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Praktisk nytta för Hermes-Lite:
AV // SM0JZT, TILMAN D. THULESIUSEnkel men eff ektiv QRP-radio

Som framkom av artik(larna) i 
QTC 10, 2020 om Hermes-Lite, så 
är uteff ekten lite blygsam. Blott 
3�–�5 W uteff ekt imponerar inte 
riktigt på alla.

Men det framkom lika tydligt 
att det fi nns vaccin mot denna 
brist. En liten förstärkare kan få 
Hermes-Lite att spotta ur sig 1 kW. 
Eller så nöjer man sig med denna 
blygsamma eff ekt och kör QRP. 
Det är jättespännande att komma 
långt med blygsamma medel.

Ytterligare alternativ fi nner vi 
kanske i att köra med eff ektiva 
digitala moder som FT-8, JT65 
eller WSPR.

Vi tittar på programmet 
SparkSDR. En integrerad lösning 
som fungerar utmärkt även med 
Hermes-Lite.

NÖDEN ÄR UPPFINNINGARNAS MODER 
brukar det ju heta. För all del tycker ju inte 
alla att 3 – 5 W uteff ekt är en nackdel. Man ser 
det som en möjlighet eller utmaning istället.

En möjlighet att få använda sin lilla fi na 
Hermes-Lite och ändå nå jorden runt trots låg 
eff ekt.

De digitala moderna FT-8, JT65 eller 
WSPR – för att nämna några, är oerhört 
spännande och används för att experi-
mentera med att överföra information och 
rapporter över långa avstånd med otroligt 
låga eff ekter och därmed litet signal-brus-
avstånd. Tänk att kunna nå otroligt avlägsna 
platser med två händer fulla med milliwatt?

Så om man vill köra digitala moder så är 
en Hermes-Lite en riktig QRO-maskin!!

DAGS ATT TITTA PÅ SPARKSDR [1]
(bild 1) och ladda hem programvaran som är 
direkt integrerad med bland annat Hermes-
lite. Faktum är att programvaran kan 
hantera inte bara en radio utan en hel hoper 
samtidigt om man vill. Dessutom kan den 
hantera trafi k på multipla band med samma 
mottagare. Givetvis kan en Hermes-Lite 
liksom de fl esta mottagare bara lyssna på en 
frekvens samtidigt. Men genom att hoppa 
fram och åter är det inte några problem att 
lyssna på alla möjliga amatörbands digitala 
trafi k genom samma mottagare.

DET KRÄVS ATT MAN LÄSER instruktio-
nerna. Alltså inte bara att ladda hem, starta 
och köra. Vi behöver förutom radion (en 
eller fl era) även:

 Hämta och installera SparkSDR 2.0 
[1]. Programmet är väl dokumenterat 
på hemsidan. Notera dock de enkla 
instruktionerna: Under ”general settings” 
(kugghjulet uppe till vänster) anger man 
anropssignalen och lokator. Notera även 
att man automatisk kan få programmet 
att logga till PSKreporter och WSPRNet 
(markera valen).
SparkSDR är det enda programmet som 
behöver vara aktivt, de andra rutinerna 
ligger i bakgrunden.
Programmet styr radion via CAT-kom-
mandon. Här behöver man i ”Virtual 
Transceiver Settings aktivera ”Enable 
Rigctl CAT”.

 För att köra de digitala moderna behöver 
vi även ha installerat Joe Taylors K1JT 
utmärkta program WSJT-X. Program-
met fi nna att hämta här [2] och behöver 
installeras på ”default-platserna” på PC:n 
(C:\WSJT\wsjtx\bin… ).
WSJT-X behöver INTE vara startat i 
bakgrunden. Men man måste göra några 
justeringar för att SparkSDR skall kunna 
jobba med de digitala moderna. Starta 
WSJT-X och konfi gurera CAT-kontrollen 
i WSJT-X ”settings”. Notera i bild 2 

BILD 1: Så här kan det se ut då programmet SparkSDR är igång och jobbar mot fyra instanser av mottagare på fyra band, men det 

är samma radio, en Hermes-lite och kör WSPR.
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invid inställningen för rigdefinitionen
”hamlib NET rigctl” och att man an-
vänder IP-adressen 127.0.0.1 och port 
51111.

För att signalerna mellan SparkSDR och 
radio/WSJT-X skall transporteras i PC:n 
behöver man installera virtuella audiodo-
kanaler. Hämta och installera VB-audio 

-drivrutinerna. Glöm inte att starta om 
datorn så att drivrutinerna aktiveras.
Inställningarna för de virtuella kanalerna 

BILD 2: Det är viktigt att konfigurera även WSJT-X så att 

programmet språkar med SparkSDR och Hermes-Lite.

BILD 3: Så här kan det se ut efter att mottagaren varit igång en 

stund och plockat upp WSPR-signaler från alla möjliga håll på 

tre olika band. 

BILD 4: Lätt att ta ut loggar ur databasen. Här ser man de stationer som stationen SM0JZT hört under en ganska kort tidsrymd. Sor-

teringen här är gjord på den mest avlägsna stationen högst upp. Man kan se de olika frekvenserna/banden, lokator och signalstyrka.

måste även de sättas i SparkSDR – Vir-
tual Transceiver Settings. Det är ”CABLE 
Input” i Audio Output och ”CABLE 
Output” i Audio Input.

 Programmet kan hantera trafi k på olika 
band samtidigt med frekvenshopp. Har 
man en antenn som är i resonans på 
multipla band så kan man inte bara 
lyssna och rapportera utan även sända. 
Se till att ställa in uteff ekten (mitt val var 
100 mW ”drive”) och tidsfördelningen 

(Tx %) av sändandet. Ange ”Tx Power” 
till motsvarande så att rätt uteff ekt rap-
porteras.

Man vill ju inte bara sända och ta emot 
signalerna. Eftersom vi har angett att vi vill 
rapportera vad vi hört så vill vi ju gärna titta 
på resultatet. Titta in i VK7JJ:s fantas-
tiska databas online för att se allt detta [4]. 
Bifogat några bilder (bild 3 – 5) där exempel 
illustreras.
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Notera var din station har rapporterats. 
Men även vad andra stationer i världen har 
rapporterat om dina utsändningar.

ÄVEN FÖR SPARKSDR fi nns det en livak-
tig diskussionsgrupp [5] som varmt rekom-
menderas för utbyte kring användande och 

BILD 5: Om man haft sändaren igång kan man studera vem som hört ens utsändningar. Notera att uteffekten begränsades till 

100 mW till en dipol. Ganska imponerande att EA8BFK på Teneriffa hörde signalerna… 418 mil bort!!

utveckling av programmen.
Programmet utvecklas hela tiden till det 

bättre med ständigt nya funktioner och 
framförallt förbättringar.

Givetvis är det så att SparkSDR inte bara 
kan användas för Hermes-Lite. Det fi nns 
stöd för en hoper SDR:s. Undertecknad har 

även provat med exempelvis en ANAN-10.
Om man vill så kan man samköra mul-

tipla radioapparater. 

Jag passar på att delge mina erfarenheter an-
gående störningar från solcellsanläggningar. 
Slutsats att dra av dessa är att anläggningar 
utan optimerare är OK.

Jag har två fastigheter med 26 respektive 
31 solpaneler och det stör inte alls numera.

Anläggningen med 26 paneler har en mi-
croinverter under varje panel från Enphase, 
USA och de är helt brusfria enligt mina 
mätningar.

Anläggningen med 31 paneler hade 
ursprungligen optimerare på var panel och 
störde massor. Jag mätte på DC-ledningarna 
med oscilloskop och visade leverantören.

Vi kom överens om att bygga om anlägg-
ningen utan optimerare och bytte därmed 
även växelriktaren till en tysk modell, Sunny 
Tripower 10,0 från SMA.

I specifi kationen till denna står det att 
sinus ut har mindre än 3 % THD (Total 
Harmonic Distortion) vilket är nästan ren 
sinus.

Nu fi nns det inga störningar alls. Trots 
merarbete för leverantören att bygga om 
så fi ck jag tillbaka 15 000 SEK då den nya 
konfi gurationen komponentmässigt var 
billigare.

Till saken kan nämnas att jag i kontraktet 
skrivit in att anläggningen inte får störa

Lennart Berlin, SM6EAQ

Lennarts kommentarer, vilka ursprung-
ligen skickades till hq@ssa.se, kan 
kopplas till de artiklar om störningar 
från solcellsanläggningar som publice-
rats i QTC. De senaste är följande:

 2019, nr 11, sid 18.
 2020, nr 3, sid 5.
 2020, nr 4, sid. 15.
 2020, nr 5, sid 20.

Jag såg det som högst lämpligt att 
sprida Lennarts erfarenheter genom 
QTC.
SM5HJZ, Jonas

Störningar från solcellsanläggningar – erfarenheter


