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OR78CLM second operaattorina Sommelosta workittu erikoisasema.
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Luettelon toimihenkilöistä löydät tämän lehdykän lopusta.

Tulevia tapahtumia
Kalenterissa on vain ne tapahtumat jotka lehdykän tekohetkellä
on tiedossa.
2022
3.12.
Pikkujoulut Sommelossa, seuraa viestintää some/web
2023
Helmikuu Vuosikokous Sommelossa

Kerhon ylläpitämät toistinasemat
Alla käytössä olevien toistinasemien tiedot.
145MHz (2m)
OH1RAA, 145.600 MHz, RX -600kHz alempana
Sommelossa, ei aliääntä, avaus perinteisellä 1750Hz piipillä
OH1RAU, 145.775 MHz, RX -600kHz alempana
Pääskyvuoren linkkitornissa, CTCSS aliääni 103,5Hz.
Aliääni myös toistimen lähetteessä, joten radiossa voi käyt
tää aliäänisalpaa kohinasalvan sijaan.

Puheenjohtajan palsta
Tätä kirjoittaessani olemme vihdoin päässeet viettämään perinteistä Tippsundin kesäleiriä parin vuoden tauon jälkeen. Viimeisimpien korvanappiin saamieni tietojen perusteella kävijämääräkin on ollut vain hieman normaalia pienempi, joka tässä
tilanteessa oli ennustettavissakin. Voin ilokseni myös todeta,
että kerhoiltojen kävijämäärien nousun lisäksi on kerholla pidetty jo muutamia suurempia tapahtumiakin. Näistä pitää ehdottomasti mainita SYLRA:n (Scandinavian YL Radioamateurs) YL-tapaaminen Turussa, jonka yhteydessä he aktivoivat
kerhotilojamme ja asemaamme koko perjantain 19.8.2022. Kiitos SYLRA:lle! Näitä arvokkaita vieraita odotellessamme oli
taas hyvä syy laitella kerholla roikkuneita pieniä asioita kuntoon, sekä viedä loppuun mm. mastomme kääntöjärjestelmä
(tästä oma osio) ja testata miten kerho soveltuu bussilastilliselle vieraita – ja soveltuihan se! Vieraita saapui Suomesta, Ruotsista, UK:sta, Islannista, Norjasta, Tanskasta ja Saksasta. Yhteensä 21 hamssia vieraana ja tämän lisäksi vielä isännöinti
kerhon puolelta, joten väkeä piisasi!
Käynnissä kerholla on nyt kaksikin eri DMR-projektia
(hankimme DIY DMR-toistimen lisäksi myös kaupallisen mallin
Erik OH2LAK:lta). Uudesta radioshackista on workittu hyvin
mairittelevia kusoja lokiin, jotka osoittavat antenniston ja maston toimivuuden. Jos et ole hetkeen käynyt kerholla, niin nytpä
olisi oikein hyvä hetki tulla taas tarkistamaan entistä viihtyisämpiä ja toimivampia tiloja.
HUOMIO!
Emme saaneet ikävä kyllä viime vuonna jäsenlaskuja liikkeelle
monen eri asian summavaikutuksesta. Tästä johtuen tänä
vuonna tulee kahden vuoden lasku kerralla ja teemme kovasti
töitä nyt, että saisimme laskutuksen ja jäsenlehden aikataulutuksen toimimaan paremmin.
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Sotilasradioamatööritoimintaa merellä
Tämän vuoden toukokuussa avautui ensimmäistä kertaa mahdollisuus wörkkiä mereltä OI-kutsulla ja lisäliitteellä /MM. Tilaisuus wörkkiä oli tähän mennessä ainutkertainen ja varsin harvinaislaatuinen, sillä jopa luvan saaminen tähän kyseiseen toimintaan oli varsin moniselkoista. Aktivointi tapahtui aluksen omalla
kalustolla sen radiohytistä, jollaista OI-toiminta on juurimmiltaan
on eli Puolustusvoimien tiloissa Puolustusvoimien kalustolla.

Radiona oli ammattikäyttöön tarkoitettu HF-radio ja antennina oli
noin 6 metriä korkea piiska-antenni. Radion huonolaatuinen
kaiutin sekä hidas taajuuksien vaihtaminen tekivät wörkkimisestä
ajoin haastavaa, kun taajuus piti vaihtaa näppäilemällä taajuus
numeronäppäimistöltä sekä virittämällä radio joka kerta uudestaan taajuuden vaihtamisen jälkeen. Lopulta parhaaksi menetelmäksi osoittautui hyödyntämällä viereistä vastaanotinta, jossa oli
pyöritettävä vfo. Sillä oli mahdollista tiedustella sopiva hiljainen
taajuus, jolle oli helppo siirtyä radiolla lähettämään.
Vaikka wörkkimisolosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset, oli
aktivointi varsin onnistunut. Yhteyksiä pidettiin viikon aikana noin
213 kappaletta, 34 eri radioamatöörimaahan sekä viiteen eri
maanosaan. Kaukaisimmat yhteydet olivat Australiaan asti, josta
vastailtiinkin heti ensimmäisenä, kun kutsu päätyi radioaalloille.
Muuten yhteyksiä muodostui Aasiaan, Eurooppaan, Lähi-itään,
Keski-Afrikkaan sekä Pohjois-Amerikkaan.

Erityisesti aktivoinnista pitää mainita, että mereltä tuli wörkittyä
kaksi muuta /MM asemaa. Toinen oli puolalainen radioamatööri
kauppa-aluksella ja toinen itävaltalainen radioamatööri hupialukselta.
Antti OH1EXC

.

Partiolaiset Sommelossa
Sommelo on toiminut toimintapisteenä LounaisSuomen Partiopiirin erilaisissa radioaktiviteeteissa.
Lokakuun 3. viikonloppuna on partiolaisten suurin
vuosittainen tapahtuma JOTA-JOTI (Jamboree On
The Air—Jamboree On The Internet) ja siihen
osallistuttiin pienellä tiimillä sunnuntaina 16.10 kutsulla OH2SUF.
Partiopiirillä on tätä kirjoitettaessa menossa partion menetelmin
pidettävä radioamatöörikurssi jonka osallistujat saivat mahdollisuuden tutustua kerhon toimintaan, asemaan, workkia asemalta
helpolla OH1AA kutsulla, rakentaa edullisia elektroniikkarakennussarjoja sekä tietenkin paistaa makkaraa Sommelon takkahuoneessa.
Näiden kolmen päivän aikana second operaattoreina pidettiin
erinomaisten radiokelien vallitessa lukuisia yhteyksiä, perus saksalaisten, ranskalaisten ja italialaisten lisäksi aloittelijoille makoisia DX-maita kuten VK ja
ZL.
Second operaattoreiden erikoisempia vasta-asemia oli
Nean workkima 4U1A , ja
Elmun workkimat II5SMM ja
OR78CLM, jonka award on
tämän lehdykän kannessa.

Tekniikka toimi hienosti,
masto kääntyi ja antennit
toimi VFB.
73 Saku OH1SA
Kuvassa Nea (sec op) workkii
4U1A aseman kanssa. Mentorina Ville OH1UDC.

Sommelon 42-metrin maston uusi
kääntöjärjestelmä
Muutama vuosi sitten niin itse kerhon 42-metrin pyörivä masto,
kuin sen kääntöjärjestelmäkin oli tullut tiensä päähän ja kumpikin
oli uusittava. Vaihdettuamme maston jäi vielä kääntöjärjestelmän
suunnittelu ja toteutus tehtäväksi.
Muutaman aivoriihen jälkeen toteutus alkoi hahmottua: kääntöjärjestelmä älyineen on koteloituna kiinni itse mastossa ja tälle
viedään vain sähköt. Kääntöjärjestelmä pohjautuu Raspberry
Pi:hin, jossa on Web-palvelin itsessään ja tämä kytkeytyy langattomasti kerhon 4G/WiFi-routeriin. Tällöin kaikki samassa verkossa olevat voivat käyttää kääntöjärjestelmää suoraan nettiselaimen kautta ja lisäksi järjestelmä on suoraan etäohjausyhteensopiva.

Kuva 1 Moottorin ohjaus ja rajakytkimien tunnistus

Aivoriihen tuotos vs. perinteiset kääntöjärjestelmät

Haasteena uudesta järjestelmästä tuli mieleen mm. se, että
elektroniikka olisi ulkotiloissa – vaikkakin asiallisesti koteloituna.
Tässä pieni pros & cons -lista.
”Perinteinen” kääntöjärjestelmä:
- Ei etäohjausyhteensopivuutta ilman lisälaitteistoa
- Ohjaus voidaan toteuttaa järkevästi vain yhdeltä ohjauslaitteelta

+/- Kallis, mutta vähätöinen
+ Laitteiston yksinkertaisuus
+ Valmiiden kaupallisten laitteiden saatavuus
”Moderni” kääntöjärjestelmä:
- Laitteisto on kokonaisuudessaan ulkotiloissa = hyvä kotelointi
- Laitteiston monimutkaisuus verrattaessa perinteisiin kääntöjärjestelmiin
+/- Edullinen, mutta vaatii kehitystyötä
+ Etäohjausyhteensopiva
+ Ohjauslaitteena toimii mikä tahansa PC, tabletti tai kännykkä,
jossa langaton yhteys
+ Edellä olevasta johtuen, voidaan ohjata useasta radioshackista
+ Vain valovirta laitteistolle, ei muita kaapeleita (vrt. moninapaiset)
+ Käyttöliittymän hienoudet, kuten suunnan valinta karttaa klikkaamalla (ei vaadi joka kerta bearing tarkistusta)
Sekä minulla että OH1OP Olavilla oli positiivisia kokemuksia
vastaavanlaisten laitteiden sijoittamisesta koteloituna ulos
(itselläni myös etäantennireleet ja rotaattori olleet vuosia ulkona),
joten ulkosijoitusta ei nähty esteenä. Etäohjaus haluttiin joka tapauksessa ja perinteinen kääntöjärjestelmä olisi kuitenkin tarvinnut PC:n tai Raspberry Pi:n kylkeensä – toteutukseen siis!

Erillisenä plussana täytyy todeta, että järjestelmää asentaessa ja
säätäessä oli huomattavan helppoa seistä itse maston vieressä
ja operoida mastoa kännykällä.

Kuva 2 Koteloitu ohjausjärjestelmä testikiinnityksellä maston kyljessä.

HW-speksejä
Moottori on oikosulkutyyppinen 180 Wattinen ja varustettu kahdella peräkkäisellä matoruuvivaihteistolla, jolla saavutetaan sopiva noin 1 ½ minuutin kierrosaika. Moottori, rajakytkimet ja itse
äly ovat kaikki kiinni mastossa ja pyörivät siis maston mukana.
Näin säästytään ylimääräisiltä taittuvilta kaapeleilta. Voimansiirto
mekanismi moottorilta maston tukiputkella (kiinteä putki kalliossa) suunniteltiin yhdessä Eliaksen OH1XFE:n kanssa ja Elias kätevänä miehenä toteutti mekaanisen puolen.
Kuva 3 Moottori ja vaiheisto. Hall-anturi on
ylemmän vaihteiston akselin päällä.

Suunnantunnistus on toteutettu Hall-anturilla, jota luetaan suoraan RC-pohjaisella AD-muunnoksella Raspberry Pi:n GPIOpinnillä. Suuntatiedolle on toteutettu oma kalibraatio ja tarkistuksessa se näyttäisi pitävän paikkaansa 1-2 asteen tarkkuudella
koko alueella.

Laitteisto on koteloitu valualumiiniseen RF-tiiviiksi ja IP67speksattuun koteloon. Oltuaan ulkona jo talven yli, on kotelo ja
sen läpiviennit osoittautuneet tiiviiksi.

Turvallisuusnäkökulmaa
Aina kun näin massiivisia laitoksia voidaan operoida etänä, on
kiinnitettävä erityisen paljon huomiota turvallisuusseikkoihin.
Käytännössä tässä järjestelmässä on nelinkertainen fail safe:
• Rautarajakytkimet, jos raja tulee vastaan niin rele estää
kääntämisen kys. suuntaan (katso kytkentäkaavio kuvassa 1)
• Ohjelmistorajat, jotka ovat asetettu toimimaan muutaman
astetta ennen rautarajakytkimiä
• Laskuri, joka katkaisee maston käännön, jos arvioitu kääntöaika ylittyy
• Maston virtasyöttöjohdon kytkeytyminen irti sen kiertyessä
maston ympäri (pistorasia/pistoke kombinaatio)
Erityishuomiota kiinnitettiin myös siihen, että pääsähköt ovat
päällä vain, kun mastoa operoidaan ja tämä on toteutettu QRMhiljaiseksi todetulla etäohjattavalla pistorasialla (TP-link Tapo
P100).
WEB-palvelimesta ja ohjelmistosta
Ohjelmisto on sinänsä hyvin yksinkertainen ja on toteutettu Pythonilla ja Apache Web-palvelimella. Ohjelmat kommunikoivat
keskenään virtuaalisten RAM-levyasemien yli ja suuntatiedon lisäksi saadaan mm. tieto onko maston käännössä tapahtunut jokin virhe.
Nyt toteutettiin ensimmäinen pikainen versio käyttöliittymästä,
jottei projektin eteneminen jarruttuisi tähän vaiheeseen. Seuraavaksi toteutamme vastaavanlaisen käyttöliittymän mitä Olavi
OH1OP on toteuttanut omaan mastoonsa.

Kuva 4 Nykyinen näkymä käyttöliittymästä kännykällä

Kuva 5 Seuraava versio tulee mukailemaan tätä Olavin kehittämää käyttöliittymää
Tervetuloa kerholle testaamaan uutta mastoa antenneineen ja
kääntäjineen. Isot kiitokset OH1OP:lle aivoriiheilystä ja mukanaolosta, sekä Elias OH1XFE:lle mukana olosta mekaniikkapuolen suunnittelussa sekä mekaniikkaosien 100% toteutuksesta <3
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Ilmoitushinnat
1/1 sivu 100 EUR
1/2 sivu tai pienempi 50 EUR
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
Hinnat valmiista aineistosta. (esim JPG, PNG)
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