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Yksinkertainen rakenne: vain yksi kaapeli

- Lähtökohta: Michael OH2AUE / Affe OH2QM Domestic 

Dominator-antennia varten tarvittiin ohjaus bandien valintaan ja 

polarisaation vaihtoon
- Ohjausreleet ovat ulkona antennin syöttöpisteessä

- Tavoite pitää rakenne yksinkertaisena: antennille vain yksi 

koaksiaalikaapeli, jossa:
- QRO RF-signaali (kestettävä jatkuva 1.5 kW teho)

- Käyttöjännite ohjaimelle ja releille

- Ohjaussignaali



Ohjauksen signaloinnin suunnittelu

- Ohjaukseen tarvittiin riittävä erotus ja vaimennus 

suuritehoiseen lähetteeseen HF-taajuuksilla
- Ohjaukseen valikoitu RF-signalointi 2.4 GHz bandilla

- Michael OH2AUE ja Affe OH2QM suunnittelivat sekä 

toteuttivat sopivan RF-diplexerin

- Ohjauksen voi näillä reunaehdoilla suunnitella itsenäisesti 

muusta antennijärjestelmästä



Ohjauksen vaatimukset

- Bandin valinta, polarisaation valinta (X/O-mode), vaiheiden 

valinta (1- tai 3-vaiheinen syöttö tripolin elementeille)

- Vastaanoton polarisaation voi valita

- Polarisaation tulee vaihtua lähettäessä

- Valintoja ei saa muuttaa lähetyksen ollessa päällä

- Riittävän nopea vaste releiden tilan muutoksiin 

(millisekuntiluokassa)

- Vikasietoisuus / ohjauksen kommunikaation virheettömyys

- Mahdollisuus tietokoneohjaukseen fyysisten kytkimien lisäksi



Geneerinen ohjausratkaisu (1)

- Kaksi yksikköä: “controller” ja “feed”, joiden välillä RF-signalointi

- Soveltuu yleisesti antennien ja muiden laitteiden ohjaukseen 

koaksiaalikaapelin kautta
- Lähelle antennien syöttöjä sijoitettavien laitteiden ohjaus

- Kommunikaatio yleiskäyttöisellä, laajennettavalla protokollalla
- Ohjaus ei rajoitu Dominatorin vaatimuksiin

- Mahdollisuus laajentaa lähes rajattomaan määrään ja yhdistelmiin 

releitä tai muita ohjaussignaaleita

- Toimii jopa satojen metrien pituisilla kaapeloinneilla



Geneerinen ohjausratkaisu (2)

- Controller-yksikkö varmistaa feed-yksikön tilan sekä 

tilamuutokset, jolloin virhetilanteet havaitaan välittömästi

- Controller-yksikössä fyysiset kytkimet paikallista käyttöä varten

- Mahdollisuus RS-232-sarjaporttikytkentään tietokoneohjausta 

varten. Lisäsuunnittelulla myös LAN/Ethernet-ohjaus.



Controller-yksikkö (by OH2QM)



Feed-yksikön testausversio releillä (by OH2QM)



Testaus: “savun hälvettyä…”

- Testikuvia Twitterissä

- Video 3 kW tehon kestosta - ainoastaan keinokuorma savusi :)

- 3 kW RMS Continuous Power!

https://twitter.com/mikaelnou/status/1525340283868782592?s=20&t=-i2Md86HSdUY0YvkjSyA-Q
https://www.youtube.com/watch?v=DLK1-Qkpsmg


Esimerkkejä ohjauksesta yhdellä kaapelilla

- Lähes minkä tahansa yksinkertaisilla ohjaussignaaleilla toimivan 

laitteen ohjaus antennien syöttöpisteen läheisyydessä
- Antennimastot ja antennien syötöt yleensä kaukana “shackista”

- Ei tarvetta erillisille kontrollikaapeleille

- Ei käytännön rajoitetta koaksiaalikaapelin pituudelle

- Antenninvaihtajien ohjaus

- Vaiheistettujen antennien ohjaus

- Laitteiden käyttöjännitteen ohjaus

- Antennien vaihtaminen lähetyksen tilan (PTT) perusteella
- Lyhyt ohjausviive (5-10ms)
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