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Resumo- O JT65 — nome em homenagem a Joe Taylor, seu criador — é o 3º protocolo
construído para software WSJT, utilizado para comunicações de radio de baixa potência.
Desenvolvido e lançado no final de 2003 e propondo-se a atender sinais muito fracos e de
variação lenta, como os encontrados em comunicações Terra-Lua-Terra (TLT), utiliza-se
de M-FSK e FEC com o código Reed-Solomon para garantir a integridade das mensagens.

O objetivo central do trabalho é decodificar sinais fracos utilizando RTL-SDR, realizando
experimentos acerca de sinais fracos utilizando JT65 e compararando o sistema em questão
com outros modos digitais. Propõe-se, assim, servir como um tutorial de funcionamento
para aquisição e decodificação destes sinais para contribuir com a comunidade de engen-
heiros, pesquisadores, técnicos, hobbistas e entusiastas no acervo de documentação técnica
acerca do modo digital JT65.
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1 Introdução

Junto às primeiras emissões de rádio no final do século XIX, surge o radioamadorismo.
A escassez de produtos fabricados era intensa, mas a curiosidade na comunicação à distân-
cia era crescente. Com isto diversas pessoas começaram a montar seus próprios equipa-
mentos e antenas de forma caseira para experimentação e deu-se então o início desse hobby
mundialmente conhecido.

Os radioamadores dependiam intensamente do meio de propagação estar em condições
ideais para a comunicação, o que era contornável com uma alta potência e baixa frequên-
cia nas ondas de forma que o ruído não fosse tão agressivo para a informação. Apesar de
bastante simples, esse formato carece de antenas grandes e alto custo energético.



Com a evolução das tecnologias desejou-se que as ondas tivessem muito mais taxa
de transmissão e suas frequências foram crescendo até que surge uma nova tecnologia:
as modulações digitais. (SKLAR, 2001) Utilizando-a é possível fazer a transmissão de
frequências muito mais altas, saindo da faixa dos KHz para os MHz e consequentemente
aumentando muito as taxas de transmissão de informações com pouca sensibilidade a
ruídos.

Onda curtas ou High Frequency (HF) são utilizadas no campo das radiocomunicações
para referir as estações e as tecnologias de radiotransmissão que utilizam frequências com-
preendidas entre os 3 - 30 MHz. Nesta frequência predomina a propagação ionosférica que
permite cobrir extensas regiões e atingir pontos da superfície terrestre situados a milhares
de quilômetros de distância a partir de uma única antena emissora, como mostrado em
[1].

Figure 1 - Propagação ionosférica

Fonte: (ROMANCHIK, ).

O protocolo J65 faz uso de QRP, que é uma sigla do código Q internacional que
significa "Devo diminuir minha potência de transmissão?" e tem por objetivo estabele-
cer comunicação bilateral utilizando potência de até 5 Watts. Esta é uma modalidade
que exige dedicação especial do praticante, já que necessita-se de experimentações do
sistema irradiante (antena), como também do aparelho (emissor-receptor) propriamente
dito, visando contatos com maiores distâncias.

Outras comunicações que utilizam QRP são
Entre as diversas modalidades de transmissões para os modos digitais temos o pro-

tocolo de modulação digital Joe Taylor 65 (JT65) que foi desenvolvido em 2003 para uma
comunicação TLT ou "ricochete lunar", onde as ondas de rádio se propagam a partir de
um transmissor da Terra direcionado através da reflexão da superfície lunar e de volta
para o transmissor. Obviamente, os sinais de retorno são bastante atenuados.

Logo foi descoberto que o JT65 também permite comunicação mundial no HF bandas
com baixa potência, antenas modestas, e uso espectral eficiente. Milhares de amadores
agora usam JT65 regularmente, fazendo contatos em todas as bandas de 160 metros
através de microondas. JT65 usa transmissão cronometrada e recebendo sequências de
um minuto de duração. As mensagens são curtas e estruturadas de modo a agilizar trocas



mínimas entre dois operadores amadores. A maioria das mensagens contém dois indica-
tivos e um localizador de grade, relatório de sinal, reconhecimento ou aprovação; um dos
tokens CQ, QRZ ou DE podem ser substituídos para o primeiro indicativo. Alternati-
vamente, uma mensagem pode conter até 13 caracteres de texto. Todas as mensagens
são compactadas de forma eficiente em exatamente 72 bits de informação digital.(CODE,
2016)

Uma das principais razões para o sucesso e a popularidade do JT65 é o uso de um
forte código de correção de erros. Antes da transmissão, cada mensagem de 72 bits é
dividida em 12 símbolos de seis bits e aumentados com 51 símbolos adicionais de correção
de erros em formação. Esses 51 símbolos de paridade são calculado de acordo com a teoria
da informação regras que maximizam a probabilidade de decodificando corretamente a
mensagem, mesmo que muitos símbolos sejam recebidos incorretamente. O código JT65
é adequadamente descrito como um curto código de Reed-Solomon de baixa taxa de com-
primento de bloco baseado em um alfabeto de 64 símbolos. Personagens neste alfabeto são
mapeados em 64 diferentes frequências para transmissão. Os códigos Reed Solomon são
amplamente usados para garantir a confiabilidade na transmissão de dados e armazena-
mento. Em implementações de hardware, a decodificação é geralmente realizada com um
procedimento como o algoritmo Berlekamp-Massey (BM), baseado em decisões difíceis
para cada um dos valores de símbolo recebidos.

2 Objetivos:

2.1 Objetivo Geral:

• Decodificar sinais fracos JT65 utilizando RTL-SDR

2.2 Objetivos Especificos:

• Realizar experimentos acerca de sinais fracos utilizando JT65

• Comparar o sistema JT65 com outros modos digitais

• Apresentar um tutorial de funcionamento para aquisição e decodificação de sinais
JT65

• Contribuir com a comunidade de engenheiros, pesquisadores, técnicos, hobbistas e
entusiastas no acervo de documentação técnica acerca do modo digital JT65

3 Metodologia

Para realizar as capturas neste experimento utilizaremos:

3.1 Computador ASUS S500C

• Processador: Intel Core i7 3517U

• Adaptador Gráfico: Intel HD Graphics 4000



• Sistema operacional: Ubuntu 20.04

3.2 Transceiver

• NooElec - R820T SDR & DVB-T - NESDR Mini

• Antena de 7 cm

3.3 Software

Linux WSJT 9.0

3.4 Procedimento

Realizaremos a instalação dos componentes físicos integrando as portas USB do com-
putador e instalando o software citado acima. Após averiguar funcionamento, começare-
mos os testes para os protocolos FSK441,JT6M,JT65,JT9,FT8 e FT4. Concluída a coleta
dos dados os mesmos serão comparados perante as mais semelhantes condições para que
possamos concluir qual é o mais adequado para cada situação.

4 Resultados e Discussão

Com a conclusão deste trabalho é possível afirmar que os objetivos especificados
foram atingidos. O trabalho possibilitou compreender o funcionamento de modulações
digitais de baixa potência e as comparou quanto a eficiencia na aplicação, conforme a
literatura. Sendo os testes automatizados o que levou a encontrar diversos erros comuns
de compilação, assim sendo mais fácil e ágil de corrigí-los. Em uma equipe com um número
elevado de pessoas trabalhando na captura de dados, seria mais expressivo as diferenças
entre as modulações, devido a quantidade e a frequência em que os testes seriam realizados.
Através do ambiente de testes de hardware também foi possível comprovar a consistência
do sistema, visto que foram variados os locais, horários e clima, forçando o erro em alguns
casos para que fosse explícito no relatório os tipos de problemas possíveis em determinado
cenário.
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