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FT8 perusteita, toimintaperiaatteet 

• Signaalin kaistan kaventaminen parantaa signaali-kohinasuhdetta 
• Kapeamman signaalin vastaanotin nappaa vihreästä rigin kohinasta 

pienemmän osan 

 

 

 

 

 

 

 

• FT8 kaistaleveys on 50 Hz, FT4 on 90 Hz, CW satoja hertsejä ja SSB on 2500 Hz 

 

Leveä signaali Leveä signaali 

Kapea 
signaali 



FT8 toimintaperiaatteet 

• Signaalin kaistan kaventaminen parantaa signaali-kohinasuhdetta 
• Kapeammalle kaistalle sopii pienempi siirtonopeus, vähemmän bittejä 
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FT8 perusteita, toimintaperiaatteet 

• Sanoman läpimenon työkaluna on virheenkorjaus, tulee lisää bittejä 

• Lähdekoodauksella bittejä tarvitaan vähemmän 

• Lähellä kohinarajaa tarvitaan tehokas aika- ja taajuustahdistus 

• Ilmaisun ja virhekorjauksen jälkeen tarvitaan sanomavirheen paljastus 

 

 

 
• Ylläoleva on periaatteellinen kuva, ei radiotien symbolien järjestys 

Selväkielinen sanoma 

Lähdekoodattu sanoma Virhekorjaustarkenteet Tahdistus Sanomatarkenteet 





FT8 kaikkien signaalien ilmaisu 

• Työskentelyn tehostuminen 
• Kaikkien signaalien ilmaisu koko audiokaistalla 

• Ohjelma toimii spotterina tai clusterina vastaanotetulla audiokaistalla, 36 kpl 

• Mahdollistaa splittityöskentelyn eli lähetys- ja vastaanottotaajuudet ovat 
riippumattomia toisistaan 

 

 



FT8 ilmaisuperiaate 

• Ilmaisun tehostuminen 
• Tuon vähentelyn lisäksi on käytössä A Priori (AP) ilmaisu, jossa aikaisemmin 

vastaanotetun sanoman osia kuten kutsut, raportti ja lokaattori käytetään 
kokeiluluontoisesti oletettuina oikein vastaanotettuina osina sanomaa 

• Silloin tuntemattomia osia on yhä vähemmän kuson edetessä ja ilmaisu 
onnistuu yhä heikommalla signaalilla 
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FT8 ilmaisuperiaate 

• Ilmaisun tehostuminen eli miksi kaksi signaalia voi olla päällekkäin 
• Todellinen jippo on ilmaisujen signaalien poistaminen 

• Sanoman virheettömäksi toteamisen jälkeen voidaan muodostaa lähetetty signaali ja 
vähentää se vastaanotetusta äänisignaalista 

• Jäljelle jäävälle signaalille tehdään uusi ilmaisu 

• Aika usein saadaan ilmaistua samalla taajuudella olleet kaksi asemaa 
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FT8 wsjt-x taajuusalueet 

 
 

 

• FT8 1,8 – 144 MHz 

• FT4 3,5 – 144 MHz 

• FST4 <=1,8 MHz  

• Q65 >=50 MHz  

• MSK144 50 – 432 MHz 

 

Taajuusalueiden rajat eivät ole tiukkoja, vaan sopivia normaalikäyttöön 

LF ja MF alueilla FT8 on turhan leveä ja VHF+ taajuuksilla liian kapea 



FT8 kokeilijan audio- ja CAT-liitäntä  

 

 
 



FT8 perusteita, audioliitäntä 

• Digitaalinen / analoginen PC:n USB liitännässä ulkoinen äänikortti 



FT8 perusteita, audioliitäntä 

• Analoginen PC:n ja ulkoisen äänikortin liitäntä 
• Monissa mikrofoniliitännöissä on tarjolla vajaa +3 V  

tasajännite kondensaattorimikrofonia varten 

• Sen kulkeutuminen eteenpäin tai oikosulkeminen 
maihin voidaan estää sarjakondensaattorilla 

• 1 µF lienee sopiva, plussa liittimeen päin 

 

• Ainakin tämän äänikortin lähdössä on 1,46 V 
tasajännite ja oikosulkuvirta 110 mA, eli tarvitaan 
erotuskondensaattori 

 



FT8 perusteita, audioliitäntä 

• Analoginen PC:n ja ulkoisen äänikortin liitäntä, yksi liitin 
• Mikrofoni-kuulokeliitännöissä käytetyn 3,5 mm liittimen TRRS 

johdotus on ”epälooginen” kärjestä alkaen: 

• Vasen kanava ulostulo 

• Oikea kanava ulostulo 

• Runko 

• Mono mikrofoni sisäänmeno 

 

• Kuten kuvasta näkyy mikrofoni on kytketty liittimen todelliseen 
runkoon eli metalliseen koppaan ja suojavaipan liitinosaan! 

• Muista mahdolliset tasajännitteet 



FT8 perusteita, audioliitäntä 

• Analoginen PC:n ja ulkoisen äänikortin liitäntä, kaksi liitintä 
• Mikrofoniliitäntä 3,5 mm liittimen TRS johdotus: 

• Mono mikrofoni sisäänmeno 

• Mono mikrofoni sisäänmeno 

• Runko 

• Ei kytketty, voidaan kytkeä runkoon 

• Kaksi alinta on tavallisemmassa kolminapaisessa liittimessä 
jo yksi ja sama liitos 

 

 

• Muista mahdolliset tasajännitteet 

 



FT8 perusteita, audioliitäntä 

• Analoginen PC:n ja ulkoisen äänikortin liitäntä, kaksi liitintä 
• Kuulokeliitäntä 3,5 mm liittimen TRS johdotus: 

• Vasen kanava ulostulo 

• Oikea kanava ulostulo 

• Runko 

• Ei kytketty, voidaan kytkeä runkoon 

 

 

 

• Muista mahdolliset tasajännitteet 

 





FT8 CAT-liitäntä ja signaalin laatu 

• CAT-ohjauksen avulla voidaan paremmin pitää lähete puhtaana 
• FT8 signaali on yksi siniaalto kerrallaan ja siitä ei synny samanlaista splätteriä 

kuin puheella, mutta yliohjaus äänitaajuudella synnyttää harmoonisia 

 

 

 

• Jippo harmoonisten välttämiseen on lähettää audiotaajuuksilla yli 1500 Hz. 
Sitä varten lähetyksellä audiotaajuus siirretään välille 1500 – 2000 Hz ja 
CAT-ohjauksella siirretään rigin taajuus vastakkaiseen suuntaan saman verran. 
Silloin lähettimen välitaajuussuodation vaimentaa harmoonisia varsin hyvin. 

• WSJT-X käyttää tästä toiminnasta nimitystä Split Radioasetuksissa 



FT8 RFI 

• Digitaalisten liitäntöjen, mutta myös analogisten liitäntöjen 
yhteydessä helposti tulee esiin lähetyssignaalin aiheuttama häiriö RFI 
johonkin ohjaustoiminteeseen tai itse lähetteeseen 

• Tavallisin syy on antennin syöttöjohdon yhteismuotoinen virta, joka 
liitäntäjohtojen kautta pääsee rigin tai useimmiten PC:n sisälle 
sotkemaan USB-signaalia tai muuta toiminnetta 

 



FT8 RFI 

• Paras tapa on estää yhteismuodon virran pääsy syöttöjohtoon 
• Balansoitu antenni ja sen balansoitu syöttö 

• Dipoli ja baluni syöttöpisteessä 

• OFD esim. Windomi vaatii joissakin tilanteissa balunin ylös ja alas 
• Windomin mukana tuleva baluni on jännitebaluni ”säästömuuntaja” EI RIITÄ! 

• Vertikaaliantennin kunnollinen maataso ja baluni 

• Päästä syötetty ”puska-antenni” on tässä mielessä haasteellinen 
• Rigi ja operaattori korvaavat osittain huonon maadoituksen tunnetuin seurauksin 



FT8 perusteita, RFI 

• Yhteismuodon virtojen vaimentaminen 
• Laitteiden yhdysjohdoissa yhdistämällä laitteiden rungot eli ”maadoittamalla” 

• Lisäämällä yhteismuodon impedanssia virtakuristimilla 

• Kaikki liitosjohdot kuten virransyöttö, johdollinen nettiliitäntä, hiiri jne. voivat 
olla RF:n sisäänpääsykohtia 

 

 



FT8 Tähtitieteelliset tiedot 

• Astronomical data (tähtitieteelliset tiedot) 
• Etenkin EME kuuheijastusyhteyksien antennisuuntaus 

ja muita tarpeellisia tietoja reaaliaikaisena 

 

 
 

• Auringon suunta voi auttaa antennin 
suuntaamisessa, tarkkuus riittää  
vakavampaankin käyttöön 

 



FT8 perusteita, ajan asetus 

• Windows asetukset 
• Windows aikapalvelimen voi asettaa ”Suomen aikaan” 

 



FT8 perusteita, hyvä tietää 

• Kettu ja koira (Fox/Hound) eli Dxpedition mode on tarkoitettu 
käytettäväksi muilla kuin ”standardoiduilla” taajuuksilla 
• Siinä kaikkien haluama asema (Fox) voi lähettää usealla taajuudella n. 500 Hz 

taajuudella ja kettua jahtaavat koirat lähettävät yli 1000 Hz taajuuksilla  

• Ketun vastattua koira (Hound) siirtyy lähettämään alle 1000 Hz taajuudella, 
jossa pitäisi olla tilaa 

 

Älä yritä kutsua kettua alle 1000 Hz taajuudella, aiheutat vain häiriöitä! 

 

Lisää tietoa suomenkielellä tuolla sivulla, jos linkki sattuu olemaan väärin 

https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf 

https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf
https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf


FT8 perusteita, hyvä tietää 

• Split määritelmiä 
• Tuo tarkoittaa yleensä eri taajuuksien käyttöä vastaanotossa ja lähetyksessä 

• WSJT-X käyttää sanaa Split erityisessä merkityksessä Radio välilehdellä 

• Siinä ajatellaan asiaa lähettimen kannalta miten se käyttäytyy riippumatta 
siitä onko lähetystaajuus eri kuin vastaanottotaajuus 

• Tarkoituksena on estää äänitaajuisten harmoonisten pääsy bandille siirtämällä 
lähetyksessä äänitaajuus alueelle 1500 – 2000 Hz ja muuttamalla rigin taajuus 
vastaavasti toiseen suuntaan eli bandilla taajuus on oikein, vaikka VFO hyppii 
• Tuo tapahtuu myös, kun vastaanotto- ja lähetystaajuudet ovat samat 

 

• Toinen Splitin käyttö on ”oman” taajuuden pito Hold Tx Freq 

 



FT8 perusteita, lisätietoja 

• Lisätietoja ja lähteitä 
• Tietolähde https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html 

ja https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.3.1.html 
• User Guide, ensikäden tietoa 

• Työskentely https://g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf  
• Suositeltavaa luettavaa  

• Kettu ja koira https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT8_DXpedition_Mode.pdf 
• Löytyy myös suomenkielisenä FT8_DXPediton_Mode_Fin.pdf 

• Taustaa ja yksityiskohtia https://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/refs.html 
• www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_FT8_QEX.pdf 

• WSJTX ryhmä https://wsjtx.groups.io/g/main 
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FT8 ”väärinkäyttö” antennivertailussa 

• WSPR protokollaa on käytetty antennien vertailujen tekemiseen 
• Yhden lähetyksen kestoaika on 2 minuuttia, mittauksia tulee harvakseltaan 

• Vastaanottoasemia on kohtuullisen kattavasti 

• Itse tiedät lähetystehon, mutta vasta-aseman antennista ei ole tietoa 

• Lähetysantennia vaihdetaan lähetyksestä toiseen ja katsotaan miten raportit 
muuttuvat 

• Häipymiset aiheuttavat suurta hajontaa 

• Toisinpäin eli vastaanottosuunnassa lähettäviä asemia on varsin kattavasti  

• Kahdella vastaanottimella voi ottaa vastaan yhtä aikaa signaaleja kahdesta 
antennista 

• Periaatteessa häipymisen vaikutukset vähenevät 

 

 

 



FT8 ”väärinkäyttö” antennivertailussa 

• Vastaanottosäteilykuvio kertoo jotain antennin säteilykuviosta 
• Perustuu signaalin voimakkuuteen tulosuunnassa ja antennin 

kokonaiskohinatehon suhteeseen (mukana vastaanottimen kohinakin) 

• Kahden antennin kokonaiskohinateho ei välttämättä ole sama, jos kohinan 
teho riippuu tulosuunnasta 

• Vastaanotetun signaalin voimakkuus riippuu signaalin ja antennin 
keskinäisestä polarisaatiosta 

• Ideaalista referenssiantennia ei ole olemassa eli mitatun antennin 
säteilykuvioon saattaa tulla yllättäviä poikkeamia 

 

• Katsotaan mitä turnstile antenni tuo tullessaan 20m bandilla 



FT8 Turnstile eli ristidipoli 

• Itse olen laittanut dipolit inv-V muotoon 
• Säteilykuvio kohtuullisen hyvä, hieman apilanlehti 

• Impedanssi lähellä 50 Ω 

• Säteilykuvio parhaimmillaan, kun dipoleja syötetään 90 asteen vaihe-erolla 

 



FT8 Turnstile eli ristidipoli 

• Ristidipolin syöttötapa johtaa kiertopolarisaation syntyyn 

• Tarvittava 90 asteen vaihe-ero saadaan aikaan tunnetusti 
• Neljännesaallon viivelinjalla 

• 90 asteen tehojakajalla 

• Erimittaisilla dipolin pituuksilla eli sama jännite aiheuttaa erivaiheiset virrat 
• Dipoleilla sopivat vaihe-erot syntyvät, kun yksin syötetyn dipolin keskitaajuudella 

SAS = 2,62. Toinen dipoli keskitaajuuden alapuolella ja toinen yläpuolella 

• Kiertopolarisaation kätisyys vaihtuu vaihtamalla toisen dipolin syötön 
navat 
• Navanvaihtoreleen voi laittaa syöttöpisteeseen 



FT8 antennimittaushavaintoja 

• Hexbeam ja turnstile 

• Turnstilen kiertopolarisaatio 
vaihtaa suuntaa kahdesti 
minuutissa 

• Näyttää ihan antennilta! 

 

       Vähän on pääkeila 
       epäsymmetrinen! 
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FT8 antennimittaushavaintoja 

• OH6LI 15 m stakki ja turnstile 

• Turnstilen kiertopolarisaatio 
vaihtaa suuntaa kahdesti 
minuutissa 

• Toimii kaukanakin olevien 
asemien välillä 

• N. 16 000 mittapistettä 
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