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Ζήστε τηνε π α ν ά σ τ α σ ητου  FT8!
Κατεβάστε ένα δωρεάν πρόγραµµα και αρχίστενα κάνετε απίθανα DX µε µικρή ισχύ και απλές κεραίες!Μια δραµατική εξέλιξησηµειώθηκε στονκόσµο των ψηφιακώνεπικοινωνιών στις µπάντες HF.Όπως αναφέρει ο Steve Ford,WB8IMY, υπήρξε µια απότοµηµείωση στη δραστηριότητα σεPSK31 στη διάρκεια των τελευ-ταίων µηνών, ενώ ακόµα και τασήµατα JT65 φαίνεται να έχουνγίνει πια πολύ λίγα.Ένα νέο ψηφιακό mode µε τηνονοµασία FT8 (από τα αρχικάτων ονοµάτων των Steven Franke

K9AN και Joe Taylor K1JT πουτο δηµιούργησαν) παρουσιάστη-κε το 2017 και γρήγορα κέρδισεέδαφος. Είναι ευκολόχρηστο,αποκωδικοποιεί πολύ ασθενήσήµατα µέχρι λόγο σήµατος προςθόρυβο (SNR) ίσο µε –20 dB,καταλαµβάνει πολύ µικρό εύροςζώνης συχνοτήτων και είναι γρή-γορο.∆εν µπορείτε να κάνετε µιασυζήτηση χρησιµοποιώντας τοFT8. Μπορείτε µόνο να ανταλλά-διακριτικά και αναφορές σήµα-

τος, όπως ακριβώς και µε τα JT65και JT9. Όµως, το FT8 κάνει τηδουλειά σε πολύ µικρότεροχρόνο.Σκεφθείτε το JT65. Είναι πολύδηµοφιλές µεταξύ των ραδιοερα-σιτεχνών επειδή προσφέρει εξαι-ρετική επίδοση µε ασθενή σήµα-τα, αποκωδικοποιώντας σήµαταµε λόγο SNR έως –30 dB (Σ.τ.Μ.:δηλ. σήµατα των οποίων η ισχύςείναι 1000 φορές µικρότερη απόεκείνη του θορύβου). Αυτό το επι-τυγχάνει µε κάποιες έξυπνες

Γράφει ο Barry Feierman, K3EUI, QST Ιαν. 2018Μετάφραση: Τάσος Θωµαΐδης, SV8YM
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τεχνικές διαµόρφωσης: στέλνει126 τόνους σηµατοδοσίας διαδο-χικά, χρησιµοποιώντας µια απ΄΄ο65 δυνατές ακουστικές συχνότη-τες, µια κάθε φορά, µε κάθεεκποµπή να απαιτεί χρόνο 46.8δευτερολέπτων (s) σε εύροςζώνης συχνοτήτων 176 Hz.Όµως, αυτό κάνει το JT65 έναπολύ αργό mode, το οποίο στέλνειτο ισοδύναµο τριών λέξεων ανάλεπτό. Υποθέτοντας ότι όλα πάνεκαλά, απαιτούνται περίπου πέντελεπτά για την ολοκλήρωση µιαςεπαφής JT65. Με τον ρυθµόαυτόν, µπορείτε να απολαύσετεένα σάντουιτς ενώ περιµένετε ναπροσθέσετε άλλη µια χώρα στοlogbook σας...Μπορεί να µην σας πολυνοιάζειαυτό, αλλά κάντε µια σύγκρισητου ρυθµού QSO µεταξύ JT65και FT8. Μια επαφή FT8 γίνεταιτέσσερις φορές ταχύτερα από µιαεπαφή JT65, µε κάθε εκποµπήFT8 να προκύπτει ανά 15 δευτε-ρόλεπτα.

Παρόλο που το FT8 δεν είναιτόσο ευαίσθητο όσο το JT65,ανταλλάσσει πληροφορίες µε τονσχετικά γρήγορο ρυθµό των 12λέξεων ανά λεπτό. Με το FT8µπορείτε να καλέσετε CQ, ναλάβετε µια απάντηση, να ανταλ-λάξετε το grid locator και την

αναφορά σήµατος, να επιβεβαι-ώσετε τη λήψη µε RRR και ναστείλετε 73 σε χρόνο µικρότεροαπό δυο λεπτά της ώρας.
Τα πρώτα βήµατα µε τοπρόγραµµα WSJT-XΤο πρόγραµµα για να χρησιµο-ποιήσετε το FT8 (και άλλα modesJT) ονοµάζεται WSJT-X (Σ.τ.Μ.:τώρα διατίθεται η version 1.9) καιείναι διαθέσιµο δωρεάν από τηνκεντρική σελίδα του K1JT(https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjt.html). Το πρόγραµµαείναι διαθέσιµο για Windows,Linux και Mac OS. Αν θέλετε ναέχετε µια πιο πλήρη εικόνα για ταmodes αυτά, µπορείτε να ανατρέ-ξετε στα δυο προηγούµενα τεύχητου SV NEA, όπου δηµοσιεύθη-καν τα άρθρα όπου καλύπτεται σεέκταση η δοµή και η λειτουργίατους.Όταν ξεκινήσετε το πρόγραµµαWSJT-X, θα δείτε δυο παράθυρα:

Εικόνα 1 - Μια επαφή µεταξύ K3EUI και VK3LDB στα 40 µέτρα.

Μια επαφή FT8
γίνεται τέσσερις
φορές ταχύτερα
από µια επαφή
JT65, µε κάθε

εκποµπή FT8 να
προκύπτει ανά

15 δευτερόλεπτα
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ένα κύριο παράθυρο µε µενούρυθµίσεων και επιλογών καθώςκαι τις αποκωδικοποιηµένες πλη-ροφορίες, όπως και ένα ξεχωρι-στό παράθυρο για τις συνδυασµέ-νες λειτουργίες ένδειξης “καταρ-ράκτη” και φάσµατος. Κάθεπαράθυρο µπορεί να µετακινηθείστην οθόνη σας και να ρυθµιστείτο µέγεθός του σύµφωνα µε τιςπροτιµήσεις σας και την ανάλυσητης οθόνης.Το παράθυρο “καταρράκτη” /αναλυτή φάσµατος αναπαριστάτις ακουστικές συχνότητες κατάµήκος του οριζόντιου άξονα. Οκατακόρυφος άξονας στον“καταρράκτη” αναπαριστά τονχρόνο σε διαστήµατα 15 δευτερο-λέπτων. Ο κατακόρυφος άξοναςστο παράθυρο του αναλυτήφάσµατος αναπαριστά την ισχύτου σήµατος (dB). Υπάρχουν επι-λογές ρύθµισης των bins/pixel,κάτω ορίου συχνότητας και προ-τύπου λήψης µέσου όρου, αλλάπρος το παρόν µπορείτε να αφή-

σετε τις προεπιλεγµένες τιµές.Η ένταση κάθε σήµατος FT8µπορεί να εκτιµηθεί από το σχετι-κό πλάτος της σε σύγκριση µε τοδάπεδο του θορύβου. Συχνά, δυοσήµατα FT8 θα αλληλοεπικαλύ-πτονται µερικά κατά συχνότητα,αλλά το πρόγραµµα κάνει εξαιρε-τική δουλειά στον διαχωρισµότων επί µέρους µηνυµάτων.Η Εικ. 1 παρουσιάζει τη δραστη-ριότητα που άκουσα λίγο πριν τοξηµέρωµα στα 40 m (7074 kHz)στις 5 Οκτωβρίου. Οι αποκωδικο-ποιηµένες εκποµπές του κύριουπαραθύρου είναι κατά διαστήµα-τα 15 δευτερολέπτων, αρχίζονταςστις 10:54:30 UTC. Μπορείτε ναδείτε τη δραστηριότητα στηµπάντα στα αριστερά, όπου φαί-νονται όλοι οι ληφθέντες σταθµοί,µε τη σειρά χρόνου και ακουστι-κής συχνότητας. Μπορείτε να διαβάσετε τα δια-κριτικά κλήσης, τη σχετική ακου-στική συχνότητα κάθε σταθµού,την ένταση των λαµβανόµενων

σηµάτων τους στον σταθµόµου(dB) και την τυχόν διαφοράστον χρόνο (DT) µεταξύ τουρολογιού του υπολογιστή τουσταθµού που ελήφθη και τουδικού µου υπολογιστή (σε δευτε-ρόλεπτα). Στο δεξί παράθυροσυχνότητας λήψης (RxFrequency) µπορείτε να δείτε ότιο VK3LDB κάλεσε CQ στις10:53:45 UTC (πράσινο χρώµα),και ότι του απάντησα στις10:53:45 UTC (κόκκινο χρώµα).Κάθε εκποµπή µετά από αυτήαναπαριστά τα βήµατα της επα-φής µας καθώς ανταλλάσσαµεgrid squares  (FM29 και QF21),τις αναφορές σήµατος (το WSJT-X µέτρησε αυτόµατα το σήµα τουκαι του έδωσε αναφορά  –06 dB,εκείνος µου έδωσε –13 dB), καιτέλος µια επιβεβαίωση τηςεκποµπής µας µε τα µηνύµαταRRR και 73 στο τέλος. Είναι εµφανές ότι η µπάντα των40 m ήταν ανοικτή από τηPhiladelphia στην Αυστραλία

Εικόνα 2 - Οι επιλογές της καρτέλας GENERAL.
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εκείνη την ώρα της ηµέρας. Ήτανενωρίς το πρωί στην Pennsylvaniaκαι σχεδόν σούρουπο στηνΑυστραλία. Χρησιµοποιούσαισχύ 10 W σε µια ιδιοκατασκευα-σµένη κατακόρυφη κεραία ύψους10.6 m δεµένη σε ένα δένδρο, µεδυο radial 10.6 m υπερυψωµένααπό το έδαφος.Κάθε µήνυµα (που φαίνεται σταπεδία GENERATE STD MSGS,παραγωγή τυπικών µηνυµάτων)στέλνεται στο επόµενο διαθέσιµοδιάστηµα 15 δευτερολέπτωναφού λάβετε απόκριση από τονσταθµό που επικοινωνείτε. Κάτωαριστερά στο παράθυρο αυτό,πάνω από την ένδειξη Receiving(σε πράσινο πλαίσιο) υπάρχει µιακατακόρυφη κλίµακα µε τιµέςαπό 0 έως 90, όπου φαίνεται ηολική ισχύς όλων των λαµβανό-µενων σηµάτων ακουστικήςσυχνότητας (κάτι σαν το S-meterστον ποµποδέκτη σας), η οποία τηστιγµή εκείνη είχε ένδειξη 70 dB.Ούτε η πολύ µικρή ούτε η πολύ

µεγάλη ένδειξη είναι επιθυµητέςστην κλίµακα αυτή.Μπορείτε επίσης να δείτε ένακόκκινο πεδίο (µαύρο στην ver-sion 1.9) κάτω από την ένδειξηLog QSO, όπου µπορείτε να εισά-γετε τη συχνότητα στην οθόνητου ποµποδέκτη σας (σηµαντικόαν στέλνετε δεδοµένα στον ιστό-τοπο PSK reporter) όπως και επι-λογές ρύθµισης της ακουστικήςσυχνότητας εκποµπής και λήψης(Tx και Rx) και ένα προαιρετικάεπιλεγόµενο πεδίο κλειδώµατος(LOCK) της ακουστικής συχνό-τητας εκποµπής σε εκείνη όπουλαµβάνετε τον ανταποκριτή σας.Όµως, κάποιες φορές, όταν υπάρ-χει ένα pile-up για κάποιον σπά-νιο σταθµό DX, µπορεί να θέλετενα εκπέµψετε σε µια καθαρήσυχνότητα κάπου αλλού στον“καταρράκτη”.Θυµηθείτε ότι πρέπει να αφήσε-τε τον ποµποδέκτη σας στηνκαθορισµένη συχνότητα FT8(εδώ, 7074 kHz) και δεν συντονί-

ζετε τον ποµποδέκτη σας µε τηνάντυγα!Το πλήκτρο MONITOR τουWSJT-X πρέπει να είναι ενεργο-ποιηµένο για να γίνει λήψη. Καιβέβαια, για να εκπέµψετε γιαπρώτη φορά (π.χ. για να καλέσετεCQ) πρέπει να πατήσετε το πλή-κτρο ENABLE TX (ενεργοποί-ηση εκποµπής), το οποίο θααλλάξει χρωµατισµό).
Τα µενού ρυθµίσεωνΠριν µπορέσετε να χρησιµοποι-ήσετε το WSJT-X, θα πρέπει ναρυθµίσετε το πρόγραµµα. Αρχίζε-τε µε την επιλογή FILE πάνωαριστερά και κατόπιν επιλέγετεSETTINGS (ή απλά πατάτε F2στο πληκτρολόγιό σας). Όπως µπορείτε να δείτε στηνΕικ. 2, πρέπει να εισάγετε το δια-κριτικό σας (MY CALLSIGN)και το grid locator του σταθµούσας (MY GRID).

Εικόνα 3 - Οι επιλογές της καρτέλας RADIO και ελέγχου ΡΤΤ.

(Συνέχεια στη σελ. 43)
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Κάτω από την ένδειξη DIS-PLAY, προτιµώ να τσεκάρω τιςτρεις πρώτες επιλογές και κάτωαπό την ένδειξη BEHAVIOR(συµπεριφορά) προτιµώ να τσε-κάρω την τρίτη και τέταρτη επι-λογή. Σηµαντικές επιλογές στοπαράθυρο αυτό είναι τα κουµπιάFONT (γραµµατοσειρά) καιDECODED TEXT FONT(γραµµατοσειρά αποκωδικοποι-ούµενων µηνυµάτων), στα οποίαµπορείτε να κάνετε κλικ για ναπροσαρµόσετε το µέγεθος και τοντύπο γραµµατοσειράς που προτι-µάτε.Κάτω από την ένδειξη BEHAV-IOR, τσεκάρω την επιλογήDOUBLE CLICK ON CALLSETS TX ENABLE (το διπλόκλικ πάνω σε διακριτικό κλήσηςενεργοποιεί το πλήκτρο TXENABLE). Με τον τρόπο αυτόν,δεν χρειάζεται να κάνω συνέχειακλικ πάνω στο πλήκτρο TXENABLE. Επίσης τσεκάρω τηνεπιλογή DISABLE TX AFTERSENDING 73 (απενεργοποίησητης εκποµπής αφού σταλεί τοµήνυµα 73), που είναι µια“δικλείδα ασφαλείας”, προλαµ-

Εικόνα 4 - Οι επιλογές της καρτέλας AUDIO (είσοδος και έξοδος ήχου)

Επαφές στον “αυτόµατο πιλότο”
Οι επαφές FT8 γίνονται τόσο γρήγορα, που πολλοί χειριστέςπροτιµούν να χρησιµοποιούν µια λειτουργία “αυτόµατουπιλότου” µε την ονοµασία “Auto Sequence”, που είναιτο κουτάκιεπιλογής στα δεξιά της ηµεροµηνίας και ώρας στο κύριο παράθυ-ρο. Όταν τσεκαριστεί αυτό το κουτάκι, το WSJT-Χ θα αποκριθείαυτόµατα στα µηνύµατα που λαµβάνει στη διάρκεια µιας εκποµ-πής. Για παράδειγµα, αν αποκωδικοποιήσετε κάποιον που καλεί CQ,απαντάτε απλά κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο αποκωδικοποιηµέ-νο κείµενο. Το WSJT-X θα αποκριθεί εκπέµποντας µια ανταλλα-γή των διακριτικών σας και του grid locator. Αν λάβετε µια σωστάµορφοποιηµένη απόκριση από τον άλλο σταθµό, το WSJT-X θαστείλει την επόµενη απόκριση (RRR) αυτόµατα, χωρίς να κάνετετίποτα.Αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορείτε να κάτσετε αναπαυτικά και νααφήσετε το FT8 να κάνει για λογαριασµό σας CQ και να απαντάαυτόµατα (Σ.τ.Μ.: και αυτό γίνεται!). Ναι, µπορείτε να ρυθµίσετετο WSJT-X να καλέσει CQ και θα απαντήσει αυτόµατα όταν απο-κωδικοποιήσει µια απάντηση, αλλά αφού ολοκληρωθεί η επαφή,δεν θα ξανακαλέσει CQ. Θα πρέπει εσείς να ξεκινήσετε την επό-µενη κλήση CQ.Το ίδιο ισχύει για την απάντηση σε µια κλήση CQ. Αφού ολο-κληρώσετε µια επαφή, το WSJT-X δεν θα αναζητήσει κάποιαάλλη κλήση CQ. Είναι δικό σας θέµα να παρακολουθείτε το απο-κωδικοποιηµένο κείµενο και να αποφασίσετε σε ποια κλήση θααπαντήσετε.
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βάνοντας έτσι συνεχείς εκποµπέςµετά από την ολοκλήρωση της επα-φής σας µε την αποστολή του “73”.Στην καρτέλα RADIO, όπωςφαίνεται στην Εικ. 3, µπορείτε ναεπιλέξετε τη µέθοδο µεταγωγήςτου ποµποδέκτη σας σε εκποµ-πή. Αν επιλέξετε CAT CON-TROL (έλεγχος του ποµποδέκτηαπό τον υπολογιστή), πρέπει επί-σης να επιλέξετε τη σωστή θύραεπικοινωνίας, την ταχύτητα(speed) και τις ισοτιµίες (parity)για τον ποµποδέκτη σας.Επιλέξτε VOX (µεταγωγή σεεκποµπή µέσω ακουστικού σήµα-τος) αν χρησιµοποιείτε ένα inter-face µε µεταγωγή του τύπουαυτού, που ανταποκρίνεται στονήχο από τον Η/Υ σας, ή αν σκο-πεύετε να επιτρέψετε στον ποµ-ποδέκτη σας να µετάγεται σεεκποµπή µε το δικό του κύκλωµαVOX.

Πολλά interfaces σήµερα χρησι-µοποιούν σύνδεση USB µε τονυπολογιστή σας, δηµιουργώνταςµια εικονική θύρα COM. Γιααυτά, θα πρέπει να εισάγετε τοναριθµό της εικονικής θύρας COMκαι να επιλέξετε είτε DTR είτε

RTS. Σηµειώστε ότι υπάρχει έναπλήκτρο TEST PTT (έλεγχοςορθής λειτουργίας µεταγωγής τουπ/δ σε εκποµπή) και ένα πλήκτροελέγχου ορθής λειτουργίας ελέγ-χου του π/δ από τον υπολογιστή(TEST CAT), πολύ χρήσιµα γιατην εξακρίβωση ότι όλα λειτουρ-γούν όπως πρέπει.Το επόµενο βήµα (Εικόνα 4)είναι η επιλογή της καρτέλαςAUDIO, όπου ρυθµίζεται ησυσκευή κάρτας ήχου, τόσοINPUT (λήψη) όσο και OUT-PUT (εκποµπή). Στην περίπτωσήµου, χρησιµοποιούσα ένα εξωτε-ρικό Interface West MountainRadio RIGBlaster Advantage ωςεξωτερικό interface, που φαινό-ταν στη θύρα 6 στον υπολογιστήµου. Επέλεξα ΜΟΝΟ για τον ήχολήψης και BOTH (αριστερό καιδεξί κανάλι) για εκποµπή. Μπο-ρείτε να κάνετε τις επιλογές που

Εικόνα 5 - Οι επιλογές καταγραφής QSO και για το PSK Reporter.

Η χρήση µεγαλύ-τερης από τηναναγκαία ισχύθεωρείται αγενήςπρακτική, καιπιθανότατα δενθα σας αποφέρειπερισσότερεςεπαφές
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ταιριάζουν στον ποµποδέκτη καιτον υπολογιστή σας, αλλά προ-σέξτε: για παράδειγµα, κάποιοιαπό τους παλαιότερους ποµποδέ-κτες HF SSB έχουν αντεστραµµέ-να τα κανάλια ήχου στους ακρο-δέκτες USB, ώστε µπορεί να χρει-αστεί να επιλέξετε BOTH για τονήχο στην έξοδο (OUTPUT).Η Εικ. 5 είναι της καρτέλαςReporting όπου κάνετε επιλογέςκαταγραφής των QSO (LOG-GING QSO) και αναφοράς τωνσταθµών που λαµβάνετε στηνιστοσελίδα PSK Reporter. Είναιένα πολύτιµο εργαλείο που παρα-κολουθεί τα σήµατα πολλώνψηφιακών modes που λαµβάνον-ται σε όλες τις µπάντες.Τέλος, στο κύριο παράθυρο,πρέπει να επιλέξετε το mode(FT8) ανάµεσα στις επιλογές στοWSJT-X και επίσης την ταχύτητα

αποκωδικοποίησης (DECODE).Επιλέγω γρήγορη αποκωδικοποί-ηση (FAST) και αυτή λειτουργείπολύ καλά µε τον υπολογιστήµου. Το FT8 στον αέραΑφού γίνουν και αποθηκευτούνοι διάφορες ρυθµίσεις και επιλο-γές των µενού, το επόµενο πουπρέπει να κάνετε είναι να επιλέξε-τε µπάντα και να δείτε τη δραστη-ριότητα. Οι σχετικές συχνότητεςανά µπάντα παρουσιάζονται στονΠίνακα 1.∆εν µπορεί να µην αναγνωρίσε-τε τους απαλούς, αργούς ήχουςτων τόνων FT8 αφού τους ακού-σετε. Έχουν πολύ µικρότερηδιάρκεια τόνου από τους πιοαργούς τόνους του JT65, πουσυχνά εµφανίζονται 2 kHz πιοπάνω στη µπάντα.Θυµηθείτε ότι οι περισσότεροισταθµοί χρησιµοποιούν µικρήισχύ (µικρότερη από 5 W), έτσιαρχίστε κλήσεις µε µικρή ισχύ καιδείτε ποιος σας ακούει. Η χρήσηµεγαλύτερης από την αναγκαίαισχύ θεωρείται αγενής πρακτι-κή, και πιθανότατα δεν θα σαςαποφέρει περισσότερες επαφές.Μην επιλέξετε στενό φίλτρο (500Hz) στον ποµποδέκτη σας, αν έχειαυτή τη δυνατότητα. Κρατήστε τοφίλτρο που χρησιµοποιείτε σεσυνήθεις επαφές σε SSB, µεεύρος από 2 έως 3 kHz.Πιθανότατα είναι καλύτερα ναεκπέµπετε σε µεσαίο τόνο µεταξύ1000 Hz και 2000 Hz στον“καταρράκτη”.Ποτέ να µην χρησιµοποιείτεοποιαδήποτε µορφή επεξεργασίαςφωνής (compressor) και ποτέ ναµην ενεργοποιείτε τα κυκλώµατακατά του θορύβου (noise blankerκαι noise reduction). 

Κατά την εκποµπή να παρακο-λουθείτε την ένδειξη ALC τουποµποδέκτη σας, που πάντα θαπρέπει να παραµένει στο µηδέν (ήνα παραµένει µέσα στην ενδει-κνυόµενη ζώνη, αν το όργανοενδείξεων χρησιµοποιεί τη µέθο-δο αυτή), ώστε να αποφύγετεπαραµόρφωση του σήµατοςεκποµπής (που έχει συνέπεια να“πλαταίνει” και να ενοχλεί διπλα-νά QSO).Αφού εξοικειωθείτε λίγο, το FT8γίνεται συναρπαστικό. Απλάκάνετε διπλό κλικ µε το ποντίκι σεένα αποκωδικοποιηµένο QSO γιανα αρχίσει ο “χορός” της επαφής.Αν δεν µπορείτε να αποκωδικο-ποιήσετε σήµατα, ελέγξτε τηνώρα του ρολογιού του υπολογι-στή σας.Πιθανότατα έχει σφάλµα µερι-κών δευτερολέπτων. Ή, µπορεί οποµποδέκτης σας να είναι ρυθµι-σµένος σε LSB αντί σε USB. Καιβέβαια, πρέπει το κουµπίΜΟΝΙTOR να είναι “αναµµένο”.Ασχοληθείτε λίγο µε το FT8 καιθα µείνετε έκπληκτοι µε το τιµπορούν να κάνουν µερικά wattκαι µια απλή κεραία!
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Γυµνάσια. Οι δραστηριότητές του
περιλαµβάνουν το σαξόφωνο και
το καγιάκ στα ποτάµια του Maine,
της Utah και του Colorado. Μπο-
ρείτε να του στείλετε e-mail στη
διεύθυνση k3eui@aol.com.

Μπάντα   Συχνότητα(µέτρα)     (MHz)

Πάντα χρησιµοποιούµε USB.
Πίνακας 1. Οι συχνότητεςπου χρησιµοποιούνται γιαεπαφές FT8.
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