
SDXL - ETÄRADIOPROJEKTI

Missä mennään

SDXL Kesäkokous 2022



TYÖRYHMÄ

Mukana SDXL:n Kiwi työryhmässä ovat:

• Pekka Sorjonen

• Jukka Salomaa

• Mauno Ritola

• Tarmo Kontro

• Juhani Soini

• Mika Arjanne

• Kari Kivekäs

• Otso Ylönen

• Ismo Kauppi



KIWI

KiwiSDR on uusiseelantilaisen John Seamonsin kehittämä 14-bittinen SDR, ohjelmistovastaanotin. Sen 

kaistanleveys on 32MHz, joten sillä voi vastaanottaa koko VLF/LF/MW/HF -kaistan yhdellä kertaa. 

Se ei toimi yksinään vaan on suunniteltu toimimaan BeagleBone minitietokoneen laajennusväylässä. 

KiwiSDR:n ohjelmisto pohjautuu unkarilaisen András Retzlerin luomaan avoimeen OpenWebRX

koodiin.

Toimiakseen se ei tarvitse mitään ajureita eikä erillisiä ohjelmia vaan käyttöön riittää pelkkä 

internetselain. Se ei vaadi paljoa tietokonetehoa vaan toimii hyvin myös mobiililaitteilla. KiwiSDR:n

käyttöliittymä mahdollistaa maksimissaan kahdeksan samanaikaista käyttäjää.

Lisätietoja: KiwiSDR: Wide-band SDR + GPS cape for the BeagleBone Black

http://kiwisdr.com/


MIKSI SDXL 
HANKKI 

ETÄRADIOITA

”Suomen DX-Liiton tarkoituksena on voittoa 

tavoittelematta edistää DX-kuuntelun harrastamista. 

Tätä tarkoitusta varten yhdistys julkaisee lehtiä ja 

muuta kirjallisuutta, järjestää kokouksia, harjoittaa 

DX-kuunteluun liittyvää tutkimustoimintaa, järjestää 

DX-kilpailuja, välittää jäsenilleen DX-kuuntelussa 

tarvittavia välineitä ja tarvikkeita sekä levittää DX-

tietoutta. ”



MISTÄ LÖYTYVÄT?

• Lista maailman vastaanottimista: 

kiwisdr.com/public/

• Hakusanalla “SDXL” löytyvät 

Suomen DX-Liiton vastaanottimet 

yli 500 muun joukosta

http://kiwisdr.com/public/


PSO:N OPEROIMAT:

KUNINKANKYLÄ
KOTKA/KARHULA

HAMINA
KEURUU













IITTI



Iitin etäradiosaitti
Lahden ja Kouvolan välimaastossa, lokaattoriruutu KP30bx 

Op Jukka Salomaa



• Sijaitsee harvaanasutulla matalan häiriötason alueella

• Talvikaudella lähin asuttu talo on yli kilometrin etäisyydellä

• Lumisena talvena millään autolla ei pääse kahta kilometriä lähemmäksi

• Talvella lämmittämätön



Double-KAZ antenni, suunta 310°

• Illinoisilainen Neil Kazaross kehitti 90-luvulla

• Kaksi peräkkäistä toisiinsa nähden vastakkaisvaiheista looppia

• Toimintaperiaate ei perustu resonanssiin, joten mitoitus on melko vapaasti 
skaalattavissa kunhan säilyttää geometrian

• Iitin konstruktio on 50 metriä pitkä ja 10 metriä korkea

• Syöttöpisteen impedanssi on noin 800 ohmia

• Trimmaamalla haettu päätevastuksen resistanssi on 955 ohmia



Iitin RF-kaavio
DKAZ-Antenna

-6dB attn

One-to-four inductive splitter (-6.4dB)

SDRPlay RSPdx

26dB JFET push-pull preamp
800Ω balanced in, 50Ω unbalanced out

AirSpy HF+ D -6dB attn

KiwiSDR: port 8073 RaspSDR: port 8074

Bias-T inserter

Common Mode Choke, 20m coax

Common Mode Choke



Iitin erikoisuudet
• Käyttäjien pitää täyttää Your name or callsign –kenttä kahden minuutin 

kuluessa. Heille jotka eivät… lankeaa yhden minuutin kestävä banni.

• Jos kaikki kahdeksan kuuntelupaikkaa ovat varattuja tarjotaan ilman jääville 
jonotuspaikka, josta otetaan automaattisesti sisälle heti kun tilaa vapautuu.



Google Analytics

Iitin kuuntelijoista



Mitä seuraavaksi?

• Toivottavasti peditioita ja tapaamisia
pitkästä aikaa!

• Itäsuunnan antenni?

• Lisää purkkeja?

• Uusia saitteja?

• Cambridge, UK –kenties.



IITTI 2022

• "Iitissä kuvio etävastaanottimien suhteen on samanlainen kuin on ollut vuoden verran:- DKAZ-antenni ja 

syöttöpisteessä oleva push-pull JFET-preamp.

• Jako eri vastaanottimille induktiivisilla splittereillä.- Gaini sovitettu jokaiselle vastaanottimelle erikseen 

3dB rasterin attenuaattoreilla.

• Supervahvojen 6-9MHz BC-signaalien vaimennusta varten linjassa on 1-asteen Butterworth-alipäästösuodin 

(homebrew).

• Kaikki virtalähteet ovat tulikuumia lineaarimalleja. Isäntäväki häiritsee lumentuloon saakka lähinnä 

viikonloppuisin hakkureillaan. 

• Auringonpilkkujaksoa 25 myötäeläen parannukset tulevat olemaan ylempiä taajuuksia suosivia.

• Syksyllä 2022 tulee koekäyttöön halkaisijaltaan vähintään kolmemetrinen moebius-looppi, 

'vuorenhuipulle', joka avaa myös itäsuuntaa. Jos kokeilun tulos ei ole hyvä, paluu nykyiseen DKAZiin on 

varma.



PARAINEN



PARAINEN
• QTH OH1RJ – Juhani, Parainen Kirjalan saari

SDXL-liiton jäsenten käyttöön tarjottu – ei kuitenkaan SDXL-liiton omistama - KiwiSDR

• 2+6 kanavaa

• 80m horisontaali luuppiantenni – ympärisäteilevä - lähialueantenni

• Radioamatööriaseman yhteydessä, antennifarmin keskellä etäisyys noin 100m asunnosta

• Mahdollisina häiriölähteinä: - satunnainen amatööriaseman lähetystoiminta

- asunnon käyttöön liittyvät häiriöt

• Kehityskohteina: - mahdollinen suunta-antenni / DX-antenni?



VIRRAT





VIRRAT
• 170m kaksisuuntainen Beverage on Ground antenni – Killu

• Nyt ajastettu suunnanvaihto - 250 astetta kello 2115z  - 70 astetta kello 1045z



VIRRAT
• QTH OH1RJ/3 - Juhani - Virrat Kotala

• 4 kanavaa

• Mökkiasema n 300m lähimmästä asutuksesta

• Häiriölähteinä: - satunnainen amatööriaseman lähetystoiminta

- mökin käyttöön liittyvät häiriöt

• Kehityskohteina: - Lineaarinen virtalähde (hankittu),

- Antennin vaihtolaajennus (odottaa asennusta) 

- antennin maadoituksen parantaminen

- Toinen suunta-antenni… mikä suunta?



VIRRAT 2022
• "Kaksisuuntaisuus BOGissa on käytössä, mutta edelleen on häiriö antennin itäpäässä. 

Vien sinne seuraavaksi kokeiluun magn.luupin ja sen voisi suunnata eri tavalla.Tällä 

hetkellä häiriötaso, ilmeisesti kosteudesta johtuen, on idässä matalampi, ja se 

rajoittuu MW alueelle ja alle 3 MHZ.SW-alue kuuluu idän suunnasta häiriöttä."



ENONTEKIÖ  
PALLAS



ENONTEKIÖ PALLAS
2022

• "Kaikki suunnilleen ennallaan. Parkkipaikan laajennuksen takia kaapelointeja ehkä 

joudutaan siirtämään josta mahdollinen katkos, josta toki informoidaan etukäteen. 

UPS:n varakäyntiaikaa kasvatetaan jotta kestää vähintään 2h katkot, ihan näin 

varautumisen suunnasta, kun katkoja on normaalioloissakin täällä riittävästi😎"



LOHJA 2022

• Lohja palaa linjoille syyskuussa 2022

• Tulen rakentamaan noin 400m beveragen. Suunta hieman auki, mutta 

alustava ajatus <300 astetta.



KARELIA 



KARELIA 2022

• Verrattain alhainen häiriötaso. Antennit: 9 lankaa 200-600 m @ 15, 50, 

95, 130, 170, 250, 295 & 340°, vaihtuvat hostin toimesta vuorokaudenajan 

ja kelien mukaan. 

• Yleensä kesäöisin ja muutenkin ukkosen uhatessa poissa päältä. 

• Varalla myös etä-Perseus ja SDR-IQ.



MAC 
RADIOSALKKU 



MAC 



Q & A



KIITOS!


