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Digitale Modes 
 CW 
 RTTY 
 PSK 
 Amtor 
 Olivia 
 JT4 – 9 – 65 (K1JT) 

Joe Taylor, astrofysicus 
gedeelde nobelprijs natuurkunde 1993  

 APRS 
 WSPR  (Weak Signal Reporter) 
 Etc …….  



PSK    31 (63 128 …) 

Phase Shift Keying 31 Baud 

Gebruikte modulatievorm Datasnelheid (baudrate) 

Waarvoor staat PSK 31 ? 



Wat is PSK 31 ? 
 Digitale 2-weg amateur radio communicatie mode 
 Ontwikkeld door G3PLX Peter Martinez 
 Gebaseerd op RTTY amateur radio 
 Voordelen van PSK 31: 

 Smalbandig : geoptimaliseerd voor efficiënt spectrum gebruik 

 Ongevoelig voor stoorsignalen 
 Weinig zendvermogen nodig: op hf heel de wereld rond met 

25 tot 40 Watt ! 

 Snel: door het gebruik van varicode is een snelheid van 
ongeveer 50 woorden per minuut mogelijk bij 31,25 Hz 
bandbreedte 



Wat hebben we nodig om in PSK 31 te werken ? 

Zender Interface Computer 



Zender 

 Elke SSB zender kan dienst doen 

 Juiste instellingen :digi mode of USB,LSB afhankelijk van de 
gebruikte frequenties (processor uitschakelen !) 

 Frequenties toegekend sinds 1 oktober 2009 

160 m   1.838 -  1.843 MHz 

 80 m   3.580 -  3.590 MHz 

 40 m   7.040 -  7.050 MHz 

 30 m  10.140 - 10.150 MHz 

 20 m  14.070 - 14.080 MHz 

 17 m  18.095 - 18.105 MHz 

 15 m  21.070 - 21.080 MHz 

 12 m  24.915 - 24.925 MHz 



Interface 

 Doel: 
 Galvanische scheiding tussen zender en computer. 
 Signaalniveau aanpassen. 
 Eventueel schakelen van de zender (PTT) 
 Soorten: 
 In de handel zijn verschillende universele interfaces te 

koop, met of zonder ingebouwde soundcard (van 20 
euro tot 500 euro) bv. Signalink van Tigertronics. 

 Alternatief : zelfbouw is meestal goedkoper voor één 
enkel type zender (kostprijs +/- 15 euro) 

 



Interface 



Computer 

 Vereisten: 
 Soundcard nodig voor codering /decodering 
 Compoort /USBpoort  schakelen RX/TX zender 

 Software:  
 Verschillende programma's te vinden op internet 
 Vb : Mixw, Digipan, Ham Radio de Luxe of ingebouwde  

MMVari Engine van Logger32. 
 



Computer 



Modulatie ? 

 Computer 
 Digitale informatie 0 of 1 

 Zender 
 Gebouwd om de stem 

over te brengen (300Hz 
tot 3kHz) 

 De digitale overgang van 0 naar 1 wekt een hele hoop 
harmonischen op. 

 Rechtstreeks toevoeren van dit signaal zou een zeer 
breed (stoor)modulatiespectrum geven. 

 Tussenweg via modulatie van een audiosignaal tussen 
300Hz en 3KHz 



Modulatie:      Phase Shift Keying 

 Draaggolf: (carrier) in onze 
toepassing laagfrekwent toon van 
bv 1kHz 

 Modulerend signaal:  de digitale 
datastroom . 

 Modulatie: men laat de fase van 
de draaggolf wijzigen afhankelijk 
van de toestand 1 (hoog) of 0 
(laag) van het digitaal signaal 

 Modulatie door de computer via de geluidskaart ! 



PSK Modulatie: het audiosignaal naar trcvr 

 In de praktijk gaat men de in fase 
gemoduleerde draaggolf nog 
eens in AM moduleren. 

 Reden hiervoor: de plotse 
fasesprong zou ook nog een deel 
storingen opwekken. 

 Men laat de fasesprong nu 
optreden rond de nuldoorgang 
als de amplitude laag is. 

 De zender krijgt dus een in fase 
en in amplitude gemoduleerd 
audiosignaal op zijn 
microfooningang aangeboden. 



Tips 
 Je kan in de software kiezen welke draaggolffrequentie (LF audio) 

men gebruikt (tussen 300Hz en 3KHz). 
 Dit wil zeggen dat op één frequentie (RF) er verschillende  QSO's 

gelijktijdig kunnen bezig zijn. 
 Gebruik zoveel mogelijk het midden (1,5 KHz) van de waterval  
 Omdat de frequentie karakteristiek  van de ingangsversterker niet 

lineair is, geeft dit het minste vermogenverlies. 



Tips 

 Nooit te veel power gebruiken: veel vermogen is echt niet nodig. 
 Overstuur nooit je geluidskaart: oversturing geeft vervorming en 

bijgevolg harmonischen met te breed spectrum als gevolg. 

Vervormd signaal Goed signaal 



Tips 
 Zorg dat de ALC (Automatic Level Control) instelling van je zender 

zo laag mogelijk blijft. 
 Als de ALC regeling van onze zender het audiosignaal van onze pc 

gaat bijregelen (mic in) gaat er bijkomende vervorming ontstaan. 
 Bij modernere zenders kan je de Digi ingang of Digi mode gebruiken 

hierop werkt de ALC regeling minder.  
 Deze psk oversturing is te zien als een uitgesmeerd spectrum in de 

waterval. 
 Er ontstaan zijfrequenties  die andere PSK gebruikers kunnen storen 



Tips 
 Varicode : de digitale code gebruikt in psk  heeft een variabele lengte. 

 De meest gebruikte (engelse) karakters gebruiken het minste aantal bits. 

 Gebruik kleine letters , die gebruiken minder bits dan hoofdletters. 

varicode variabel aantal Bits  ASCII code 8 Bits vast  



UBA Sectie ‘Guldenspoor’ Kortrijk 

En nu de praktijk  … 



Digitale modes 

 
PRAKTISCH VOORBEELD 

FLDIGI + ICOM 7400 

 
door    Tim ON5HC 



Hardware 

 PC / laptop 

 audio interface (Signalink) 

 transceiver (IC-7400) 

 werkende CAT interface 



Software 

 Signalink 

 



Software 

 Signalink 

 FLDIGI 

 



Hardware 

 Signalink audio interface 

 

 Voordelen : 

- Audio interface via USB 

- Galvanische scheiding tussen PC en TRX 

- Redelijk ‘universeel’ en goed gekend / goede ondersteuning 

- Aanpasbaar volgens TRX mbv. Jumpers 

- Bruikbaar voor diverse soorten ingangen in TRX 

- Power kan eenvoudig aangestuurd worden 



Hardware 

 Signalink audio interface 

 

 Jumper settings : 

- Afhankelijk van type & ingang toestel 

- http://www.tigertronics.com/sl_wirebm.htm 

 

http://www.tigertronics.com/sl_wirebm.htm
http://www.tigertronics.com/sl_wirebm.htm


Hardware 

 We veronderstellen : 

 

 - werkende CAT interface (PC – TRX) 

  

 - correcte jumpersettings 



Software 

 Signalink :  

 Bij aansluiten op PC wordt de Signalink herkend als een  

 USB soundcard (USB Audio CODEC) en correct geïnstalleerd 

 

 

 



Software 

 FLDIGI 

 

Download van sourceforge 

 https://sourceforge.net/projects/fldigi/?source=directory 

 

Setup uitvoeren 

 

 

 

https://sourceforge.net/projects/fldigi/?source=directory
https://sourceforge.net/projects/fldigi/?source=directory


Software 
 We gaan nu uit van : 

 - correct geïnstalleerde geluidskaart 

 - correct werkende CAT verbinding 

 

 



Software 
 Opstarten en instellen van FLDIGI 

 

Bij eerste opstart wordt de wizard opgestart waar de essentiële zaken worden ingevuld 

Essentieel : 

- Operator information 

- Audio devices 

- Transceiver control 

 

 



Software 
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Software 
 Opstarten en instellen van FLDIGI 

 

Bij eerste opstart wordt de wizard opgestart waar de essentiële zaken worden ingevuld 

Essentieel : 

- Operator information 

- Audio devices 

 

 



Software 
 Opstarten en instellen van FLDIGI 

 

Bij eerste opstart wordt de wizard opgestart waar de essentiële zaken worden ingevuld 

Essentieel : 

- Operator information 

- Audio devices 

- Transceiver control (Hamlib) 

 

 



Software 
 Indien alles correct ingesteld is dit het resultaat ;-) 

 

 



Software 
 Eens FLDIGI werkt naar behoren (RX en TX) kunnen we N1MM+ instellen 

 

 

 



Software 
 Eens FLDIGI werkt naar behoren (RX en TX) kunnen we N1MM+ instellen 
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Software 
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Software 
 Eens FLDIGI werkt naar behoren (RX en TX) kunnen we N1MM+ instellen 

 





Software 
 Eens we kunnen decoderen, kunnen we de rest ‘fine-tunen’ 

 

 - macro’s in N1MM+ 

 - extra macro buttons in FLDIGI zelf 

 - signal browser  

  

  

 



Straks de praktische problemen oplossen  
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