
8  QTC AMATÖRRADIO – 12 2019

TEKNIK & EGENBYGGE

SM0JZT
Tilman D. Thulesius
sm0jzt@ssa.se
radio.thulesius.se

Referenser
[1] radio.thulesius.se feb 2016 – radio.thulesius.se/wp-content/uploads/2013/07/UL_Expert_SunSDR2_Feb2016.pdf
[2] JUMARadio – www.jumaradio.com/juma-pa1000
[3] PilupDX – www.pilupdx.com
[4] Expert Electronics – eesdr.com/en/forum-en

som blir kvar är ljudströmmar, uppteckning 
av vattenfall och styrning av radion. Alltså 
behövs blott 700 kbit/s av bandbredd över 
nätet. En behaglig mängd även då man kör 
mobilt bredband. Den lokala PC:n behöver 
inte vara så värst kraftfull då den blott skall 
köra en mindre serverprogramvara.

Då detta skrivs håller man på att jobba en 
hel del med just fj ärrstyrningsprogramvaran 
(Remote) då den har en tendens att frysas. 
För att starta om programvaran måste man 
komma åt PC:n för att göra så. Inte något 
problem om man kör med Teamviewer eller 
Anydesk.

BEHÖVER MAN MER ÄN 100 W uteff ekt 
så duger alltså lillebror för dryga 18 000 kr 
mycket bra, kopplat till ett PA med lämplig 
förstärkning. Det lilla slutsteget PA1000 
från JUMA [2] väger blott 5,5 kg med 
inbyggt switschat nätaggregat! Det har varit 
i drift nu och givit blott goda rapporter. En 

BILD 5: Vid kylflänsen finns en liten kon-

takt för inkoppling av extern kylfläkt. Det 

är en mycket bra och viktig finess för att 

radion skall hålla ”huvudet kallt”.

och annan motstation har säkerligen lyft på 
ett och annat ögonbryn i tron att SM0JZT 
inte kan stava till annat än QRP. Men även 
en blind höna kan understundom fi nna ett 
och annat korn.

Den som trodde att SM0JZT hänfallit åt 
blott rörradion genom rörjuntan skall veta 
att det ena inte förtar det andra. Vår hobby 
är en teknikhobby och ger oss därför möjlig-
het att prova både hård och mjukvarude-
fi nierad radio och uteff ekter, till det fi nna 
tjusning i dom olika alternativen.

Varför inte lägga en
Expert Electronics SunSDR2DX 

under julgranen i år?
Unna dig något som du drömt

om länge, för att låta mjukvaran 
göra jobbet.

Engelska SOTABEAMS [1] har funnits ett 
tag på marknaden med diverse kluriga och 
användbara grejor för framförallt lågeff ekt 
och portabelfantasten.

I produktportföljen fi nner vi bland annat 
lätta och smidiga antenner och den lilla 
spännande WSPR-lite som undertecknade 
skrev om i oktober 2017 i QTC [2]. Den 
används för att bland annat kunna utvär-
dera olika antenners duglighet.

I denna artikel skall vi dock ägna en 
stund åt en spännande ”trollerilåda” som 
man kallar WolfWave, se bild 1, och som 
tacksamt lånats ut av Tacti[COM] – repre-
sentant för SOTABEAMS i Sverige [3].

DOM FLESTA RADIOAPPARATER i mo-
dern tid innehåller fi nesser och funktioner 

SOTABEAMS – Wolfwave
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DSP-trollerilåda för gammelriggen

Under luppen: 

där man med digital signalbehandling 
”masserar” signalen för att få bort störningar, 
fi ltrera och optimera signaler.

DSP, digital signalbehandling är en 
beprövad metod och har med åren blivit 
mer och mer förfi nad i takt med kraftfullare 
komponenter och bättre algoritmer. Dom 
tidiga DSP-inkarnationerna kunde ofta låta 
ganska illa (ubåt) och håller idag inte måttet. 
Till det fi nns det ju en hel del av oss som har 
gamla radioapparater som inte alls har DSP 
inbyggt. Inte illa att kunna vaska fram den 
önskade stationen bland QRM och QRN.

 
GIVETVIS KAN MAN INTE TROLLA fram 
det som inte fi nns. Likaså är det förstås 
bra om man kan försöka undvika stör-
ningar från egna LED-lampor eller moderna 

”elektroniska transformatorer”. 
Med Wolfwave kan man skära bandbred-

den i LF och fl ytta sig i passbandet. En 
mycket värdefull funktion då man har akti-
vitet nära den frekvens man vill lyssna på.

Med Wolfwave kan man även eliminera 
en del QRN. Även den i LF-nivån. Det kan 
tyckas var sent påkommet att fi ltrera här. 
Men mer gärna sent än inte.

Med Wolfwave kan man även anpassa 
ljudbilden för den som har hörselproblem. 
Inte alls illa för den det berör, visst är det 
toppen att kunna höra motstationen även då 
hörseln har lite hack i kurvan.

SOM EN LITEN KUL FINESS kan man 
även låta Wolfwave avkoda CW, se bild 2. 
Det fungerar riktigt bra, men något riktigt 
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BILD 2: Som en liten extrafiness kan enheten koda av CW-

signaler. Riktigt effektiv när man ställt in rätt läge. Hade gärna 

sett en större display till detta också.

BILD 1: Den ser inte mycket ut för världen, den lilla Wolf-

wave från SOTABEAMS. Men enkel att koppla in och använda. 

Displayen är tydlig, men lite väl liten.

BILD 3: Wolfwave passar bäst till äldre radioapparater som exempelvis en gammal fin 

DRAKE TR7.. Som synes är enheten inkopplad i hörtelefonkontakten till höger om mik-

rofonkontakten. Hörtelefonen ligger på radion där den är inkopplad i DSP-enheten.

bra alternativ till ”signalbehandlingen” i 
huvudet hos en duktig telegrafi st är den 
här enheten INTE. Inte minst för att den 
lilla displayen är väl liten. Det är dessutom 
ganska pilligt att ställa in rätt läge så att 
avkodningen sker.

VAD BEHÖVER MAN DÅ GÖRA för att 
koppla in och köra SOTABEAMS Wolf-
wave?

Ja det är riktigt enkelt onekligen. Den lilla 
lådan i plast har kontakter på sidorna för in-
koppling. På bild 3 kan man se hur enheten 
har kopplats in till en gammal DRAKE TR7 
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från 1980. På den här tiden kunde man 
knappast en stava till DSP, man hade hart 
när precis börjat använda halvledare rakt 
igenom hos DRAKE.

 � Spänningsmatning sker enklast via en 
USB-kabel till en ”mobilladdare”. USB-
kontakten kan även användas för att upp-
datera mjukvaran i enheten.

 � LF-signalen tas enklast från radiomot-
tagarens hörtelefon/högtalarutgång. Bra 
om radions inbyggda högtalare kopplas 
bort, detta eftersom ju LF-signalen skall 

behandlas i WolfWave-enheten.

 � En extern högtalare – Exempel en aktiv 
stereohögtalare kopplas till enhetens hö-
gersida. Här kan ett intressant alternativ 
vara ett par hörlurar av god kvalitet.

MENYSYSTEMET I ENHETEN fungerar 
riktigt bra efter att man vant sig med att klättra 
runt i strukturen. Knapparna på fronten för 
navigering och justering av nivåerna funkar 
fi nt, även om det känns lite plastigt. Enhetens 
display är i minsta laget. Det skulle behöva 
vara minst dubbelt så stor för att man skulle 
kunna lättare ställa in fi lter och som redan 
nämnt kunna läsa CW-avkodningen, se bild 2.

VEM SKALL HA DEN HÄR ENHETEN 
för styvt 2 500 kr? Ja det är en ganska 
dyrbar enhet. Men den är riktigt eff ektiv 
och säkert värd pengarna för den som kan 
bli kvitt störningar och missljud, eller får 
hjälp med att kunna vara radioaktiv trots 
hörselhandikapp. Försök i första hand bli 
kvitt störningarna innan dom kommer till 
radion. Moderna radioapparater (inte minst 
SDRadior) har dessa fi nesser, men för äldre 
radioapparater är det en välsignelse. �

Tack Johan på Tacti[COM] [3] för lånet av 
denna lilla trollerilåda!


