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2018/10/1 Revised 

Jak pracovat  FT8 s Logger32 ver3.50.367 
Tento dokument vysvětluje obecné informace o tom, co Logger32 poskytuje pro provoz FT8 pomocí WSJT-X nebo 
JTDX. Podrobnější informace naleznete v sekci UDP BandMap v nejnovější nápovědě aplikace Logger32. 

UDP BandMap 

 
 
 

1. Logger32 zobrazuje dekódované značky s  dalšími informacemi  na  UDP BandMapě. 

2. Značky jsou podsvíceny  stejnými barvami jaké máte konfigurovány v tabulce DX Spot highlight color.  
(Volající CQ, Země neudělaná na tomto pásmu a módu, Země neudělaná na tomto pásmu atd atd) 

3. Zobrazuje "X" (to znamená QSO B4) a barevný čtvereček "uživatel LoTW/OQRS" pro každou značku. 

4. Pokud chcete, skrývá značky udělané B4 (before - dříve) . 

5. Označí  specifickou značku, kterou bude WSJT-X/JTDX automaticky volat.  
      WSJT-X: bude ji volat po jejím příštím CQ. 
       JTDX    : bude ji volat jakmile příště pošle  CQ / 73 / RR73 
 

 

Automatické logování 

Když je QSO uloženo ve WSJT-X / JTDX, pak se toto QSO automaticky uloží do deníku Logger32, pokud je v 
menu Config UDP BandMap zaškrtnuta volba Allow automatic QSO logging Povolit automatické uložení  QSO  

WSJT-X: 
V tabulce Setting ve WSJT-X by mělo být zatrženo Prompt me to log QSO. 
Když WSJT-X vyšle 73/RR73 tak se otevře vyplněné okno Log QSO. Když kliknete  “OK” tak je QSO uloženo ve  
WSJT-X i v Logger32. 

JTDX: 
V tabulce Setting JTDX by mělo být zatrženo Enable automatic logging of QSO. 
Když JTDX pošle 73/RR73 tak je QSO uloženo do JTDX i Logger32. 
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Posílání DX Spotů 
 
 

 

 

 

 

Pokud to preferujete, Logger32 automaticky vytvoří DX Spot pro každé QSO uložené z WSJT-X/JTDX.. Detaily 
najdete v helpu Logger32 v menu Setup. 

 
 
Menu Start 

 

 

Položka menu Start byla přidána od ver3.50.364. Uživatel bude těžit z menu Start, která nejen otevře / zavře 
WSJT-X / JTDX, ale poskytne mu toho mnohem více. 

a. Klikněte na tlačítko Start a příslušnou položku jako JTDX. Logger32 pošle makra do rádia, zavře rádiový port 
Logger32 a nakonec otevře JTDX. Zavírací  "X" v záhlaví JTDX je skryto. 

b. Kliknutím na JTDX (s fajfkoui). Logger32 zavře JTDX, otevře radio port Logger32 a nakonec pošle makra do 
radia. 

c. Jestliže při otvírání WSJT-X/JTDX pracuje CW machine, pak CW machine zavře. CW machine se automaticky 
otevře znovu, když  je WSJT-X/JTDX uzavřen. 

d. Je-li  radio během otevření WSJT-X/JTDX ve split módu,  tak radio split mód vypne. Musíte přidat command 
makro Split off a $SplitVisualAlertOff$ jako command “...before starting....”. 
Po zavření WSJT-X/JTDX se radio vrátí automaticky do split. 

e. Když během práce WSJT-X/JTDX  kliknete na libovolný CW DX spot tak to pracuje následovně, jako když je 
WSJT-X/JTDX zavřený. 
(1) CW machine se automaticky otevře. 
(2) Pokud má spot split info v poli comment, radio se přepne do split on. 

f. Když během práce  WSJT-X/JTDX kliknete na ikonu  CW machine v nástrojové liště, tak se WSJT-X/JTDX 
zavře a CW machine se otevře. 
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Přídání / editace položek Start menu  a maker pro ’’....before opening...” a ”...after closing...” 
 
    ...před otevřením   ...po zavření 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 Různé příkazy / makra lze použít, pokud  
  chcete něco   spustit před otevřením  
  WSJT-X / JTDX a po uzavření   WSJT-X /   
  JTDX. Viz vzor vedle. 
 
 
  U Radio 1 (K3) pošle Split OFF, Split  
  vizuální  upozornění a nastaví Power 50W  
  před otevřením WSJT-X / JTDX a  po  
  uzavření WSJT-X / JTDX  nastaví výkon  
  100W. 
 
 
   Pro RAdio 2 (IC7300) pošle Split OFF,  
  vypne Split  vizuální výstrahu, NB OFF,  
  NR OFF a nastaví Power 50W před  
  otevřením WSJT-X / JTDX a po uzavření   
  WSJT-X / JTDX nastaví výkon 100 W. 

 
 

Cherry-picking  Vybírání třešní  
Chcete-li tuto funkci aktivovat, klikněte v menu na tlačítko Config. Zaškrtněte políčko Enable automatic cherry-
picking Povolit automatické vybírání třešní. V dolní části UDP bandmap se zobrazí stavový řádek  Zatrhněte  
Cherry-picking 

Logger32 může odeslat odpověď do JTDX nebo WSJT-X pro automaticky vybrané značky. Když JTDX nebo 
WSJT-X obdrží odpověď na zprávu, pak předá zprávu která odpovídá odpovědi. 

JTDX umožňuje odpovědět na zprávu CQ / 73 / RR73, ale WSJT-X umožňuje odpovědět pouze pro CQ.  
a) Toto nebude dělat duplicitní QSOs Band/Mode 
b) Rozpoznává CQ, CQ DX a CQ mimo váš kontinent Všechny ostatní jsou ignorovány. 
c) Volá značky se zvýrazněnou DXCC (na základě uživatelské konfigurace v tabulce barev DX spotů. 
Volá stanice se zvýrazněnými Gridsquares (na základě  nastavení uživatele v tabulce barev UDP BandMapIt  
Náhodně vybírá zvýrazněné volací značky nebo stanice se zvýrazněnými Grid Squares. 
d) Pamatuje si volací značku stanice, která zachytila jeho volací značku uprostřed QSO. Po dokončení aktuálního 
QSO (nebo pokusu o QSO) Logger32 automaticky odpoví stanici, která volala 

73 de aki ja1nlx 


