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Weak Signal Propagation Reporter 
to system łączności, dzięki któremu możemy w prosty sposób określać propagację sygnałów 
na wybranym paśmie. Opracował go bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach 
amerykański laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Joe Taylor K1JT. 
 
Praca w systemie WSPR polega na wzajemnym nasłuchiwaniu się stacji amatorskich 
i wysyłaniu odebranych komunikatów (spots) poprzez internet na stronę wsprnet.org. 
Do nadawania komunikatów drogą radiową używany jest specjalnie opracowany przez K1JT 
protokół transmisji MEPT_JT. Dla komputerów klasy PC protokół ten obsługuje bezpłatny 
program WSPR 2.11 autorstwa K1JT, dostępny pod adresem: 
 
             htp://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSPR2.11_r2254.EXE 
 

 
 

Program do obsługi WSPR 



 
Po pobraniu, zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu programu nie wolno zapomnieć 
o wpisaniu parametrów swojej stacji ( znak, lokator, moc w dBm) w okienku Setup-Options 
{F2}.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na stronie wsprnet.org możemy sprawdzić aktualną aktywność stacji WSPR 
na poszczególnych pasmach amatorskich. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Zgromadzone na stronie dane można oglądać w postaci tabelarycznej 
 

 



lub graficznej. 

 
 

 



 
 

 
 
 



 
Stacje WSPR pracują na częstotliwościach: 

Dial freq.[MHz] Tx freq.[MHz]  

3.5926 3.5941 

5.2872 5.2887 

7.3860 7.0401 

10.1387 10.1402 

14.0956 14.0971 

18.1026 18.1041 

21.0946 21.0961 

24.9246 24.9261 

28.1246 28.1261 

50.2930 50.2945 
UWAGA:    Powyższe częstotliwości najlepiej wybierać z memu: Band. 
Wpisując je ręcznie do programu należy używać kropki a nie przecinka. 

 

 
 
 

Wymagania techniczne: 

Do korzystania z systemu wystarczy: 

1. standardowe radio podłączone do komputera za pomocą interfejsu CAT 
2. komputer klasy PC ze stałym dostępem do Internetu (w celu natychmiastowej 

ekspedycji odebranych komunikatów do bazy danych WSPR). 
3. zainstalowany bezpłatny program WSPR 

Szczególnie uwagę należy zwrócić na: 

1. ustabilizowanie częstotliwości VCO nadajnika, 
2. dokładność ustawienia i pracy zegara RTC komputera, który musi pracować zakresie 

tolerancji ±1 sekunda. Taką dokładność uzyskuje się synchronizując zegar komputera 
z dowolnym ogólnodostępnym w internecie zegarem wzorcowym 

3. stabilność pracy karty dźwiękowej, która musi pracować z dokładnością ±3Hz. Ten 
warunek spełnia większość kart dźwiękowych. 

Specyfikacja protokołu transmisji MEPT_JT 

1. Nadawany komunikat w postaci następującej ramki: 
 znak wywoławczy operatora + 4-znaki lokatora + moc nadajnika w dBm 
 np: "K1JT FN20 30" 



 
 

Moc nadajnika dBm Moc nadajnika dBm 

0,1W 20 5W 37 

0,2W 23 10W 40 

0,5W 27 20W 43 

1W 30 50W 47 

2W 33 100W 50 

  Niestety zapomniano o zysku (niekiedy kierunkowym) anteny. 
 

2. Długość komunikatu po kompresji: 28 bitów na znak, 15 bitów na lokator, 7 bitów 
na moc nadajnika ==> razem 50 bitów. 

3. Kodowanie (FEC): K=32, r=1/2. 
4. Liczba używanych symboli kanałowych: nsym = (50+K-1)*2 = 162. 
5. Szybkość transmisji: 12000/8192 = 1.46 bodów.  
6. Modulacja: 4-FSK. 
7. Długość transmisji: 162*8192/12000 = 110.6 s. 
8. Transmisja zaczyna się w drugiej sekundzie każdej parzystej minuty UTC 
9. Zajmowane pasmo: około 6 Hz 
10. Minimum S/N for prawidłowego odebrania komunikatu: około -29 dB w skali WSJT 

(w odniesieniu do 2500 Hz kanału SSB). 
 
Trwają eksperymenty mające na celu zastosowanie protokołu transmisji MEPT_JT  
do prowadzenia klasycznych łączności. W tym celu zmieniono nieco format nadawanych 
komunikatów. 
 
Nie rokują jednak dużego powodzenia, gdyż 
� podstawowe MEPT_JT QSO trwa minimum (jeśli nie trzeba powtarzać) 

 6 razy 2 minuty = 12 minut czyli strasznie długo. 
 
 Przykładowe QSO: 

UTC Wołający Korespondent 

00:00:02 CQ K1JT FN20   

00:02:02   <K1JT> W6CQZ 

00:04:02 W6CQZ <K1JT> S4   

00:06:02   K1JT <W6CQZ> R S3 

00:08:02 <W6CQZ> K1JT RRR   

00:10:02   TNX JOE 73 GL 

� wymaga szybkiego komputera 
� treść odebranego bezbłędnie komunikatu wyświetlana jest dopiero w ca.115 sekundzie 

a więc operator ma tylko około 5 sekund na odpowiedź na wołanie, a musi się przecież 
dostroić do częstotliwości wołającego (wprowadzić jego częstotliwość audio w kanale 
SSB {DF}) i uwzględnić ewentualną różnicę czasu pomiędzy swoim komputerem 
a komputerem wołającego wprowadzając korektę czasu {DT}. Zwykle nie zdąży tego 



zrobić, więc musi czekać 2 minuty na następne wołanie lub po 4 minutach odpowiadać 
"w ciemno". 

� trzeba pracować minimalną mocą tak aby nie włączył się przez prawie 2 minuty 
transmisji wentylator chłodzący końcówkę nadajnika, gdyż w wielu urządzeniach 
fabrycznych (np. IC-746) strumień chłodnego powietrza rozstraja także VCO 
o kilkanaście Hz co dyskwalifikuje całą transmisję. 

 

Nie mniej jednak 
protokół transmisji MEPT_JT  jest najlepszym 

z opracowanych dotychczas 
sposobów komunikacji cyfrowej. 
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