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4X1SK, ם בדימוס דניאל רוזן"המצגת הוכנה בידי אל
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4Z4SI, ל"תחנת חובבי הרדיו על שם שרה ענבר ז

אנטנת
ההמשוא



WSPRnet–מיזם משואות גלובלי 
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ג"בתמחקר גלובלי על התפשטות גלים ⚫
◼WSPR - Weak Signal Propagation Reporter 

בהספק של (HF)ג"בתהמשדרות (Beacons)מבוסס על משואות ⚫
WSPRבפרוטוקול , כלל־כיווניתעם אנטנה , ואט0.2
ץ"מה28עד 3.5מ־, בין תחומי התדרים השונים המוקצים לחובבי רדיו' מדלגות'המשואות ◼

בסיס הנתונים של קליטת המשואות נאגר באינטרנט וזמין לשימוש  ⚫
הציבור

המשואות  40המשואה שהותקנה בעמותה היא אחת מבין ⚫
הראשונות שיותקנו במסגרת המחקר

,  HB9VQQרולנדהרדיו השוויצרי המשואה נתרמה בידי חובב⚫
הותקנה ומתוחזקת בידי חברי אגודת חובבי הרדיו בישראל

העמותה נאותה להתקין את המשואה על גג אתר ההנצחה◼



WSPRפרוטוקול 
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פרוטוקול ייעודי לדיווח על התפשטות גלי רדיו⚫

פרופסור לפיסיקה וחתן  , K1JT, ו טיילור'פותח בידי חובב הרדיו ג⚫
בגין מחקריו באסטרו־פיזיקה1993פרס נובל לשנת 

מיקום ועוצמת שידור, המשואה משדרת אות קריאה⚫

קונבולוציההמקודדות בקוד , סיביות50ההודעה מתומצתת ל־⚫
FSK 4ומשודרות באפנון ( ½=K=32, r)(FEC)לתיקון שגיאות 

]סיביות 162ההודעה הופכת ל־◼ 50 + 𝐾 − 1 × סיביות סנכרון  162משולבת עם , [2
שנייה  0.683)ש "סל1.46בקצב , (שתי סיביות בכל סימבול)סימבולים 162ומשודרת כ־

(לסימבול
הרץ6: רוחב הסרט של האות המשודר, ואט0.2: הספק השידור, שניות110.6: משך השידור◼

הרץ3,000ואט ברוחב סרט 100כמו שידור –להרץ מילי־ואט33השידור הוא בצפיפות הספק של ◆

'וכו, hh:00:01 ,hh:02:01: השידור מתחיל שנייה לאחר כל דקה זוגית◼
הרץ2,500ברוחב סרט של , ם"דב-34הפרוטוקול מאפשר מיצוי אותות ביחס אות לרעש של ◼



,  ו טיילור'ג
K1JT

ו טיילור פיתח מספר 'ג
פרוטוקולים מתקדמים  

,  לתקשורת ספרתית
הנמצאים בשימוש  

נרחב בידי חובבי רדיו



כך נראית  
המשואה



חיבורי המשואה



על גג אתר ההנצחה  4Z4SIהתקנת המשואה 
2021ספטמבר , ביהוד־מונוסון

: מימין לשמאל
, 4X1YVאברי דותן 

,  4X1BGנמרוד שוורץ 
4X5NIניר עדן 

בחיל הקשר והתקשוב( בדימוס)לים"סאהם ( הצלם) 4Z1YRרוטבחויורם 4X1YVאברי דותן 

אנטנה אנכית דגם  ⚫
6BTV תוצרתHustler

המשואה מופעלת  ⚫
באמצאות מילואה  

,  ואט30סולרית 
ומסוגלת לפעול כשבוע  

ללא אור שמש



?את קליטת שידורי המשואה' רואים'איך 
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http://www.wsprnet.org: נכנסים במרשתת לאתר⚫

:בצד שמאל למעלהMapמקישים על , באתר⚫

:למטה וקובעים את פרטי המפה' מגלגלים'⚫

ומתבוננים במפה  Updateואז לוחצים על ⚫

http://www.wsprnet.org/


2021בספטמבר 22, משואות פעילות

4Z4SI



שעה  
:  אחרונה

,  1700שעה 
בספטמבר  22

2021



:  יממה אחרונה
22, 1700שעה 

2021בספטמבר 



תחומי תדרים בהם  
עוצמת האות  

מירביתהנקלט היא 



מפת תנאי התפשטות גלים בתחום תדר ספציפי
/M0XDK–http://wspr.aprsinfo.com:  מקור

ץ"מה28קליטה בתדר  ץ"מה14קליטה בתדר 



רשימת התחנות  
4Z4SIשקלטו את 

ויחס אות לרעש  
(SNR)  של האות

הנקלט בכל תחנה
ספטמבר  22ב־

בין השעות  , 2021
1650ל־1610



בשעות הלילה האות הנקלט הוא  ⚫
ץ"מה7ו־3.5בתחומי תדרים של 

ג ביחס אות לרעש "כדי לקיים קשר ת⚫
(SNR)יש לשדר ב"ד10של כ־

:  דהיינו, ב"ד30בעוצמה גבוהה בכ־
ואט200כ־

, איטליה, ג מהארץ לרומא"התפשטות גלי ת
2021ספטמבר 

עם הנץ החמה משתנים תנאי ⚫
התפשטות הגלים

,  ץ נחלש"מה3.5האות בתחום תדר ⚫
14בתחום תדר ' חזק'ונקלט אות 

ץ"מה



, ג מהארץ לאוסטרליה"התפשטות גלי ת
2021ספטמבר 

קשר התאפשר רק , בשבוע האחרון⚫
ץ"מה14ו־7בתחומי תדרים של 

השעות בהן מתקיים קשר הן בעיקר ⚫
שעות הבוקר המוקדמות ושעות  

הערב המוקדמות



סיכום
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היא בסיס למחקרים מגוונים על התפשטות גלי  , WSPRnetרשת ⚫
והמידע שלה זמין לציבור הרחב, רדיו

חקירת החזרות גלי רדיו ממטוסים כדי לשחזר את מסלול  : דוגמה למחקר כזה◼
MH370, 2014המטוס המלזי שאבד בשנת 

אנו שמחים שהתאפשר שיתוף פעולה בין אגודת חובבי הרדיו  ⚫
וגאים על , בישראל והעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

נישא ברמה4Z4SIכך שאות הקריאה 

הוא תרומה חשובה למדע, הפתוח לכל, בסיס המידע הגלובלי⚫

מאפשרות מיצוי תובנות ייחודיות מבסיס  (Big Data)טכנולוגיות מידע עתק ◼
המידע

נקווה שהאקדמיה בישראל תשתתף אף היא במחקרים אלה◼



2021, יהוד־מונוסון, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב© 

http://www.amutakesher.org.il 19

תודה לאגודת חובבי הרדיו בישראל

http://www.amutakesher.org.il/

