakin ABC:lle ja
nauttimaan legendaarisista radioatiivisista pullakahveista.
Samalla linjaamme 2017 toiminnan
suuntaa eli voit oikeasti taas vaikuttaa.

Suuri Baluni–
numero

Puheenjohtajan jorinat
Sakke kömpi kerhoillasta kotiin. Oli taas ollut niin paljon asiaa biimeistä, stakeista ja jostakin ihmeen peverakeista, että oksat pois. Helppohan se on ison tilan omistavilla rikkailla johtajilla asemia rakennella.
Koittaisivat ite rivarin taakse asemaa laittaa…
Mara puhisi kiukusta. Ei 20m 4 yli 4 yli 4 ole vielä mitään. Vähintään
vitosella pitäisi alkaa ja vielä yksi yli. Entä sitten 160m? Siellä pelkällä
dipolilla mitään tee. Kyllä ryhmä pitää olla ja 1,5kW minimien kohdalla.
Ville ajeli haukotellen kotiin. Minkä ihmeen takia noin isoja mastoja ja antenneja pitää rakennella. Sitä saa niin paljon pienemmillä antenneilla ihan yhtä lailla pidettyä dx-yhteyksiä vaikka kuun kautta. HF-miehet on niin outoja.
Sepi katsoi kärsimättömänä kelloaan. Auringon nousuun olisi muutamia tunteja aikaa ja pääsisi taas koittamaan Karibiaa 160m alueelta. Kontesterit… Ainoa mitä melkein osaavat on
kuunteluantennit ja täysin ainoastaan bandien tukkimisen.
Raimo istuskeli tv:n ääressä. 99 oli alkanut hiipua eikä sitä ketään tuntunut olevan paikallisella toistimellakaan. Kummaa vouhotusta mokomien diieksien takia. Hyvinhän se Pertsa taas
aamun ringissä Porista kuului. Ja 25 wattia pee-äs-koolla riitti komeasti diieksiin. Ihme sähellystä yksien pyttyjen takia.
Varsinkin kerhoilloissa tämän huomaa konkreettisesti, kun seuraa paikalla olevia kerholaisia.
Kaikilla sama harraste, mutta niin monia eri tapoja harrastaa. Ehkä siinä onkin yksi tämän
harrasteen hienouksista. Jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Tätä naputellessa alkaa olla vuosi
siitä, kun edellisessä syyskokouksessa sain kunnian toimia kerhomme puheenjohtajana. Viimeinen kulunut vuosi onkin ollut vähintäänkin mielenkiintoinen ja onkin ollut metkaa seurata
kerhomme toimintaa kokonaan toisesta perspektiivistä. Haasteellisinta onkin ollut toisinaan
ymmärtää harrasteemme moninaisuus ja osata tarjota jokaiselle jotakin yhdessä hallituksen
kanssa.
Viimeiseen vuoteen on mahtunut jälleen paljon touhua ja tohinaa vaikkei leiriä järjestetty
eikä liiton kevät- tai syyspäiviin päästykään järjestäjiksi. Kerhoillat ovat edelleen vetäneet
viikosta toiseen tuvan täyteen porukkaa ja niinpä keskiviikoista on tullut monille muillekin
kuten minullekin loistava tapa nollata ajatukset normaalista arjesta hyvässä seurassa. Toimintatorstai ”haudattiin” ja kuukauden viimeisiä keskiviikkoja lähdettiin rakentamaan erilaisten teemojen ympärille. On ollut kerhoaseman opettelua, sdr-radioita, digi-workkimista, paljon asiaa antenneista ja niin edelleen. Saatiinpa vuoteen vielä mahdutettua kerholaisille retkikin sekä vuosien virittelyn jälkeen on tulevan maston perustukset saatu valettua. Loppuvuodeksikin on vielä mukavasti ohjelmaa jäljellä, joten kannattaa seurata tulevia tiedotuksia
sekä kerhomme kotisivuja. Alareunasta olevasta kalenterista on helppo vakoilla tulevia tapahtumia ja kovasti tuo näyttää ensi vuoden osalta tyhjältä. Kulunut vuosi olikin kovin hfpainotteinen, joten jos ensi vuonna kalenteria saataisiin täytettyä myös vhf-asialla.
Kuten jo keväällä sanoinkin, niin hallitus tai puheenjohtaja ei kerhoa tee vaan sen tekee koko
porukka yhdessä. Kiitoksia siis omasta puolestani kuluneesta vuodesta. Ensi vuonna uudet
kuviot ja metkut.

☺

73:t, de Mikko OH3FOG

Baluni – ollako vai ei olla?
Alan vähitellen ymmärtää mitä lyhytaaltoantennit oikeastaan ovat. Tässä jutussa
keskityn koaksiaalikaapeleilla syötettyihin lanka-antenneihin. Tavallisimmat ovat dipolityyppisiä antenneja, joita syötetään enemmän tai vähemmän antennin keskeltä.
Tuollainen syöttötapa lykkää virran antennin haaroihin eli antenni on syöttöpisteen
kannalta ilmassa. Dipolin asento ei ole tämän jutun kannalta merkittävä seikka eli
vaaka- ja pystydipolit ovat samanarvoisia. Toinen joukko antenneja taas syöttää virran antenniin ja käyttää maata toisena kohtiona. Tyypillisiä ovat erilaiset vertikaalit
ja L- ja T-antennit.
Dipolityyppisistä antenneista esitetään säteilykuvioita ja syöttöimpedansseja olettaen, että dipolin haaroihin menevät virrat ovat yhtä suuret ja vastakkaisvaiheiset.
Toinen väittämä on, että syöttöjohdon pituus ei vaikuta lähettimen näkemään seisovan aallon suhteeseen, tässä yhteydessä syöttöjohdon häviöt oletetaan mitättömiksi.
Todellisissa antenneissa koaksiaalisyöttöjohto voidaan kytkeä antenniin siten, että
keskijohto kytketään yhteen dipolin haaraan ja vaippa toiseen dipolin haaraan. Tällöin antenni muuttuu kolmehaaraiseksi ja koaksiaalikaapelin vaippa toimii myös osana antennia.
Päätin tutkia miten tuo epäsymmetrinen antennin syöttö vaikuttaa antennin ominaisuuksiin. Tosin keskityn vain helpommin mitattavaan asiaan eli miten antennin impedanssi muuttuu ja miten paljon antenniin syötetystä tehosta löytyy koaksiaalikaapelin lähettimen puoleisesta maadoituspäästä. Toinen tarkastelukohde on kuinka paljon
virtabaluni muuttaa tilannetta ja miten häviötehot jakautuvat.
Siispä kaivoin esiin MMANA-GAL basic –nimisen antennisimulointiohjelman ja aloin
tutkistella miten antennin ominaisuudet riippuvat syöttöjohdosta ja balunista. Antennina käytin puolen aallon dipolia ja antennikorkeuksina neljännes- ja puolta-aaltoa.
Antennilangan paksuus oli oletusarvona 1,6 mm ja käytin sitä sellaisenaan. Syöttöjohdon halkaisija vaikuttaa tuloksiin jossain määrin, mutta RG‑58 halkaisija 6 mm
tuntui sopivalta. Oletin syöttöjohdon olevan koaksiaalijohto, joka on maadoitettu
enemmän tai vähemmän hyvin alapäästään.
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Maadoitusvastus
Siispä katsotaan mitä maadoistusresistanssi mahdollisesti vaikuttaa. Otetaan ensin
tutkisteluun
dipoliantenni
puolen aallon korkeudessa
ilman balunia. Maadoitusvastus tuntuu vaikuttavan aika
paljon kuten kuvasta 1 nä-

kyy. Pompulat osoittavat häviötehon maadoitusvastuksessa ja neliöt jännitteen,
kun antenniin syötetään yksi kilowatti. Vastusasteikko on logaritminen suuren vastusalueen johdosta, vastusarvon kymmenkertaistus on aina samanmittainen. Kuvasta näkyy mukavasti kuinka generaattorin impedanssin suuruiseen vastukseen
siirtyy suurin teho; tällä ker2
taa 130 W.
Siispä laitetaan kunnon 3 kilo
-ohmin baluni dipolin syöttöpisteeseen. Ainakin häviöteho
on lähes kadonnut, kuva 2.
Kokonaiskuva tulee selvemmäksi, kun otetaan käyttöön
insinöörin logaritmitemppu
myös pystyakselin osalta.
Samalla saadaan helpommin
mukaan tulokset ilman ja
balunin kanssa. Kuvassa 3 yhtenäinen viiva on maadoitusvastuksen jännite ilman
balunia ja kaksoisviiva kol3
men kilo-ohmin balunin kanssa.
Jännite ei yksinään kerro
kuinka paljon tehoa häviää
maadoitukseen ja kuvasta 4
näkyy miten baluni pienentää
häviötehoa merkittävästi.
Edellä syöttöjohdon pituus oli
puoli aallonpituutta eli ilman
balunia syöttöjohdon alapäässä näkyi likimain dipolin
puolikkaan impedanssi ja sen
johdosta suurin teho maadoitusvastukseen siirtyy maadoitusvastuksen arvoilla 30 –
70 ohmia. Tuo taitaa vastata
alle yhden metrin mittaista
maadoituspiikkiä, johon puserretaan yli 100 W häviötehoa. Suurilla maadoitusvastuksen arvoilla balunin teho
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pienenee, koska sen impedanssi jää pieneksi maadoitusvastukseen nähden.
Laskin antennin neljännesaallon korkeudelle ja lyhensin sitä, jotta antenni olisi likimain resonanssissa 10 MHz taajuudella. Neljännesaallon mittaisen syöttöjohdon
vaipan muodostama siirtojohto on varsin suuri-impedanssinen ja muuntaa tuon
puolikasantennin impedanssin mahdollisimman suureksi maadoitusvastuksessa.
Jutun tilan säästämiseksi
seuraavissa kuvissa on vain
5
logaritminen asteikko vaakaja pystysuunnassa. Kuvasta
5 näkyy myös, että jännite
ilman balunia, yhtenäinen
viiva, kasvaa varsin suureksi
eli sadoiksi volteiksi 10 kiloohmin maadoitusvastuksessa. Kuvan ulkopuolelta kerrottuna resonanssin takia 100
kilo-ohmin vastuksessa jännite nousee yli kahden kilovoltin ja sitä suuremmilla maadoitusvastuksilla 17 kV eli taitaisi synnyttää koronapurkauksen. Toisaalta syöttöjohdon alapäässä olevan rigin kapasitanssi maahan alkaa vaikuttaa ja jännitteennousu tuolla syöttöjohdon pituudella jää pienemmäksi, koska resonanssitaajuus
pienenee. Kuva 6 näyttää,
että suurimman tehon paikka 6
siirtyy suuremman maadoitusvastuksen kohdalle. Toisaalta huonokin maadoitus
auttaa, kunhan on edes maadoituspiikki. Kolmen kiloohmin balunin vaikutus on
huomattava ainakin jännitteen osalta. Tarkkaan katsottuna pienillä maadoitusvastuksen arvoilla baluni hieman
lisää syöttöjohdon vaipan virtaa, siitä enemmän myöhemmin kun vertaa keskenään puolen- ja neljännesaallon
korkeudessa olevien antenneja, niin tulokset ovat maadoitusvastuksen kannalta
katsottuna toistensa vastakohtia.
Syöttöjohdon pituus
Noissa laskelmissa rigi oli maassa suoraan antennin alapuolella. Yleensä kuitenkin

rigi on enemmän tai vähemmän sivussa ja syöttöjohto on vastaavasti pitempi. Tutkistelin miten syöttöjohdon pituus vaikuttaa tuloksiin noilla antennikorkeuksilla.
Hihasta vetäen valitsin keskivaiheilta maavastuksen arvoksi 200 ohmia. Syöttöjohdon lisäpituuden laitoin kohtisuoraan antennista sivulle, jolloin sen impedanssi on
mahdollisimman suuri. Toisaalta kytkentä 90 asteen 7
kulmassa olevien syöttöjohdon osien välillä on suurehko.
Tulokset noista laskelmista on
kuvassa 7, jossa on näytetty
maadoitusvastuksessa häviävä teho ilman balunia. Kuvassa 8 on tilanne kolmen
kilo-ohmin balunin kanssa.
Jännite vaihtelee tutusti samaan tapaan kuin häviöllisen
siirtojohdon jännite seisovan
aallon takia, no samasta asiastahan on kyse. Antennin
korkeus vaikuttaa siihen miten voimakkaasti syöttöjohdon pituus näkyy tuloksissa.
Balunilla on mielenkiintoinen
vaikutus eli se siirtää tehohäviöpiikkien paikkaa neljännesaallon verran. Tuo merkitsee sitä, että balunin hyöty
vaihtelee syöttöjohdon pituuden mukana, kuva 9.
Edellä käyttämäni syöttöjohdon vienti ilmassa vaakasuorassa poispäin antennista ei liene kovinkaan tyypillinen asennustapa. Kokeilin
toista ääripäätä eli syöttöjohto tulee antennista suoraan
alas ja kulkee lisämatkan 10
cm korkeudella maasta. Valitettavasti käyttämässäni ohjelmassa maa on ideaalinen
suoraan antennin alla, mutta
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varmaakin tulos on oikeansuuntainen. Kuvassa
10
syöttöjohto on 10 cm korkeudella maasta ilman balunia ja
kuvassa 11 balunin kanssa.
Maan lähellä oleva syöttöjohto on impedanssiltaan paljon
pienempi kuin ilmassa olevan
impedanssi ja siitä johtuen
sen pituus ei tässä tapauksessa juurikaan vaikuta, koska se siirtää 200 ohmin maa-
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häviövastuksen antennin alapuolelle. Pieni aaltoilu kielii
tuon siirtojohdon impedanssin olevan yli 200 ohmia.
Simulointeja neljännesaallon
korkeudessa olevalla antennilla lienee turha tehdä; tulos
lienee varsin samanlainen.
Jos olisin valinnut maadoitusvastukseksi joko hyvin pienen tai hyvin suuren, niin
tulos olisi ollut mielenkiintoisempi ja syöttöjohdon pituus
olisi vaikuttanut enemmän.

11
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Balunin impedanssi
Tuo 47,7 µH baluni eli kolmen kilo-ohmin impedanssi
10 MHz taajuudella on varsin
hyvä baluniksi. Entäs, jos
muutetaan balunin induktanssia, kun syöttöjohto on
neljännesaallon mittainen?
Balunin induktanssin pienentäminen lisää maavastuksen häviötehoa kuvan 12 mukaisesti, jopa pienillä arvoilla lisää häviötä verrattuna tilanteeseen ilman balunia.
Jos laittaakin balunin syöttöjohdon alapäähän, niin sen vaikutus on tässä tilanteessa vähäisempi kuvan 13 mukaan

Balunin paikka
Sitten tuli mieleen tutkiskella
mitä tapahtuu, jos laittaa
toisen balunin syöttöjohdon
alapäähän.
Selviäisiköhän
huonommilla baluneilla? Jos
syöttöjohdon pituus on puoli
aallonpituutta, niin lisäbaluni
auttaa vajaa kolme desibeliä
eli varsin vähän. Jos syöttöjohto on neljännesaallon mit13
tainen, niin tilanne on aivan
toinen ja lisäbalunin vaikutus
on huomattava. Balunien impedanssin on oltava kuitenkin
riittävän suuria, katso kuva
14. Balunien induktanssien
arvo pienentyessä ilmeni yllättävä ominaisuus, balunit
lisäsivät maavastuksen häviötehoa!
Yksinkertaistaen
ilmiö johtuu siitä, että sopivan mittainen siirtojohto
14
muuntaa antennin puolikkaan
ja ensimmäisen balunin aiheuttaman suuren induktiivisen impedanssin kapasitiiviseksi impedanssiksi, joka
muodostaa toisen balunin induktanssin kanssa sarjaresonanssipiirin.
Tuollainen resonanssi syöttöjohdossa ei ole kovin toivottava, tosin balunit eivät ole
häviöttömiä, joten resonanssit eivät taida olla aivan noin
15
dramaattisia.
Mitenkäs sitten häviölliset
balunit toimivat kyseisissä
tilanteissa? Ainakin pitää tutkia miten suuria häviöitä jää
baluneihin. Balunien häviöteho tuotti mielenkiintoisia tuloksia ja yllätyksiä. Katsotaan
ensin neljännesaallon korkeudella olevien antennien tulok-

sia. Kuva 15 Näyttää miten maavastukseen menevä teho on pienentynyt etenkin
pienillä induktanssiarvoilla. Suositetuilla baluni-induktanssiarvolla 1,5 kilo-ohmia eli
17 µH baluniin häviää 5 W tehoa ja maahan menee 3 W. Kuin Q=1 eli tuon 17 µH
induktanssin kanssa on sar16 jassa noin yhden kilo-ohmin
vastus ja kokonaisimpedanssi
on noin 1,5 kilo-ohmia. Alhaalle sijoitettu baluni yllättää ja kerää itseensä rutkasti
tehoa yli 60 W, tosin maahan
menevä teho samalla pienenee, kuva 16. Tilanne balunin kannalta on hälyttävä ja
varmasti tulenarka!
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Laittamalla kaksi balunia toisen antennisyöttöön ja toisen
syöttöjohdon alapäähän tilanne helpottaa kuva 17. Tosin
ylhäällä oleva baluni edelleenkin hävittää tehoa enemmän kuin ollessaan yksin.
Sen sijaan alabaluniin ja
maahan ei häviä juurikaan
tehoa 1,5 kilo-ohmin baluneilla.

Puolen
aallon
mittaisella
syöttöjohdolla, kuvat 18 ja
19, Tehohäviöt ovat kohtuullisempia ja balunien 5 W tehohäviö saadaan vajaan 25
µH induktanssilla eli noin
kahden kilo-ohmin kokonaisimpedansilla. Tuplabalunilla
tilanne on suosiollinen ja baluneihin hukkuu selvästi alle
5 W, kuva 20.

Millaisia sitten ovat sopivat
baluniainekset, kun tarvitaan
häviöitä resonanssien pienentämiseen ja suuri induktanssi? Ferriittisydämisellä ba-
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lunilla on tuo ominaisuus, jos
käytetään sopivia materiaaleja eli EMC-vaimennukseen
tarkoitettuja
laatuja
HFalueella kuten Fair-Riten tai
Amidon ferriittejä numero 31
tai 43. Rautajauhesydämet
ovat tässä suhteessa huonompia, koska niiden häviöt
ovat pieniä ja riittävän induktanssin saamiseksi tarvitaan
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paljon kierroksia. Tosin rautajauhesydämen rinnalle voisi
laittaa vastuksen, mutta enpä
ole tuota nähnyt kenenkään
balunissa tehneen.
Kuvassa 21 esitän yhteenvetona miten baluni vaikuttaa
syöttöjohdon vaippaa pitkin
maadoitusvastukseen häviävään tehoon. Pilkkuviivat ovat
alhaalla oleville baluneille,
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ohmia.

yhtenäiset viivat ylhäällä oleville baluneille ja kaksoisviivat alhaalla ja ylhäällä oleville baluneille. Yleisesti ottaen
ylhäällä oleva baluni auttaa
aina. Alhaalla oleva baluni on
tehokas ainoastaan puolen
aallon tai sen monikerran
mittaisella
syöttöjohdolla.
Balunit ylhäällä ja alhaalla
antavat parhaan tuloksen, jos
balunien yhteenlaskettu impedanssi on yli kolme kilo-

SAS
Itselläni oli mielikuva, että syöttöjohdon vaippavirta näkyisi selvästi seisovanaallonsuhteessa.
Kuitenkin
22 useimmissa tapauksissa vaikutus on oli varsin vähäinen.
Pahin eteen tullut tilanne oli
neljännesaallon korkeudessa
oleva antenni ja syöttöjohdon
alapäässä oleva häviötön baluni tai oikeastaan virtakuristin, kuva 22. Häviöllinen baluni rauhoittaa tilannetta,
kuva 23, mutta yksinään
alapäässä ei ole järkevä ku-
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ten jo kuvasta 16 näkyi.
Säteilykuvio
Tähän mennessä lienee selvää, että dipoliantennin säteilykuvio ei ole syöttöjohdon
vaippavirran takia enää symmetrinen kahdeksikko vaan
jotain vääristynyttä kolmiulotteista kiemuraa. Tuo olisi toisen jutun aihe, mutta tässä
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esimerkki
yhdestä antennista.
kuva 24 on
piirretty kulmaan
25
astetta
säteilevästä
tehosta. Kuvan 25 antennin virtajakautuma
näyttää miten tuossa esimerkkiantennissa syöttöjohto on oleellinen osa antennia.

Havainto
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Nyt selvisi miksi isot pojat puoli vuosisataa sitten käyttivät balansoitua syöttöjohtoa tai pöydällä oli vapaasti seisova
mikki, johon ei lähetyksen aikana saanut
koskea eikä laittaa suuta liian lähelle RFsähköiskuvaaran takia. Lähettimen etuseinässä oli siihen aikaan kytkin kantoaallon päällekytkentää varten, PTT oli
lähes tuntematon käsite. Lähetysteho
muuten oli 50 W.
Opetus

Baluni on hyvä keksintö, joka vähentää ham sackiin vaeltavia häiritseviä suurtaajuusvirtoja ja jännitteitä. Balunin kuitenkin pitää olla riittävän suuri-impedanssinen
ja mieluummin häviöllinen. Riittävä impedanssi yleensä on 1,5 kilo-ohmia tai mieluummin enemmän.
Ensimmäinen baluni on syytä laittaa antennin syöttöpisteen, toisen voi laittaa syöttöjohdon alapäähän. Tehokkain välimatka baluneilla on neljännesaalto.
Balunin häviöt erityistilanteissa voivat olla vaarallisen suuria.
Vahinkovarautuma
Edellä esitetyt tilanteet ovat erikoistapauksia moniulotteisesta antennin syöttöjohdon balasoinnista. Muuttujina on antennin korkeus, syöttöjohdon pituus, syöttöjohdon sijainti maahan nähden, balunien lukumäärä ja sijainti, balunien induktanssit
ja häviövastukset sekä maadoitusvastus, joitakin mainitakseni. Laskelmissa olen
sijoittanut syöttöjohdon antenniin nähden symmetrisesti, jolloin antennielementtien suora kytkeytyminen syöttöjohtoon on minimoitu. Käyttämäni antenni oli symmetrinen dipoli ja antennin syöttö muusta kohdasta muuttaa tilannetta, mahdollisesti merkittävästi. Vaikka olen yrittänyt löytää hankalia yhdistelmiä tuolla balunin
Q-arvolla yksi, niin silti käytännössä voinee esiintyä vieläkin suurempia häviötehoja
vaikkapa jollain toisella Q-arvolla.
Reino, OH3MA
P.S. eli latojan huomautus. Jos luet tätä PDF– versiona, niin huomasin varmaan,
että Reiskan artikkelin kuvista asteikkoviivoja saattaa puuttua. Kun nostat PDF–
lukijasi suurennuksen riittävälle tasolle ruudulla eli tässä tapauksessa 250—300%,
niin viivat todennäköisesti maagisesti ilmaantuvat taas näkyviin. Ilmeisesti yhteensopimattomuusongelmista johtuvaa tai alkuperäisen taiton mahduttamisesta vihkomalliin A4:lle. Jos kuitenkin ruudullasi näyttää olevan selvä luettavissa on jokin
mennyt oiken ! Latoja pahoittelee taitamattomuudellaan lukijalle mahdollisesti aiheuttamaansa mielipahaa.

Erilaisten luonnonsuojelullisten alueiden aktivoitiin ja keräämiseen perustettu
”World Wide Flora & Fauna” ohjelma on saanut nyt myös virallisen kotimaisen
edustuksen eli FFF (Finnish Flora & Fauna). Suomen osaston vetäjänä on Timo,
OH7JHA.
Suomesta ohjelmassa on nykyisin 188 kohdetta pitkin maatamme. Kohteina tietysti kaikki kansallispuistot ja lisäksi lähinnä asetuksilla suojeltuja alueita ja mm. Metsähallituksen suojelemia maa-alueita esimerkiksi vanhojen metsien suojeluohjelmasta. Lähimpiä löytyy mm. Lopelta ja alle tunnin ajomatkan päässä Riihimäeltä
niitä on toistakymmentä. Allekirjoittanut on haalinut tähän listalle noin 144 kappaletta kohteista, joten toivottavasti nykyinen virallinen organisaatio jatkaa siitä kohteiden lisäämistä.
Suojelu– ja rauhoitusalueita
Suomessa kyllä riittää vielä
pitkäksi aikaa eli workkiminen ei ihan heti pääse loppumaan. Kohteesta on pidettävä vähintään 44 yhteyttä ja minimi aktivointiaika
on kaksi tuntia laskettuna
ensimmäisen ja viimeisen
QSOn aikojen erotuksena.
Näiden täytettyä kohde on
hyväksytysti aktivoitu.
WWFF– aktiviteetti on ollut
hyvää jo useamman vuoden
ja uskon sen niin säilyvänkin kun uusia maita on ohjelmaan liittymässä mukaan. Eurooppalaisella rintamalla tämä awardiohjelma on erityisen suosittu, mutta
hiljaa myös DX– maita on lähtenyt mukaan lisää.
Alla linkit kansalliselle ja kansainväliselle sivulle, josta löytyvät kohdelistat, säännöt
awardiohjelmat jne.
Aktivointien aloittaminen on erittäin yksinkertaista eikä edellytä ihmeellistä kalustoa. Muutaman vuoden kokemuksella aiheesta voin tarvittaessa neuvoa, opastaa
jne. pääsemään alkuun.
Linkit:

OHFF:
WWFF:

OHFF44.worldpress.com
WWFF.co

44 / 73 de Jukka, OH3OJ

Terveisiä kerhomme PEPAryhmältä
Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu eli VAPEPA on organisoitua, johdettua ja viranomaisia tukevaa
kansalaistoimintaa. Suomen Radioamatööriliitto kuuluu VAPEPAan yhtenä sen jäsenjärjestönä.
Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa on mukana 52 järjestöä ja nämä yhdessä muodostavat
maahamme 1 500 itsensä omin varoin kouluttautunutta ja kalustettua hälytysryhmää. Tähän
turvallisuusverkostoon kuuluu noin 22 500 vapaeehtoista.
Vapepan hälytystehtäviä oli vuonna 2015:
-Etsintöjä oli 218 kpl
-Ensihuollon tehtäviä oli 97 kpl
-Valmiushälytyksiä oli 43 kpl
-Muita tehtäviä oli 29 kpl
VAPEPA toimii aina ja vain viranomaisten käskystä, viranomaisten johtamana ja vain sellaisissa tilanteissa joissa viranomaisen omat voimat eivät yksin riitä ko. tilanteen hoitamiseen.
Suurin VAPEPA:n työsarka valtakunnallisesti on kadonneiden henkilöiden etsinnät, mutta
tehtävien määrä ja laatu vaihtelevat runsaasti paikkakunnittain.
Yli 4000 jäsentä käsittävä Suomen Radioamatööriliitto (SRAL) on Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun ainoa viestialan järjestö. Viranomaisten on mahdollista käyttää radioamatöörejä VAPEPA:n yhteistyön kautta tai tarpeen mukaan ottaa yhteyttä suoraan radioamatöörien hälytysryhmiin.
SRAL:n Vapepa-organisaatio muodostuu:

•

Liiton valtakunnallisesta Vapepa-ohjaajasta, jolla on apunaan viisihenkinen Vapepa-valiokunta.

•

Alueellisesti käytettävissä on 14 vanhan läänijaon mukaisiin OH-alueisiin nimettyä
Vapepapiiriohjaajaa ja avustavaa VAPEPA:n piiriohjaajaa. Nämä vastaavat maakuntatason VAPEPAyhteistyöstä ja ohjaavat maakuntien kerhojen Vapepaohjaajien toimintaa.

•

Paikallistasolla Vapaaehtoiseen Pelastuspalveluun sitoutuneissa radioamatöörikerhoissa on aina kerhon Vapepa-ohjaaja (59 kpl), joka vastaa oman paikallistason
radioamatöörien organisoitumisesta Vapepa:n yhteistyöhön ja hälytysryhmiin.

Kerhojen radioamatöörit muodostavat hälytysryhmiä, jotka organisoituvat VAPEPA:n Paikallistoimikuntien hälytysvahvuuksiin. Tämän lisäksi radioamatöörejä on runsaasti muiden järjestöjen hälytysryhmien joukoissa. Radioamatöörejä voidaan arvioida olevan hälytysryhmissä
noin 250 henkeä ja tukitoimiin on saatavissa n. 150 henkeä.
Riihimäen seudulla toimintaa koordinoi Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun Riihimäen paikallistoimikunta, johon kuuluu toistakymmentä harrasteyhdistystä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven
alueelta.
Paikallistoimikunnan toimintaan osallistuu TÄLLÄ HETKELLÄ 13 kerhomme jäsentä.
Vuosittain Kolmosten pepa-ryhmä osallistuu noin 2-5 etsintähälytykseen, paitsi tänä vuona
häytyksiä on ollut jo 7 (19.10.16 mennessä). Vapepa Riihimäen seudun paikallistoimikunta
järjestää jäsenjärjestöilleen erilaisia kursseja, koulutuksia sekä tapahtumia.
Lisätietoja antaa kerhomme pepa-manageri OH3SW !

Syysretki Elimäelle ja Pyhtäälle
Kerhon perinteinen retki korvautui viimevuonna kesäleirin järjestelyihin liittyneillä tilaisuuksilla Uimahallissa ja Lempivaarassa. Tämän vuoden matkaan kohdistui siis paljon odotuksia ja
jäsenistöltä kyseltiinkin useaan otteeseen
ehdotuksia sopivista
vierailukohteista.
Palaute oli valitettavan vähäistä, joten
matkan kohde ideoitiin lähinnä hallituksen toimesta.
Kohteen valinnassa oli
mielenkiintoisuuden
lisäksi
reunaehtoina
20 hengen majoituskapasiteetti ja sijainti
kohtuullisen
bussimatkan sisällä. Mikon
suhteiden avulla onnistuimme
järjestämään matkan yhdelle
Suomen merkittävimmistä kilpailuasemista
– Elimäen Mustilassa
sijaitsevalle OH5Z:lle.
Majoitus oli järjestetty isoon vuokramökkiin Pyhtäälle.
Matkaan päästiin sovittuun aikaan lauantaina – osallistujia oli ennakoitua vähemmän, joten
matka suoritettiin pikkuautoilla. Navigaattorit ohjasivat melko suoraan perille ja matka kulki
mm. Viestikallion antennien ohitse. Meitä oli vastaanottamassa Timo OG9X ja katselmus
aloitettiin
tietenkin
antenneista, joita oli
kalliolla useammassa
mastossa, joista osa
pyöri ja osa oli kiinteästi
suunna ttuja .
Lisäksi
kauempana
metsässä oli vielä 1
masto
ja
erilaisia
kuunte lua nte nneja .
Antennit olivat vakuuttavia, mutta suurin
hämmästyksen
kohde oli kuitenkin
multioperaattoriasemaan kuuluvat erilaiset kaistanpäästö- ja
muut suodattimet ja
kytkentävaihtoehdot
automaatioratkaisuineen.
Valtaosa oli
hankittu
Rankolta
4O3A, jonka sivuilta

(www.4O3A.com) voi
katsoa
lisätietoja.
Ratkaisu vaikutti sen
verran
monimutkaiselle ja ainakin tavalliselle
amatöörille
lähes
ylivoimaiselle
ymmärtää ja hallita,
että kaikki muutokset
ja korjaukset jäisivät
kyllä tekemättä – kun
kaikki toimii ja saa
hyvät
ohjeet,
niin
varmaan workkiminen
kyllä onnistuisi.
Kun siirryimme kohti
workkimistilana toimivaa rakennusta, niin
mukaan liittyi myös
aseman isäntä Peter
Tigerstedt
OH5NQ.
Peter on todellinen
Old Timer ja hän on osallistunut kontesteihin jo 1950 luvulta lähtien. Workkimistila oli vanhan
kanalan taaemmassa huoneessa ja oheisessa kuvassa näkyvät venäläisperäiset lineaariset
olivat etuhuoneessa lähinnä lämpö- ja äänisyistä. Varsinaista radiokalustoa ei normaalisti ole
paikalla vaan operaattorit tuovat kilpailuihin mukanaan omat radionsa.
Mustilaan oli kerätty myös omaan tilaansa kartanoon liittyviä museoesineitä. Peter esitteli
lyhyesti radioputkia kehitelleen Eric Tigerstedtin ”Suomen Edisonin” saavutuksia.
Pyhtään majoitustiloihin siirryttiin Loviisan kautta. Mökin läheisyydessä oli valtavia siirtolohkareita ja se oli odotusten mukainen - nukkumapaikkoja parisenkymmentä ja hyvät oleskelutilat sekä sisällä että isolla terassilla. Illan kuluessa myös sauna ja paljuallas sekä pihamaalla
ollut kota olivat kovassa käytössä. Radioita ei ollut käsikoneita lukuun ottamatta mukana,
joten keskityimme nokkakusoiluun. Paluu Riihimäelle tapahtui sunnuntaina puolen päivän
jälkeen.
Jorma, OH3EX

Postituslista ja jäsentiedot
Muistathan kerhon aktiivisimman tiedotuskanavan eli postituslistamme (oh3ad-l@oh3ad.fi),
joka tuo sähköpostiisi kerhomme jakelussa olevan ajankohtaisen informaation. Jos et vielä ole
listalla mukana se käy helposti ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Markolle, OH2LRD
(oh2lrd@sral.fi). Jäsentietojesi muutos käy myös helposti osoittamalla sähköpostisi Jormalle,
OH3EX (oh3ex@sral.fi). Samalla voit kertoa haluatko jäsenmaksun tai kerholehden paperipostin sijaan ainoastaan sähköpostitse.
Kun tunnet polttavaa halua tarttua kynään, niin älä tukahduta sitä tunnetta vaan siirrä tarina
vaikkapa Wordiin, sähköpostiin jne. ja meilaa oh3oj@sral.fi osoitteeseen. Lehdykkämme Rixun
Kolmonen ilmestyy puolivuosittain ja tarinasi ovat siihen aina tervetulleita. Myös artikkeliin liittyvä kuvamateriaali on omiaan elävöittämään tarinaa. Lukijoina ”alan ammattilaisia” eli juttusi ja
kokemuksesi kiinnostavat varmasti lukijakuntaamme.

