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Jäätteenmäki ja OH3OJ 

Olo oli varapuheenjohtajalla kuin 
pääministeri Jäätteenmäellä aikoi-
naan, kun ne faksit (huom. digimode) 
tulivat ihan pyytämättä ja yllättäen 
kuten myös kerhomme puheenjohtaja 
vetäytyminen hallitustyöskentelystä. 
Eriäväisyyksiä löytyy siitä, että pää-
ministerinä Jäätteenmäki ehti olla 
vain 68 päivää ja itse olen tuurajana 
jo sentään hieman pidempään kestä-
nyt. Toivottavasti löydämme puheen-

johtajan tulevalle kaudelle viimeistään syyskokouksessa; kaikki kandidaatit otetaan 
lämmöllä huomioon. 

2019 on kerhon ”pyöreitä vuosia” eli juhlimme 70 vuoden mittaista toimintaa. 
Maastamme tuskin kovin montaa kerhoa löytyy, joidenka historia ulottuu näin pit-
källe ja ollen vahvasti toimintakykyinen vielä tänään. Kerhotoiminnassa kaikki on 
lopulta kiinni ihmisistä ja heidän aktiivisuudestaan.  

Sosiaalisen median on kehuttu lisäävän yksilöiden kanssakäymistä ja laajentavan 
sosiaalisen kanssakäymisen rajapintaa. Tekisi mieli sanoa, mitä siitä toteamasta 
todella ajattelen, mutta silloin tästä tulisi K18 materiaalia. Jos kännykän jatkuva 
hipelöinti ja merkityksettömien kirjanlyhenteiden lähettely parantaa laadullisesti 
sosiaalisen verkon toimintaa niin olkoon sitten niin—minulle se on kuitenkin OMG ! 

Todellista sosiaalista kanssakäymistä on kun luvattoman pieneen kerhotilaan tun-
kee parikymmentä radioamatööriä jokaisena keskiviikkona satoi tai paistoi. Puheen 
sorina on vahvaa sekä polveilevaa ja ei lähellekään simplex kommunikointia. Illan 
mittaan puidaan monia asioita lähtien balunin parhaasta suunnittelusta ja toteu-
tuksesta  antennirakenteen kautta maailman politiikan kuumimpiin otsikoihin. 
Usein iltoihin sisältyy opastusta on sitten kyseessä workkiminen, lokiohjelman tai 
vaikka QSL:n tulostus vikuroivalla printterillä.  

Kerhoilloissa pätee vanhan sanonta mutta käänteisenä eli mitä useampi kokki sen 
parempi soppa. Sosiaalisen ryhmän, kuten nyt kerhomme, vahvuus piilee sen jä-
senten erilaisuudessa, niin persooniltaan kuin elämänalueiltaan. Erilaisuus tuo aina 
uusia näkökulmia, rikastuttaa keskusteluja ja vie asioita eteenpäin. Jos olisimme 
kaikki veistettynä samasta puusta ei ryhmä todellakaan toimisi ja ainakin olisi var-
sin pitkäveteistä menoa.  

Tule siis rohkeasti mukaan kerhoiltaan ja kerhon tapahtumiin ja koe tämä 
”vanhanajan Facebook” livenä. 



 

 

Kirkonmaan saari sijaitsee itäisellä Suomenlahdella Kotkan 
edustalla. Pinta-alaa on karvan alle 8 km2 ja vakituisia 
asukkaita nykyisin kolme kappaletta. Ennen Kotkan Ran-
nikkopataljoonan lopettamista 31.12.2013 ehti Kirkonmaan 
linnakkeessa olla puolustustoimintaa vuodesta 1927, jolloin 
saaren linnoitustyöt alkoivat. Sodan jälkeen valvontakomi-
tea käskytti saarelta mantereelle siirrettäväksi neljä 254 
mm Durlacher- tykkiä ja 152 mm Canet – kanuunat. Talvisodassa Kirkonmaa ja Ran-
kin patterit pysäyttivät mm. viholliset katalan hyökkäyksen jäätä pitkin ja jatkoso-
dassa Kirkonmaan ilmatorjuntatykit osallistuivat Kotkan ilmapuolustukseen. Viholli-
nen pommitti saaren pohjoispäätä upottaen sinne saksalaisen miinankuljetusaluksen.  

1957 saaren keskiosaan rakennettiin kasarmi, joka vielä tänäänkin päällisin puolin 
näyttää hyväkuntoiselta. Samoihin aikoihin rakennettiin kantahenkilökunnalle rivita-
lomajoitusta. OH3AD:n majapaikka oli ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennettu 
arkkitehti Pertti Aarnion luomus, joka valmistui 1959. Mm. kalliolla olevasta kuivaus-
telineestä päätelleen siihen aikaan rakentaminen tehtiin lujuutta ja massaa säästä-
mättä, joten vielä 2018 kyseinen teline toimi putkimaston kiinnityskohtana. 

OH3AD:n radiohuoneisto oli tarkoituksella varattu em. etäisimmän rivitalon päädys-
tä, jonka ympäristössä karttatiedustelun mukaan näytti tilaa olevan rankentaa an-

tenneja. Samalla oletettiin, että paikka olisi 
pihan rauhallisin mahdollinen muita naapu-
reita ajatellen. Molemmat olettamukset piti-
vät paikkansa ja rauhaa ja tilaa rakennella 
oli ruhtinaallisesti. Paikan hoitajat vielä suh-
tautuivat harrastukseen esimerkillisen posi-
tiivisesti mm. katkaisemalla kallion ylittä-
neen epävirallisen mönkijäväylän syöttöjoh-
tojen varalta. Huoneistot olivat pääosin säi-
lytetty melkoisen alkuperäisessä kalustuk-
sessa, mutta kaikki tarpeellinen löytyi ja 
pintaremontteja toki oli tehty. Vessa ja kyl-
pyhuonetilat kärsivät toki LVI- ongelmista 
ensimmäisen viikon alkupuolella, joka johti 
siihen, että muutimme aseman naapuri-
kämppään, jossa kaikki toimi kunnolla. Huo-
neisto oli vielä sattumalta hieman isompi ja 
sisälsi peräti kaksi jääkaappia mahdollistaen 
virvokkeille maksimaalisen jäähdytyskapasi-
teetin. Aikaisemmat vuokralaiset olivat su-
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kellusleiriläisiä, jotka olivat ilmeisesti em. upotettua saksalaislaivaa käyneet tutki-
massa. 

Ensimmäisenä antennina kasattiin Hustlerin BTV-6 keppi (ilman 80 m kelaa). Aina 
luotettava väliajat suksipussissa asuva GP, jonka kasaamiseen radiaalien levittelyi-
neen ei juuri puolta tuntia enempää saa kulumaan. Jalusta vielä liinalla kiinni jä-
reäköön lohkareeseen ja kovemmatkaan tuulet eivät sitä kaataneet.  

Rakennuksen yli vedettiin Windom, joka tärkeimmäksi tehtäväksi jäi lopulta 40 m 
loopin yhden kulman kannattelu. Antennina Windom tässä paikassa oli pettymys 
kohinatasoineen ja QSOja ei sille paljoa kertynyt. Hannun, OH8MSG kuuden metrin 
Moxon asentui em. pyykkitelineen kylkeen putkimaston päähän kallion päälle; var-
maan saaren korkeimpia paikkoja. 

HexBeam koki kovia pystytysvaiheessa ja yksi sauvoista katkesi kahdesta kohtaa – 
ja varasosat tilaukseen Walesista. Lievästi vi… kasata antenni uudestaan peltikatol-
la kuljetuskuntoon runsaan 30 C lämpötilassa. 17 metrille pääsi ylös dipoli, joka 
kelin sattuessa workkikin yllättävän hyvin.  

Toiselle viikolle pykäsin 30 m loopin mukaan, joka oli varsin matalalla takapihalla 
ja toimi odotetusti.  Syöttöpisteestä mitattuna 38 ohm eli 75 ohm ¼ sovituspätkää 
ei tarvittu. Somerolla nostin samaisen langan ylös niin, että alareuna noin neljässä 
metrissä ja ¼ sovitusmatka mukaan niin SWR 1:1  10.122 MHz:n kohdalla, jonne 
se oli mitoitettukin. Korkeudella arvattavasti merkityksensä ja ehkäpä maapohjal-
lakin eli kallio vastaa savimaa. 

OH3EX toi 40 loopin mukanaan, joka ripustettiin Windomin kannatusnarusta noin 
30% sloperiksi. Kolmiomallisena ja kärki alaspäin. OH3EX ja OH7MRU rankensivat 
vielä erään iltapäivä iloksi 80 m vaakaluupin, joka päätyi kallion päälle varsin hy-
vään korkeuteen ympäröivän maaston huomioiden.  

Eräänä päivänä kokeiltiin myös OH3PYY:n päästä syötettävää lankaa muuntaji-
neen, jolle luvataan kaikki bandit 80 metristä ylöspäin ilman tai virittimellä. Reso-
nanssipisteet löytyivätkin 
kohtuullisen asiallisesti, tosin 
lanka oli testivaiheessa niin 
matalalle, että sen saattami-
nen myös syötön osalta 
muutaman metrin ylös pa-
rantanee tilannetta edelleen. 

Antennin osalta siis melkoi-
nen antenniakatemia eli aika 
ei päässyt pitkäksi vaikka 
vain yhdellä radiolla workit-
tiin eli jotain puuhaa oli me-



 

 

nossa koko ajan. Eräänä ilta-
päivänä vielä soviteltiin yh-
teen OH3PYY:n mukanaan 
tuomia FTDX-3000 ja SPE 
1.3K-FA linukkaa. Hyvinhän 
ne lähtivät keskustelemaan ja 
ainoaksi ongelmaksi jäi se, 
että linukka tuppaa pienim-
mällä alueella yliohjautua jo 
viiden watin ohjauksella ja 
sattuu olemaan alin taso, jon-
ne Yaesun pääteaste taipuu. 

Testissä olivat myös KX3 ja IC-7300 OH3JR:n suosiollisella avustuksella. Laitteiden 
tutkiskelun jälkeen syttyi lopulta ajatus, että kerhon aseman Yaesu FT-1000 pitä-
nee jollakin helpommin omaksuttavalla rigillä korvata aseman käyttöasteen paran-
tamiseksi. Mm. em. Icom on kovin helposti lähestyttävä kone ja tuntui helpolta 
oppia manuaalia avaamattakin. Jotain kehitystä siis rigirintamallakin tapahtuu 
myös käytettävyyden osalta, puhumattakaan esim. digimodejen käytön helpottu-
misesta sisäisten äänikorttien tultua mukaan. Yleensä vähemmän liikkuvia osia 
tarkoittaa toimintavarmuuden paranemista. 

Ruokapuolesta piti huolta OH3EX Catering ja vierailevana kokkivieraan Hannu, 
OH8MSG ja Pekka, OH7MRU. Iltapalaa nautittiin useampana iltana läheisillä ranta-
kalliolla, jonne PV oli aikoinaan rakentanut ison ja asiallisen laavun sopivalla gril-
lauspisteellä. Kyllä siinä mieli lepäsi ilta-auringon laskiessa salmen ylle suomalaista 
grillattua kansallisvihannesta nauttiessa. 

Matkailullisesti militaria puolen nähtävää löytyy tykinalustoineen, juoksuhautoi-
neen, luolineen ja kirsikkana kakun päällä tulenjohtokeskus, joka on varsin kunni-
oitusta herättävän oloinen rakennelma eteläpään kalliolla katsellen vähemmän 
houkuttelevana merelle. 

Kaiken muun toiminnan ohessa saarelta ajettiin 3755 QSOa, asemalla oli varsin 
kohtuullisesti käyttötunteja eli pannu kuumana. Kelien huono vaan valitettavasti 
viilensivät QSO- kertymää turhan paljon. 6 m oli parina päivänä jonkin verran auki 
ja OH3MRU ajoi myös VHF NAC kisassa siellä kasan QSOja. Sostaakin soveltuvasti 
opiskeltiin useampaan otteeseen; ainakin N1MM ja JTDX pääsivät mukaan useam-
paa sessioon. FT8 oli näillä keleillä CW:n lisäksi eniten käytössä. 

Paikalla oli 31 osallistujapäivää (siis henkilö/päivä = osallistujapäivä), mutta enem-
päänkin tilaa olisi tilaa ja mahdollisuuksia. Verottiko paikan saavutettavuus kävijä-
määrää; tiedä häntä, mutta kaikkiin saariin kun ei vielä ole ehditty siltoja mante-
reelta rakentaa.  

Kuvat tarjoilee, Pekka, OH7MRU (muutama tunnelmakuva lisää taksivulla) 



 

 

Kesäistä ajanvietettä by OH3MA 

Totuus deltaloopista 

Ajauduin simuloimaan deltalooppiantennia ja lähekkäin olevien eri taajuusalueiden 
looppien vaikutusta toisiinsa. Vaikutusta on ja osa tuloksista oli mielenkiintoisia, se 
ei kuitenkaan ole tämän jutun aihe. Tuloksia tarkastellessa törmäsin omalta kan-
naltani uuteen asiaan eli kokoaaltoloopin resonanssipituuteen. Ensin luulin ”liian” 
suurien resonanssitaajuuksien johtuvan sisäkkäisistä loopeista ja varmuuden vuok-
si raksin pois kaikki ylimääräiset puihat ja tutkin yhtä ainoata looppia (30 m bandi) 
ja sitäkin varsin korkealle hilattuna (8 m) taajuusalueeseen nähden. Edelleenkin 
resonanssitaajuus oli ylempänä kuin odotin sen olevan. Langan pituus oli yli reso-
nanssitaajuutta vastaavan aallonpituuden, tarvittiin lyhennyskertoimen sijaan pi-
dennyskerroin! 

Tuota piti tarkastella lähemmin ja muuttelin langan paksuutta todetakseni sen vai-
kuttavan juuri päinvastoin kuin dipolin pidennyskerroin eli paksumpi lanka/putki 
vaati pidennystä. Laskennassa käytin tasasivuista kolmiolooppia ja siinä on varsin 
terävät kärjet. Langan paksutessa mallissa kärjessä langat menevät sisäkkäin ja 
siten ”oikosulkevat” kärjissä osan johtoa. Laskin miten paljon lanka tuon takia ly-
henee, mutta se ei yksin selittänyt tarvittavaa langan pituuden lisäystarvetta. Me-
nemättä teoriaan syvälle voisi sanoa, että langan paksuus vähentää sen induktans-
sia voimakkaamin kuin rakenteen kapasitanssi kasvaa ja antennin muodostaman 
virityspiirin resonanssitaajuus nousee. Dipolissa voidaan vastaavasti sanoa langan 
paksuuden kasvaessa kapasitanssin kasvavan nopeammin kuin induktanssi piene-
nee. 

Lukijoita saattaa kiinnostaa miten sitten deltalooppi pitäisi mitoittaa. Kirjallisuudes-
ta (netistä) löytyi kaava: 

Pituus = 1005 / taajuus, jossa pituus on jalkoja ja taajuus MHz. Muuntamalla tuo 
tutummaksi mittasuureek-
si eli suhteelliseksi pituu-
den lisäykseksi tulokseksi 
tulee: 

Pituus = 1,021 x aallonpi-
tuus. Kaavassa ei miten-
kään huomioida langan 
paksuutta. 

Vaikka tiedän, että tieto 
luo tuskaa, niin sitä enem-
män tieto puute tekee 
olon sietämättömäksi. 
Siispä similointiveryttelyllä 



 

 

väänsin miten langan paksuus vaikuttaa resonanssipituuteen. Ensimmäinen ha-
vainto oli kuinka epälineaarinen pituuskerroin on aallonpituuden ja langan paksuu-
den suhteen (λ/d) muuttuessa. Tulipa mieleen kuinka monet tuontapaiset vaiku-
tukset ovat logaritmisiä ja laitoin λ/d-asteikon logaritmiseksi ja tulos oli helpommin 
nähtävissä ja luettavissa. Kirjallisuuteen verrattuna pidennyskerroin oli selvästi 
pidempi pikemminkin 5 %. Kuva 1 näyttää miten resonanssipituus riippuu λ/d-
suhteesta. Ylin käyrä (1) on tilanteessa, jossa looppissa on terävät kulmat. Pitipä 
katsoa miten kulmien pyöristys vaikuttaa ja oikaisin joka kulmassa kärjen 10 cm. 
Oikaisun kompensoimiseksi lisäsin kolmion sivupituuksia vastaavasti eli langan pi-
tuus pysyi samana. Tulos on toisena käyränä (2). Kun pääsin vauhtiin, niin tein 
myös 20 cm ja 40 cm oikaisut, käyrät (3) ja (4). Voisikohan tuota ominaisuutta 
jotenkin hyödyntää? 

Pidennyskerroin kasvaa kiihtyvästi langan paksutessa eli vasemmalla puolella ku-
vaa. Oikealla puolella on hassulta vaikuttava lasku noissa käyrissä ja sen alkupe-
räksi osoittautui kuparilangan vastus. Se näkyy selvästi loopin syöttöpisteimpe-
danssin resistanssin kasvuna, paksulla langalla alhaalta keskeltä syötetyn deltaloo-
pin impedanssi on n. 100 Ω ja esim. 0,64 mm paksulla langalla impedanssi on n. 
105 Ω ja 0,16 mm langalla n. 125 Ω. No, ei kukaan taida noin ohutta lankaa edes 
käyttää ainakaan 30 m bandilla. Kuviin olen lisännyt katkoviivalla suprajohtavasta 

materiaalista tehdyn lan-
gan pituuskertoimen, joka 
jatkaa alamäkeä loogises-
ti. 
Seuraavaksi piti saada 
tietää oikenevatko käyrät 
logaritmiasteikolla, jos 
langan pituudeksi otetaan 
loopin sisämitan mukai-
nen pituus; aukon pienen-
nyshän laskee loopin in-
duktanssia. Tulos on ku-
vassa 2. Täydellistä oike-
nemista ei tullut, jotta 
voisi antaa tarkan piden-

nyskertoimen yksinkertaisena kaavana.  Suuntaa-antava kaava sisämitalle voisi 
olla: 

Pidennyskerroin = -0,023 x LOG(λ/d) + 1,156, jossa λ/d on aallonpituus jaettuna 
langan halkaisijalla. Kuvassa 2 on esitetty tuon kaavan tulos pilkkuviivalla. 

Pieni sivuhavainto antennin sovituksesta 

Useimmat radioamatöörit pitävät itsestään selvänä, että antennin resonanssi on 
taajuudella, jolla seisovan aallon suhde (SAS) on pienin. Tuo tietysti pitää paikkan-
sa, kun pienin SAS on 1:1. Insinöörin mielestä taas dipolin resonanssi on taajuu-



 

 

della, jolla antenni syöttöpisteessä näkyy puhtaana resistanssina. Dipoliantenneis-
sa pienin SAS ja resonanssitaajuus eivät yleensä satu samalle taajuudelle. Asiaa 
monimutkaistaa antennin syöttöjohdon pituus, koska se siirtää syöttöjohdon ala-
päässä näkyvää resonanssitaajuutta edestakaisin pituuden kasvaessa. Onneksi 
minimi SAS taajuus ei muutu syöttöjohdon pituuden mukaan ja sehän on lähetti-
men kannasta tärkeintä! 

Totuus 

Ilmeisesti amatöörimaailman tunnettu periaate pitää paikkansa: laske antennilan-
gan pituus kolmella desimaalilla ja sitten ota reiluhkosti lisää mittaa,  jotta voit 
virittää antennin SAS:n minimiin haluamallasi kohtaa bandia. No kieltämättä asi-
aan vaikuttaa maan, puiden ja erilaisten rakenteiden läheisyys ja maan ominaisuu-
det, puhumattakaan puuttuvasta balunista ja syöttöjohdon pituudesta. 

 

 

 Postituslista ja jäsentiedot 

Muistathan kerhon 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 Jormalle, OH3EX 
(oh3ex@sral.fi). Jäsentietojesi muutos käy myös helposti osoittamalla sähköpostisi 
OH3EX:lle. 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. Leh-
dykkämme Rixun Kolmonen ilmestyy puolivuosittain ja tarinasi ovat siihen aina terve-
tulleita. Myös artikkeliin liittyvä kuvamateriaali on omiaan elävöittämään tarinaa. Luki-
joina ”alan ammattilaisia” eli juttusi ja kokemuksesi kiinnostavat varmasti lukijakun-
taamme. 

Niin ja löytyy aktiviteettia toki myös netin puolelta osoitteella OH3AD.FI 



 

 

TV-ongelma by OH3MA 

Masto nousi pystyyn ja siinä on hexbeam ja dipoli 30 m alueelle. Amatöörinä 
olen kasannut TV-systeemin väliaikaisena ratkaisuna, jossa antenni on sisällä ja 
siitä liitäntä kahdelle TV-vastaanottimelle. Antenni on varsin tehoton ja tarvitsin 
antennivahvistimen, joka samalla jakaa signaaliin vastaanottimille. Vahvistimena 
on muinainen laajakaistavahvistin. Kaikki oli ihan hyvin eikä edes 4G tuonut on-
gelmia. Mutta nuo uudet antennit ja FT8 kaukoyhteyksillä 50 W teholla poisti 
tehokkaasti TV-signaalin antennivahvistimen yliohjautumisen takia. Tehoa täytyi 
30 m alueella laskea 5 W alle ennen kuin TV alkoi toimia. Kyseessä ei ollut syöt-
töjohdon vaippavirta, jota baluni tehokkaasti vaimensi. Tulipa heti QRT-kausi. 

TV-antenni on vanha log-periodinen ja sen vaimennus HF-alueella ei ole kovin 
suuri; se on siellä lyhyt dipoli. Todennäköisesti häiritsevä lähete tulee TV-
antennin kautta. Silloin ylipäästösuodattimen pitäisi auttaa. Siispä sellaista vä-
säämään. Filter Design ohjelmalla laskin viidennen asteen suodattimen, jotta 

varmasti tulisi riittä-
västi vaimennusta, 
kuva 1. Kuvan 2  yhte-
näinen käyrä osoittaa 
miten vauhdilla vai-
mennus kasvaa taa-
juuden laskiessa, 30 m 
alueella vaimennus on 
115 dB eli ei ainakaan 
sitä kautta tuleva sig-
naali voi yliohjata an-
tennivahvistinta. 

Laskin tarvittavien il-
makelojen kierrosmää-
rät, kun 4,5 mm poran-
terä on muottina; kelan 
halkaisijaksi tulee 5,1 
mm. 128 nH kelaan tar-
vitaan seitsemän kier-
rosta ja sen pituus on 
7,5 mm; 39,8 nH kelaan 
tulee kolme kierrosta ja 
pituus on 3,5 mm. 
Vääntelin tuollaiset  ja 
mittailin ne. Tulokset 
olivat riittävästi oikean-

1 

2 



 

 

suuntaisia, jotta niillä voi yrittää rakentamista. Kondensaattorieksi löytyi 8 pF mi-
cakonkat. Kasasin suodattimen videonaurin virittimestä kasattuun ”koteloon”. Mit-
taustulos oli kuvan 2 pilkkuviivan mukainen. 

Mikäs meni pieleen, ei suodattimessa pitänyt olla nollakohtaa sen estoalueella. 
Siispä LTspice tulille ja simuloimaan. Osoittautui, että jo varsin mitätön magneetti-
nen kytkentä -0,01 kelojen L1 ja L3 välillä riittää muuttamaan suodattimen pilkku-
viivan mukaiseksi. Tuo miinusmerkki kytkentäkertoimen edessä on oleellinen ja 
minulla oli tuuri siinä miten päin olin sijoittanut kelat L1 ja L3. Jotta suodatin toimi-
si suunnitellun mukaisesti, tarvittaisiin hyvä (magneettinen) suora kelojen L1 ja L3 
välille. No tekemässäni rakenteessa menee harakoille suuri osa estoalueen vai-
mennuksesta, mutta samalla 6 m ja 4 m alueiden väliin saadaan hyvä vaimennus-
piikki. Suodattimessa 50 ohmin mittausjärjestelmässä vaimennusta on koko HF-
alueella vähintään 40 dB. Jos impedanssit ovat edes jossain määrin 75 ohmin luok-
kaa, niin tuo merkitsisi häiriökestoisuuden nousua 10 000 –kertaiseksi eli antenni-

vahvistin yliohjau-
tuisi 50 kW sig-
naalilla! Ja todella 
100 W ei enää 
aiheuttanut ”Ei 
signaalia” TV-
kuvaruutuun ja 
QRT-kausi loppui 
siltä osin. 

Valittu ylipääs-
t ö s u o d a t t i m e n 
rakenne on käy-
tössä olevan an-

tennin kannalta hyvä, koska jo ensimmäinen kela kytkee tehokkaasti HF-alueen 
signaaleja maa-
han. Riittäisikö-
hän vähemmän 
osia sisältävä 
suodatin tähän 
tarko i tukseen? 
Kokeilin esin kol-
mannen asteen 
ylipäästösuoda-
tinta, kuva 3, 
mutta tulos ei 
ollut vakuuttava 
6 m alueella, ku-
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va 4 yhtenäinen viiva. Lisäsin malliin magneet-
tista kytkentää kelojen välille ja parhaalta vai-
kuttava tulos on kuvassa 3 katkoviivalla. Tuo 
olisi luultavasti yhtä hyvä kuin rakentamani 
suodatin, mutta miksi korjata toimivaa. Se ero 
kuitenkin on noilla suodattimilla, että viidennen 
asteen suodatin toimii myös 4 m alueella; kol-
mannen asteen suodatin päättyy 6 m alueelle. 

Tuo TV-antennijärjestelmäni on vastoin kaikkia 
nykyisiä sääntöjä ja suosituksia, mutta alkaa 
olla OK kuvan 5 mukaisen suodattimen kanssa. 
 

Viime kesä oli kuuma ja kuiva. Päätin asentaa puutarhaamme kunnon vesisuihkun, 
oikein pyörivällä propellilla. Jotta suihku kantaisi mahdollisimman laajalle, vedin 
sen naruilla korkealle pihakoivun ja maston väliin. Sadettimessa oli liitin, mihin 
syöttöletku kiinnitettiin. Tämän liittimen koko oli 60 ohmia. 

Vahinkopalvelussa ei ollut muuta kuin 75 ohmin letkua. Ostin letkua tarpeeksi. Mö-
killämme ei ole vesipistettä mökin ulkoseinässä, joten vein letkun toisen pään 
shackiin.  Mökillämme shack on keittiö ja keittiö on shack. Kiinnitin toisen pään 
syöttöletkusta sadettimeen ja sitten hana auki. Pettymys oli suuri, sadetin pyöri 
vain nykäyksittäin ja syöttöletkun ulkopintaa valui heijastuva vesi solkenaan. Tämä 
heijastuva vesi kasteli vaimon narulla kuivuvan pyykin mukana pyhähousuni. Mö-
kin sisällä kaikista metalliesineistä sai jonkinmoisen sähköiskun. Hankin lineaarisen 
tehovahvistimen vesiputkistoomme ja sadetin, alkoi jotensakin pyöriä, mutta hei-
jastuva vesi oli niin runsasta, että ongelmat pahenivat ja TV kuvakin alkoi pyöriä. 

Ymmärsin heijastuvan veden johtuvan huonosta liitoksesta syöttöletkun ja sadetti-
men välillä. Pitkään mietittyäni päätin kokeilla supistusta syöttöletkun yläpäässä. 
Laitoin ohuemman letkunpätkän syöttöletkuun, mutta nyt letkunpää taas oli liian 
pieni sadettimelle ja samat ongelmat jatkuivat. 

Kysyin YsiYsi:stä neuvoa. Affe tapansa mukaa tokaisi ”Oletsä saakelin tyhmä, 
mikset laita ferriittiä letkuun”.   Hankin ferriitti-haihduttimen. Syöttöletkun ala-
päässä se oikeastaan auttanut yhtään mitään, mutta letkun yläpäässä tämä ehkäi-
syväline poisti alaspäin virtaavat heijastuvat vedet miltei kokonaan. Housunikin 
pysyivät kuivina. Ongelmaksi jäi se, että sadetin edelleenkin, pyöri paljon verkkai-
semmin ja suihku oli vaatimattomampi, kuin naapurin nuorisolla. Jotain tarttis teh-
dä. 

Hyvä Kylli-täti… Auta!                                          
73’s de BCVille 
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