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Ohjelmiston asentaminen ja konfigurointi RPi (1,2,3) Raspbian
Päävaiheet:
1.
2.
3.
4.

Luodaan PC-ympäristössä SD-kortille RPi(1,2,3) Raspbian käyttöjärjestelmä
Kytketään RPi:lle näppäimistö, hiiri ja näyttö, sekä internet yhteys. Käynnistetään RPi SD-kortilta
Ladataan SD-kortille OGN RTLSDR sovellus
Kytketään SDR-vastaanotintikku ja antenni, sekä konfiguroidaan asema

Käyttöjärjestelmän valmistelu:
•

Hae Raspbian käyttöjärjestelmä, (Jessie lite) kortille kopiointia varten osoitteesta:
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest

•

Pura .zip file, levykuvaksi (.img) sopivalla ZIP-pakkausohjelmalla, tai linuxissa unzip-komennolla

•

Kopioi levykuva PC:n käyttöjärjestelmästä riippuvalla työkalulla SD-kortille. Seuraavilla kalvoilla
ohjeet: Linux, Mac OS, Windows

Levykuvan kopiointi - Windows
• Lataa Win32DiskImager sovellus Sourceforge Project sivulta
• Käynnistä Win32DiskImager ja valitse levykuvan .img tiedosto.
• Valitse käytettävä SD asema, nimen voi tarkastaa Explorer / My Computer näytöstä
• Paina 'Write' ja odota valmistumista.
• Irrota SD-kortti Explorerissa Eject valinnalla
( Ohjeet Macille ja PC:lle dokumentin lopussa )

RPi valmistelu ja konfigurointi
- Kytke näppäimistö, hiiri (ei välttämätön), näyttö ja verkkokaapeli. Lisäksi voit
liittää SDR-vastaanotin tikun ja siihen antennin.
- Aseta valmisteltu SD-kortti korttipaikkaan ja kytke laturi
- RPi käynnistyy, näytöllä näkyy käynnistyssekvenssin ilmoitukset
- Kirjaudu oletustunnuksilla (pi / raspberry) RPi:lle ja jatka seuraavilla sivuilla
kuvatun mukaisesti vastaanotinohjelmiston latauksella
- aseta näppäimistölayout suomalaiseksi (oletus GB, “/” merkki löytyy GB
näppäimistön merkistä “-”))
sudo nano /etc/default/keyboard
- Vaihda tiedostosta riville XKBLAYOUT=”gb” -> “fi”, ctrl-x tallettaa muutokset
- tämän jälkeen RPi:n uudelleen käynnistys komennolla
sudo reboot

SD kortin laajentaminen ja käyttöjärjestelmän päivitys
Kortin muistitilaa laajennetaan raspi-config ohjelmalla. Samalla voi etäyhteyksiä varten enabloida
ssh-protokollan valinnasta Interfacing Options (5) ja P2 Enable/Disable SSH :
sudo raspi-config
Select
Select
Select
Select
Select

the advanced option (7)
A1 Expand Filesystem
OK to reboot
Finish on the main Menu
Yes when asked would you like to reboot now.

Käyttöjärjestelmä on syytä päivittää ajantasalle:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Ohjelmiston asennus - OGN RTLSDR
Asennetaan RTL-SDR sovellus
sudo apt-get install rtl-sdr

Asennetaan tarvittavat tukipaketit
sudo apt-get install g++ libconfig-dev libjpeg-dev make cmake build-essential fftw3-dev
sudo apt-get install libjpeg8 ntpdate ntp procserv lynx telnet

Haetaan ja puretaan sovellus (RPi2,3)
wget http://download.glidernet.org/rpi-gpu/rtlsdr-ogn-bin-RPI-GPU-latest.tgz
tar xvzf rtlsdr-ogn-bin-RPI-GPU-latest.tgz

Siirrytään sovelluksen hakemistoon ja luodaan sinne FIFO-tiedosto sovelluksen datan sisäiseen talletukseen:
cd rtlsdr-ogn
mkfifo ogn-rf.fifo

Aseman konfiguraatiotiedosto
Sovelluksen hakemistosta löytyy konfiguraation mallitiedosto nimeltä Template.conf.
Tämä kannattaa kopioida aseman nimen sisältäväksi tiedostoksi (esimerkkinä EFME-asema)
cp Template.conf EFME.conf
Muokataan vastaanottimen konfiguraatiotiedostoa EFME.conf:
aseman koordinaatit, korkeus ja nimi
sudo nano EFME.conf
Esimerkki muokatusta tiedostosta, muutetut asiat lihavoituina:
RF:
{
FreqCorr = +50;

# [ppm]

GSM:
# for frequency calibration based on GSM signals
{ CenterFreq = 938.4; # [MHz] find the best GSM frequency with gsm_scan
Gain
= 25.0; # [dB] RF input gain
};
};
Position:
{ Latitude = +62.9488; # [deg] Antenna coordinates
Longitude = +23.5172; # [deg]
Altitude =
101; # [m] Altitude above sea level, Geoid separation ce be removed
};
APRS:
{ Call = "EFME";
}

# APRS callsign (max. 9 characters)
# Please refer to http://wiki.glidernet.org/receiver-naming-convention

Palvelun konfigurointi
Valmistellaan tiedostojen oikeuksia ja palvelun asetuksia (skriptien ajossa saattaa mennä pieni hetki…), sekä muokataan palvelun
käynnistystiedostoon aseman nimi
source setup-rpi.sh
source install-service.sh
sudo nano /etc/rtlsdr-ogn.conf ( editoidaan käyttöön EFME.conf )
Esimerkki sisällöstä, muutos lihavoituna:
#shellbox configuration file
#Starts commands inside a "box" with a telnet-like server.
#Contact the shell with: telnet <hostname> <port>
#Syntax:
#port user

directory

command

args

50000 pi /home/pi/rtlsdr-ogn

./ogn-rf

EFME.conf

50001 pi /home/pi/rtlsdr-ogn

./ogn-decode

EFME.conf

Seuraavaksi kannattaa tehdä seuraavalla kalvolla kuvattu SDR-tikun kalibrointi

Vastaanottimen kalibrointi
Kytketään tikku, antenni ja virta. SDR-tikun taajuusasetusten kalibroimiseksi ajetaan mittausrutiini
gsm_scan
cd rtlsdr-ogn
./gsm_scan --ppm 50 --gain 20

Rutiini mittaa vastaanotettujen GSM-lähetteiden avulla tarvittavan korjauskertoimen ja optimaalisen
vahvistuksen arvon SDR-tikulle. Saatu arvo, ehdotettu korjaus ppm, editoidaan vastaanottimen
konfiguraatiotiedostoon (esimerkki EFME.conf)
Jos mittaus halutaan toistaa myöhemmin, pitää palvelu (tai käynnistetty ohjelma) ensiksi pysäyttää
sudo service rtlsdr-ogn stop
cd rtlsdr-ogn
./gsm_scan --ppm 50 --gain 20

ja sitten siirrytään sovelluksen käynnistämiseen palveluksi ...

Ohjelmiston käynnistäminen palveluksi
Ennen käynnistämistä editoidaan käynnistysskriptistä pois mahdollisesti ongelmia aiheuttava “ntp-wait”-komento:
cd /etc/init.d
sudo nano /etc/rtlsdr-ogn
Kommentoidaan ntp-wait komennon sisältävä rivi kokonaan pois lisäämällä rivin alkuun #-merkki. Rivi löytyy siirtymällä
muutama sivullinen alaspäin tiedostossa, esimerkki:
# while true; do /usr/sbin/ntp-wait -v; if [ $? -eq 0 ]; then break; fi; sleep 2; done

Sitten käynnistetään vastaanotinsovellus palveluksi
sudo service rtlsdr-ogn start
ja tarkistetaan palvelujen tila
sudo service rtlsdr-ogn status

Mistä näen toimiiko se?
Vastaanotinsovelluksen toiminnan tulostusta voidaan nähdä RPi:n komennoilla
telnet localhost 50000
näyttää tietoa vastaanotetuista tietopaketeista ja niiden dekoodauksesta.

telnet localhost 50001
näyttää tietoa APRS-palvelimien suuntaan tapahtuvasta tietoliikenteestä. Täällä pitäisi näkyä rivejä alkaen APRS….

Samassa verkossa olevalla PC:llä voidaan katsoa toimintaa:
http://[RPin osoite, esimerkiksi 192.168.1.nnn]:8081 - raportti vastaanottimen tilasta
http://[RPin osoite, esimerkiksi 192.168.1.nnn]:8080/spectrogram.jpg - spektrogrammi, josta voidaan tarkastella esim kohinalähteitä
Ulkoverkosta katsomalla sivuja (näiden päivittymisessä menee hetki n. 15 min):
http://live.glidernet.org (klikkaa valikon “Online” tekstiä ja valitse avautuneesta valikosta “Receivers”
http://ognrange.onglide.com (kirjoite aseman nimi yläreunan valintaboksiin)

Muuta + Nano editorin pikaohje
•

Nano editorin pikaohje löytyy osoitteesta: https://www.linux.fi/wiki/Nano

•

Seuraavilla kalvoilla ohjeet levykuvan kopiointiin Macilla tai linux PC:llä

Levykuvan kopiointi - MacOS
(mäkkiasiantuntijan tarkistettava ohjeen toimivuus!)
• Aseta kortti lukjaan, kortin formatointi FAT32
• Lataa ja asenna Applications kansioon Etcher
• Avaa Etcher.app, valitse Raspberry Pi .img tiedosto kovalevyltä
• Valitse SD kortti, johon levykuva kirjoitetaan.
• Tarkasta asetukset ja paina "Flash!" kirjoittamisen aloittamiseksi
• Valmistumisen jälkeen SD-kortin voi irrottaa (eject) käyttämällä Finder.app

Levykuvan kopiointi - Linux (komentorivi)
Varmistetaan SD-kortin kiinnityspiste ja käytettävä nimi
• Ennen SD-kortin asennusta katso komennolla df -h liitetyt laitteet.
• Aseta SD kortti lukijaan ja käyttämällä df -h uudestaan löydät uutena SD-kortin aseman
nimen.
• Mikäli korttiasemaa ei liitetty automaattisesti, voit katsoa komennolla dmesg | tail
järjestelmän viesteistä viimeisimmän viestin, josta pitäisi löytyä alla esitetyn muodon
mukainen laite.
• df -h komento näyttää SD-kortin nimen muodossa: /dev/mmcblk0p1tai /dev/sdX1,
jossa X kirjain (pieni) määrittää laitenimen. Loppuosa kertoo levyosion numeron (esim
p1 tai 1 yllä). Kirjoitettaessa koko SD kortille levyosion numero jätetään pois, käytetään
siis esimerkiksi: /dev/mmcblk0 tai /dev/sdX
• Seuraavaksio kortin liitos pitää purkaa, jottei levykuvan kopiointi kortille häiriinny.
Irroittaminen tehdään komennolla umount /dev/sdX1, (levyosion numero mukana, jos
df -h näyttää useampia osioita, kukin täytyy irroittaa erikseen).

Levykuvan kopiointi - Linux
• Levykuva kopioidaan kortille alla esitetyllä dd-komennolla Komentoa käytettäessä optio if=
saa arvokseen levykuvan sisältämän tiedoston nimen ja of= aiemmin määritellyn SD-kortin
laitenimen, esimerkiksi if=2017-02-16-raspbian-jessie.img ja of=/dev/sdX Jälkimmäisestä
jätetään siis levyosion numero pois, esimerkiksi: sdd, ei sdds1 tai sddp1, tai mmcblk0, ei
mmcblk0p1.
• Esimerkki koko komennosta (Komento on ajettava edeltävällä sudo määritteellä, mikäli ei
käytetä root- tunnusta)
sudo dd bs=4M if=2017-02-16-raspbian-jessie.img of=/dev/sdX
• Lohkokokomääritys bs=4M toimii tyypillisesti. Ongelmatilanteissa voi kokeilla arvoa 1M,
tämä pidentää kirjoitukseen tarvittavaa aikaa.

