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Pafe
25 aep a1
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tåajuudella slkaa
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Ik s inke rtai s ltl etenenisnuoio on tropoetenenin€n,
.iokå on nahdolllsta åinakin seuraavilla tavoillal

*

liäkösuora e1i åse'lien vdIillä on vapaå raitio!äkyvyys tå1 korkeintsån !sih vähäinen este.
Esteiden v€ikutus on verrånnollinen
esteen
js
korkeuden
rådiosaltoki&pun
seteen
6uhteeseen,

r i k e r r o s t u ft 1 n e n
e1i ilman
taitekerroin
nuuttuu korFeuden nukaDa volnakkaastl, Jolloin
rsdioaelto ponnsbtelee Io. kerroksen ja nerenpjnnen vä1i1Iä.
Våinennus on tsvållisesti
huoaattavasti pienenpi kuin ssrranlnlttaisel,la
vapåan tilan .'inteellä,
koska såfto pääsee
he.iosnssn våin yhteen suLn!åår,.
t1 e

llaake!rostunit1en, jokå on samåntåpeinen kuin
ed e11j.!en.
Eirilntyy
kuitenkin
harvoin.
Säännö111sin esiintynisa.jankohta on kesäaikåaD
aenuyös tä .

1.2

T
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s k.a.t

t
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l(aukoesteiden iIi. påäselrinen vaatii eneDDän enennän
ene!€iaa, kLll!1 es.teen ieunasta voi slrota. Ilnakehä sisä1tää å1ns jonkin verrsn epäpuhtauksis t€i

kosteulta, .iotka siheutrsvat sirontaa kåikkiin
suuntiin. Sironnelden siEnaalien vol!råkkuudet ovat
käyt tö ke l po j. E 1a
useiden
satojen
kilo!retrien
etäisyyksj.in åstt. Vainennus riippuu 6l.rontakulnan
suuruudesta ja sironta-å1ueetr kokonaj,stilavuudestå.

1.1

Heiie6tuninen

leijastuninen voi tspahtua naastoestel6tä, kulkuvä1j.neiatä tai. tåivaånka!pafeista.
* tavsLlisin heiJastur0isen hyväkslkäyttö on ns.
perj.skoopplantenni. SopivåI1a heljastimen
etäisyyden Ja hatksisijån vaLinnalla voidåar1
saavut;aå tnuutafian desibelin vahvlatus 6yöttöanl,e!niin verråt tuns.
l,entokoneet saattåvat
tulla
kysymykseen
heijsstuskohtej.nE ltyös eBatööriyhteyk6issä.

Kuutr käyttäni.heD heijastinens 1O CFz:11ä oo
anatöörien 1ei.ttei1la suuren työn takana suuren
etäisyyden.jå pinnan epä tasaisuude n takj.å.
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1yöskentely

TyöskentelyråhdoLlisuudet esitettyjä eiene&l6tBpojå

käyttänä11ä rilppuvst käytettävien laittelden oninalsuuksis ta.
Seuråsvåsså o!
vastivuusjerjeBtyksessii eri etenenistavat.

2.'l

Tr ol,oe leneInine

n

Tropoet€neninen on va.nssti

yksi nkertsi s1nt å,
eikä
juuri !ruuta kuitr toilnlvuuttå,
v3ådi Ialtteilta
l:aastoesteet mgiiråävät käytännössä täysiu
saavutet tåva t yhteysetäisyydet.
* Näkö6\rora voidaan Suonen olosuhteissa saåvut tsa
vain
hyödyttämä11ä luonnon tai
ihDi6en
niuokkaanla ko!keits paikkojå.
lläet evst ieoria6sa hyvlä tyske!rteLypaikkojs.
Käytännössä on kuitenkln osoittautunut, että
puusto hyvin usei.n råjoittas avointa näkyvyyttä
juuri halut tuun suuntaan.

rni t ovat tässä
mielessä huornattåvasii
pa!enpia paikkoja,
sLllii yleensä ne on
rakennet tu nime r onaa n paråntsDaan nåkyvyyttä
horisonttiin.
!ie!i ja heijastava ker!06 ovat houkutteLeviå
työBkentelykohteita. Vielä ei o1e kultenksan
l.öytynyt Suohen rannikolta oikein peikkaa,
josta olisi våpåa näkyvyys yli neren riittävän
i;itkäI1e ilnlsn väliin tulevia sssria.
To

2.1.1

Låltevaati!]ukset

taitteiden tärkei.Drnät våatinukset
-

llo in

ova

t:

ivuu6

Yhteensopj.vuus vastå-åsenån kaDssa

Rii t tävän talkkå tieto taaJuudesta
Suunts Yaståasena11e
2,2

Hej,jastunat

lleiJa6tunieÄ kau t ta on
yhteyk6iä,
Lyhyi tä

nahdo

jotka

1Ii s ts

saad

suorsan
Hej..i as tun iekohda 6 ta

Dahd ottoniå.
pe risat teessa uusi yhteysvä11, joten
kå rkeas ti
ve.tannolfinen etäisyyden

å aikaan
oLisivat

ålkaa
vainednus on
nelJänteen
potenssii4 tavål1is en t ois en potenssin aseneeta.
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l:ssEtoheljg6tupat eivåt yI6!rleä ole kovln
hyvlä-r rlutta !9k€'lnuksi€n s€ingllät Ja vastasvet
t'aketlnel!o t atltarÅt Bukav6n katgtr.
Lentokoreet asaltav!t oll,ä kåtttökslpol!tå Dyös
l0 CIrrllä.
Ä1!!k1r ?t r€!t1l1ä o! .e.tu
Eukavla tu lo k61a.

l(uuh61jåstus l1etleo rtoplaa,

tka ob erä6 h€lJsrtueie! &åJttötrDa,
lllatöörj.6n kåyt täDä t Ialtte.t nahdol listå161v'åt
.l!.kin yli kl l ooet.lD otåi8yydeli5 taprh t1'lråt
nop6s!!0ittauk!€n. Dot!lerBllrtynå tuloo ea l ifr
!lopeus tu

pott

!'yos

lilkkucssa.
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Laitovsstiltrkaet
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i teva a t Irukse

ovat

s6t8Et&t'å1set

auora6saki.n t!oloatenenieessli.

2.t

2.',1

ku

1!

.
froposkattorl
fropo6kåttetl otl ll&elsestL !erea !atkar.so pltklln
yb t€yk!i l! Suonen liaasto-ol.osuht€tsaa. t,ähl.!la6Ftot
tulec o11å kuitenkln tåyåiD våpaata !ahdqlll!llrlan
pttkålle.
l€ l torå! t lDuk

se

t

Lrltt€111e ssetetaaD vsrgln kovat våatl']ukset,
6111ä tyyDlllL6esti
täytyy voittaB 220 d!!n
YalDetnus.
la I t evaå t l.!uk6 e t
lloi. a 1vr t
o 1la
aeu!aovat:

Llihetystebo y11 l0 llu
lletkeLlinen
luokkåa

TraJuud
tr1c

tasJuu6stabLl11suus kItohertIi!

terkkuui

kyDroenl,å kllohertceJå

i.liubbltr valn kilobertBeJå

tai

Vrståånottl!6tr katstat€veyr nauta&r kilohertBi
Vastsanot tln.n kohlnåkerro{n elle '12 dB
hetlin
lDt€!nln vahvlat!a vll
t9 cf rll
!llu!ute1uöLkrå

lårkh. ruultå
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tlopoeteneniaelLä on 6aatu 70 kn pitkiä
vä 1i 11ä
Si nivuo ri-il leDa 1a.
leltteiden kåiEtå1evey6 on l5 kllr jå 1ähetystehot 1O...?0 EU. Antelni tol6esss pää6sä oli
1,2 n, muttå toinen anteDni o1i valn n.
20 d8: n torvlantenni.
teveäkaiståtasjuusnodulsstiolla on såatu låhea
yhtä pitkj.ä yhteyksiä. låitteiden kaistaleveys
on oLlut 150 klz ja antennlt
40 cd

yht eyks iå

ha 1ka

i si j al t aån.

Iroposka t terlybteyksiå on onnlstuttu aJaEasn
vair yksi ksppsle yäli1Iä Sltriyuo!1.-Erkyle.
låltteiden kalstalevey6 on t5 kHz ja 1ähetystehot 1O...?0 Dtl. rlrltennit ollvat I,2 lll.
l{uut
Ya

etenenisBuodot

1l oi t ta 1aan.
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