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a likimääräinen taajuus
ABC Australian Broadcasting Commission 
AC alternating current, vaihtovirta 
AFB Air Force Base
AFKN American Forces Korean Network 
AFN American Forces Network 
AFNT American Forces Network Taiwan 
AFRS American Forces Radio Service 
AGC automatic gain control, autom aatti

nen vahvistuksen säätö 
AIR All India Radio 
AM amplitudimodulaatio 
ANL automatic noise limiter, autom aatti

nen häiriönraj eitin 
AOF Afrique Occidentale Francaise 
AVC autom atic volume control, autom aat

tinen voimakkuuden säätö 
AVROS Algemene Vereeniging Radio 

Omioep Suriname 
BBC British Broadcasting Corporation 
BBC FES BBC Far Eastern Station 
BBS Burma Broadcasting Service 
Bc Broadcasting
BC Bc Company, Corporation, Commission
BCC Broadcasting Corporation of China
BFBS British Forces Be Station
BFN British Forces Network
BFO beat frequency oscillator
BNBS Belgian National BS
Br British
BRF Bayerischer Rundfunk 
BRT Belgische Radio en Televisie 
BS Bc Station, Service 
BST British Standard Time 
CB citizens band, kansanradioalue 
CBC Canadian BC 
CBC Cyprus BC
CCIR Comité Consultatif International des 

Radiocommunications 
c/d close down, lähetyksen loppu 
CET Central European Time 
Cl Clube de/do, Club

Cordac Corporation Radiodiffusion de 1*Af
rique Céntrale 

CPBS Central Peoples BS 
CR Ceskoslovensky Rozhlas 
CRE Compañía Radiodifusora del Ecuador 
CRI Centro Radiofónico del Im babura 
CRPC Circuito Radio Programas Conti

nental
CSRC Ccmmercial Service of Radio Ceylon 
CST Central Standard Time 
Cult Cultura de/do 
Curom Curacaosche Radio Omroep 
CW continuous wave, kantoaalto (myös 

sähkötys) 
dB desibeli
DC direct current, tasavirta 
DDR Deutsche Demokratische Republik 
DJ disc jockey, äänilevyohjelman kuuluttaja 
DLF Deutschlandfunk
DSB double sideband, kaksisivukaistajärjes- 

telmä 
DW Deutsche Welle 
DX etäinen, kaukoyhteys 
DXKS DX-Kerho Suomi r.y., SDXK:n ent. 

nimi
EBU European Broadcasting Union
ECCA Emisora Cultural de Ca arias
Educ Educadora de, Educacao
EDXC European DX Council
Em Emisora, Emissora
EN Emissora Nacional de Radiodifusäo
ENBC Eastern Nigeria BC
ERP Effective radiated power
Erpa Escuelas Radiofónicas del Perú Andino
EST Eastern Standard Time
FBC Finnish BC
FBIS Foreign Broadcast Information Service 
FBS Forces BS (N:o 1 Tripoli, N:o 2 Nai

robi, N:o 4 Cyprus, N:o 5 Benghazi) 
FCC Federal Communications Commission 
FDXC Finlands DX-Club rf.
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FD X C I F in lan d ’s D X  Club In te rn a tio n a l
r y.

FEBA F ar East Bc Association 
FEBC F ar East BC 
FEN F ar East Network
FET field effect transistor, kanavatransistori 
FFE first from  Europe, ensim m äinen E u

roopassa
FFF first from  F inland, ensim m äinen Suo

messa
FFW first from  the W orld, ensim m äinen 

m aailm assa
FM frequency m odulation, taajuusm odu- 

laatio  
fq frequency, taa juus 
FS foreign service, ulkom aanlähetys 
f/up follow-up, toistoraportti 
GBS 1. G han a  BS; 2. G uyana BS 
G M T Greenw ich M ean T im e, Greenw ichin 

keskiaika 
GOS general overseas service 
G ST Q  God Save T he Q ueen 
H A M  radioam atööri
HF high frequency, taa ju u d e t 3— 30 M H z 
HJBS H ashem ite Jo rd an  BS 
H Q  headquarte rs, pääm aja  
H R  Hessischer R undfunk 
HS hom e service, kotim aanlähetys 
Hz hertsi, taa ju u d en  yksikkö 
Ibra In tern a tio n a l Bc Association 
IBS In tern a tio n a l B roadcasters Society 
ICRC In tern a tio n a l Com m ittee of T he R ed 

Cross
ID  identification , tunnistam inen, asem akuu

lutus
IF in term ediate  frequency, välitaajuus 
IFRB In tern a tio n a l Frequency R egistration  

Board
Int In ternacional, In terna tiona l 
IRC In tern a tio n a l Reply C oupon, kansain

välinen vastauskuponki 
IT U  In tern a tio n a l T elecom m unication 

U nion 
JBC Jam aica  BC 
KBS K orean  BS 
kHz kilohertsi 
kW kilovatti
LA 1. L atinalainen  Am erikka; 2. lyhyet 

aallo t; 3. Los Angeles.
LAB Lloyd Aéreo Boliviano 
LBS Lebanese BS
LF low frequency, taa ju u d e t 30— 300 kHz 
LST  local stan d ard  tim e, paikallisaika 
L U F lowest useful frequency 
LV L a Voz de/de la, L a Voix de/de la 
MBS M auritiu s BS
MEC M inisterio  de Educagäo e C u ltu ra  
M F m edium  frequency, taa ju u d e t 300—• 

3000 kHz 
M H z m egahertsi

MIBS M aldive Islands BS 
M U F m axim um  useful frequency, suurin 

käyttökelpoinen taa juus 
M X musiikki 
N N orthern  
Nac N acional 
Nat N ational, N ationale 
NBC N igerian  BC 
NBI N ational Bc Institu te  
N D R  N orddeutscher R undfunk  
NH BI N ational Hellenic Bc Institu te  
N H K  N ippon Hcso Kyokai 
NL noise lim iter, h ä iriön rajo itin  
Norea N ordic R adio  Evangelistic Associa

tion
NO S N ederlandse O m roep Stichting 
NR K  Norsk Rikskringkasting 
NSB N ihon Shortw ave BS 
NTSC N ational Television Systems Com- 

mi ttee 
NY New York 
N X  uutiset
O CORA Office de C ooperation R adiopho- 

nique
O IR T  O rganisation  In te rna tionale  de R a 

diodiffusion e t Télévision 
OM old m an, old m ate, vanha veikko 
O RF O esterreichischer R undfunk 
O RTF O rganisation  de la Rdiffusion T V  

Francaise 
PAL phase a lte rna tion  line 
PBS Philippine BS 
PBS Peoples BS 
PLH Posti- ja  L ennätinhallitus 
PM pulssim odulaatio 
PPC prepared  post card  
PR Polskie R adio 
Pres Presidente 
Prov Provincia 
Pt Port
PTP point to point
P T T  Post, T elephone and  T elegraph
QRG taaj uus
QRK  luettavuus, selvyys
QRM  häiriö t
Q RN ilm akehän hä iriö t
QSA lähetteen  voim akkuus
QSB voim akkuuden vaih te lu
QSL verifiointi, kuuntelu tosite
QSO radioyhteys
Q T H  sijaintipaikka
R R adio, R ádio , Radyosu, Rozglosnia, 

Rozhlas 
RA R adio  A ustralia
RAE R adiodifusión A rgentina al E xterior 
RAI R adiotelevisione I ta lian a  
Raret Sociedade A nónim a de R ádio  R et- 

ransm issäo SA RL 
RBC R hodesia BC 
RBI R adio  Berlin In te rn a tio n a l
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RCM  R ádio  C lube de M ocam bique 
RCP R ádio  C lube Portugués 
Rdif R ádiodifusora/s, R adiodiffusion 
Rapar R adio  Param aribo  
R ETM A R adio-Electronics-Television M a

nufacturers Association 
Reg Regional da/dos 
RFE R adio  Free Europe
RIAS R undfunk  im  Am erikanischen Sektor 
RJ R adio  Juven tud  
RM  R adio  M alaysia 
RM C R adio  M onte C arlo 
RN R adio  N ederland
RNE 1. R adio  N acional de E spaña; 2.

R adio  N acional Espejo 
RN K  R diff N ationale Khrnere 
RNZ R adio  New Z ealand 
RNYW  R adio  New York W orldwide 
RO NG  R adio  O m roep N ieuw  G uinea 
RP 1. R adio  Pakistan; 2. R adio  Popular 
RPT rap o rtti 
RR  R adio  R om ina 
RRI R adio  R epublik  Indonesia 
RS R adio  Station  
RSA R epublic  of South  Africa 
RST readability , signal strength , tone 
RT R adio  T anzania  
RTAF Royal T h ai A ir Force 
RTB R adiodiffusion-Télévision Belge 
R T T Y  radio teletype, kaukokirjoitin  
RV O G  R  Voice of the Gospel 
R X  vastaanotin  
SA,S/A Sociedad Anónim a 
SABC South A frican BC
SAE self addressed envelope, itselle osoi

te ttu  k irjekuori 
SASE self addressed stam ped envelope, 

itselle osoitettu  postim erkein varustettu  
kirjekuori 

SBC Swiss BC
SDR Siiddeutscher R undfunk  
SD X K  Suom en D X -K u u n te lija t ry.
SD XL Suom en D X -L iitto  ry.
SEARV South-E ast Asia R ad io  Voice 
SESKO Sähköteknillinen standardisoim is- 

kcm itea 
SFB Sender Freices Berlin 
SFF second from  F inland, toinen Suomessa 
SIBS Solomon Islands BS
SID  sudden ionospheric d isturbance, äkil

linen ionosfäärihäiriö 
Sist Sistema 
SLBS Sierra Leone BS 
Soc Sociedade, Sociedad

SO DRE Servicio O ficial de D ifusión R adio  
Eléctrica 

s/off sign off, lähetyksen loppu 
s/on sign on, lähetyksen alku 
SR Sveriges R adio 
SRF Saarländischer R undfunk  
SRS Stichting R adio-O m roep Surinam e 
SSB single sideband, yksisivukaistajärjes- 

telm ä
SSS Swiss Shortwave Service 
St Saint, Sainte, Santa 
STL Sähkötarkastuslaitos 
Stn Station
SW L shortwave listener, lyhytaaltokuun- 

telija , kuuntelija-am atööri 
SWF Südw estfunk
TFF th ird  from  F inland, kolmas Suomessa 
T R T  Turkish  R adio  and  Television 
T V  Television, Televisión, Télévision, Tele- 

visäo, Televisora 
T W R  T rans W orld R adio  
T X  lähetin
UARBC U n ited  A rab R epublic  BC 
U H F  ultrah igh  frequency, ta a ju u d e t 300—  

3000 M H z
U JT  u n ijunction  transistor, kaksoiskanta- 

transistori 
U N  U n ited  Nations
U niv U niversidad, U niversitaria , Universi- 

dade
U R T N A  U nion of N ational R adio  and 

Television O rganizations of Africa 
v vaihteleva taajuus
V H F very high frequency, taa ju u d e t 30—  

300 M H z 
V O  Voice of 
V O A  Voice of Am erica 
V O FK  Voice of Free K orea 
V O K  Voice of Kenya 
V O P Voice of the Philippines 
V O V  Voice of V ietnam  
V T V N  V o-T uyén  V iet-N am  
W W estern
W DR W estdeutscher R undfunk  
W NBS W estern N igeria  B roadcasting Ser

vice
W R TH  W orld R adio  T V  H andbook 
WS W orld Service 
X T  AL kide
YENED Ypiresias Enimerosseos Enoplon 

D hynam eon Helladhos 
ÖRF Österreichischer R undfunk  
73 p a rh aa t terveiset 
88  rakkau tta  ja  suudelm ia



DX-kuuntelun termejä

Pentti Stenman

aallonpituus. Aaltoliikkeessä aallon etene- 
rmsnopeuden ja taajuuden suhde. Radio
aallon aallonpituus saadaan metreissä jaka
malla luku 300.000 kilohertseissä ilmais
tulla taajuudella.

absorboituminen. Ilmiö, jossa radioaalto 
menettää ionosfäärissä energiaansa, minkä 
johdosta aallon aiheuttama kentänvoimak
kuus pienenee. Absorboituminen on sitä 
voimakkaampaa, mitä suurempi on ionos
fäärin elektronitiheys ja mitä pienempi 
radioaallon taajuus.

alue. 1. Aaltoalue, esim. keskiaaltoalue 
(taajuusväli 520— 1605 kHz). 2. Radio- 
säännösten määrittämä maantieteellinen 
alue (region), esim. alue 1: Eurooppa,
Afrikka, Keski-Itä, Neuvostoliitto, Ulko- 
Mongolia.

asemakuulutus. Radioaseman kuulutus, 
missä ilmoitetaan aseman nimi ja usein 
myös muita tietoja asemasta (taajuus, si
jainti ym.).

auringonpilkkuluku. Yleisimmin käytetty 
auringon aktiivisuuden mitta. Auringon
pilkkuluku liittyy epäsuorasti ionosfäärin 
tilaan: mitä suurempi auringonpilkkuluku, 
yleensä sitä suurempi keskimääräinen elek
tronitiheys.

Citizens band. USA:ssa käytetty nimitys 
pientehoisille radiopuhelinasemille vara
tusta taajuuskaistasta 26960—27260 kHz, 
joka käsittää 23 kanavaa 10—30 kHz:n 
välein.

DX-kuuntelija. Henkilö, joka seuraa yleis
radioasemien lähetyksiä kiinnittämättä pää
huomiotaan ohjelman sisältöön. DX-kuun
telija voi olla myös kuuntelija (ks. kuun
telija), mutta kuuntelija ei normaalisti ole 
DX-kuuntelija.

DX-moraali. DX-kuuntelijan tulee nou
dattaa ehdotonta rehellisyyttä harrastees
saan sekä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan

auttamaan radioasemia ja muita DX-kuun
telijoita. Tämä edellyttää, että DX-kuun
telija ei salaa kuuntelutuloksiaan muilta 
sekä välttää kaikkea, mikä voi vahingoit
taa muiden harrastusta, DX-yhdistyksiä, 
radioasemia sekä DX-kuuntelijoiden ja ra
dioasemien välisiä suhteita.

erotaajuusoskillaattori. Englanninkielinen 
nimitys beat frequency oscillator. Oskillaat
tori, jonka lähete sekoitetaan toiseen lähet
teeseen jotta saadaan syntymään lähete, 
jonka taajuus on alkuperäisten lähetteiden 
erotus.

estosuodin. Englanninkielinen nimitys 
notch filter tai T-notch filter. Laite, joka 
vaimentaa kapeata taajuuskaistaa vastaan
otettavan kaistan sisällä. Sen avulla voi 
mm. heikentää vastaanottoa häiritseviä kor
keudeltaan samana pysyviä ääniä.

graveyard. Kaista, jolla asemat häiritse
vät toisiaan epätavallisen paljon. Erityisesti 
nimityksellä tarkoitetaan USA:n paikalli
seen käyttöön tarkoitettuja kanavia (1230, 
1240, 1340, 1400, 1450, 1490 kHz).

harhalähete. Radioaseman lähetys muulla 
kuin tarkoitetulla taajuudella (esim. lähet
teet perustaajuuden kerrannaisilla).

harhatoisto. Vastaanottimessa syntynyt ei- 
toivottu lähete (esim. keskeismodulaatio- 
ym. sekoitustulokset ja harmooniset kompo
nentit) .

hyötyliikenneasemat. Muut radioasemat 
kuin yleisradio- ja radioamatööriasemat 
(esim. vakiotaajuus- ja aikamerkkiasemat, 
radiopuhelinasemat, telefotolähettimet).

häirintä. Radiolähetys, jonka päätarkoi
tuksena on vaikeuttaa toisen lähetyksen vas
taanottoa.

häviäminen. Englanninkielinen nimi
tys fade out. Radioaallon etenemisolosuh- 
teiden huononemisesta johtuva lähetteen 
voimakkuuden väheneminen.
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interferenssi. 1. Kahden tai useamman 
aaltoliikkeen yhteisvaikutus. Kantoaaltojen 
interferenssi: kahden taajuudeltaan hieman 
poikkeavan kantoaallon vastaanottimessa se
koittumisesta syntyvä ääni, jonka taajuus 
(äänenkorkeus) on sekoittuvien aaltojen 
taajuuksien erotus. 2. Häiriö.

kaista. Alue, bandi. Kahden määritellyn 
taajuuden väli. Taajuusspektrin yleisradio- 
tarkoituksiin varatut kaistat ovat pitkä- ja 
keskiaaltoalue sekä 120, 90, 75, 60, 49, 
41, 31, 25, 19, 16, 13 ja 11 metrin kaistat 
sekä ULA- ja TV-alueet.

kaksoissuperi. Vastaanotin, jossa käyte
tään kahta välitaajuutta.

kantoaalto. Taajuudeltaan tunnettu ra
dioaalto, joka moduloidaan lähetettävällä 
ohjelmalla. Kantoaallon taajuus on sama 
kuin lähettimen lähetystaajuus.

keli. Radioaaltojen etenemisolosuhteet. 
Jonkin (maantieteellisen) alueen hyvä keli 
edellyttää ko. alueen asemien lähetteiden 
edullisia etenemisolosuhteita ja/tai muiden 
alueiden huonoja kelejä ja siis häiriöiden 
vähäisyyttä.

keskeismodulaatio. Kahden tai useamman 
taajuuden summa- ja erotustaajuuksisten 
lähetteiden syntyminen epälineaarisessa jär
jestelmässä aiheutuu mm. suurtaajuuspii
rien ylikuormittumisesta ja ilmenee esim. 
kahden aseman kuulumisena yht’aikaa taa
juudella, joka on ko. asemien perus- tai 
kerrannaistaajuuksien summa tai erotus.

kidesuodin. Pietsosähköisen kiteen väräh- 
telyominaisuuteen perustuva suodin, jonka 
avulla vastaanotettavan taajuuskaistan voi 
vastaanottimen välitaajuusasteessa supistaa 
kapeaksi häiriöiden vaikutuksen vähentä
miseksi.

konvertteri. Laite, joka muuntaa taajuu
den toiseksi. Konvertterin avulla voi siis 
vastaanottaa sellaisia taajuuksia, jotka eivät 
kuulu vastaanottimen aaltoalueisiin.

kotimaanlähetysasema. Yleisradioasema, 
jonka lähetykset on tarkoitettu aseman si
jaintimaahan.

kuuntelija. Henkilö, joka kuuntelee yleis
radioaseman lähetyksiä ohjelman sisällön 
vuoksi. Vrt. DX-kuunteliia.

kuuntelija-amatööri. Henkilö, joka kuunte
lee ja raportoi radioamatöörien lähetyksiä.

kuuntelupäiväkirja. DX-kuuntelussa käy
tettävä vihko tms. johon kirjoitetaan muis
tiinpanot kuunnellusta asemasta, sen kuu
luvuudesta ja ohjelmasta.

mekaaninen suodin. Laite, jonka läpäisy- 
käyrä perustuu mekaaniseen resonanssiin. 
Sen avulla voi yleensä äänenlaadun kärsi
mättä vähentää häiriöiden vaikutusta enem

män kuin yksinkertaisen kelan ja konden
saattorin avulla.

merirosvoradio. Kansainvälisellä merialu
eella laittomasti toimiva yleisradioasema.

monitori. 1. Kuuluvuuden tarkkailija. 
2. Tarkkailuvastaanotin.

peilitaajuushäiriö. Häiriö, jossa asema 
tuntuu kuuluvan myös kaksinkertaisen väli- 
taajuuden päässä oikeasta taajuudestaan.

pientaajuussuodin. Ali-, yli- tai kaistan- 
päästösuodin, jonka avulla vaimennetaan 
häiritseviä ääniä vastaanottimen pientaa- 
juusosassa.

Point-to-point-asema. Kiinteä, usein ra
diopuhelin- tai muuta tietoliikennettä vä
littävä asema.

PTP-kuuntelu. Point-to-point-asemien 
kuuntelu ja raportointi. Koska PTP-lähe- 
tykset eivät ole tarkoitetut yleisesti kuul
taviksi, PTP-kuuntelu ei ole kovin suo
sittua eikä suositeltavaa.

Q-fiver. Ylimääräinen sekoittaja ja väli
taajuusvahvistin, joka kytketään vastaan
ottimen oman välitaajuusvahvistimen ja il
maisimen väliin. Laitteessa käytetään yleen
sä alhaista välitaajuuslukua, joka mahdol
listaa hyvän välitaajuusselektiivisyyden.

Q-kertoja. Yleensä takaisinkytkentää hy
väksi käyttävä väli- tai suurtaajuusastee- 
seen liitettävä suodin, jonka avulla voi 
parantaa ko. asteen selektiivisyyttä.

radiomajakka. Radiolähetin, jota käyte
tään radiosuuntimisen apuna. Niitä toimii 
mm. yleisradiolähetyksille varatulla keski- 
aaltoalueella.

raporttipäiväkirja (raporttiloki). Vihko, 
johon DX-kuuntelija merkitsee tärkeimmät 
tiedot lähettämistään kuunteluraporteista ja 
saamistaan OSL:istä.

releasema. Radioasema, joka lähettää edel
leen toisen aseman (pääaseman) lähettä
mää ohjelmaa.

ristimodulaatio. Keskeismodulaatio, jossa 
ei-toivotun lähetteen modulaatio moduloi 
toivotun lähetteen kantoaaltoa. Aiheutuu 
esim. suurtaajuusasteen ylikuormittumisesta 
ja voi ilmetä siten, että voimakkaan ase
man ohjelma kuuluu sekoittuneena lähei
sillä taajuuksilla toimivien asemien lähe
tyksiin.

roiske. Englanninkielinen nimitys splatter. 
Lähettimen ylimodulaation aiheuttama häi
riö läheisellä taajuudella. Ilmiö esiintyy 
etenkin korkeita säveliä sisältävää musiik
kia lähetettäessä.

SINPFEMO-asteikko. SINPO-asteikon 
muunnos. Kirjaimien S, I, N, P ja O mer
kitys on sama kuin SINPOssa, F = huo
junta, E = modulaation laatu, M = mo
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dulaation syvyys. Arvosteluasteikko on sama 
kuin SINPOssa, eli 1 (erittäin huono) — 
5 (erittäin hyvä).

split channel Lähetystaajuus, joka ei nou
data radiosäännöksissä määriteltyä kanava- 
jakoa.

taajuus. Aaltoliikkeessä jaksojen luku
määrä aikayksikössä. 1 jakso sekunnissa on 
1 hertsi (Hz), 1000 hertsiä on 1 kilohertsi 
(kHz), 1000 kilohertsiä on 1 Megahertsi 
(MHz). Lähetystaajuus osoittaa lähettimen 
kantoaallon sijainnin taajuusspektrissä.

transkriptio-ohjelma. Ääninauhalle tai le
vylle tms. taltioitu ohjelma, jonka lähet
tää toinen kuin ohjelman tehnyt radio
asema.

tropiikkikaista. Taajuuskaista, jossa yleis- 
radiolähetykset ovat sallitut tropiikkivyöhyk- 
keellä.

tropiikkivyöhyke. Kansainvälisissä radio- 
säännöksissä määritelty päiväntasaajan mo
lemmin puolin oleva vyöhyke. Alueilla 1 
ja 3 sen rajat ovat n. 30° N ja 35° S 
sekä alueella 2 n. 25° N ja 25° S.

tunnus. Viranomaisten radioasemalle tun- 
nistustarkoitukseen antama kirjain- tai kir
jain- ja numeroryhmä. Useimmat Euroopan, 
Afrikan ja Aasian asemat eivät käytä tun
nusta säännöllisesti ohjelmissaan, Amerikas
sa sitä käytetään hyvin yleisesti aseman ni
men yhteydessä tai sitä korvaamassa.

ulkomaanlähetysasema. Yleisradioasema, 
jonka lähetykset on tarkoitettu aseman si
jaintimaan ulkopuolelle.

vakiotaajuusasema. Asema, joka toimii 
hyvin tarkasti määritetyllä ja erityisesti tätä 
tarkoitusta varten varatulla taajuudella 
(esim. 2,5, 5, 10, 15 MHz:llä).

voice mirror. Etenkin point-to-point-ase- 
mien käyttämä jatkuvasti toistettava nau
hoitettu asemakuulutus.

voimistuminen. Englanninkielinen nimi
tys fade in. Radioaallon etenemisolosuh- 
teiden paranemisesta johtuva vähittäinen 
lähetteen voimakkuuden kasvu. Tavallisim
min se ilmenee auringon laskiessa tai nous
tessa radioaallon etenemisreitillä.

yksisivukaistatekniikka. Puhelähetys- ja 
vastaanottotekniikka, jossa toinen sivukaista 
ja osa kantoaallosta on vaimennettu. Yksi- 
sivukaistatekniikkaa käyttävät lähinnä radio
amatöörit ja hyötyliikenneasemat. Yksisivu- 
kaistalähetystä ei voi vastaanottaa tyydyt
tävästi normaalilla kotivastaanottimella il
man lisälaitteita, kuten yleisradioasemien 
käyttämiä AM-lähetyksiä.

äkillinen ionosfäärihäiriö. Auringon kro- 
mosfääripurkauksen aiheuttama ionosfäärin 
alempien kerrosten ionitiheyden äkillinen 
nousu. Häiriön aikana absorboituminen voi
mistuu ionosfäärin alemmissa kerroksissa ja 
matalataajuiset lähetteet vaimenevat. Ilmiö 
häviää normaalisti 20—40 minuutissa.



Hakemisto
aallonpituus 182
absorboituminen 77 182
absorptiohuojunta 83
agentti 117—118 149
aikamerkit 23 97
aikavyöhykkeet 20—23
ajan merkitseminen 20 106 108 112
alue 182

ks. myös kaista 
aluelevitys 51 
antenni 59—70

— korkeus 62
— korkeuskulma 62
— materiaali 64
— merkitys 59—61 171
— pituus 61
— sovitus 61
— suuntakuvio 62
— syöttöominaisuudet 63 

antenninviritin 63 
antipodi-ilmiö 74 82 
asemakuulutus 93—94 
asemaluettelot 30

— tunnistuksessa 93—94 
aseman tunnistaminen 93—95

— merkitys 93 99
— vaikeudet 94—95 

asteikkomekanismi 42—43 47 
asteikon kalibrointi 51—52 
auringon aktiivisuus 78—81 
auringonpilkku 80—81 
auringonpilkkuluku 80 182 
auringon säteily 78—81 
auringon valaisemat alueet 86—91 
aurinkotuuli 78—79
auroraheijastuma 160 
automaattinen häiriönrajoitin (ANL)

45—46 
bandi, ks. kaista 
beat frequency oscillator 43

ks. myös erotaajuusoskillaattori 
citizens band 182 
desibeli 46—47 
D-kerros 79
dipoli 66—68 162—163 
DX-kalenteri 20 
DX-kokemus 7—8 71 75

DX-kuuntelija 182 
DX-kuuntelu 7

— hyötypuolet 8
— määrittely 7 

DX-moraali 182 
dynaamisuus 51 
E-kerros 79
epätäydellinen osoite 98—99 
erikoismatkaradiot 41 
erikoistuminen 129—130 
erikoisvastaanottimet 44 
erotaajuusoskillaattori 43 182 
estosuodin 182
etenemisennusteet 83—84 121 
estosuodin 182
etenemisennusteet 83—84 121
»Eurooppa-aallot» 40
fade in ks. voimistuminen
fade out ks. häviäminen
fading ks. huojunta
fokusointihuojunta 83
follow-up ks. toistoraportti
F1-kerros 79—80
F2-kerros 79—80
graveyard 182
Greenwich Mean Time 20
ground plane antenni, ks. maatasoantenni
gyro taajuus 82
herkkyys 40 49 171
haja-F-kerros 80
harhalähete 182
harhatoisto 182
huojunta 83 120—121
hyötyliikenneasemat 182
häipyminen ks. huojunta
häirintä 26 119—120
häiriöt 19 109 119—120
häviäminen 182
ideologiset radioasemat 25
ilmakehän häiriöt 120
impedanssi 63
indikaattoriasemat (osoitinasemat) 170 
interferenssi 183 
interferenssihuojunta 83 
ionosfääri 77—81 
ionosfäärimyrsky 81 
ionosfäärin häiriöt 80—81
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ionosfäärin synty 78 
ionosfäärin kerrokset 79 
iskulauseet 98 
jagiantenni 162—164 
kaista 183
kaistanleveys 49 171 
kaksoissuperi 183 
kansainvälinen päivämääräraja 22 
kansainväliset yleisradioasemat 24 
kantoaalto 183 
kaupalliset radioasemat 24 
kehäantenni 68—70 
keli 183

— ennustaminen 83—84
— vaihtelut 85—92 

keli-indikaattori (kelinosoitin) 170 
kentänvoimakkuus 61

— vuorokausirytmi 92 
keskeismodulaatio 183 
keskiaaltoalue 14—15 
keskiaaltokuuntelu 151—157 
kesäaika 22
kidekalibraattori 43 45 
kidesuodin 183 
koaksiaalikaapeli 64 163 
konvertteri 183 
kotimaanlähetysasemat 24 183 
kotivastaanottimet 40—43

— sopivuus DX-kuunteluun 41 
kriittinen taajuus 82
kutsu, ks. tunnus
kuuluvuuden arviointi 108 113 119—123 
kuuntelija 165—166 183 
kuuntelija-amatööri 183 
kuuntelupäiväkirja 183 
kuunteluraportti 106—122 
käytetty vastaanotin 53—54 
L-antenni 65—66 
liikennevastaanottimet 44—52 
looppi, ks. kehäantenni 
lyhytaaltoalue 15 
lyhytaaltokuuntelu 165—166 
lähetekirje 110 114 
lähetysajat 19—20 
lähetystaajuuden valinta 81—83 
maadoitus 64—65 
maailman ensimmäinen yleisradio-

asema 34 
maapiraatit 25 
maatasoantenni 70 
magneettinauha, ks. ääninauha 
magneettinen myrsky 81 
magnetofoni, ks. nauhoitin 
magnetosfääri 78 
mainokset 113 
mekaaninen suodin 183 
merirosvoradiot 25—26 183 
meteorivanaheijastuma 159 
mittausasemat 121—122 
monitori 183

nauharaportti (nauhoitettu raportti) 58 
nauhasto 57 
nauhoitin 55—58 
nauhoittaminen 55—58 
nauhoittimen huolto 56—57 
nauhoittimen nauhannopeus 55 
nauhoittimen raitajärjestelmät 55—56 
nauhoittimen toistoaika 55—56 
nauhuri, ks. nauhoitin 
normaaliaika 20 
notch-suodin, ks. estosuodin 
ohjelmakohdat, ks. kuunteluraportin

ohjelmakohdat 
ohjelmapäiväkirja 113 
paikallisaiat 20 
parijohto (twin lead) 64 163 
peilitaaiuudet 42—44 
peilitaajuusvaimennus 42 44 
pinta-aalto 76 
pidennetty lähetys 19—20 
pienin käyttökelpoinen taajuus 82 84 
pitkän tien eteneminen 88—89 
point-to-point-asemat 1 83 
polarisaatiohuojunta 83 
poliittiset radioasemat 25 
postitus, ks. kuunteluraportti 
preselektori 42 
PTP-kuuntelu 183 
Q-fiver 183 
Q-kertoja 43 183 
Q-lyhenteet 121 180 
radioaallon hyppy 77

— polarisaatio 76
— taipuminen 77
— eteneminen 76—84 

radioamatööritoiminta 7 32 
radioaseman laitteisto 27—29

— lähetyskieli 96
— ohjelman tyyppi 97
— riippuvuus kuuntelijasta 25 28 29
— taajuus 98
— tunnistaminen 93—105 139 144 

149
— tyyppi 24—25 96 

radiokelien ennustaminen, ks. kelin
ennustaminen 

radiomainokset 29 97 113 
radiomajakka 183 
Ramadan 19—20 155 
raportti 106—122

— liitteet 110 116
— ohjelmakohdat 109 113—115
— postitus 110 116—117
— päiväys 107
— tarkistaminen 109 113—114 122
— vähimmäisvaatimukset 106 

raporttilomake 106—109 111 
raporttipäiväkirja 183 
releasema 183
revontulivyöhyke 79 155—156



ristimodulaatio 183 
roiske 183
RST-asteikko 119 121 
salaiset radioasemat 25 
selektiivinen huojunta 83 
selektiivisyys 40 43 44 49 
signaalikohinasuhde 44 
signaalin voimakkuus 119 
siirtojohto 61 
SIO-asteikko 121 
SINFO-asteikko 120 
SINPFEMO-asteikko 183—184 
SINPO-asteikko 119—121 
S-mittari 46 
splatter, ks. roiske 
split channel 184 
sporadinen E-kerros 80 158 
SSB-vastaanotto 45 
stabiilisuus 49 50
suurin käyttökelpoinen taajuus 82 84 
supervastaanotin 42 44 
säätiedotukset 98
taajuuden määrittäminen 41 42 43 45 

47 50 51—52 
taajuuden lukematarkkuus 50 171 
taajuus 184 
taajuuslaskin 51 
taajuusmittari 51 
tarkkailijatoiminta 165 
televisio 35 38 83 158—164 
toistoraportti 117 
transkriptio-ohjelma 184

tropiikkikaista 14—15 133 184 
tropiikkivyöhyke 14 184 
troposfääriuen eteneminen 158 160 
tunnus 184
tunnusmerkki (väliaikamerkki) 149 
twin-lead, ks. parijohto 
ulkomaanlähetykset 24 28 
ulkomaanlähetysasema 1 84 
uskonnolliset radioasemat 25 148 
uutiset 98 109 114 
vakiotaaiuusasema 1 84 
valtionjohtoinen radioasema 24 
van Allenin vyöhykkeet 78—79 
vastaanotin 40—54 108 171

— aaltoaluejako 41
— asteikko 41 42—43 47
— hankinta 53—54
— hinta 53
— komponentit 47—49
— ominaisuudet 49—51 

vastauspostimaksu 110 116 
voice mirror 184 
voimistuminen 184 
välineet 40—70 
välitaajuus 44—45
Wolfin luku, ks. auringonpilkkuluku 
yksisivukaistatekniikka 184 
ylijäämävastaanottimet 54 
äkillinen ionosfäärihäiriö 184 
äänenvärin säätö 43 
ääninauhat 56 
ääntäminen 94 101—105
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Välttämätön käsikirja 
jokaiselle DX-kuuntelijalle

W orld Radio T V  
Handbook

W R T H  on vä lttäm ätön  käsikirja jokaiselle D X -kuuntelijalle . Se 
sisältää D X -kuun te lijan  tarv itsem at tiedot m aailm an yleisradio- 
ja  televisioasemista. W R T H :n  avulla pystyt tunn is tam aan  kuule
masi asem at, sillä k irjasta löydät asem ien kuulu tustekstejä ja  väli- 
aikam erkkejä nuotteineen. R ap o rtin  lähettäm istä  varten  saat tie
dot asem an johtohenkilöistä, osoitteen sekä tie to ja  asem an m a h 
dollisista erikoisvaatim uksista rap o rttien  suhteen. W R T H  an taa  
myös tiedon  asem an sijain tim aan  paikallisajasta G M T :n  suhteen, 
ko tim aanohjelm ien  lähetyskielistä, radio- ja  T V -lupam aksu ista  se
kä vastaano ttim ien  lukum ääristä. H alutessasi kuunnella  ohjelm ia 
jostakin  tietystä m aasta löydät W R T H :s ta  tarvitsem asi tiedo t ase
m an  lähetysajoista eri kielillä sekä tiedot tällöin käytettävistä 
lähetystaajuuksista ja  -tehoista. L öydät myös tie to ja  an tenn ien  
suuntauksesta. U u tisten  ja  tärke im pien  ohjelm ien lähetysajat sel
v iävät nekin W R T H :sta .

W R T H :n  asem atiedosto on jä rjeste tty  aakkosjärjestykseen 
m aanosittain , m aitta in  ja  asem ittain . P äähakem iston ohella 
W R T H  sisältää taajuusluettelon , josta  selviää, m itkä asem at m il
läkin taa ju u d e lla  toim ivat. Englanninkielisten  lähetysten a ja n 
kohdista on  lisäksi erillinen kokoam ataulukko.

W R T H :n  välittäm ää  uusin ta tie toa täyden tävät alkavan vuo
den keliolosuhteita käsittelevät artikkelit. W R T H  on  eng lann in 
kielinen, m u tta  system aattisen esitystapansa ansiosta se on helpos
ti k ie lita ido ttom ankin  ym m ärrettävissä. W R T H :n  suom enkielinen 
käyttöohje osaltaan  he lpo ttaa  k irjan  käyttöä.

W R T H  ilmestyy vuosittain  täysin u u sittu n a  laitoksena jo u lu 
kuussa. Joulukuussa 1972 ilmestyy jo  27. vuosikerta!

W R T H :n  yksinedustaja Suom essa on  K ustannusliike T ietoteos, 
I tä in en  Puistotie 7 C 22, 00140 Helsinki. Puhelin  635 745.
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Hyödyllistä luettavaa 
jokaiselle DX-kuuntelijalle

H ow to Listen to the W orld
H T L -k irja sa rja  koostuu niteistä, jo ih in  on koottu  edustava vali

koim a m aailm an  etu riv in  D X -asian tun tijo iden  kirjoituksia. H T L - 
k irja t, jo ita  on ilm estynyt jo  6 osaa, ovat suositeltavaa täyden
nystä suom alaisen D X -kuun te lijan  D X -kirjastoon. K irjasa rjan  7. 
osa H ow  to Listen to the W orld 1973 ilmestyy vuoden  1972 lo
pussa. A ikaisem pia osia saatavana vain  rajo itetusti.

Johdatus lyhytaaltokuuntelun kiehtovaan maailmaan 

R ichard E. W ood

Lyhytaaltojen m aailm a
L yhytaalto jen  M aailm a on ensim m äinen suom enkielinen D X - 

kirja. Sen on k irjo ittan u t professori R ichard  E. W ood, eräs m a a
ilm an tu nne tu im p ia  D X -kuun te lijo ita , ja  kään täny t sekä sovitta
n u t Suom en oloihin Jyrki K. T alvitie.

L yhytaalto jen  M aailm a kuvaa m aailm aa yleisradioto im intaa 
lyhytaalloilla. M inkälaisia asem ia voit lyhytaalloilla kuulla? M in 
kälaisia erikoispiirteitä on eri radioyhtiöiden toim innassa? M iten  
yleisradiotoim inta on kehittynyt lyhytaalloilla? M iten  rapo rto i
daan? M iten  saan Q S L :iä?  M iksi yleisradiolähetyksiä hä iritään  
ja  m iten? N äih in  ja  lukem attom iin  m uih in  lyhytaaltokuuntelus
sa esille tuleviin kysymyksiin saat vastauksen kirjasta. L yhytaalto 
jen  M aailm a on e rittä in  runsaasti kuvite ttu  täyden täen  sekä kuvin 
e ttä  sanoin D X -kuun te lun  O pasta. 112 sivua. 9,90 mk.

. . . Varsin suositeltava teos kaikille DX-kuuntelus ta  kiinnostuneille, niin 
vasta-alkajille kuin kehittyneemmillekin . (Tekn iikan  Maailma)
. . . kirja on ehdottomasti  lukemisen arvoinen —  kirjasta löytyy erittäin 

paljon mielenkiintoista myös muillekin ku in Dx-kuunteli joil le .  (Elektroniik
kauutiset)
Kirjaa voi hyvin suositella kaikkien SDXK:lais ten  kirjahyllyyn, hankkim i
sen esteenä ei ole kenelläkään liiallinen kokemus tai k o ke m a t to m u u s . . . 
(DX -K uun te l i ja )
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Ennenkuulumaton uutuus

D X -ä ä n ilev y
18n cm :n  LP-levy, jolle on levytetty 30 eri lyhytaaltoasem an 

kuulutuksia, väliaikam erkkejä ta i tunnussäveliä. V aliko im aan  si
sältyy asem ia kaikista seitsem ästä m aanosasta. N auhoitukset on 
saatu  suoraan  asem ilta, jo ten  kuulutuksien  tunnistam ista voi le
vyn avulla harjo ite lla  ilm an, e ttä  m itkään  häiriö t voivat h u onon
ta a  kuu luvuu tta . Levyllä on useita suoraan L yhytaalto jen  M a a
ilm an tekstiin liittyviä kohtia. K u sta n ta ja  E rikoiskustannus Oy. 
10,90 mk.

Hyödyllinen apuväline 
jokaiselle DX-kuuntelijalle

10 k ie len  D X -sa n a sto
D X -kuun te lijo ista  m uodostettu  työryhm ä Jyrki K . Talvitie , 

R ich ard  E. W ood, T im o P aajanen , Ilkka H elastie ja  Pentti 
S tenm an  on koonnut yleisradioasem ien ohjelm ien seuraamisessa ja  
raportoim isessa ta rv ittav aa  sanastoa 10 eri kielellä: suomeksi, ru o t
siksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, portugaliksi, a ra 
biaksi, indonesiaksi ja  venäjäksi. T äm än  sanaston avulla pystyy 
täysin kielita idotonkin  helposti laa tim aan  ym m ärrettäv iä kuunte- 
lu rapo rtte ja . K ir jaa n  sisältyy myös rapo rtti-  ja  follow up-m alleja. 
Ilm estyy 1972/3.





World Radio TV 
Handbook

DX-kuunte lija lle  
välttäm ätön hake
m isto, joka sisältää 
m aailm an yleisradio- 
ja televisioasem ien 
toim innan olennaiset 
yksity iskohdat. 
Ilm estyy vuositta in  
m aaliskuussa.

10 kielen 
DX-sanasto

DX-kuunte lijan  
tarvitsemaa sanastoa 
ruotsiksi, englanniksi, 
saksaksi, ranskaksi, 
espanjaksi, portugaliksi, 
arabiaksi, venäjäksi 
ja indonesiaksi 
suom enkie lisine  
vastineineen.



D X -kuun te lu  eli u lkom aisten  y le israd ioasem ien  kuunte lu  on  v iim e  

vu o sin a  jatkuvasti lisännyt suo sio taan  Suom essa . K ie lita idon  yleinen 

paranem inen  on  avannut m ahdo llisuuden  seurata u lko m a is ia  radio- 

ohje lm ia. M o n i on  lisäksi hava innu t u lkom a isten  ohje lm ien  seuraa

m isen  olevan a vu k si k ie lita idon sä ily ttäm ise ssä  ja parantam isessa.

V a ik k a  va rsina isten  järjestäytyneiden D X -kuun te lijo iden  lu kum äärä  

on vasta pari tuhatta, nousee u lko m a is ia  rad io lähetyksiä  seuraavien 

suom ala isten  lukum äärä  k ym m e n iin  tuhansiin . D X -jä rje stö to im in nan  

alalla Su o m i on y k s i johtavia m aita m aailm assa. T ähän  asti on  su o 

m enkie lisen  alan k irja llisuuden  puute  h idastanut harrasteen leviä

m istä. Täm ä puute  on nyt po istunut. Jo u lu ku u ssa  1971 ilm estyi y le is

rad io to im in taa  lyhytaallo illa  esittelevä L Y H Y T A A L T O J E N  M A A IL M A .  

N yt ilm estyvä D X -K U U N T E L U N  O P A S  jatkaa siitä, m ih in  Lyhytaaltojen  

M aa ilm a  lopetti. Tässä  k irja ssa  se lostetaan D X -ku u n te lu u n  tarvittavia 

laitteita, kuu luvuuteen  va iku ttav ia  tekijöitä, rad ioasem an tunn ista 

m ista, kuu n te lu rapo rtin  tekem istä, D X -ku u n te lu n  e riko isa lo ja  sekä 

Y leensä ka ikkea  sitä, m ikä  liittyy siihen, miten u lkom a is ia  y le israd io - 

asem ia kuunne llaan.

K irja  on  k irjo itettu  puhtaasti suom ala isesta  näköku lm asta  katsoen. 

S isä llö n  pätevyyden takeena on  se, että ka ik k i k irjo itta jat ovat S u o 

m en D X -K u u n te lija t  ry:n  jäseniä —  kokeneita  D X -kuun te lijo ita  ja 

kokeneita  k irjo itta jia . D X -ku u n te lu n  oppaaseen on  tiiv istetty lähes 

kahden vu o sik ym m e nen  a ikana  suom ala isen  D X -jä rje stö to im innan  

p iir issä  hank ittu  kokem us.

T I E T O T E O S  IS B N  951 - 9 0 3 5  - 01 - X

PL  40
02211 E sp oo  21 
90 -881133


