
SM4GGC  
Solen  Norrsken 

WSJT för HF och VHF/UHF/Microwave 
 



Solen 

Solfläckar är områden med relativt låg temperatur  
 
Fläckarna har ofta mycket starka magnetfält 

Uppträder ofta i par med motsatt magnetisk polaritet 



Solvind 



Prognos av solvind 

http://www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction 



Solstorm 
Solar Flares  



Solar Flares 

http://www.swpc.noaa.gov/products/goes-x-ray-flux 



Earth-Directed X1 Flare, Radio BLACKOUT 

http://www.swpc.noaa.gov/products/d-region-absorption-predictions-d-
rap 



Inkommande CME efter en solar Flare 



Solvindens påverkan av jordens magnetfält 

http://www.swpc.noaa.gov/products/ace-real-time-solar-wind 



Solvind med syd polariserat magnetfält bryter upp jordens eget 
skyddande magnetfält och en geoemagnetisk storm  uppstår 

när magnetiskt laddade partiklar tränger in vid polerna 



Magnetometer 
http://sm3esx.se/sam.htm 



Spektakulära Solar Flares  

• År 1859 inträffade ett så kraftigt utbrott att 
telegrafledningarna fattade eld och spektakulära norrsken 
syntes så långt söderut som på Hawaii och Kuba. 

 

• Under solstormen 1921 brann en telegrafstation i Karlstad ner 
efter att kraftiga strömmar hade inducerats i ledningsnätet. 

 

• År 1989 inträffade ett betydligt mindre utbrott, men som ändå 
resulterade i att elförsörjningen till hela provinsen Quebec i 
Kanada slogs ut. 



http://www.swpc.noaa.gov/products/aurora-30-minute-forecast 



Polar Cap Absorption Events vid Aurora 

 http://www.swpc.noaa.gov/products/d-region-absorption-predictions-d-rap 



Aurora  QSO 50-432 MHz 

         Aurora Front 

N 

Station A 

Station B 

Aurora Fronten flyttar sig ständigt 
 
Antennen får flyttas för max signal Väst 
till Öst  
 
Aurora fronten är inte homogen som t. 
ex ett E eller F-skikt. 
 
En liknelse är att tänka sig ett oändligt 
antal små speglar som signalen 
reflekteras mot där var och en har sin 
egen fas 
 
Resultatet blir en icke homogen signal 
som låter som ett väsande  
 
Dopplerskift på 1 KHz eller mer på 144 
 
Signal en kan ändra polarisation 
   

500- 
1000 km 
Avstånd 

Höjd 100-300 km 



Reflextionspunkter 



Exempel på Aurora QSO 



Aurora E 

LA/SM4IVE in KQ50JG 



WSJT-X  (V1.6) K1JT   

•  Program för QRP trafik på HF 
 
•  Moder JT4, JT9, JT65 och WSPR 
 
•  Ca 4000 användare på HF 
 



WSJT programmen 
WSJT-X V1.7 

WSJT 10.0 



WSJT-X = HF + VHF/UHF/Microwave 
Nytt 

 

• Rig kontoll för nästan alla radios 

• Möjligt att frekvenskalibrera radion 

• Ny decoder för JT65 Franke- (K9AN) Taylor 

• Förbättringar av övriga decoders 

• Nya moder och decoders för VHF/UHF/Microvåg  

• Automatisk EME Doppler tracking (JPL/NASA) 



JT65 mode i huvudsak för HF. Här 14.076 MHz 





MSK144 design K9AN 

• Meteor sacatter 6 m och 2 m 

• Avkodar call + rapport 72 ms 

• Avkodar endast rapport på 20 ms 

 



QRA64 design IV3NWN 

• EME på 50, 144, 1296 
• QRA64: Bättre än JT65 för EME 
• Tröskel för 50% chans till avkodning 

– Fullt 72-bit meddelande -28,1 dB 
– Endast locator eller rapport -30,4 dB 

 
– Inga 2 tonsmeddelande  OOO, RRR, 73  
– Ingen callsign data-bas (call3) för VHF/UHF/Microvåg  
 

  







           VHF/UHF/Microwave 



K1JT info 



SM4GGC 
Tack för mig 


