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HamsteriX on Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n kerholehti. Kerho ylläpitää ja kehittää radioharras-
tustoimintaa Pohjois-Karjalassa.
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Puheenjohtajan palsta
Vesa Kuusela OH7XI

Hyvät kerhomme jä-
senet!

sisään, ota yhteyttä Janiin tai Reijoon. 

Kesäksi on suunnitteilla mm. an-
tenni- ja mastoaiheinen päivä tai 

viikonloppu Oskolassa Teron, oh7wp, 
asemalla. Ehkäpä ”Oskola by Night” 
viikonloppu, rakennetaan antenne-
ja, paistetaan makkaraa ja workitaan 
isoilla antenneilla. Syksymmällä jos-
sakin muodossa perehdytään kontes-
tiohjelmiin ja workitaan SAC poru-
kalla. Ei mitään isoa tavoitetta vaan 
kaikki halukkaat pääsevät workki-
maan ja harjoittelemaan eri bandeilla. 
Nettisivuillamme näistä ilmoitellaan.

Kesän kohokohta on tietysti 
SRAL:n kesäleiri Räyskälässä 9 

– 12. heinäkuuta. Olemmehan muka-
na näkyvästi, ehkäpä kuuluvastikin! 
Paikalle tulee kerhon käyttöön puoli-
joukkueteltta ja muuta tarpeistoa mu-
kavaa leireilyä varten. Omat teltat tai 
vaunut myös mieluusti siihen lähelle! 
Ja mikäli sähköä järjestyy, pystytäm-
me ehkä hf-asemankin, ainakin 2-m.

HamsteriX ilmestyy kaksi kertaa, 
tämä kesänumero ja toinen loppu-

vuodesta pikkujoulun alla. Artolle voi 
lähetellä juttuja seuraavaan numeroon.

Vuosikokoukses-
ta on jo mennyt 

aikaa enkä ole juuri-
kaan jäsenistöämme 
vaivannut turhilla 
enkä tarpeellisilla-

kaan yhteydenotoilla enkä viesteillä. 
Se ei kuitenkaan tarkoita että ker-
hon hallinnossa olisi levätty laake-
reillaan. Monta uutta ja vanhaa asiaa 
on pistetty liikkeelle. Panu, oh7cw, 
hoiti ansiokkaasti meille uudet kesä-
leiripaidat. Reijon, oh7ggx, johdolla 
kerhon nettisivuja aletaan uudistaa 
entistä toimivammiksi. Nettisivuista 
on tarkoitus tulla helposti päivitettä-
vät, ajantasaiset ja rakenteeltaan sel-
keät. Syksyyn mennessä alkaa sivujen 
näkymä muuttua. Arto oh7bd ja Jani 
oh7eow, ovat saaneet kerhon kompo-
nenttikaupan auki, sieltä muillakin 
kuin jäsenillä on mahdollista hank-
kia edullisia osia mitä ihmeellisim-
piin projekteihin. Jäsenethän voivat 
hakea komponetteja myös kerholta, 
vapaaehtoista kahvikassa-avustusta 
vastaan. Myös Facebook sivut tullaan 
tekemään uuteen kuosiin, enemmän 
järjestölle sopivaan formaattiin, Jani, 
oh7eow on niitä työstämässä. Kerhon 
avainkortit on nollattu ja ohjelmoitu 
uusiksi. Mikäli et pääse enää kerholle 

Hyvää alkanutta kesää kaikille, Räys-
kälässä tavataan!
                                      Vesa OH7XI
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OH7VHF
            - Majakan toinen vuosikymmen
Antti OH7DI

Öllölän keli-indikaattori vietti 10-vuotis-
taiteilijajuhlaa työn merkeissä itse asiassa 
jo toissa kesänä. Maailmanpoliittinen ti-
lanne vaikuttaa suosivan EU:n itäisimmän 
VHF-majakan tittelin säilymistä Tuupo-
vaaran kaupunginosassa myös jatkossa.

Hamsterix:n päätoimittajan pyynnöstä 
summaan tässä majakan vaiheita vuonna 
2008 julkaistun artikkelin jälkeen. Kysees-
sä on siis ”automaattinen radioamatöö-
riasema” OH7VHF taajuudella 144,433 
MHz, lokaattoriruudussa KP52IJ. Ma-
jakoiden signaaleja käytetään erityisesti 
suhinaan taipuvaisilla bandeilla mm. ke-
liavauksien havaitsemiseen, sekä vastaan-
otinten ja antennien testaukseen. Juha, 
OH7HJ, on tehnyt jopa Youtube-videon 
OH7VHF:n signaalin heijastumisesta len-
tokoneesta.

OH7VHF toimii edelleen samalla, vuodel-
ta 2003 peräisin olevalla, kotitekoisella lä-
hetin- ja ohjauslaitteistolla. Vuonna 2011 
pidettiin suurempi antenniremontti, jossa 
uusittiin tehonjakaja ja saatiin molemmat 
kerrostetut, Big Wheel -tyyppiset antennit 
käyttöön. Lipputangonjalassa seisovan, 
ukkosenjohdattimineen lähes viisitoista-
metrisen alumiiniputkimaston hallitussa 
kaadossa ja nostossa on aina suuren ur-
heilujuhlan tuntua, joten antennitöitä on 
tehty harvakseltaan. Majakka on jäänyt 
heikolle signaalille välillä valitettavan kau-
aksikin aikaa.

Kesän 2014 korjauskierroksella selvisi, 
että viimeisin heikon signaalin jakso joh-
tui parista viheliäisestä BNC-liitoksesta 
lähettimen harmonissuotimessa. Kun tä-
hän asti kaikki majakkaa kohdanneet viat 
ovat olleet antennissa, oli helpotus, että 
vuoden 2011 työt eivät olleet menneet 
pieleen, vaan vika oli kerrankin alhaalla. 
Pitäisi tilata W6-maasta jättiläispunapuu 
koputettavaksi.

Tarjotun palvelun laadun parantamisek-
si, korjauksessa majakalle asennettiin 
myös kaukokäyttöliittymä, joka nopeut-
taa vikojen havaitsemista. Projekti alkoi 
jo 2012 sulautettujen Linux-järjestelmien 
opiskelulla, jota juntattiinkin hartaasti. 
Kirjoittaja on pääasiassa RF-ukko, mutta 
itse kunkin päänupille on hyväksi käydä 
joskus kuokkimassa myös oman tontin 
ulkopuolella.

Majakan puolella kaukokäyttösovellusta 
pyörittää Gnublin, joka on Raspberry Pi:n 
tapainen rakennussarjatietokone ARM-
prosessorilla. Kaukokäytön tietoliikenne 
välittyy Gnublinin USB-porttiin kytketyn 
virkaheiton nettimokkulan kautta. Kyber-
vandalismin vaikeuttamiseksi, majakka ei 
ole kuitenkaan internetissä, vaan komen-
to- ja kuittaussanomat kulkevat tekstivies-
teinä. Kun nykyisin joka paikassa kooho-
tetaan esineiden internetistä, IoT:stä, niin 
tämä on sitten varmaan esineiden GSM. 
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Tai onnistuihan se tekstareiden lähetys jo 
myöhemmän version NMT:lläkin siellä, 
missä ominaisuus oli otettu verkon puo-
lella käyttöön. Esineiden NMT – päivän 
sana.

Itse systeemi muodostuu avoimen koodin 
SMSTools -ohjelmasta, joka hoitaa koneen 
tekstiviestiliikenteen mokkulan suuntaan, 
sekä omin nokkineen ohjelmoidusta ”ko-
mentotulkista” ja majakka-ajurista, jotka 
oikeissa koodaripiireissa todennäköises-
ti herättäisivät pahennusta. Majakka on 
edelleen pääasiassa oman PIC 16F84A-
mikrokontrollerinsa ohjauksessa. Kau-
kokäyttö muodostaa hierarkiassa tämän 
päälle vain uuden lisäkerroksen, jonka 
yli on mahdollista lukea ja kuitata mikro-
kontrollerin vikatietoja, sekä käynnistää 
tai sulkea majakka kokonaan. Tässähän 
avautuu tilaisuus tärkeillä isommankin 
potentaatin elkein matkaviestimen, sekä, 
OH7VHF:n avaus- ja sulkukoodit sisäl-
tävän salkun kanssa, mutta antaapa nyt 
olla... Gnublinin AD-muuntimilta sano-
miin tulee tieto lähettimen jännitteestä, 
sekä minini- ja maksimivirrasta lähetys-
jakson ajalta. 

Jos lopuksi maalailisi vielä tulevaisuutta, 
seuraavaksi majakan lähetystaajuus luki-
taan jollakin aikataululla GPS:n, joka taas 
mahdollistaisi WSPR:n tai muiden heik-
kosignaalimoodien ujuttamisen ankaran 
CW-artistin repertoaariin, mutta se onkin 
jo toinen juttu.

144,433 MHz KP52IJ
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AnnaBella toimii

Pikkujoulut
Kerhon pikkujoulut vietettiin Kummun erämiesten majalla.  Penan aina yhä vaativam-
man tietokisan voitti Tero OH7WP. 

Itäsuomalaiset radioharrastajien 
kesäpäivät
Garde-Party ry:n radiokerho – OH8G 
järjesti tänä vuonna perinteiset kaikille 
radioharrastajille suunnatut itäsuomalai-
set radioharrastajien kesäpäivät Naapuri-
vaaran lomakeskuksessa Vuokatissa.  Ker-
holtamme oli edustusta paikalla. Kiitos 
hyvistä järjestelyistä! Kuva rompetorilta.

Rompeilta
17.6.2015 oli kerholla ex-tempore rom-
peilta.  Miehet sisällä, romppeet ulkona.
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===
QTC

__ __
AR SK

Muistithan jäsenmaksun?
Uudet jäsenet ja opiskelijat 10€
Perusjäsenet 20€.
Pepe OH7FAE auttelee jäsenmaksuasiois-
sa, puh. 050 3853271.

Kerhon tilinumero on
FI86 5770 1920 0281 28

Kerhon korttilukon muistiin jo 90-luvul-
ta kertyneet kulkuoikeudet on nollattu. 
Niille, jotka lähettivät korttinsa numeron 
keväällä, on ohjelmoitu kulkuoikeus uu-
delleen. Heille on myös lähetetty sähkö-
postitse vahvistus ohjelmoinnista. Mikäli 
et ole saanut vahvistusta, niin todennäköi-
sesti emme ole saaneet korttisi numeroa. 
Ota siinä tapauksessa yhteyttä uudelleen.

Huomaattehan, että myöskään vanhat 
”Abloy” malliset kortit eivät toimi enää. 
Niitä ei voida jatkossa myöskään ohjel-
moida, koska niissä on näkyvissä vain nel-
jä numeroa (lukolle tarvitaan 8). 

Korttien numeroita (esim Plussa tai S-
etukortti, mutta ei maksukortteja) voi 
edelleen lähettää sähköpostilla Reijolle 
OH7GGX tai Janille OH7EOW. Omakut-
suosoitteet toimivat. Kerhoilloissa kortteja 
ei voida ohjelmoida.

===

Löytyykö OH7AB / OH7X lokeja bitti-
muodossa ? Esim. vanhoja kontestiloke-
ja? Lokit saisivat mielellään olla  jossain 
tunnetussa muodossa (ADIF tai Cabrillo). 
Muutkin formaatit käy, kokeilen muuntaa 
niitä sitten sopivaan muotoon. OH7AB 
on rekisteröity LOTW:iin ja voisin latailla 
QSOja palvekuun. Tiedostoja voi lähettää 
sähköpostilla oh7cw@sral.  . Mukaan in-
foa mistä QTH:sta yhteydet on pidetty. 
===

Avainkorteista Lokinlotvitusta

Vuosikokousuutisia

Hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuo-
deksi:
Puheenjohtajaksi Vesa Kuusela OH7XI

Hallituksen jäseniksi:
    Jani Kontturi OH7EOW
    Panu Vallius OH7CW
    Pertti Karttunen OH7KP

Entisinä jatkavat kuluvan kautensa lop-
puun:
    Kai Timoskainen OH7EML
    Tero Tirri OH7WP
    Jarno Kasslin OH7EBY

Hallituksen varajäsenet ovat:
    Eino Ryynänen OH7ER
    Petri Ikonen OH7FAE
===
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Radio ei ole vain nuorille, sillä sitä 
voi kuunnella kuka vain vauvasta 
vaariin ja kuulijoina ovatkin noin 
12-70 vuotiaat.

MasaRadio aloitti lähetyksensä 
neljä vuotta sitten Paukkajalta. 
Paukkajalta studio siirtyi opiske-
lujen myötä Outokumpuun ja nyt 
Ahonkylään. 

Radion lisäksi harrastan elektro-
niikkaa lähes päivittäin sekä dyyk-
kausta. Hyödynnän vanhaa tavaraa 
ja otan vastaan kaikenlaista ser-ro-
mua. Näin keskellä kesää rakennan 
pihalleni juuri uutta elektroniikka-
laboratoriota. Tässä sitten sääde-
tään ensi talvena kovien pakkasien 
aikaan ja nautiskellaan kuumaa 
kahvia.  Toivon mukaan homma 
valmistuu ennen joulua, sillä mök-
kikin on ainakin puoliksi lahjoitus-
tavarasta kasattu, kertoo Matias.

Matiakselta löytyy pihasta myös 
noin 20 m pitkä kolmijalka.
"Joo, siinähän se on kohta puoli 

Masaradio, amatööri vai mikä?
Matias Keskitupa, HamsteriX

MasaRadio on toiminut jo pian viisi vuotta paikallisena nettiradiona Pohjois-Karjalassa. 
Radiota ylläpitää Matias Keskitupa ja tämän lähetyksiä voi kuunnella netissä joka vii-
konloppu täysin suorana.

Mistä radion idea?
"Sehän lähti siitä kun aloin harrastamaan 
elektroniikkaa reilut viisivuotta takaperin. 
Nyt meillä on ollut useita studioita ja muka-
via lähetyksiä jo monta vuotta."

vuotta kököttänyt. Siitä 
löytyy lautasantennia, 
Aerialin dipolia pari-
kin sekä kaikkea muuta 
pientä. Tuohon saadaan 
jatkossa nettiantennit 
hieman korkeammalle 
sekä mitä nyt mieleen 
tuleekaan."

Matias toivottaa pai-
kalliset radioamatöörit 
poikkeamaan kahville. 
”Täällä saa tulla piipah-
tamaan ja kiva on luo-
da lähes saman sävelen 
suhteita. Ehkä minusta-
kin amatööri joku päivä 
vielä tulee”, hymyilee 
Matias enteikkäästi.

masaradio@gmail.com
masaradio.arkku.net
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Masaradion asema. Lähetykset ovat lauantai-iltoina 21.00 alkaen.

Komponenttien verkkokauppa

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry on voittoa 
tavoittelematon harrastusyhdistys, joka 
sääntöjensä mukaisesti hankkii jäseniensä 
käyttöön kokeilu- ja mittausvälineitä.
Toimintaa toteutetaan pienimuotoisesti 
”OH7AB myy” -palvelun kautta ei-kau-
pallisessa tarkoituksessa. Tulot käytetään 
100% radiokerhon toiminnan kehittämi-
seen. Palvelua toteutetaan harrastajavoi-
min.

Komponentit ovat pääsääntöisesti teolli-
suuden poistoeriä.

Esim.
Miniatyyri reed 25 kpl / 10€
Erittäin pieni reedkontakti (25 kpl) ja 

kauppa.oh7ab.  

Kerhon komponenteille on nyt verkkokauppa



Hamsterix 1/201510

Vastaanottimilta tällaiset kiinteätaajuuk-
sisella Tx-kantoaallolla tehdyt FDOA-
kokeilut (Frequency Diff erence of Arrival) 
eivät vaadi mitään erityistä, eikä kahden 
antennin kaksikanavaista vastaanottoa 
koherentteine vastareineen tarvita. Näissä 
kokeissa olen käyttänyt tavallisia 'hamssi-
rigejä' tietsikan äänikorttiin liitettyinä, 
tavallisten taajuusanalyysiso ien kanssa, 
sekä halpoja RTL820 -tikkuradioita mm. 
HDSDR-so an kanssa.

Kaukoitään lentävät reitti-
koneet jättävät käyttämäni 
Spectrum Lab - taajuusa-
nalyysiso an  vesiputousnauhalle kukin 
sijaintiinsa nähden luonteenomaisen jäl-
kensä. Siinä näkyy esimerkiksi rajanyli-
tysten suunnankorjausten kohdalla pieni 
kulma. Näistä oheiskuvissa tarkemmin.

Kyseisen TV-jakson 49750 kHz kantama 
muutaman metrin korkeudella oleviin 
4-elementtisiin yagi-antenneihin on liki-
main sama kuin teoreettinen radiohori-
sontti. Kone on yleensä havaittavissa, kun 
se lentää Tx- ja Rx-asemien yhteisten ra-
diohorisontin sisällä. Koska varsin pitkä 6 
m aalto taipuu mukavasti, korkealla olevil-

la antenneilla voidaan TV-lähettimen jak-
solla nähdä koneen heijastuksia nimellistä 
radiohorisonttia hieman kauempaakin.

Dopplerkäyrän muodon kertomaa  

Pelkästä dopplerkäyrän muodostakin voi-
daan jo sanoa jotain koneen sijainnista. 
Läheltä ohittavat koneet piirtävät jyrkän 
S-mutkan dopplerjälkeensä, kun taas kau-

empana lentävien dopplerjälki 
oikenee etäisyyden mukana. 
Esimerkiksi täältä Joensuun lä-
heltä seuraten Jyväskylän etäi-
syydellä lentävien koneiden 

dopplerit piirtyvät lähes suorina.

Koneen radan suunta suhteessa Rx ja Tx 
välisen ’peruslinjan’ (baseline) suuntaan 
vaikuttaa myös dopplerkäyrän muotoon. 
Poikittain Rx-Tx-peruslinjaan nähden 
lentävät koneet piirtävät tyypillisiä, lähes 
symmetrisiä S-käyriään. Rx-Tx-peruslin-
jaa pitkin tai sen tuntumassa lentävien ko-
neiden dopplerjäljet yhtyvät (join) lähelle 
kantoaaltoa niiden sivuuttaessa Tx tai Rx, 
ja jälleen eroavat (extract) kantoaallosta 
niiden erkaantuessa peruslinjasta Rx tai 
Tx luona.

Laatokan ympyrälentäjien
                                             dopplerjälkiä
Juha Hartikka OH7HJ

TV-kanavan OIRT 1 kuvakantoaallon taajuudella 49750 kHz lentokoneheijastukset näky-
vät yksinkertaisessa kaksipaikkatutkakokeessa (bistatic radar) varsin vaatimattomillakin 
harrastajavastaanottimilla, ja sää- ja maastokelpoisena 6 m aallonpituus tavoittaa varsin 
mataliinkin antenneihin. Naapurimaassa on useita TV-lähettimiä (Tx), joista kirjoittajaa 
lähimmät ovat Pietarissa, ja Nadvoitsyssa lähellä Vienan Karjalan Sekeen kaupunkia.
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Itse lentsikkaheijastuksen dopplersiirty-
män suunta ja suuruus määräytyy siten, 
että lähestyvän koneen tapauksessa heijas-
tuvan aallon kulkeva matka lyhenee, kun 
kone lähestyy Rx-Tx-peruslinjaa, jolloin 
dopplersiirtymä on taajuudessa ylöspäin. 
Heijastuvan aallon kulkeman matkan kas-
vaessa doppler siirtyy alapäin, eli kone 
etääntyy peruslinjasta. Ohilennon dopp-
lerkäyrä on siis taajuudestaan laskeva.

Ohitushetkellä doppleri nollille

Lähestyvän ja etääntyvän dopplerheijas-
tuksen välissä on hetki, jolloin koneesta 
heijastuvan aallon dopplertaajuus käy nol-
lassa eli se ylittää TX-kantoaallon (carrier 
crossing). Jos kone lentää Rx ja Tx välistä, 
niin kantoaallon ja dopplerin leikkaus on 
samalla hetki, jossa kone ylittää Rx-Tx-
peruslinjan. Näin osataan sanoa 
jotain myös koneen sijainnista 
jo yhdenkin Rx-aseman kokees-
sa. Kun Rx-asemia on kaksi, 
saadaan kummankin doppler-
käyriä vertaamalla laskettua ko-
neen 2D-sijainti, ja kolmella hyvällä Rx-
asemalla onnistuisi jo lentokorkeudenkin 
mittaus, siis 3-D FDOA.

Mutkittelevan tai paikoillaan pyörivän 
koneen jälki tietenkin leikkaa kantoaal-
lon usein. Tällaisia pienehköjen koneiden 
mutkittelevia dopplerjälkiä näkyy spektri-
nauhalla täällä Itä-Suomessa esimerkiksi 
lentoharjoitusten aikaan.

Joitakin kertoja on spektrinauhalle ilmes-
tynyt myös Laatokalla Valamon saaren 
ympärillä erikoisella tavalla kiertävien 

isojen koneiden lähes sinikäyrän muotoi-
sia dopplerjälkiä, jotka leikkaavat kanto-
aallon nollakohdan säännöllisesti. Näistä 
ohessa esimerkkikuvia.

Koko näkyy jäljestä

Ison ja pienen koneen jäljen erottaa var-
sin hyvin sen jättämän dopplerkäyrän voi-
makkuusvaihteluista, silloin kun koneet 
lentävät säännöllisen muotoisella reitillä. 
Pienen koneen jälkeen voimakkuusvaih-
teluita piirtyy harvempaan, ja ison koneen 
doppleriin tiheämpään. Voimakkuudel-
taan helminauhamaisen tiheänä vaihtele-
va doppleri on siis ison koneen jälki.

Voimakkuusvaihtelun aiheuttaa sama 
ominaisuus, kuin antennien suuntakuviot. 
Mitä kookkaampi heijastava lentsikka on 
laskettuina puolen aallon monikertoina, 

sitä useampia voimakkuus-
vaihteluina näkyviä keiloja 
on sen heijastuskuviossa (= 
tutkapoikkipinta-ala). 

Konetyypin tutkapoikki-
pinta-ala riippuu koneen, asennosta, 
muodosta ja koosta ko. taajuudella. Tut-
kapoikkipinta-ala on jokaiselle konetyy-
pille luonteenomainen, ja se aiheuttaa 
voimakkuusvaihtelua dopplerkäyrään. 
Tätä ’jalanjälkeä’ (radar signature) voidaan 
käyttää tyyppitunnistukseen. Kaksipaik-
kaisessa mittauksessa doppleriin ja tutka-
poikkipinta-alan vaihteluun    vaikuttavat 
oleellisimmat muuttujat ovat lentosuun-
nan ja Tx sekä Rx väliset kulmat suhteessa 
koneen lentosuuntaan. 

Tyyppitunnistus ohilennon voimakkuus-
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vaihtelusta

Normaaleilla gigahertsibandien tutkilla 
tutkapoikkipinta-alan vaihteluun perus-
tuva tunnistus ei ole helposti toteutetta-
vissa koska aallonpituus on niin lyhyt, että 
lentokoneen heijastussuuntakuvio särkyy 
myriadeiksi kapeiksi keiloiksi. Niitä on ai-
van liian paljon ja liian tiheässä, jotta kei-
lojen aiheuttaman vaihtelun seuraaminen 
olisi mahdollista. 

Pidemmillä aalloilla, kuten 6 m laineilla, 
lentsikan koko vastaa enimmillään vain 
muutamia kymmeniä puolen aallon mo-
nikertoja. Vastaavasti luuppeja heijastus-
suuntakuvioon syntyy pienillä koneilla 
vain muutamia, ja suurilla koneilla muu-
tamia kymmeniä. Näin vähäisen keila-
määrän seuraaminen ja mit-
taaminen on ohilennon aikana 
helppoa. VHF-alueen alkupää 
sopii hyvinkin isojen koneiden 
tyyppitunnistukseen.

Reittikoneiden ohilentojen tyyppitun-
nistuksen toimivuus on kokeissamme 
jo todettu. On verrattu likimain samaa 
reittiä lentävien koneiden dopplerjäl-
kien voimakkuusvaihteluita saman- ja 
erityyppisten koneiden kesken. Kukin 
konetyyppi todellakin jättää dopplerkäy-
räänsä luonteenomainen ja tunnistettavan 
’jalanjälkensä’ tai ’DNA’:nsa tietyllä reitillä 
lentäessään. ’Jalanjäljistä’ voidaan kerätä 
tyyppitunnistustietokanta tallentamalla 
useiden eri konetyyppien ohilentoja eri 
reiteillä. Lentävien kohteiden tekninen 
tunnistus onnistuu siis pelkän VHF-tut-
kamittauksen perusteella. Tästä aiheesta 
on LUT:n Radio-doppler -ryhmällämme 

parhaillaan menossa koesarja prof. Tuomo 
Kauranteen oppilaan Piotr Ptak:in artik-
kelia ja väitöskirjaa varten.

Kun tyyppi on tunnistettu, voidaan ar-
vioida ohilennon heijastussiirtymän pe-
rusteella myös joitakin lentoparametrejä, 
kuten lentopaino. Maalin alustava kone-
tunnistus voidaan siis tehdä VHF-tutkalla, 
ja verrata omaa tunnistusta sen toisiotut-
kan (SSR) mahdollisesti antamiin tietoi-
hin, joihin perustuvat lennonohjauksen 
sekä ’nettitutkien’, kuten Plane  nder.net ja 
Flightradar24.com tunnistukset. Maalat-
tuja rekkaritunnuksia VHF-aalto ei kui-
tenkaan osaa lukea koneen kyljestä, joten 
töitä jää vielä tunnistuslennoillekin.

Linkkejä ja lisätietoa

Lehtiartikkelin valokuvassa 
näkyy Laatokan ympyrälen-
täjän tiivistysvanan tuulisiir-
tymä:    http://yle.  /uutiset/
venajan_presidentinhallin-

non_erikoiskone_lahti_pois__katso_
kuva_suihkuvanoista_ita-suomen_tai-
vaalla/7209729

Havaintoja rinkiä kiertävien koneiden 
liikkeistä 27.- 28.4.2014:    http://www.
fsnordic.net/discussion/index.php/to-
pic,87902.msg1477793.html#msg1477793

Lentokoneiden tyyppitunnistus dopp-
lerjälkien voimakkuusvaihteluista: 
http://www.oh7ab.fi/foorumi/viewtopic.
php?f=21&t=295&start=80#p1175

Hajautettu monipaikkatutka ilmavalvon-
taan antaa lentokoneille ympärinäkevän 



13

katseen pilven sisään: http://maanpuolus-
tus.net/threads/armeija-uusii-ilmavalvont
atutkiaan.2065/#post-97128

Lentokoneheijastuksen ohitusääni 49750 
kHz TV-kantoaallolla kuunneltuna: 
http://youtu.be/ANYf2kcTwME 

Jokamiehen RTL820-so aradio TV-tikus-
ta: http://peditio.net/fmtvdx/index.php/
topic,17.msg54.html#msg54

Kuvia koneiden dopplerkäyristä

Ensimmäisessä ruutukaappauksessa (ta-
kakannen kuva) näkyy TV-kantoaallon n. 
49750 kHz lentokoneheijastusten dopp-
lerkäyriä. Koejärjestely antenneineen, Tx- 
ja Rx- asemien sijainteineen, 
vastaanottimineen ja tarkkoi-
ne taajuuksineen, on selostettu 
kuvan oikeassa yläkulmassa. 
Kartan samankeskiset ympyrät 
ovat 50 merimailin välein, ja oma vastaan-
ottoasemani, eli Rx on niiden keskiössä.

Oikealla keskellä on koneiden jälkiä ADS-
B-transponderin paikannusten perus-
teella suoraan RTL820-vastaanottimella 
kopitettuna PlanePlotter-so an kartalle. 
Laatokalla ympyrää lentävän RSD47 jälki 
on kartalla hajonnut ’tikuiksi’, koska Pla-
nePlotterin gra  ikka ei osaa piirtää kaarta. 
Alhaalla oikealla on koneiden lentotietoja. 
Vasemmanpuoleiset Spectrum Lab -ää-
nikorttiso an spektrinauhat tulostuvat 
ylhäältä alas, ja näyttävät tässä kokeessa 
koneiden dopplerjälkiä samalta Pietarin 
TV:n kantoaaltotaajuudelta, kahdella eri 
antennilla ja vastaanottimella seurattuina.

Vasemman spektrinauhan 4-elementtinen 
dipolimatto on suunnattu vaimentamaan 
Pietarin TV:n voimakasta kantoaaltoa, 
kun taas oikeanpuoleisen nauhan 4-el 
yagiantenni on käännetty kohti Pietaria, ja 
samalla Laatokan päällä kiertävää konet-
ta. Kummallakin spektrinauhalla näkyy 
kauempaa ohilentävien koneiden lähes 
suoria dopplerjuovia ja lähempää ohitta-
neiden kaarevia S-käyriä, ja oikealla käy-
rällä erottuu lisäksi katkonaisesti jaksot-
tain toistuva siniaaltomainen käyrä, joka 
on erikoista ympyrärataa lentävän koneen 
dopplerjälki.

Toinen dopplerkäyräkuva näyttää päivä-
vuorolaisen RSD47 poistumisen Pietariin, 
ja tuntemattoman yövuorolaisen saapu-

misen sitä tuuraamaan.

Saapunut kone ei näy enem-
pää omassa 1090 Mhz toi-
siotutkavastaanottimessani, 

kuin ADS-B -nettitutkienkaan sivuilla. 
6 m TV-kantoaallon spektrinauhalla sen 
dopplerkäyrä sen sijaan erottuu, samoin 
sen saapuminen edellisen koneen tilalle. 
Tuntemattoman koneen sinikäyrämäinen 
dopplerjälki kertoo sen kiertävän ympyrä-
rataa.

Koska saapuneen koneen sinikäyrän amp-
litudina näkyvä taajuuspoikkeama on 
edellistä konetta pienempi, niin tuntema-
ton kone on joko sitä hitaampi, tai se kier-
tää halkaisijaltaan pienempää ympyrää. 
Sen dopplerjäljen voimakkuusvaihtelu 
piirtää erilaista helminauhakuviota, kuin 
edellinen kone, mikä vahvistaa sen olevan 
eri tyyppiä.
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2014-04-26-224511 St Petersburg - RSD47 Tu-214SR le  and landed - Unknown airc-
ra  doppler appeard and replaced (c) OH7HJ.JPG

Kolmannessa, iltamyöhällä tallennetussa 
kuvassa tuntemattoman ympyrälentäjän 
sinikäyrämäisen dopplerjäljen katkaisee 
suorempi dopplerjuova, joka esiintyi sen 
dopplerjäljessä ajoittain. Tämä lienee len-
toradan tuulikorjaus. Myöhemmin katsot-
taessa lehtiartikkelin valokuvista todella-
kin näkyi tiivistysjuovan tuulisiirtymä.

Tuntemattoman koneen luonteenomai-
nen dopplerkäyrän signaalinvoimakkuus-
vaihtelu toistuu samankaltaisena kussakin 

sinikäyrän jaksossa, ja kertoo sen olevan 
eri tyyppiä, kuin edellisen RSD47-lennon 
TU-214.

Nettitutkissa, kuten Flightradar24.com, 
tuntematon yhteyskone ei edelleenkään 
erottunut. Mahdollisesti sen SSR on joko 
tarkoituksella suljettu, tai kone on van-
hempaa mallia, jossa ei ole 1090 Mhz toi-
siotutkaa.
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2014-04-27-224717 St Petersburg - Aircra  course adjustment on ts 2155-2201 discon-
tinuing its sinus doppler (c) OH7HJ.JPG

Artikkeli on julkaistu aikaisemmin Tutka-
mieskillan lehdessä Tutkain 2/2015. 

Takasivun kuva:
2014-04-26-171642 St Petersburg - Sinu-
soidal doppler signature from RSD47 Tu-
214SR over Lake Ladoga (c) OH7HJ.JPG
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