
                                                                                                                                                                                                  

VIESTILIIKENNEHARJOITUS 20. – 21.11.2020

1.TILANNE

Harjoituksessa on tarkoitus harjoitella tilannetta, jossa internetyhteydet ovat suuressa osin maata poikki ja 
vain Pohjanmaalta asemalta OH6IJ on yhteys nettiin. Osittain suorat radioyhteydet johtoasemaan eivät ole 
mahdollisia.

Harjoituksen johtoasema OI7AX toimii Liperin Ylämyllyllä. Johtoaseman puhelinnumero on 0500 714291.

2. HARJOITUKSEN TAVOITE

Harjoituksessa harjoitellaan postilaatikkoasemien käyttöä sekä suoria kahden aseman välisiä

yhteyksiä (P2P). 

Uutta harjoituksessa on se, että mukana on kahta eri ohjelmistoa käyttäviä (postilaatikon sisältäviä) nodeja, 
RMS Trimode Relay ja BPQ .

3. OHJELMAT JA MODET

Harjoitukseen osallistuvat etäasemat (client) toimivat WinlinkExpress ohjelmalla VARA-digimodella. VHF- 
yhteydet toimivat pääasiassa WinlinkExpress packet modella. Liitteessä 1 on esitetty viestiliikennekaavio.

Harjoitukseen sisältyy myös sähkötys- ja puheliikenneosuus.

Teoriaosuus ja ohjelmistojen ja radioiden asennukset tapahtuvat MPK-kurssina Ylämyllyllä.

HARJOITUKSEN KULKU

PERJANTAI 20.11.2020

OI7AX asema on valmiina kello 12.00 taajuudella 3.600 Mhz (VARA P2P) ja 144 850 Mhz

(packet 1200), samoin postilaatikot kaavion mukaisilla taajuuksilla. Tällöin on jo mahdollisuus

kokeilla ja harjoitella järjestelmien toimintaa. 

OI7AX asema on klo 17.00 alkaen 160m taajuudella 1.850 Mhz (VARA p2p). 

Myös asema OH7JJT on harjoituksen ajan taajuudella 1.850 Mhz (VARA p2p).

OI7AX toimii 160m aktiviteetin isäntänä perjantaina 20.11.2020 kello 18.00 - 24.00 SA taajuudella

1.846 Mhz Mauno Hirvosen (OH7UE) johdolla.



                                                                                                                                                                                                  

LAUANTAI 21.11.2020

Kello 07.00 – 08.00

Harjoittelua, yhteyskokeiluja ja laitteistojen testausta. OI7AX toiminnassa kello 07.00 alkaen taajuudella 
3.600 Mhz (Vara P2P). 

Kello 08.00-09.00

Asemat ottavat yhteyden johtoasemalle OI7AX, (Vara P2P), taajuus 3.600 Mhz  lähettäen lyhyen viestin. 
Tämän jälkeen vapaavalintaisia Vara P2P viestejä muille harjoituksen asemille.

Kello 09.00 – 15.00

Harjoitukseen osallistuvat asemat (client) ottavat yhteyksiä kaavion mukaisesti omaan määrättyyn 
postilaatikkoon ja lähettävät sen kautta viestejä harjoituksen johtoasema OI7AX:lle sekä muille kaavioon 
merkityille asemille.

Jos oma postilaatikkoasema ei jostain syystä vastaa, silloin kannattaa odottaa hetki, koska postilaatikot 
siirtävät välillä viestejä keskenään ja palaavat sitten takaisin omalle postilaatikkotaajuudelle.

Tässä harjoitustilanteessa Internettiin pääsee vain Pohjanmaalta OH6IJ:n kautta.  Jos haluat lähettää viestin 
netin kautta niin kirjoita HF Vara Winlink viesti osoitteella oh7jjt@sral.fi ja lähetä se omaan, määrättyyn  
postilaatikkoosi.  Harjoituksen johtoasema vastaa näihin viesteihin ja lähettää myös viestejä 
harjoitusasemille Internetin kautta.

Kello 10.00 -11.00

Yhteyskokeilut puheella johtoasemaan OI7AX klo 10.00 – 10.30  SA taajuudella 3.660 Mhz (LSB).

Yhteyskokeilut sähkötyksellä johtoasemaan OI7AX kello 10.30 - 11.00 SA taajuudella 3.660 MHz.

Taajuutta tarvittaessa muutetaan +- QRM, jos määrätyllä pistetaajuudella on häiriö.

Mauno Hirvonen (OH7UE) johtaa toiminnan. 

Yhteyskokeilun jälkeen jatketaan toimintaa kello 09.00 – 15.00. 

YLEISET OHJEET

-Postilaatikkotyöskentelyssä WLE ohjelmassa ”session type” on oltava VARA Radio only ja

viestin tyyppi Radio only message. (Huom. OH5BBB ja OH5CX asemilla session Winlink ja

viesti Winlink message)

-Huomioitavaa MPS asetukset WinlinkExpress ohjelmassa, katso liite (OH6IJ)

-P2P työskentelyssä session type ja viestin tyyppi oltava VARA P2P

-Kaaviosta näkyy, mihin postilaatikkoon otetaan yhteys, eli oma postilaatikko on tärkeä tietää

mailto:oh7jjt@sral.fi


                                                                                                                                                                                                  

-Liikennöinnissä kuunneltava milloin taajuus on vapaa muusta liikenteestä, ennen omaa

lähetystä (cw id kannattaa pitää päällä Varassa)

-Lähetettävien viestien on oltava lyhyitä, txt-muotoisia, ei kuvia eikä isoja liitteitä.

-Viestin otsikko tehdään WinlinkExpress ohjelman templaten avulla tai manuaalisesti kirjoittamalla:

017/HS/OH7JJT/KP52CL/08.44.39/2020-10-31 (sanoma nro/sanoman tyyppi/kutsu/klo

aika/pvm). Malli liitteessä 3.

-Viestin sisältö vapaamuotoinen max 2 kt txt-muotoinen, esimerkiksi:

Aseman tiedot, QTH, liityntäpisteen kutsu ja taajuus, jonka kautta viesti on lähetetty.

-Vastaanotettuihin viesteihin kuittaukset lyhyesti

-Digimodella taajuudet ovat aina dial USB

-Muihin harjoitusasemiin suora yhteys otetaan open session: Vara P2P 

-Esimerkki 1

OH1KIO luo viestin valmiiksi (Vara radio only, Radio Only message) OI7AX:lle ja ottaa yhteyden OH6IJ 
postilaatikkoon, jolloin viesti siirtyy eteenpäin lähetettäväksi. OI7AX:n vastaus saapuu myös OH6IJ 
postilaatikkoon, josta OH1KIO voi sen noutaa.

-Esimerkki 2

OH1BC lähettää viestin OH2NT:lle OH1BC luo viestin ja ottaa yhteyden OH5ZN postilaatikkoon, josta viesti 
välittyy OH2RBB- OH2RBV postilaatikkoon, josta ON2NT sen noutaa.

HARJOITTELU

Kaaviossa olevat postilaatikkoasemat ovat toiminnassa 24/7/365 harjoituksen ulkopuolellakin.

LISÄTIETOA

Lisätietoa ja ohjeita saat tarvittaessa harjoituksen johdolta sekä Ykältä, Joukolta, Jartzulta ja Jukalta.

LIITTEET

LIITE 1: Viestiliikennekaavio

LIITE 2: Ohje RMS Relay/Trimode – asemien asiakkaille.

LIITE 3: Sanoman malli ja templatesohje



                                                                                                                                                                                                  

                                   LIITE 3

SANOMAN MALLI JA TEMPLATES OHJE

TEMPLATES

Template tehdään WinlinkExpress ohjelmassa; Valikko message --→ Templates--→Add

Ohessa olevalla mallilla saadaan harjoituksessa käytettävä otsikko:

Type:Winlink

SeqInc: 1

Subject: <SeqNum>/<Select

Kiireellisyys?,Tavallinen=TS,Harjoitus=HS,Pika=PS>/<Callsign>/KP52CL/<Time>/<Date>

Msg:

Lähettäjä:

<Callsign>


