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Hvad er der pHvad er der påå menuen?menuen?

 Hvad er digital modulation?Hvad er digital modulation?

 Digitale modulationer af K1JT/K9ANDigitale modulationer af K1JT/K9AN

 Hvorfor FT4 og FT8Hvorfor FT4 og FT8

 Dekodere (JTDX, MSHV og WSJT)Dekodere (JTDX, MSHV og WSJT)



Hvilken slags fodtHvilken slags fodtøøj har du pj har du påå??

????UkendtUkendt

VandreturVandretur

~~FodboldFodbold

~~IsIs

Der findes ikke en modulation der er godt til alt!



Hvad er digital modulation?Hvad er digital modulation?

 0 og 1, 0 og 1, frekfrek. X, Y og Z, fase I og Q . X, Y og Z, fase I og Q ……

 BBååndbredde og hastighed hndbredde og hastighed hæænger nger 
ULULØØSELIGT sammen SELIGT sammen 

 Med eller uden fejlkorrektion og Med eller uden fejlkorrektion og 
check (FEC, ECC, CRC check (FEC, ECC, CRC ……))

Kan digital Kan digital 
modulation modulation 
detektere detektere 
under stunder støøjen?jen?

Hastighed Følsomhed

Fleksibilitet Robusthed

ERP

Succes



Hvordan kunne du tro det?Hvordan kunne du tro det?

f f

S/N i båndbredden
skal være større
end ca. 3 dB



HvorHvor erer dudu voksenvoksen ogog fføølsomlsom!!

--3131WSPRWSPR

--2727QRAQRA

--2727JT9JT9

--2525JT65JT65

--2323JT4JT4

--2222PI4PI4

--2121FT8FT8

--1616FT4FT4

--15        15        flexibilitetflexibilitetCW, CW, øørere ogog hjernehjerne

--88MSK144MSK144

~+10    ~+10    flexibilitetflexibilitetSSBSSB

i 2,5 kHz båndbredde



DX beskeder og strukturenDX beskeder og strukturen

 Kommer fra Meteor Kommer fra Meteor ScatterScatter og EME og EME 
procedureneprocedurene
•• CQ CQ CallACallA [info][info]
•• CallACallA CallBCallB rapport (rapport (rapportrapport))
•• CallACallA CallBCallB RogerRoger--rapport (rapport (RR--rptrpt))
•• CallACallA CallBCallB Roger (RRR)Roger (RRR)
•• QSO er nu fuldfQSO er nu fuldføørtrt

 Alt andet forsinker eller Alt andet forsinker eller umuliggumuliggøørerrer
QSOenQSOen



Hvad kan 77 bit bruges til?Hvad kan 77 bit bruges til?

 Et ITU kaldesignal pEt ITU kaldesignal påå max seks tegn max seks tegn 
krkrææver 28 bitver 28 bit
•• To kaldesignaler 2 x 28 = 56 bits,To kaldesignaler 2 x 28 = 56 bits,

ssåå er der 21 bits tilbageer der 21 bits tilbage

 Et Et ””langtlangt”” kaldesignal krkaldesignal krææver 43 bitver 43 bit
•• fx HB0/OZ2M eller OZ2M/MMfx HB0/OZ2M eller OZ2M/MM

 Et Et ””forkortetforkortet”” kaldesignal krkaldesignal kræævet 15 bitsvet 15 bits
•• <OZ2M><OZ2M>

 Et felt krEt felt krææver 15 bitver 15 bit
 En En lokatorlokator krkrææver 25 bitsver 25 bits



En ITU En ITU kaldesignalkaldesignal

 Op Op tiltil seksseks tegntegn, , faktiskfaktisk kankan detdet vvæærere op op 
tiltil syvsyv i i AustralienAustralien

 Tegn1: Tegn1: mellemrummellemrum, A, A--Z, 0Z, 0--9 9 →→ 37 37 mulighmuligh..
 Tegn2: ATegn2: A--Z, 0Z, 0--9 9 →→ 36 36 mulighedermuligheder
 Tegn3: 0Tegn3: 0--9 9 →→ 10 10 mulighedermuligheder
 Tegn4: Tegn4: mellemrummellemrum, A, A--Z Z →→ 27 27 mulighedermuligheder
 Tegn5: Tegn5: mellemrummellemrum, A, A--Z Z →→ 27 27 mulighedermuligheder
 Tegn6: Tegn6: mellemrummellemrum, A, A--Z Z →→ 27 27 mulighedermuligheder



JegJeg VIL have et VIL have et langtlangt kaldesignalkaldesignal!!

 HvadHvad nunu hvishvis derder skulleskulle vvæærere pladsplads
tiltil langelange kaldesignalerkaldesignaler??
•• HvadHvad erer langtlangt??

•• HvorHvor langlang tidtid mmåå detdet tagetage at at sendesende??

•• MMåå detdet kostekoste fføølsomhedlsomhed??

 OZ1000COPENHAGEN OZ1000COPENHAGEN lignendelignende vilvil
krkrææveve 84 bits84 bits



MuligeMulige beskederbeskeder
CQ K1ABC FN42                         
K1ABC W9XYZ EN37               
W9XYZ K1ABC -11                   
K1ABC W9XYZ R-09                 
W9XYZ K1ABC RRR                
K1ABC W9XYZ 73                    
K1ABC W9XYZ RR73               
CQ KH1/KH7Z                           
K1ABC RR73; W9XYZ <KH1/KH7Z>
CQ FD K1ABC FN42                 
K1ABC W9XYZ 6A WI            
W9XYZ K1ABC R 2B EMA     
CQ TEST K1ABC/R FN42        
K1ABC/R W9XYZ EN37          
W9XYZ K1ABC/R R FN42       
K1ABC/R W9XYZ RR73          
CQ TEST K1ABC FN42            
K1ABC W9XYZ 579 WI           
W9XYZ K1ABC R 589 MA      
K1ABC KA0DEF 559 MO         
TU; KA0DEF K1ABC R 569 MA
KA1ABC G3AAA 529 0013      
TU; G3AAA K1ABC R 559 MA
CQ G4ABC/P IO91 

G4ABC/P PA9XYZ JO22          
PA9XYZ 590003 IO91NP          
G4ABC/P R 570007 JO22DB    
PA9XYZ G4ABC/P RR73         
CQ PJ4/K1ABC                          
PJ4/K1ABC <W9XYZ>             
W9XYZ <PJ4/K1ABC> -11       
<PJ4/K1ABC> W9XYZ R-09    
<W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR    
PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73        
CQ W9XYZ EN37                      
<W9XYZ> YW18FIFA              
<YW18FIFA> W9XYZ -11        
W9XYZ <YW18FIFA> R-09     
YW18FIFA <W9XYZ> RRR     
<W9XYZ> YW18FIFA 73         
TNX BOB 73 GL                        
CQ YW18FIFA                           
<YW18FIFA> KA1ABC            
KA1ABC <YW18FIFA> -11      
<YW18FIFA> KA1ABC R-17   
<KA1ABC> YW18FIFA RR73 
<YW18FIFA> KA1ABC 73       
123456789ABCDEF012             



FT4 og FT8 grunddataFT4 og FT8 grunddata

 Information pInformation påå 77 bit77 bit

 Kontrol pKontrol påå 14 bit CRC14 bit CRC

 91 bit 91 bit øøges til 174 bit for at forbedre ges til 174 bit for at forbedre 
fejlkorrektion i modtagerenfejlkorrektion i modtageren
•• Til Til ““sivendesivende”” udbredelse (LDPC)udbredelse (LDPC)

 FT4 har 105 FT4 har 105 symbsymb. og tager 4,48 s. og tager 4,48 s

 FT8 har 79 FT8 har 79 symbsymb. og tager 12,64 s. og tager 12,64 s



FraFra 77 bit 77 bit tiltil 174 bit174 bit

77 bit information

83 bit FEC

77 bit information 14 bit CRC

77 bit information 14 bit CRC

derfor OK
eller intet



FraFra 174 bit 174 bit tiltil symbolersymboler i i luftenluften

83 bit FEC77 bit information 14 bit CRC

4 bit
synk

FT4
4 bit
synk

4 bit
synk

4 bit
synk

29 bit 29 bit29 bit
1
R

1
R

7 bit
synk

FT8
7 bit
synk

7 bit
synk

29 bit29 bit

174 bit / 2 = 3 x 29 bit

174 bit / 3 = 2 x 29 bit



BBååndbredde og fndbredde og føølsomhedlsomhed

 Hvis hastigheden Hvis hastigheden øøges falder ges falder 
fføølsomheden modsvarendelsomheden modsvarende
•• fx dobbelt hastighed  sfx dobbelt hastighed  såå falder falder 

fføølsomheden med 3 dBlsomheden med 3 dB

 Men mMen mååske kan en hurtigere ske kan en hurtigere 
transmission alligevel vtransmission alligevel væære en fordel re en fordel 
hvis radiovejen hvis radiovejen æændrer sig hurtigtndrer sig hurtigt



RadiovejensRadiovejens karakteristikakarakteristika

Direkte vej
Alternativ vej

FFT bins
(RX “filtre”)

f

f

t



RadiovejensRadiovejens karakteristikakarakteristika

f

t



4 FSK med 4 FSK med storstor afstandafstand

4-tone FSK signal med fem gange tone-afstand



HvorforHvorfor FT4?FT4?
FT8 vandfald

FT4 fordi det ofte kan klares hurtigere da signalerne er kraftige nok



GFSK GFSK fylderfylder mindremindre end FSKend FSK

Selv om båndbredden er lidt større. Men så falder følsomheder!

GFSK svarer til en blødere nøgling og dermed mindre nøgleklik



GFSK GFSK fylderfylder mindremindre end FSKend FSK

4-FSK 4-GFSK

Skiftet fra
FSK til GFSK
koster lidt på
følsomheden



HvornHvornåårr kommerkommer derder nogetnoget omom

JTDX, MSHV JTDX, MSHV ogog WSJTWSJT--X?X?

 BrugenBrugen afaf FT4 FT4 ogog FT8 i FT8 i 
programmerneprogrammerne harhar ikkeikke nogetnoget med med 
FT4 FT4 ogog FT8 at FT8 at ggøørere!!

 QSOerQSOer, F/H , F/H osvosv. . kunnekunne ogsogsåå skeske
med de med de andreandre digital digital modulationermodulationer



Tag dette med hjemTag dette med hjem

 Der findes ingen modulation der er det bedste til Der findes ingen modulation der er det bedste til 
alt alt –– desvdesvæærrerre

 Det hele er et balance mellem de forskellige Det hele er et balance mellem de forskellige 
forholdforhold
•• BBååndetndet
•• ForholdeneForholdene
•• Hvad der skal sendesHvad der skal sendes
•• Hvor fleksibelt det skal vHvor fleksibelt det skal væærere
•• Hvor meget ERP der havesHvor meget ERP der haves

 FFøølsomhed (S/N) er noget vrlsomhed (S/N) er noget vrøøvl. Det eneste det vl. Det eneste det 
betyde noget er fremkommeligheden (Link betyde noget er fremkommeligheden (Link 
ProbabilityProbability))


