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Säkeet
● Motivointia
● Läheltä tulevan häiriön poistaminen
● Antennivahvistimet
● Bandisuotimet
● Kaapelit
● Antennit – lähetys / vastaanotto
● Vastaanottoantennin valinta
● Vastaanottoantennin tekeminen



  

Miksi tästä puhutaan
● Kaikki vain kutsuvat eikä kukaan kuule mitään
● Alabandien suunta-antennit ovat aina suuria 

eivätkä mahdu ainakaan minun asemalleni
● Ei minulla ole mitään mistä rakentaisin

--> Ratkaisuksi tarvitaan jotakin uutta

● En minä ole tullut kumoamaan kaikkea mitä 
olette tehneet vuosien kuluessa vaan olen tullut 
antamaan ajatuksia ja näyttämään että näitä 
kuulolaitteita voi toteuttaa menestyksellä



  

Motivointia
● Autuaita ovat linukalliset sillä he kuuluvat lujaa

● Iso teho kuuluu voimakkaana ja kauas
● Kokemukset CQ kutsujista vailla korvia

● Minkä haluatte CQ:ta kutsuvien asemien 
tekevän  teille, tehkää se kaikille muillekin

● On syntiä kutsua isolla teholla CQ:ta ilman 
minkäänlaisia kuunteluantenneja
● Älä himoitse naapurisi kuunteluantennia. Tee oma.



  

Motivointia
● Minua ovat auttaneet ja erityisesti motivoineet:

Markku OH2RA
Reino OH3MA
Dan AC6LA
Jari OH8LQ
Frank W3LPL
Jukka OH4MFA
Pekka OH1TV



  

Kuulolaite 1: QRM vaimentaminen



  

QRM vaimentaminen
● Häiritsevän signaalin täytyy olla selkeä

● 2 antennia jotka kumpikin kuulevat häiriösignaalin
● MFJ-1025 / 1026 häiriönpoistaja nollaa häiriöitä
● Joillakin on hyviä kokemuksia



  

QRM vaimentaminen

https://www.youtube.com/watch?v=e95hlEJsxEU
    Kohdasta 2:50

https://www.youtube.com/watch?v=e95hlEJsxEU


  

QRM vaimentaminen
● Häiritsevä signaali on selkeä

● 2 antennia jotka kumpikin kuulevat häiriösignaalin
● MFJ-1025 / 1026 häiriönpoistaja nollaa häiriöitä
● Joillakin on hyviä kokemuksia

https://www.youtube.com/watch?v=e95hlEJsxEU
    Kohdasta 2:50

https://www.youtube.com/watch?v=e95hlEJsxEU


  

Kuulolaite 2: Etuvahvistin



  

Etuvahvistin
● Tavallisen radion kohina on luokkaa alle 6dB, 

ehkä alle 4dB
● dB yli elektroniikan teoreettisen Boltzmann-kohinan

● Hyväkin etuvahvistin kohisee yli puolikkaan dB
● Parannuspotentiaali luokkaa alle 3dB
● Yleensä alabandeilla tarvitaan attenuaattoria

● Bandin pohjat kuuluvat joka tapauksessa selvästi 
jopa keskellä päivää läpi vuoden lähetysantennilla 
kuunnellessa

● Kuunteluantennitesti  https://www.youtube.com/watch?v=xKTxzdHaYKw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=xKTxzdHaYKw&feature=youtu.be


  

Etuvahvistin
● Radion lähellä sijaitsevalla etuvahvistimella ei 

ole sinänsä suoraa käyttöä ainakaan 
lähetysantennilla vastaanotettaessa

RXant1

TXant

RXant2
RXant3

RXant4

Asema
Radio
Preamp
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ole sinänsä suoraa käyttöä ainakaan 
lähetysantennilla vastaanotettaessa

RXant1

TXant

RXant2
RXant3

RXant4

Asema
Radio
Preamp



  

Etuvahvistin
● Radion lähellä sijaitsevalla etuvahvistimella ei 

ole sinänsä suoraa käyttöä ainakaan 
lähetysantennilla vastaanotettaessa

● Etuvahvistimella voidaan tasata antennien 
käytettävyyttä vaihtotilanteissa
● Kuunteluantenneilla on lähetysantennia pienempi 

keskimääräinen vahvistus, joten sopivasti 
säädetyllä vastaanoton etuvahvistimella 
korvatuntuma saadaan samanlaiseksi 
lähetys/vastaanottoantenneille



  

Etuvahvistin
● Antennin lähellä sijaitsevalla etuvahvistimella 

saadaan siirtolinjan matkalle suurempi 
signaalitaso
= Parempi häiriönsieto järjestelmälle

RXant1+preamp

TXant

RXant2+preamp

preamp+RXant3

preamp+RXant4

Asema
Radio



  

Etuvahvistin
● Antennin lähellä sijaitsevalla etuvahvistimella 

saadaan siirtolinjan matkalle suurempi 
signaalitaso
= Parempi häiriönsieto järjestelmälle

● Siirtolinja vuotaa kuitenkin jonkin verran, niin 
suuremmalla siirrettävällä signaalitasolla 
järjestelmä on parempi



  

Etuvahvistin
● Vastaanotinantennien valintareleet voivat olla 

etuvahvistimen luona samassa laatikossa

RXant1

TXant
RXant2

RXant3

RXant4

Asema
Radio

Preamp
+releet



  

Etuvahvistin - hankinta
● www.antennas-amplifiers.com/low-band-dx-preamplifier
● Suhteellisen huokea, ei välttämättä paras mahdollinen

http://www.antennas-amplifiers.com/low-band-dx-preamplifier


  

Etuvahvistin - hankinta
● ZXR - Esa, OH7WV
● Low Band Systems, DXEngineering, ... 



  

Etuvahvistin – tekeminen
● 2N5109 ratkaisuja – W7IUV

http://www.mtmscientific.com/preamp.pdf

● Rakennussarjana
http://kitsandparts.com/rfamp1.3.php

● Muut tietämäni ovat vaikeampia tehdä
● Kaikki FET kytkennät sovellettavissa

www.sv1afn.com/j310preamp.html 

● En ole miettinyt integroituja etuvahvistimia DX asemalle

http://www.mtmscientific.com/preamp.pdf
http://kitsandparts.com/rfamp1.3.php
http://www.sv1afn.com/j310preamp.html


  

Etuvahvistin – oma ratkaisuni



  

Etuvahvistin – oma ratkaisuni

Radiohuone Etuvahvistin



  

Etuvahvistin – oma ratkaisuni

Radiohuone Etuvahvistin

Kaapeli-
matkaa 55m



  

Etuvahvistin – oma ratkaisuni



  

Etuvahvistin – oma ratkaisuni

Noin 3x4cm 
piirilevyn pala

2N5109 jäähdytinrivalla



  

Etuvahvistin – oma ratkaisuni

Noin 3x4cm 
piirilevyn pala

2N5109 jäähdytinrivalla



  

Kuulolaitteet 3: Bandisuodin



  

Bandisuodin
● 160m kuuntelussa maailmalla BC vaimennus tärkeätä

● Harvinainen ongelma Suomessa
● 160 / 80 bandisuodin tarpeen vain multiradioasemilla

● Oman bandin vastaanotto selkiytyy
● Estetyn bandin häiriöt pienenevät, ainakin teoriassa

● Kaupallisten ratkaisujen lisäksi ainakin K1TTT sivuilla:
http://www.k1ttt.net/technote/w3lplfil.html 

http://www.k1ttt.net/technote/w3lplfil.html


  

Bandisuodin – oma ratkaisuni
● W7IUV vahvistin per bandi

● Kokeilin 160m kahta etuvahvistinta peräkkäin
● Ei selvää havaittavaa etua

● W3LPL suotimet 80SSB, 80CW ja 160
● Frankilla itsellään W3NQN suotimet vuodesta 2009



  

Bandisuodin – oma ratkaisuni



  

Bandisuodin – oma ratkaisuni



  

Bandisuodin – oma ratkaisuni



  

Bandisuodin – oma ratkaisuni

80SSB 
W3LPL suodin

80CW 
W3LPL suodin

80m W7IUV 
etuvahvistin

Antenniliittimet 
6 kappaletta

160m W7IUV 
etuvahvistin

80CW/SSB 
ja antennin 
valitsevat releet
2+6kpl

160m W3LPL 
suodin

160m 
antenninvalint
areleet 6kpl

Erilliset 80m ja 160m 
ulostuloliittimet ovat 
siellä jossain



  

Bandisuodin – oma ratkaisuni

Antennikaapeleissa 
merkinnät

80m 
ohjausjohto

160m 
etuvahvistin

Erilliset 80m ja 160m 
ulostuloliittimetKEVI on tinattu, 

ei ruuvin alla



  

Kuulolaite 4: Kaapeli



  

Kaapeli
● RG213, TV kaapelit ja kaikki muutkin toimivat

● Vikasietoisuus huono maan pinnalle laitettuna
● Vaimennusta saa kuitenkin yleensä tulla muutama dB

● Kunnolla suunniteltuun ja vaivalla tehtyyn antenniin 
kannattaa hankkia parempi kaapeli
● RG6 Direct Burial
● Suojarasva kaapelissa sisällä koko matkalla
● Yksittäiset reiät muovikuoressa eivät haittaa



  

Kaapeli
● www.cablewholesale.com/products/coaxial-cable/rg6-bulk-cable/product-10x4-622nh.php 

http://www.cablewholesale.com/products/coaxial-cable/rg6-bulk-cable/product-10x4-622nh.php


  

Kuulolaite 5: Lähetysantenni



  

Lähetysantenni 160m
● Yleisin antenni lienee mutkalle laitettu invertti vee tai

maston syöttäminen gamma-sovituksella
● www.n0hr.com/160m%20and%2080m%20shunt%20fed%20tower.htm 

● Invertti L muutamalla mutkalla olevalla radiaalilla - OH3YI
● InvL Spider Beam lasikuitutolpalla - OH6MW

● Vähintään 36m mastossa suora inv vee
● Varttiaallon GP

● Suomessa ollut ehkä ainakin yksi täysimittainen 
varttiaallon vertikaali

● Lyhennettyjä ainakin OH1ZAA suunnittelema Porissa jo 
1980 luvulla silloisella OH1AF kerholla sekä OH1XX

http://www.n0hr.com/160m%20and%2080m%20shunt%20fed%20tower.htm


  

Lähetysantenni – oma ratkaisuni
● Puolisloperit yläharuksissa
● Eristimillä katkaistut 39m pitkät osat haruksista

● 6 haruksesta yksi käytössä, muut maadoitettu releillä



  

Lähetysantenni – oma ratkaisuni
● Puolisloperit yläharuksissa
● Eristimillä katkaistut 39,5m pitkät osat haruksista

● 6 haruksesta yksi käytössä, muut maadoitettu releillä



  

Lähetysantenni – oma ratkaisuni



  

Lähetysantenni – oma ratkaisuni

6 harusta ylälaakereista
Yksi kerrallaan käytössä
Syöttö yläpäästä



  

Suuntaava lähetysantenni 160m
● Kahden GP:n ryhmä

● Lyhennetty versio ainakin ollut Pertillä OH2PM
● Suomessa monelle sopiva tietämäni lähetysantenni, joka 

on toiminnassa, Markku OH2RA tekemä antenni 42m 
maston haruksiin
● Selostus RA:ssa noin vuonna 2010
● Kattaa koko 160m bandin

● Lyhennetty neljän T vertikaalin + säteilijän ryhmä ainakin 
OH2HE ja OH4MFA

● Neljän vertikaalin ryhmäkin on mahdollisesti tehty 
Suomessa mutta ei ole tehtävissä normaalilla asemalla
● Esityksen aikana kerrottiin Ilmolla 2BO olevan 4SQ



  

Lähetysantenni 160m - vaiheistettu
● 2xGP säteilykuvio https://dh1tw.de/2el-vertical-array-for-160m/

Vaiheistettu rakenne

Etu-takasektori noin 20dB,
Etu-sivusuhde noin 3dB

Toimii myös vastaanotossa

Rajoitteet:
Koko yli 100x80m radiaaleineen
Toimii vain kahteen suuntaan
Vaiheistus saattaa olla hankala 
minimien saamiseksi kuunteluun

Tärkein ominaisuus 3-4dB 
vahvistusta lähetinkäytössä 
suhteessa yhteen vertikaaliin



  

Lähetysantenni 160m - vaiheistettu
● 2xGP säteilykuvio https://dh1tw.de/2el-vertical-array-for-160m/

Vaiheistettu rakenne

Ylöspäin säteily simulaation mukaan 
vaimentunut merkittävästi

Tärkeä ominaisuus vastaanotossa

Rajoitteet:
Koko yli 100x80m radiaaleineen
Toimii vain kahteen suuntaan
Vaiheistus saattaa olla hankala 
minimien saamiseksi kuunteluun

Tärkein ominaisuus 3-4dB 
vahvistusta lähetinkäytössä 
suhteessa yhteen vertikaaliin



  

Lähetysantenni 160m - heijastaja
● 2xGP simuloitu suuntakuvio 

www.ve3vn.blogspot.com/2015/02/2-element-parasitic-ground-plane-for-40.html 

Heijastajalla tehty rakenne

Virittäminen tehtävissä antennimit-
talaitteilla kuvion aikaansaamiseksi

Rajoitteet:
Koko yli 100x80m radiaaleineen
Toimii kahteen suuntaan

Tärkein ominaisuus 3-4dB 
vahvistusta lähetinkäytössä 
suhteessa yhteen vertikaaliin

Vastaanotossa kuvio ei ole erityisen 
suuntaava, eli vaimennussektorit 
eivät ole syviä

http://www.ve3vn.blogspot.com/2015/02/2-element-parasitic-ground-plane-for-40.html


  

Antenni 160m - polarisaatio

http://k9la.us/Polarization_Observations_on_160-Meters.pdf 

http://k9la.us/Polarization_Observations_on_160-Meters.pdf


  

Kuulolaitteet 6: Beverage



  

Beverage
● Beverage on vasta-aseman suuntaan, suhteellisen 

suoraan asennettu lanka-antenni jossa 
● Syöttöpiste on maadoitettu
● Syöttöpisteessä on impadanssimuuntaja
● Toisessa päässä on vastus
● Vastuksen toinen puoli on maadoitettu

● On vahvistukseltaan jonkin verran dipolia heikompi
● http://www.tapiokalmi.net/dx/beverage/
● http://la8w.com/wp284/wp-content/uploads/2007/11/OH2BEN_Reversible_Beverage_Array-20-10-2007_04d1.pdf

● http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm
OH2BEN

http://www.tapiokalmi.net/dx/beverage/
http://la8w.com/wp284/wp-content/uploads/2007/11/OH2BEN_Reversible_Beverage_Array-20-10-2007_04d1.pdf
http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm


  

Beverage
● Perinteisen beveragen pituus on oltava vähintään luokkaa 

puoli aaltoa eli 80m pitkä top bandilla

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm 

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm


  

Beverage
● Perinteisen beveragen pituus on oltava vähintään luokkaa 

puoli aaltoa eli 80m pitkä top bandilla

Puoliaaltoinen 
beverage 
muistuttaa 2xGP 
antennin kuviota

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm 

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm


  

Beverage
● Lyhyttä beveragea voi parantaa hieman käyttämällä kelaa
● 41m pitkällä Beveragella saa kuvion 160m bandille

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm 

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm


  

Beverage
● Lyhyttä beveragea voi parantaa hieman käyttämällä kelaa
● 41m pitkällä Beveragella saa kuvion 160m bandille

Varttiaaltoinen kelalla 
pidennetty beverage tuottaa 
-6dB vaimennussektorin mutta 
ei varsinaisesti  muistuta 2xGP 
antennin kuviota http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm 

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm


  

Beverage
● Aallon pituinen beverage tuottaa selvän suuntakuvion
● Ongelmana maan ominaisuudet jotka muuttuvat matkalla

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm 

http://www.aytechnologies.com/TechData/ShortBev.htm


  

Beverage
● Aallon pituinen beverage tuottaa selvän suuntakuvion
● Ongelmana maan ominaisuudet jotka muuttuvat matkalla
● 170m pitkä johdin 3m korkeudella maasta

Syöttö 
muuntajalla
Maadoitus

Vastus
Maadoitus



  

Beverage
● Aallon pituinen beverage tuottaa selvän suuntakuvion
● Ongelmana maan ominaisuudet jotka muuttuvat matkalla

Tämä oma simulaatio parin dB sisällä 
AYTechnologies simulaatiosta - tasamaalla



  

Beverage versioita
● 2 suunnan beverage

● Toimii lähes kuten yhden suunnan laite
● Biimaaminen kohti asemaa tai lähetysantennia ei 

välttämättä suotavaa

● BOG, eli beverage maan pinnalla
● Nykyisin ehdotetaan tehtäväksi alle aallon mittaisena
● Isona ongelmana muuttuvat maan ominaisuudet
● Kosteusmuutos tai ruohikon kasvu muuttaa antennin 

toimintaa vaikka sen saisi aluksi toimimaan
● Omat yritelmäni sekä OH2RA tekemä 2 suunnan BOG



  

Johdanto pienempiin antenneihin
www.k7tjr.com/rx1comparison.htm



  

Johdanto pienempiin antenneihin
www.k7tjr.com/rx1comparison.htm



  

Johdanto pienempiin antenneihin
www.k7tjr.com/rx1comparison.htm



  

Johdanto pienempiin antenneihin
www.k7tjr.com/rx1comparison.htm



  

Oivalluksesta suunnitelmaksi
● Antenni innovaatio vaatii istumatyötä



  

Antennin vahvistus ja bandi
● Aiemmin todettua että alabandeilla tarvitsee mieluummin 

attenuaattoria kuin radion omaa etuvahvistinta
● Lähetysantennin RXvahvistus on enemmän kuin riittävä
● Pienemmälläkin antennin vahvistuksella tulee toimeen
● Tarkoittaa että pienemmällä antennilla saa samankaltaisen 

kuuntelumahdollisuuden
● Suuntakuvion aikaansaanti on ollut ongelmana
● Tietokoneet simulaattoreineen ovat tuoneet työkalun 

antennien suunnittelulle

● Bandin pohjan eli taustakohinan kuuleminen laskettavissa



  

ITU-R P.372-13

A: kaupunki
B: lähiöalueet
C: maaseutu
D: hiljainen maaseutu
E: avaruuskohina

Kohinan taso bandilla



  

ITU-R P.372-13

Kohinataso on 46 dB 
yli Boltzmannin 
nollatason 160m 
bandilla hiljaisessa 
maaseutu QTH:ssa

64dB asutulla 
lähiöalueella

Kohinan taso bandilla



  

ITU-R P.372-13

Kohinataso on 46 dB 
yli Boltzmannin 
nollatason 160m 
bandilla hiljaisessa 
maaseutu QTH:ssa

64dB asutulla 
lähiöalueella

ITU määritelmät 
kohinatasoille

Kohinan taso bandilla



  

ITU-R P.372-13

Kohinataso on 46 dB 
yli Boltzmannin 
nollatason 160m 
bandilla hiljaisessa 
maaseutu QTH:ssa

64dB asutulla 
lähiöalueella

A B C tasot ovat 
tilastolliset mediaanit

D on pienin mahdol-
linen kohinataso

Kohinan taso bandilla



  

160 ja 80m kohina
● ITU-R 

P.372-13

● 160m
64dB

● 80m
56dB



  

64 dB merkitys 160m bandilla
● Bandin pohjakohinan taso taajama-alueella 

keskellä päivää hiljaiseen aikaan on 64dB
● Vastaanottimen herkkyys luokkaa 4dB
● Antennin vahvistus voi olla edellä esitetyn Flag 

antennin luokkaa -30dBi
● Vahvistuksen keskiarvo -37dBi (=Gmax-RDF)

● Häviöt 2dB
● Suuntakuvion -3dB leveys
● 64dB – 4dB – 37dB – 2dB - 3dB =  18dB

● -30dBi antenni kuulee taajamassa 18dB yli pohjan 



  

56dB merkitys 80m bandilla
● Bandin pohjakohinan taso taajama-alueella 

keskellä päivää hiljaiseen aikaan 56dB
● Vastaanottimen herkkyys luokkaa 4dB
● Antennin vahvistus voi olla edellä esitetyn Flag 

antennin luokkaa -18dBi
● Vahvistuksen keskiarvo -25dBi (=Gmax-RDF)

● Häviöt 2dB
● Suuntakuvion -3dB leveys
● 56dB – 4dB – 25dB – 2dB - 3dB =  22dB

● -18dBi antenni kuulee taajamassa 22dB yli pohjan 



  

Noise Margin

Lasketaan dB:

   Kohinataso
+ Antennin Gaverage 
- Syötön häviöt
- 3 dB keilanleveys
- RX herkkyys (NF)       
 
 
= Noise Margin

https://youtu.be/O-nuH1aukHs 

https://youtu.be/O-nuH1aukHs


  

Antennin negatiivinen vahvistus
● Jos antennilla kuulee bandin pohjan kohinan, 

pienemmälläkin antennin vahvistuksella kuulee 
saman kuin suuremmalla antennilla

● Attenuaattorin sijaan voi käyttää radion 
etuvahvistinta

● Signaalin siirrossa antennilta asemalle saattaa 
kannattaa käyttää antennin lähellä olevaa 
etuvahvistinta

● Pieni antenni, jolla on suuntakuvio on 
toteutuksena noin 18 vuotta vanha 



  

Taajama-antennit
● Earl, K6SE, teki FO0AAA antennin 2000

● https://www.eham.net/articles/806 
● Tarkat mitat, tarkka vastuksen arvo
● Antennilangan paksuuden merkitys vähällä huomiolla
● Muuntajan rakenne rakentajan päätettävä

● Pieni antenni jolla on kunnollinen kuvio

● FO0AAA antennin jälkeen Flag, Pennant, KAZ, 
DKAZ, DHDL ja monia muita 

https://www.eham.net/articles/806


  

K6SE: FO0AAA
● Earl, K6SE, teki FO0AAA antennin 2000



  

K6SE: FO0AAA
● Earl, K6SE, teki FO0AAA antennin 2000

Kuvio ehkä jopa parempi 
kuin 2xGP



  

K6SE: FO0AAA
● Earl, K6SE, teki FO0AAA antennin 2000

Z

Y
X



  

K6SE: FO0AAA
● Earl, K6SE, teki FO0AAA antennin 2000

8,5m

2,5m

7,3m

4,8m

6,4
m



  

● Earl, K6SE, teki FO0AAA antennin 2000

R 900 - 950 ohmin
metallikalvo OK

Syöttö BN-73-202
Ensiö 2 kierrosta
Toisio 7 tai 8 kierrosta

Antennilanka vähintään 
2mm alumiini tai kupari
Voi olla muovipäällystetty

K6SE: FO0AAA



  

Pienen antennin toimintalogiikka
● FO0AAA antennin tarkoitus on vaimentaa ei-

toivottuja suuntia
● Niinsanottu pääkeila ei ole vahvistuksen 

suuntaan
● Antennin toimintasektori on vaimennuksen 

aikaansaaminen
● "Pääkeila" on vaimennussektori

● Mitä vähemmän antenni vuotaa ei-toivotusta 
suunnasta, sitä parempi antenni on



  

Tuplatriangeli

● Tuplatriangeli kahdesta 10m pitkästä triangelista 
● Mitat parin sentin sisään, alalangat tasossa

– Maa saa olla jossakin määrin kalteva tai kuhmurainen
● Vastukset samanlaiset, 5% sisällä suosituksesta
● Antennilangan paksuuden merkitys ymmärretty
● Muuntajan rakenne mietitty

● Antennin pituus 26m



  

Tuplatriangeli

● Tuplatriangeli kahdesta 10m pitkästä triangelista 

26m

2,5m10m

4,8m6,9
3m

7,3m

Materiaali vähintään 2mm alumiini



  

Tuplatriangeli

● Tavalliselle tontille mahtuva antenni – 26m pitkä

80m



  

Tuplatriangeli

● Tavalliselle tontille mahtuva antenni – 26m pitkä

160m



  

Tuplatriangeli

● Vuotoindeksin vertailu 170m beverageen



  

Tuplatriangeli

● Vuotoindeksin vertailu 170m pitkään beverageen



  

Tuplatriangeli

● Tuplatriangeli kahdesta 10m pitkästä triangelista 

R 850 ohm

Syötöt BN-73-202
Ensiö 2 kierrosta, toisio 7 kierrosta
Kytketään 'eri päin' 180 asteen 
vaihesiirron saamiseksi

Saman mittaiset kaapelit
yhteiseen syöttöpisteeseen 
josta kaapeli radiohuoneeseen



  

LIRA

● LIRA (Nimetty ideageneraattori OH2RA mukaan)

● Mitat ja rakenne lähes kuten tuplatriangelissa tai 
lähes kuten DHDL:ssä tai DKAZ

● LIRA takasuunnan vaimennus vertaansa vailla
● Yksinkertaistettu rakenne keväällä 2018 julkaistusta 

LIXA antennista 

● Antennin pituus 26m



  

LIRA

● Pituus 26m, korkeus tuplatriangelia pienempi



  

LIRA

● Pituus 26m, korkeus tuplatriangelia pienempi

26m

2,5m
13m

4,3m

13m

4,5m7,89m
7,78m



  

LIRA

● Optimoitu vastuksen koolla 160m

160m



  

LIRA

● 80m vähintäänkin kohtuullinen

80m



  

LIRA

Syöttö BN-73-202
Ensiö 2 kierrosta
Toisio 7 kierrosta

Vastus 1000 ohmta
Risteyskohdassa 
langat 4-8cm 
etäisyydellä 
toisistaan

Antennilanka vähintään 
3mm alumiini



  

LIRA

● Kokoelma eri antenneja
● Poikkeaa DKAZ ja DHDL geometrioista
● LIXA antennin litistetty muunnos ja

avolinjan poiston myötä yksinkertaisempi
● Nostettu ylös maan vaikutuksen pienentämiseksi
● Etummainen 'kolmio' matalampi jolla saatu parempi 

kuvio kahdelle bandille

● Antennin pituus 26m
● 80m on lähellä LIRA ylärajataajuutta
● Muovieristeisellä langalla 24m pituus on maksimi



  

Muita antenneja

http://www.durenberger.com/documents/DKAZ070314.pdf 

https://dh1tw.de/double-half-delta-loop-dhdl-receiving-antenna/ 

LIXA

http://www.durenberger.com/documents/DKAZ070314.pdf
https://dh1tw.de/double-half-delta-loop-dhdl-receiving-antenna/


  

Vastaanottoantennin valinta
● Tärkeät ominaisuudet

● Antennin täytyy mahtua suunniteltuun paikkaan 
suunnitellun kaltaisena

● Bandin pohjan kuuluminen omassa QTH:ssa
= Noise Margin

● Antennin takasektorissa ei saa olla vuotavia 
luuppeja
= vuotoindeksi



  

Noise Margin
● Valittujen antennien Noise Margin arvot:

Tuplatriangelin voi skaalata suuremmaksi Noise Marginin parantamiseksi



  

Antennin vuotoindeksi
● Lasketaan simuloidusta suuntakuviosta Excel 

työkalulla
● Alle 12, 18 ja 24dB vaimennukselle prosent-

tiosuudet määritellyssä sektorissa pääkeilan 
ulkopuolella

● Excel työkalu
kopioitavissa



  

Beverage 170m vuotoindeksi

Vuotoindeksitesti 1:
https://www.youtube.com/watch?v=8bQfVrCpZLI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=8bQfVrCpZLI&feature=youtu.be


  

Beverage 170m vuotoindeksi



  

Antennin vuotoindeksi
● Valittujen antennien vuotoindeksit laskettuna:

Antennin vuotoindeksitesti 2:
https://www.youtube.com/watch?v=nIRI8e9unH8&feature=youtu.be 
LIRA ja Triangeliantenni vuotoindeksitesti 3:
https://youtu.be/DLC1clCRQTc 

https://www.youtube.com/watch?v=nIRI8e9unH8&feature=youtu.be
https://youtu.be/DLC1clCRQTc


  

Antennin valinta
● Valittujen antennien ominaisuudet taulukossa:



  

Antennin valinta
● Valittujen antennien ominaisuudet taulukossa:



  

Antennin valinta
● Valittujen antennien ominaisuudet taulukossa:



  

Antennin valinta
● Valittujen antennien ominaisuudet taulukossa:



  

Antennin valinta
● Valittujen antennien ominaisuudet taulukossa:

Jos sivuvaimennus on tärkeä, tuplatriangeli on parempi kuin LIRA. 
Beveragen vuotoindeksi on huono pituuteen nähden
Mikäli tilaa on kovin vähän, FO0AAA on varteenotettava vaihtoehto



  

Vastaanottoantennin tekeminen
● Tekeminen ei ole 

pelkästään elektro-
niikkaharrastusta



  

Vastaanottoantennin tekeminen
● Tekeminen ei ole 

pelkästään elektro-
niikkaharrastusta



  

Paalutus
● Pieni antenni kasvaa 

aitatolpan jalasta



  

Antennilanka paaluun
● Polykarbonaattia, ruuveja

 ja vaijerilukkoja
● Kuvassa

LIXA antennin
osa jossa
on avolinja
vaiheistusta
varten

● LIRA on 
yksinkertai-
sempi



  

Antennilanka paaluun
● Tällä puolella

polykarbo-
naattia johto
menee suo-
raan



  

Antennilanka paaluun
● Tällä puolella

polykarbo-
naattia johto
menee suo-
raan



  

Antennilanka paaluun
● Tällä puolella

polykarbo-
naattia johto
menee suo-
raan

● Toisella puo-
lella avolin-
jasta kolmion
ylöspäin me-
nevälle sivulle



  

Vapa, vavan harus ja yläkulma
● Vapa kiristää

kolmion 
muotoonsa



  

Vapa, vavan harus ja yläkulma
● Vapa kiristää

kolmion 
muotoonsa



  

Vapa, vavan harus ja yläkulma
● Vapa kiristää

kolmion 
muotoonsa

● Vavan harus
noin 2metrissä



  

Syöttöpiste



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm
● Vaijeri-

lukot



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm
● Vaijeri-

lukot
● Tinatut

johdot



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm
● Vaijeri-

lukot
● Tinatut

johdot
● Muuntaja



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm
● Vaijeri-

lukot
● Tinatut

johdot
● Muuntaja
● Leksaani
● Ferriittiä



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm
● Vaijeri-

lukot
● Tinatut

johdot
● Muuntaja
● Leksaani
● Ferriittiä
● Ruuvit 



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm
● Vaijeri-

lukot
● Tinatut

johdot
● Muuntaja
● Leksaani
● Ferriittiä
● Ruuvit ja nippusiteet



  

Syöttöpiste
● Antenni

lanka 4mm
● Vaijeri-

lukot
● Tinatut

johdot
● Muuntaja
● Leksaani
● Ferriittiä
● Ruuvit ja nippusiteet + päälle mattamustaa



  

Langan kiinnitys paaluun



  

Vastus
● Metallikalvo
● Polykarbo-

naattialusta



  

Vastus
● Metallikalvo
● Polykarbo-

naattialusta
● Tinatut

johtimet
● AISI316 A4

vaijerilukot
● Liitosrasva



  

Suuntaus asemasta pois
● Mastot takana saattavat parantaa vuotoindeksiä



  

Yhteismuotokuristin
● Tärkeä osa kuristinta on, että kaapeli viedään 

maata pitkin tai maan sisässä
● Jonkin verran ferriittiä riittää useimmiten
● Ultimate ratkaisu RG174 kaapelia läpi kahdesta

Laird 28B1020-100 tai Amidon FB-31-1020 
tynnyriferriitistä

Kuvan kaapeli RG316

160m kuristin neljästä 
ferriitistä + RG174 kaapelia 

http://www.paratronic.fi/rg174.shtml 

http://www.paratronic.fi/rg174.shtml


  

Yhteismuotohäiriö
● Yhteismuotoinen jännite kytkeytyy koaksiaaliin 

antennin epäsymmetrian vuoksi
● Pystyssä oleva koaksiaali ja

antennirakenne muodos-
tavat antennin, jonka
osa on syöttöpiste
muuntajineen

● Häiriöjännite 
muodostuu
koaksiaalin
yläpäähän



  

Yhteismuotohäiriö
● Yhteismuotoisen ilmiön synnyttämän jännitteen 

voi pahimmassa tapauksessa poistaa 
ainoastaan suurella kapasitiivisella
impedanssilla

● Ultimate kuristin jonka
resonanssitaajuus
on bandin alla,
saattaa olla tarpeen

● Itse olen pärjännyt
vähemmällä



  

Muuntaja
● LIRA antennia kehitettäessä haettiin 

mahdollisimman vähähäviöinen ratkaisu



  

Muuntaja
● LIRA antennia kehitettäessä haettiin 

mahdollisimman vähähäviöinen ratkaisu
● Amidon BN-73-202
● Matalaimpedanssiselle puolelle 2 kierrosta
● Impedanssin muuntosuhde kierrosten neliössä
● 50:450 tarkoittaa 6 kierrosta toisiolle

7 kierroksella 600 ohmia ja 
8 kierrosta tekee 800 ohmia



  

Muuntaja
● MiniVNA mittalaitteena, 2 muuntajaa seläkkäin



  

Muuntaja
● 2/8 kierrosta, kaksi muuntajaa seläkkäin - 0,6dB



  

Muuntaja
● 2/8 kierrosta, kaksi muuntajaa
● Toisessa 180

vaihesiirto 
● 2 kierrosta 

kytkentälankaa
● 8 kierrosta

0,4mm emalia
tai wräppilankaa



  

Valmiin antennin SWR
● SWR tavoite

on alle 1,6 yli 
koko käyttö-
alueen

● Huonompi
indikoi vikaa
rakenteessa

● Tämä niin 75
kuin 50 ohm
kaapeloinnille



  

Antennien sijoittaminen tontille
● Kuunteluantennit on hyvä suunnata pois päin



  

Antennien sijoittaminen tontille
● Kuunteluantennit on hyvä suunnata pois päin

LIXA antennin esittelyvideo  https://youtu.be/g_hL6sSPqis 

https://youtu.be/g_hL6sSPqis


  

Antennien käyttölaite
● OH6LI / OH4A 

asemalla itse 
tehty käyttölaite



  

Antennien käyttölaite
● OH6LI / OH4A 

asemalla itse 
tehty käyttölaite

● 160TX
● 160RX
● 80TX
● 80 Yagi viritys
● 80RX
● 80CW/SSB



  

Antennien käyttölaite
● OH6LI / OH4A 

asemalla itse 
tehty käyttölaite

● 160TX
● 160RX
● 80TX
● 80 Yagi viritys
● 80RX
● 80CW/SSB



  

Antennien käyttölaite
● OH6LI / OH4A 

asemalla itse 
tehty käyttölaite

● 160TX
● 160RX
● 80TX
● 80 Yagi viritys
● 80RX
● 80CW/SSB



  

Antennien käyttölaite
● OH6LI / OH4A 

asemalla itse 
tehty käyttölaite

● 160TX
● 160RX
● 80TX
● 80 Yagi viritys
● 80RX
● 80CW/SSB



  

Antennien käyttölaite
● OH6LI / OH4A 

asemalla itse 
tehty käyttölaite

● 160TX
● 160RX
● 80TX
● 80 Yagi viritys
● 80RX
● 80CW/SSB



  

Antennien käyttölaite
● OH6LI / OH4A 

asemalla itse 
tehty käyttölaite

● 160TX
● 160RX
● 80TX
● 80 Yagi viritys
● 80RX
● 80CW/SSB



  

2xLIXA Pertillä OG2M
● Rakennettiin kokeilumielessä 2016
● Vertailu kaupalliseen 

4SQ 
● Takavaimennus

on saanut kehuja
● Syöttö 0 ja 180

vaiheissa
● Optimoitu 160m
● Pituus 73m
● Vuotoindeksi 4,6%



  

2xLIXA Pertillä OG2M
160m kuvio
Pituus 73m



  

2xLIXA Pertillä OG2M
● Syötöt BN-73-202, ensiö 2 ja toisio 7 kierrosta
● Kytketään 'eri päin' 180 asteen vaihesiirron 

saamiseksi (kelmu 137)
● Saman mittaiset kaapelit 

syötöiltä etuvahvistimen 
sisäänmenoon rinnakkain

● Koaksiaali ulostulosta maata 
pitkin radiohuoneeseen

● Etuvahvistimelle oma 
12V johto, kierretty pari



  

4xLIRA rakenteilla
● Rakennetaan DX työskentelyä varten
● Vertailu kaupallisiin antenneihin
● Yksi LIRA / 9circle  http://www.oh3ac.fi/9%20Circle%20then%201x%20LIRA%20prototype%20then%20back%20to%20%209%20Cicle.mp3  

● Takavaimennus vertaansa vailla
● Syöttö 0-180-0-180 astetta, koaksiaaleilla 

ratkaisu jännitejaolle 1 : 2.1 : 2,1 : 1
● Optimoitu 80m, pituus 111m

● 160m versio 195m pitkä
● Vuotoindeksi 0%

http://www.oh3ac.fi/9%20Circle%20then%201x%20LIRA%20prototype%20then%20back%20to%20%209%20Cicle.mp3


  

4xLIRA rakenteilla
Paras mahdollinen 160m kuunteluantenni, 195m pitkä



  

Kaupallisista antenneista
● Suomessa on muutamilla asemilla kaupallisia 

kuunteluantenneja
● Kokemukset vaihtelevat
● Tärkeintä on toimia kuten manuaalissa 

neuvotaan
● Maadoitukset pituuksineen oltava oikein
● Parannettavaa löytyy jokaisesta antennista
● Rahaa joutuu käyttämään paljon enemmän kuin 

itse rakentaen



  

Yleisiä kokemuksia
● OH1XX – peltohiiret karkotettu cayenne 

pippurilla
Hannulla kokemusta kesäksi purkamisesta
K9AY on paljon parempi vastaanottoon kuin GP

● OH2RA – maan ominaisuuksien vaihtelu iso 
ongelma beve/GP asennusten toteuttamisessa

● OH4MFA – DHDL on joskus parempi kuin 
mikään beverage

● Aseman suuntaan biimaamisen huomaa, että 
antenni ei toimi siihen suuntaan kuten muualle 
biimatessa



  

Kysymyksiä?



  

Kiitos mielenkiinnosta
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