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1 Slovo úvodem
Tento průvodce v angličtině je dostupný po kliknutí na menu Help a volbou Online User Guide.

Jedná se o základní nastavení, které by vás mělo dostat do éteru. Tato uživatelská příručka
neobsahuje žádné technické informace o dekódovacích algoritmech nebo matematice.
Existuje mnoho různých konfigurací - a každé zařízení je mírně odlišné, ale s metodicky
probíhajícími myšlenkami nastavení můžete nastavit stanici tak, aby byla "správná".
Předpoklady:
Používat operační systém Windows. Tyto pokyny jsou založeny na systému Windows,
protože to je to, co používám i já. Rozdíly v systému Linux by měly být podobné.
Máte rádio se zvukovou kartou, které lze připojit k počítači a rádiu (např RigBlaster,
Signalink apod.) Některá novější rádia mají vestavěné zvukové karty s přímým vstupem do
počítače.
Pokud plánujete používat ovládací přes CAT, pak musíte mít nějaký kabel, který umožní
spojit rádio a počítač. Nebo máte nějaký software, který umožní CAT ovládání vašeho rádia
(např. Ham Radio Deluxe, DX Labs Suite, Omnirig apod.).

2 Přehled FT8
Tento mód byl vyvinut společností WSJT Development Group pod vedením Josepha Taylora,
K1JT a je rychlý! Musíte být ve hře, abyste držel krok a je velmi snadné překonat rychlost, že
se to všechno stihne.
Doporučení před tím, než "vstoupíte"
sledovat, sledovat a ještě víc sledovat!
Můžete se hodně naučit z toho, jak fungují ostatní stanice, co to dělají správně, i špatně. Také
se seznámíte s funkcí Auto Sequencing a jak to funguje v rámci JTDX je to odlišné od WSJT-X.
K dispozici je kompletní kapitola Auto Sequencing a CHCE vám pomoci si ji přečíst pravděpodobně i několikrát... nechte to usadit ve vaší mysli a nastavte ovládání, které
vyhovují vašemu stylu.
Především se bavte!
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3 Instalace JTDX
Instalace JTDX je velmi přímočará, spustíte ji kliknutím na instalační soubor, například
JTDX-18.1.0.63-win32.exe.

Zatrhněte checkbox pro vytvoření ikony na
ploše

Používejte novou složku pro každý krok,
který instalujete
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3.1 Soubor JTDX.INI
Soubor JTDX.INI je zodpovědný za ukládání nastavené konfigurace a pro přechod do složky
s těmito soubory klikněte na File - Open Log Directory

Složka C:\Users\%username%\AppData\Local\JTDX obsahující soubor JTDX.INI je
vytvořena při prvním spuštění programu a zůstane, pokud program není odinstalován.
Struktura dat v tomto souboru se může u různých verzí JTDX lišit. Kompatibilita souboru
JTDX.INI s předchozí verzí softwaru je uvedena v poznámkách k vydání.
Po upgradu programu JTDX se doporučuje přejmenovat starý soubor JTDX.INI podle
informace z poznámek k vydání, všechna nastavení se resetují na výchozí hodnoty, pokud je
tento soubor vymazán.
Tento soubor smí být smazán pouze v případě, že je JTDX zavřen, jinak program JTDX
obnoví původní JTDX.INI ze záložní kopie

3.2 Desktop Shortcut Icon
Pokud by uživatel chtěl použít různé verze JTDX nebo více instancí stejné verze JTDX
současně, ikony se používají s klíčem '--rig-name =' definovaným ve Vlastnosti zástupce pro
spuštění softwaru.
Tímto způsobem bude každá instance běžícího programu používat vlastní nastavení
konfigurace a log, který se nachází ve složce definované klíčem --rig-name =.
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3.3 CALL3.TXT
Soubor HF CALL3.TXT, který přichází společně s programem JTDX, obsahuje volací značky
a data lokátorů použité pro označování dekódů a detekovaných falešných dekódů.
Musíte zkopírovat soubor CALL3.TXT do adresáře deníků, abyste získali seznam pracujících
dekodérů.
Nejnovější verze je ke stažení na adrese http://jtdx.tech

3.4 Deníkové soubory
Soubor wsjtx_log.adi se používá pro logování QSO, může být použitý pro export ADIF z
jiného logbooku pro JTDX, pokud je zkopírován do souboru wsjtx_log.adi.
Staré soubory wsjtx_log.adi a CALL3.TXT se zkopírují do nového adresáře deníků, pokud je
upgrade ze starší verze programu JTDX do verze JTDX v18.x

4 Synchronizace PC času
Je důležité, aby byl čas počítače synchronizován na -0,2 / + 0,5 sekundy s UTC, když všichni
operátoři dosáhnou podobnou časovou přesnost, může být dosaženo maximálního výkonu
dekódování pomocí programu JTDX.
Pro časovou synchronizaci se použije klientský software NTP, interval aktualizace 5 hodin by
byl dobrý pro většinu počítačů. Zkrácený interval aktualizace času se použije pro nestabilní
nebo nízké rychlosti připojení k internetu.
Ujistěte se, že v počítači je nainstalován a spuštěn pouze jeden klientský software NTP.,
Pokud je v počítači spuštěno více klientů NTP současně, bude docházet k nestabilní
synchronizaci času. Zkontrolujte, zda je automatická synchronizace času systému Windows
vypnuta.

Software antivirové ochrany a nekvalitní připojení k Internetu mohou způsobit zpoždění
šíření internetových paketů a v důsledku tohoto zpoždění špatnou synchronizaci času. Ujistěte
se, že analýza internetových paketů je v antivirovém softwaru vypnuta
Různý klientský software NTP je k dispozici na Internetu, je zde jen příklad nastavení
pro software NetTime verze 3.20 Alpha 1.
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Můžete změnit název hostitele časového serveru na server NTP blízký vaší lokalitě, abyste se
vyhnuli zpoždění při přenosu.
Pokud je časový posun po automatické aktualizaci času větší než 100 ms, aktualizaci času
ručně tlačítkem Update now (Aktualizovat nyní) lze použít k posunutí časové chyby pod
hodnotu 100 ms.

Pokud vidíte signály na vodopádu, ale nedekódujete je, pak zkontrolujte čas!
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5 Nastavení PC Soundcard
Program JTDX pracuje se vzorkovacím kmitočtem 48 kHz a zvukovým tokem s hloubkou 16
bitů. Chcete-li se vyhnout převzorkování a degradaci dekódování, doporučuje se konfigurovat
vstup a výstup (záznam a přehrávání) zvukových zařízení v operačním systému pomocí těchto
nastavení. Konfigurace v otevřených zvukových zařízeních systému Windows 7/8/10:

Nastavení výstup Soundcard (TX)
Zvolte audio zařízení které chcete použít pro JTDX a přejděte na Properties - Advanced
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Upravte úroveň Výstupu zvukové karty tak, aby úroveň ALC připojeného rádia
nepřekročila limity uvedené v uživatelské příručce rádia.
Je těžké překonat mýtus, že ALC by mělo být 0 (nula) a každý pohyb ručky
ALC je špatný

Vypněte v rádiu všechny kompresory nebo DSP ekvalizéry !
Většina moderních transceiverů má funkci Monitor pro příposlech vysílaného signálu,
použijte ho a zajistěte, aby byla vaše modulace hlasitá, ale ne přebuzená!
Máte-li v okolí kamaráda, nechte ho podívat se na váš signál, ale vězte že přijímače by mohly
být také přebuzené.
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Nastavení vstupu Soundcard (RX)
Vyberte správné vstupní zařízení a klikněte na Vlastnosti – Pokročilé.

Nastavte Vstupní úroveň zvukové karty až JTDX Audio Input Meter ukáže mezi 30 - 50 dB.
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Stejná nastavení se použijí pro virtuální zvukový kabel, pokud se používá pro vysílač s SDR
přijímačem nebo Web SDR přijímače k JTDX.

Pokud je v počítači nainstalována pouze jedna zvuková karta, bude ji operační systém
Windows konfigurovat jako výchozí zvukové zařízení a některé další aplikace, jako je
například webový prohlížeč nebo Skype může změnit vzorkovací frekvenci zvukové
karty vedoucí k degradaci výkonu dekódování JTDX.
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6 Ovládací Panel JTDX
6.1 Vodopád

Waterfall

Pokud nejsou zobrazené ovladače vodopádu, pak tento

checkbnox není označený.

S tímto nastavením budou signály mezi 500Hz a 3100Hz ve vaší šířce pásma TRX dekódovány.
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6.2 Hlavní ovládací okno

Hlavní Menu

Main Control Window

Main Menu, jehož položky projdeme krok za krokem.

Přijímací okno (levé), zde vidíte všechny přijímané zprávy.
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Hlavní ovládací okno

Main Control Panel

Sekundární přijímací okno (pravé), toto zobrazí pouze dekódované signály obsahující vaši
značku. A také budou zobrazené vaše vysílané zprávy, pokud to povolíte.

Panel Monitor
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Funkční tlačítka, přesunutí kurzoru myši nad tlačítkem vám poskytne krátký popis.

· Tlačítko Enable TX
To umožní vysílání buď vygenerované zprávy nebo volné textové zprávy

· Tlačítko Halt TX
Bezprostředně ukončí jakékoliv vysílání.
Použijte ho prosím 2 sekundy. předtím, než znovu stisknete tlačítko Enable TX.
· Tlačítko Log QSO
Manuálně uloží aktuální QSO-data do souborů wsjtx.log a wsjtx_log.adi.
· Tlačítko Erase
Levé tlačítko myši vyčistí levé přijímací okno, pravým tlačítkem myši se vyčistí pravé okno.
Při každém dvojkliku se vyčistí obě okna.
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· Tlačítko Hint
Tlačítko Hint (Tip) aktivuje čtyři dekodéry, z nichž každý je založen na odpovídajících filtrech.
Níže uvedený obrázek ukazuje způsob použití dekodérů v programu JTDX.

Tři dekodéry Hint používají data ze souboru CALL3.TXT, čtvrtý dekodér Hint používá data z
okna "DX call" a "DX Grid".
První dva dekodéry Hint pracují v širokém pásmu a zaměřují se na zprávy CQ / CQ DX,
poslední dva pracují na frekvenci RX QSO a používají celou sadu standardních zpráv včetně
RO, RRR, RR73, 73:
celkem 66 zpráv na každý volací znak z CALL3.TXT nebo z oken "DX Call / DX Grid".
Tato sada zpráv je kódována stejným způsobem jako software pro přenos zpráv a každé
kódové slovo je porovnáno s použitím demodulované korelační funkce.
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Generování sady kódových slov může trvat až 20 ... 50 sekund v závislosti na frekvenci
procesoru. Tento proces je spuštěn jednou a poslední dva dekodéry Hint jsou spuštěny
kandidátem na přijímací frekvenci QSO.
Vytvořená množina kódových slov je přidělena do paměti a každý další interval příjmu bude
dost rychle dekódován.
Existují dvě prahové hodnoty, které se používají při rozhodování, pokud je zpráva správně
dekódována Hint: vzdálenost mezi prvním a druhým nejlepším kódovým slovem a absolutní
hodnotou korelační funkce.
K dekódovaným hlášením Hint je přidán symbol hvězdičky '*', který uživateli umožňuje
rozlišit nápovědu dekódovanou z BM / FTRSD. Tento symbol se také používá k zakázání
zasílání dekódovaných zpráv Hint na server pskreporter.info / pskmap.html, protože některé
z nich mohou být dekódované nepravdivě.
Jsou tam nevyhnutelná falešná dekódování Hint způsobené vysokou citlivostí dekodérů Hint,
všechny mají v dekódované zprávě skutečně existující volací znaky. Podobně jako při příjmu
slabého signálu CW / SSB. Je-li přijatá zpráva špatná, je na uživateli, aby se rozhodl sám.
Počet falešných dekódování Hint závisí na linearitě přijímací cesty, signál převzatý z SDR
přijímače s digitálním zvukovým tokem má méně falešných dekódů, počet falešných dekódů
bude vyšší, pokud jsou v cestě příjmu intermodulační produkty.
· Tlačítko SWL
Režim SWL zajišťuje maximální efektivní dekódování, ale potřebuje rychlý procesor
· Tlačítko AGCc
Použijte je pouze tehdy, pokud je AGC ve vašem přijímači spuštěno signály JT na začátku Rx
intervalu. Změna hladiny šumu ve vodopádu může být použita jako kritérium ukazující, že
AGC je v přijímači spuštěno.
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· Tlačítko Filter

Tlačítko filtru omezuje dekódování signálů JT65 až na šířku pásma 400 Hz a výstup
dekódovaných zpráv na obrazovku až na šířku pásma 100 Hz. Filtr je centrován relativně
vzhledem k synchronizačnímu vzorku (spodní frekvence značky JT65 zelené Rx značky v okně
Wide graph).

Šířka pásma 400 Hz je vyžadována v podmínkách přeplněného pásma, aby bylo možné
dekódovat a odečíst hlasitě signály s kmitočtem překračujícím frekvenci QSO.
Šířka pásma 100 Hz pro zpřístupnění zprávy na obrazovce umožňuje uživateli zaměřit
pozornost poblíž přijímací frekvenci QSO.
Počet pokusů o dekódování je redistribuován na menší počet kandidátů, což mírně vzrůstá
pravděpodobnost dekódování signálů, pokud je použito tlačítko "Filtr".
Funkce filtru s nastavenou šířkou pásma je k dispozici také pro módy JT9 / T10 / FT8!
· Tlačítko Decode
Poslední interval příjmu nebo poslední přehrávaný wav soubor budou dekódovány znovu,
pokud kliknete na tlačítko Decode.
Mohlo by být užitečné, kdyby uživatel změnil libovolnou kombinaci tlačítek Filter / Tip / SWL.
Dvojklik levým tlačítkem myši na Wide Graph umožňuje zvolit požadovaný signál frekvence /
JT65 a aktivuje tlačítko "Decode". Pravděpodobnost dekódování signálu JT65 na této
frekvenci se zvýší jako existuje lepší algoritmus pro Rx frekvenci QSO.
· Tlačítko Clear DX
Použijte je k vyčistění oken DX Grid a DX Call, pokud data nejsou potřeba, takže byste se
mohli vyhnout některým falešně dekódovaným značkám.
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Panel Message generator Generátor zpráv

Stavová lišta

20

7 Menu Nastavení

Settings-Menu

Je jen několik nutných nastavení a ty, s několika volitelnými, by vás měly dostat na začátek.
Spusťte JTDX a klikněte na File - Settings

V menu Setting (Nastavení) si všimněte šipky v pravém horním rohu (červený rámeček).
bude přesouvat záložky napříč pro výběr dalších možností.

a touto se přesunete na začátek menu Nastavení.
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7.1 General Settings
Detaily stanice

Toto jsou povinné údaje, protože JTDX nebude schopen vyplnit pole nebo provádět QSO,
pokud neví, kdo jste.
My Call : vaše značka
My Grid : váš maidenhead grid lokátor na 4 nebo 6 znaků. Vysílané budou pouze 4 znaky.

Generování zpráv pro držitele složených značek typu 2:
Protože se jedná o základní nastavení, jen abyste mohli začít, pokud nepoužíváte složené
značky (např. PA/DK7UY/p), bude pravděpodobně nejlepší použít default nastavení.
Když už systém pracuje a chcete pracovat z jiného místa / státu / země atd., pak toto budete
muset mít nastavené.
V části Help - Short list add-on prefixes and suffixes najdete seznam prefixů a suffixů.
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Display

Blank line between decode periods
Zatržení tohoto boxu vloží linku mezi každou dekódovanou sekvenci

Užitečné, pokud existuje spousta dekódovaných řádků, pak vidíte na první pohled,
kde každý nový cyklus dekódování začal.

TX messages to RX frequency window
Vloží každou vysílanou zprávu dio pravého okna s jiným podbarvením
Show DXCC names
Je-li zatrženo zobrazí název DXCC entity v levém okně

Show prefix not name
Je-li zatrženo zobrazí jen prefix a ne celé jméno

Application Font
Rolovací seznam volby fontu
Decode text font
Volba fontu dekódovaného textu
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Behaviour

Monitor off at startup
Pokud označíte tento box monitor bude při startu programu vypnutý.
( Původní text - Pokud není zatržený, pokusí se dekódovat na začátku každé minuty
Decode at t = 52 s
Dekódování startuje ve 52 sekundě každé minuty (JT65, JT9, hlavně použité pro VHF)
VHF: Allow frequency change while transmitting
Dovolí přesunout Tx na jinou frekvenci během Tx cyklu, např. pozdě dekódovaná zpráva
Monitor returns to last used frequency
Není dosud aktivované
CW ID after 73
Po vyslání 73 vyšle vaši značku CW
Tx watchdog timer
Zastaví vysílání po předem stanoveném počtu minut, takže pokud byste byli zavoláni
a zapomenete vypnout Tx, nezpůsobíte QRM
Periodic CW ID interval
Nastavte v minutách, jak často se vaše volací značka odvysílá CW
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7.2 Radio Settings

Tato stránka nastavení je ta, která způsobuje většinu bolesti hlavy, ale opravdu to není tak
těžké. Pokud používáte ovladač radia CAT, zkontrolujte jeho nastavení a zapište je dolů.
Rig:
Pokud používáte Hamlib, pak najděte vaše rádio v seznamu (nebo nějaké velmi blízko)
Pokud používáte Ham Radio Deluxe, vyberte toto.
Pokud používáte DX Lab Suite Commander, vyberte ho.
Pokud používáte Omnirig, vyberte to.
Pokud nepoužíváte nic, vyhledejte to v seznamu a vyberte to.
Vyberte parametry sériového portu pro CAT ovládání.
Vyberte kteroukoli PTT metodu, kterou používáte.
Zvolte Zdroj vysílaného zvuku (je-li k dispozici)
Dočasně ponechte Mode a Split provoz na None.
Klikněte na Test CAT
Pokud je všechno dobré, tlačítko by mělo být zelené.
Pokud tomu tak není, zkontrolujte sériová nastavení. Je správný port? Dobré baudy?
Klikněte na Test PTT
Znovu, tlačítko se změní na zelené a radio zaklíčuje.
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Speciální poznámky ke Split provozu.
Ovládání Split spolu s CAT ovládáním TRXu se primárně používají k zabránění vyzařování
harmonických NF signálů, umožňují uživateli nastavit úroveň NF signálu jednou a vyhnout se
neustálým změnám ovládání této úrovně při změně NF frekvence.
Funkce Split umožňuje také vysílat signály JT65 v rozsahu 0 ... 500 Hz vodopádu a JT9
signály nad 2500 Hz bez snížení výstupního výkonu a přetížení NF linky na vysílači.
Tato funkce je zděděna ze software WSJT-X a JTDX bude vždy udržovat vysílaný NF kmitočet
v rozsahu 1500 ... 2000 Hz, TX frekvence VFO se mění pomocí CAT rozhraní s krokem 500 Hz
v závislosti na NF TX frekvenci na vodopádu.
Jednoduchý příklad pochopení funkce Split provozu:
Řekněme, že TX VFO je nastaveno na 7076.0 KHz.
Pokud je NF Tx frekvence ve vodopádu nastavena na 900 Hz, Tx frekvence VFO se změní na
7075.0 kHz (- 1 kHz) a program dodá vysílači NF signál 1900 Hz (+1 kHz). Signál u protistanice
bude na vodopádu na stejném místě.
Pokud je NF Tx frekvence ve vodopádu nastavena na 2300 Hz, Tx frekvence VFO se změní na
7076,5 kHz (+ 500 Hz) a program dodá vysílači NF signál 1800 Hz.
Krok ladění Tx VFO se rovná 500 Hz, to je stejné pro provoz Split/Rig a Split/Fake it.
Funkci Split/Rig používá jak VFO A, tak VFO B transceiveru, jedno pro příjem, druhé pro
vysílání.
Funkce Split/Fake It je navržena tak, aby podporovala vysílače s jediným VFO, a v tomto
režimu bude frekvence VFO změněna při každém přechodu vysílání k/od na příjem a může
být viděna na obrazovce radia pro Split A / B
Jednoduchý příklad, který lze použít pro zvukovou indikaci, je při Split Rig "Off"
Nastavte zvukový signál do PC reproduktoru, nastavte velmi nízkou hlasitost !!!!!!, v okně Dx
call zadejte značku a pak stisknutím tlačítka dB (ve druhé sadě Tx maker) aktivujte zvukový
tón jen z PC reproduktorů zatímco se zobrazí dummy Tx, přesouvejte Tx kurzor nahoru a
dolů po vodopádu, a poslouchejte rozdíly tónů v PC reproduktorech?
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7.3 Audio Settings

Vyberte Soundcard Input a Output.
POZNÁMKA: Jedná se o zařízení přiřazená k vašemu rádiu, nikoliv k reproduktorům v
počítači.
NEVYBÍREJTE výchozí zvukovou kartu systému Windows, protože vygeneruje všechny
"dings", "pops" nebo "melodie" ze systému Windows a budou vysílány prostřednictvím
rádia.
Přečtěte si prosím online nápovědu k úplnému nastavení zvuku.
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7.4 Sequencing

Zastaví TX, pokud operátor kterého jsem volal odpověděl jinému operátorovi - pokud je zaškrtnuto,
bude vysílání zakázáno. Ostatní funkce jsou momentálně vypnuty.

7.5 Tx Macros

Makra se používají k odesílání často používaných zpráv - výše uvedených příkladů.Chcete-li
do seznamu přidat novou zprávu, zadejte do vstupního řádku v horní části požadovaný text
(až 13 znaků) a potom klikněte na tlačítko Add.
Chcete-li odstranit zprávu, klepněte na zprávu a poté na Delete.
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7.6 Reporting

Logging
Logoování
Prompt me to log QSO - pokud je zaškrtnuto, vyskakovací okno vyzve k uložení
QSO po odeslání RR73 nebo 73
Convert mode to RTTY - je-li zatrženo, převede se název logovaného módu na RTTY
dB reports to comments - je-li zatrženo, umístí přijatý a vyslaný report dB do pole
commentog
Clear DX call and Grid after Logging - pokud je zatrženo, po uložení bude
vymazáno pole DXcall i Grid
Clear DXcall and Grid on exit - je-li zatrženo, vymaže DX a Grid při ukončení JTDX
External logbook connection (propojení s externim deníkem)
TCP Server: pokud váš externí deník používá protokol TCP, zadejte zde jeho adresu
TCP port: a jeho port TCP zde
Enable data transfer to external log - je-li zatrženo, povolí se 2 výše uvedená nastavení
Network Services
Enable eQSL sending - pokud se přihlásíte k eQSL.cc a chcete, aby JTDX nahrával vaše QSO
automaticky, pak budete muset vyplnit následující informace a zaškrtnout toto políčko.
Username: stejné jako pro přihlášení do eQSL.cc
Password: stejné jako pro přihlášení do eQSL.cc
QTH Nickname: stejná, jakou používáte na eQSL.cc
Enable PSK Reporter - je-li zatrženo, pošle vaše údaje a dekódované zprávy na
pskreporter.info
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UDP Server
Pokud používáte program jako JT-Alert (www.hamapps.com), potřebujete kopírovat tato
nastavení z toho programu.
UDP Server:
UDP Server port number:
Accept UDP requests : označte, pokud používáte JT-Alert
Notify on accepted UDP request : označte, pokud používáte JT-Alert
Accepted UDP request restores window : označte, pokud používáte JT-Alert
Prevent spotting callsigns with the unconfirmed callsigns via UDP : je-li zaškrtnuto,
neprojdou dekódy označené ? na JT-Alert
Všimněte si prosím:
Vícenásobné instance JTDX vyžadují u každé instance použití jiného čísla portu
2236, 2237, 2238, 2239 atd.
Pokud používáte deník Log4OM, vyžaduje to, že pokud JT Alerts používá port, je třeba
nastavit JTDX na použití odlišného čísla - Log4OM používá "2236", JTDX nastavte na 2237"

7.7 Frequencies

Je-li seznam kmitočtů prázdný, kliknutím na tlačítko RESET jej obnovíte.
(zkontrolujte místní předpisy o frekvencích).
Kliknutím pravým tlačítkem ve spodním okně umožníte uživateli přidat popis antény podle
pásma na Reportér PSK např. 25 m Longwire, 3 el Yagi a pod
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7.8 Oznámení

Notifications

Nastavte barvy podle svých požadavků
Prosím podívejte se na demonstrační video na www.jtdx.tech.

7.9 Filters

Hide messages from continents

Skryjte zprávy ze světadílů

Africa, Antarctica, Asia, Europe, Oceania, North America, South America – zatržením boxů se
nebudou zobrazovat zprávy z kontinentů.
Hide decoded free messages – nezobrazovat zprávy s volným textem
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Show CQ messages only – zobrazovat pouze CQ zprávy
Show CQ/RRR/RR73/73 messages only – zobrazovat pouze zprávy CQ/RRR/RR73/73
Tyto funkce mohou zmírnit stres při pohledu na příliš mnoho dekódování v oknech
JTDX je zaměřen na DX a uživatelská volba umožňuje selektivní dekódování pokud uživatel
chce kontaktovat nebo vidět kontakty z ASIA, pouze to umožňuje tomuto uživateli
nebudou bránit jiným hovorům, to nezastaví tyto hovory před zpracováním, a to pouze
nezobrazuje ani neukazuje vybrané položky!
Pokud uživatel vybere nějaké nastavení, zabrání to zobrazování vybrané položky nebo
zobrazené v levém dekódovacím okně
Pokud si uživatel přeje vidět pouze "CQ zprávy" vybertr pouze CQ
Pokud si uživatel přeje skrýt zprávy z Evropy, vyberte tuto položku
K dispozici je ukázka těchto funkcí na adrese www.jtdx.tech

7.10 Plánovač

Scheduler

Tato funkce se používá k monitorování různých pásem, zatímco je uživatel zaneprázdněn, což
může být nastaveno přes noc na řekněme horní pásma, aby umožnily záznam dekódování na
pásmech a časy aktivity na těchto pásmech pro výzkum nebo budoucí kontakty, v UI3 tato
funkce má 4 sekundový vyzváněcí signál při změně pásma vynechaný.
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7.11 Advanced

Prohlédněte si video prezentaci na www.jtdx.tech.
Zkušební a chyba by měla být považována za nejlepší výkon a dekódování. Vyšší nastavení je
vyžadováno větší nároky na zpracování a čím déle mohou některé dekódovat
ukázat se v dekódovacích oknech.
Number of decoding attempts "širokopásmové" velikosti vodopádu uživatele. Přes odčítání
a filtry, které prochází nebo odstraňuje dekódované signály, aby bylo možné lépe zpracovat
další zpracované signály a potenciální dekódování, výchozí hodnota je 3. V počítačích s více
Zdroje lze nastavit nahoru nebo dolů tak, aby vyhovovaly počítači.
Poznámka: viz výsledky porovnávání testů Excel
Decoding passes: udává počet průchodů provedených na širokopásmových signálech, jak je
to možné vidět v maticovém obrázku.
Rx frequency decode attempts: zaměřuje se na užší šířku pásma kolem vašeho Rx
kurzoru vodopádu, to může být nastaveno vyšší pro zkušební provoz, ale může způsobit více
zdrojů používání.
Tipy rozsahu dekódování
Use frequency mask decoding: toto umožňuje další 2 dekódovací průchody a je zapnuto
výchozí pro pásma, která mají méně než 9 signálů, v porovnání to ukázalo zvýšení
počet dekódování.
T10 decoding attempts: to specifikuje další pokusy o dekódování signálů T10, obvykle
výchozí hodnota 1 je dostatečná pro oba.
Top decoding frequency: Tato funkce určuje horní hranici dekódování JT65; toto bylo
implementováno pro situaci v rušných kapelách, kde uživatelé volají nad obvyklou JT65-9
Modrý dělič na vodopádu.
Toto nastavení má také možnost automaticky měnit režimy při návratu hovoru výše
šedá značka na vodopádu s ochrannou zónou na modré dělicí čáře.
Podívejte se na obrazovku a video na adrese www.jtdx.tech
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8 Hlavní menu
8.1 File

8.2 View

8.3 Mode

8.4 Decode

8.5 Save
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8.6 AutoSeq

AutoSeq v JTDX je založen na datové struktuře QSO, kde jsou všechny CQ zprávy a všechny
zprávy s uživatelovou značkou uloženy uvnitř.
Datová struktura QSO historie bude vyčištěna, pokud bude změněno pásmo, specifická
značka může být z historie vymazána pomocí pravého tlačítka myši na tlačítku Clear DX.
Také zvláštní značky jsou vymazány z historie při přenosu zprávy "hisCall myCall myGrid".
Funkce AutoSeq je prioritně založená na prioritě seřazení podle Oznámení funkčnosti.
AutoSeq nebude reagovat na žádnou příchozí značku typu "worked B4", pokud existuje
nějaké kritérium "new one" vybrané na kartě Notification v Setting. Je na uživateli, aby
reagoval na příchozí značky B4 v ručním provozním režimu.
AutoSeq bude vybírat signál s nejlepším poměrem SNR při současném příjmu dvou nebo více
příchozích značek se stejnou prioritou nebo pokud na kartě Notification není vybráno
kritérium "new".
JTDX AutoSeq poskytuje více možností, kde si uživatel může zvolit to nejlepší podle výkonu
procesoru a potřeb uživatele.
Existují tři alternativní režimy automatického ukládání:
AutoSeq1 - 'Call first decoded till start of TX interval'. V tomto režimu bude AutoSeq
reagovat na první příchozí odpověď na vaše CQ pouze v případě, že je dekódována před
zahájením dalšího vysílání. Všechny signály dekódování během vysílání budou ignorovány.
Takový přístup umožňuje nechat jeden interval vysílání zprávy, zatímco všechny později
dekódované zprávy budou ignorovány.
AutoSeq2 - "Call decoded till start of TX interval". V tomto režimu bude služba AutoSeq
vyhledávat všechny příchozí značky až do začátku TX intervalu, pak bude odpovídat na
nejlepšímu z hlediska priority a / nebo SNR.
Všechny příchozí hovory dekódované během přenosu zpráv budou ignorovány.
AutoSeq3 - "Call based on end of decoding". Tato volba může být použita u rychlých CPU,
pokud je dostatečná šířka pásma používaná pro dekódování. AutoSeq bude čekat až do
konce dekódování a pak bude odpovídat nejlepšímu z hlediska priority a / nebo SNR. V
tomto módu může AutoSeq zahájit vysílání pomocí dříve předávané zprávy a může měnit
zprávu během vysílání. Uživatel musí být opatrný při výběru této volby v režimu
širokopásmového dekódování, jako každá změna TX zprávy. Druhá ... třetí sekunda TX
intervalu snižuje pravděpodobnost, že se tato zpráva dekóduje na nulu.
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AutoSeq4 + - 'Call and search through CQ' mesages. Tuto možnost lze použít pouze společně
s možností 2 (AutoSeq4 + 2) nebo možností 3 (AutoSeq4 + 3). Hledá příchozí značku a pokud
není pak hledá všechny dekódované CQ zprávy a vybírá nejlepší z hlediska priority a / nebo
SNR a odpoví na vybranou CQ zprávu.
Tato volba poskytuje velmi efektivní provoz ve smyslu poměru QSO.
AutoSeq volá CQ v závislosti na režimu ukládání. Zabránění plně automatickému provozu
AutoSeq - jeho cyklus se přeruší, pokud se neprovede žádná akce obsluhy.
V režimu autologingu AutoSeq vypne tlačítko Enable Tx a vyžaduje od uživatele, aby přepnul
tlačítko Enable TX znovu.
V položce Prompt me to log QSO nebo při ručním uložení, AutoSeq bude cyklus brzdit
(přepne tlačítko Enable TX na vypnuto), pokud QSO není uloženo před ukončením QSO (73
není dekódováno).
Proto software neumožní pracovat bez dozoru. AutoSeq bude pokračovat v cyklu pokud
uživatel přijal QSO před dekódováním poslední zprávy 73.
AutoSeq1 bude pokračovat ve volání CQ, pokud je uloženo QSO před získáním poslední
zprávy 73.
AutoSeq2 a 3 vyhledávají každou novou příchozí značku při přijímání 73 aktuálních QSO
zpráv a bude odpovídat, pokud je QSO uloženo před získáním poslední zprávy 73. Bude
pokračovat v volání CQ pokud není přijata žádná příchozí značka.
AutoSeq6 a 7 vyhledávají nové příchozí značky při přijímání 73 aktuálních QSO zpráv a bude
odpovídat, pokud je uloženo QSO před získáním poslední zprávy 73. Najde a odpoví na
nejlepší CQ zprávu, pokud nejsou žádné příchozí značky. AutoSeq6 a 7 budou volat CQ,
pokud nejsou žádné příchozí značky a žádná platná CQ zpráva není dekódována.
Volba filtru "Auto RX frekvence" je implementována tak, aby pomáhala uživatelům s
pomalými procesory, jednoduše se přepne na tlačítko Filtr při příchozím volání, nebo pokud
je zpráva "hisCall myCall myGrid" vysílaná a bude pracovat s touto kmitočtovou filtrací až do
ukončení QSO. Vysílání CQ zpráv a příjem zpráv 73 způsobí vypnutí tlačítka Filtr.
Úzkopásmový filtr umožňuje uživateli rychle dekódovat signály a režim AutoSeq3 lze použít
společně s funkcí AutoFilter na pomalých CPU.

8.7 Misc
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8.8 Help

37

9 Spojení vnitřního deníku z WSJT-X s JTDX
Deníky jsou uloženy ve složkách C:\Users\%Username%\AppData\Local\WSJT-X a
C:\Users\%Username%\AppData\Local\JTDXs.
%Username% znamená vaše přihlašovací jméno pro systém Windows.

Jakmile jste provedli čistou instalaci JTDX, musíte pouze zkopírovat wsjtx.log a wsjtx_log.adi do
složky JTDX.
Zkontrolujte, zda oba soubory ve složce JTDX neexistují před tím, než je zkopírujete, jinak by byla
jakákoli QSO data uložená v deníku JTDX ztracena!
Soubory mají v obou programech stejnou strukturu.
Pokud jste použili JTDX a WSJT-X paralelně na jednom nebo různých počítačích, najdete deníkové
soubory v obou adresářích. V tomto scénáři je nutné sloučit deník WSJT-X do souborů JTDX ručně
pomocí jednoduchého textového editoru. Jedná se o úkon ve dvou krocích.
Zavřete programy JTDX i WSJT-X, pokud jsou spuštěny.
Nejprve otevřete soubor wsjtx.log ve složce WSJT-X.

Označte všechno stisknutím CTRL-A a zkopírujte do clipboardu s CTRL-C.

38

Nyní otevřte soubor wsjtx.log ve složce JTDX a srolujte na konec souboru.

Umístěte kurzor na poslední prázdný řádek a stiskněte klávesu CTRL-V. Data budou připojena k
JTDX logu a není nutné je žádným způsobem třídit.
Nezapomeňte soubor uložit.
Druhé soubory wsjtx_log.adi musí být sloučeny podobným způsobem.
Otevřete wsjtx_log.adi do textového editoru.

Označte pouze první řádek začínající “WSJT-X ADIF Export<eoh>” a smažte ho.
Označte zbývající data stisknutám CTRL-A a opět je zkopírujte do clipboardu s CTRL-C.
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Nyní otevřete soubor wsjtx_log.adi ve složce JTDX a přejděte na konec souboru.
Umístěte kurzor na poslední prázdný řádek a stiskněte klávesu CTRL-V. Uložte soubor wsjtx_log.adi
do složky JTDX a jste hotovi.
Spusťte JTDX a vychutnejte si barvy spojení, které nyní obsahují i ty, které jste dříve dělali ve WSJTX.
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10 Podporované 3rd. Party programy
JT-Alert (www.hamapps.com)
Poskytuje několik zvukových a vizuálních výstrah založených na dekódovaných značkách.
· Zvukové a visuální výstrahy pro několik podmínek
· Byla dekódovaná vaše značka (někdo vás volá)
· Zprávy CQ & QRZ
· Hledaná Callsign
· Hledaný Prefix (podle Ban/Mode)
· Hledaný Grid (podle Band/Mode)
· Hledaný US State (podle Band/Mode)
· Hledaný DXCC (podle Band/Mode)
· Hledaná CQ Zone (podle Band/Mode)
· Hledaný Continent (podle Band/Mode)
· Hledaný CQ Marathon (podle Band/Mode)
· Automatické logování do těchto typů logů když je QSO uloženo
· DXLab DXKeeper
· ACLog
· Log4OM
· HRD Log V5
· Standard soubor ADIF 2.2
· Soubor MixW CSV
Existuje mnoho dalších funkcí tohoto programu, díky nimž bude váš JTDX příjemnější.
Stojí za stažení. (K dispozici je pouze na platformě Windows)
Deníky
Existuje spousta různých logovacích programů, které jsou daleko za hranicemi
těchto pokynů, abyste se pokoušeli projít nastavením.
Fórum podpory JTDX (https://groups.yahoo.com/neo/groups/JTDX/info) má mnoho
uživatelů a docela pravděpodobně má podobné nastavení jako vy a může pomoci s
nastavením atd.

PSK Reporter
Philipa Gladstone je webový server, který shromažďuje zprávy o příjmu zaslané různými
dalšími programy, včetně JTDX.
Informace jsou k dispozici v téměř reálném čase na mapě světa a také jako statistické
shrnutí různých druhů. K dispozici je řada možností, můžete požádat o mapu zobrazující
celosvětovou aktivitu FT8 na všech amatérských pásmech, například za poslední hodinu.
Tato mapa zobrazuje stanice se kterými jsem pracoval na 60m v noci od 16./17. List 2016.
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11 JTDX na Webu.
JTDX Support Group
https://groups.yahoo.com/neo/groups/JTDX/info
JTDX official website (Downloads, Changelogs, FAQ’s, Videos, …)
http://jtdx.tech
JTDX YouTube channel
https://www.youtube.com/channel/UCWxuJrtNLRh-CLgVqCA0XVw

