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WSPR 

• Weak 

• Signal 

• Propagation 

• Reporter 
 
Kuiskaaja: 
heikkojen signaalien kelien kertoja 



WSPR 

• Pieni lähetysteho, muutama milliwatti 

• Lähetys tietyillä taajuuksilla 

• Lähetys alkaa parillisella minuutilla 

• Lähetyksen kesto 110,6 s 

• Lähetysaika saadaan GPS:stä 

• Vastaanoton synkronointi, yleensä nettiaika ei 
ole tarpeeksi tarkka 



WSPR 

• Jos lähetys on vain yhdellä taajuudella niin 
lähetysten väli on 10 min sopimuksen 
mukaisesti 

• Antennitarve vain yhdelle taajuudelle 

• Monialueantennilla saadaan käyttöön 
useampi taajuusalue. 

• Esim. vertikaali 1,6 – 30 MHz 



WSPR-lähetin 

• Lähettimen voi rakentaa vaikka itse perustuen 
Rasberry Pi:hin 

• Valmis lähetin esim: Zachtek  
www.zachtek.com 

• Lähettimen käyttö: Youtube 
• https://www.youtube.com/watch?v=AXmzQP0VwZ4 

• https://www.youtube.com/watch?v=74olwcvWH50 

 

http://www.zachtek.com/
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WSPR-lähetin 

• Valmis lähetin Zachtek 

• Mukana on GPS-antenni. 

• Lähetintä voi käyttää ilman PC:tä 
konfiguroinnin jälkeen 

• Asetukset tallennetaan eeprommille ja sen 
jälkeen voidaan liittää ulkoinen virtalähde 

• Lähetin menee päälle automaattisesti 



WSPR 

• Seuranta: 
http://wsprnet.org/drupal/ 

• Tälle sivustolle tulee raportit niiltä, jotka ovat 
määritelleet sen ja on nettiyhteys 

• Sivustolla on kartta ja tiedostoja, joista saa 
vaikka omat kuulumiset 

 

http://wsprnet.org/drupal/
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WSPR-parametrit 
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WSPR-decoding 

• https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/ 
 

• Tällä sivustolla on ohjelmisto signaalin 
tuottamiseen ja avaamiseen 



WSPR 

• WSPR decoding in real time 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c6511QfjxEo 

• https://www.youtube.com/watch?v=LVuiTPZRXo4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c6511QfjxEo


WSPR Weak Signal Communication Software 
WSJT-X, WSJT, MAP65, and WSPR are open-source 
programs designed for weak-signal digital 
communication by amateur radio.  Normal usage 
requires a standard SSB transceiver and a personal 
computer with soundcard, or the equivalent.  SDR-
style hardware including the SDR-IQ, Perseus, 
SoftRock, and FUNcube Dongle is supported by 
MAP65 and WSPR.   
 
SimJT is a utility program that generates simulated 
signals for test purposes.  All of the programs are 
available free of charge, licensed under the GNU 
General Public License.   
 
Installation packages for WSJT-X are available for 
Windows, Linux, and OS X; WSJT and WSPR have 
Windows  
and Linux packages, and MAP65 and SimJT are 
Windows only. 



WSPR-linkkejä 

https://www.youtube.com/watch?v=AXmzQP0VwZ4 

https://www.youtube.com/watch?v=74olwcvWH50 

WSJT Home Page  by K1JT 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/ 

https://www.youtube.com/watch?v=74olwcvWH50

