
• heinäkuussa 2017 syntynyt digimode – 
tnx Joe Taylor 

• suosion ja softan kehitys ollut nopeaa 
ja jatkuu 

• vaatimattomallakin 
asemakalustuksella ja teholla saa 
kiinnostavia yhteyksiä, joita muilla 
modeilla ei vastaavasti mahdollisesti 
syntyisikään 

•”ympäristöystävällinen” mode = 3 
kilohertisiä riittää ”bandiksi” 



Mitä sitten tarvitaan 1 
Lähetinvastaanotin: 

Uusimissa koneissa on sisäinen äänikortti ja USB –radion CAT- ohjaukseen ja äänen 
siirtoon tietokoneelle 

Yksi USB –kaapeli riittää tietokoneeseen, vähemmän kaapeliviidakkoa ja 
ongelmamahdollisuuksia (ehkä) 

Esim. kansanradio Icom IC-7300 



Mitä sitten tarvitaan 2 
Lähetinvastaanotin: 

Vanhemmissa laitteissa tarvitaan tuleva ja menevä pientaajuus joko tietokoneen äänikortille 
tai erillisen sovittimen ”digiboxi” kautta + radion CAT –ohjaus. 

Sovitin voi olla kotitekoinen = muista galvaaninen erotus 

Tehdastekoinen purkki, joita löytyy monelta valmistajalta ja  monesta hintaluokasta 

mm. microKeyer, SignalLink, RigExpert , RigBlaster, SCU-17 

€ 50 – 700 

Lisäksi monia pienempien valmistajien tuotteita 

Osassa hyvät  ohjeet osassa ei niinkään … 

Mm. MK oma ohjelma mukana laajaan säätötyöhön 

Liitinkaapelit voit ostaa tai tehdä itse halutessasi 

Käy myös erillinen USB –äänikorttia ja  -CAT käy 

Purkeissa kätevä t säätönupit tasoille 



Mitä sitten tarvitaan 3 
Softa: 

 WSJT-X on kaikkien FT8 –softien äiti (FST4, FST4W, FT4, FT8, JT4, JT9, JT65, Q65, MSK144, WSPR) 

Joe, K1JT jättänyt jo nyt jälkensä vahvasti amatöörihistoriaan 

 JTDX on edellisen moottorin päälle rakennettu  paranneltu versio 

viritelty perusmoottoria 

paranneltu  erityisesti käytettävyyttä 

Igorin , UA3DJY ja Arvon, ES1JA vetämä projekti + lisänä laaja tukiryhmä 

MSHV 

LZ2HV:n tuotoksia 

Erityistä  panostusta  useamman signaalin yhtäaikaiseen lähettämiseen  eli esim. 4 QSOa kerralla 

 Vahva kontestituki 

Erilaiset variantit kuten WSJT-Z: 

SQ9FVE  luomus uskoakseni 

Laajat filteröinti jne. mahdollisuudet 

Mahdollistaa robottitoiminnan 

Aiheuttaa runsaasti parranpärinää ainakin etiikan osalta 

Kokeilun perusteella workkii ”sutta ja sekundaa” helposti 

3D2RRR –keikan kalustoa ? 

Lokit 
UDP –rajapinnan kautta kirjoittaa suoraan useimpiin lokiohjelmiin 

Muodostaa  itse ADIF –tyyppistä lokia, joka voidaan siirtää helposti lokiohjelmaa 

 

 

 



Asetuksista (mallina JTDX) 



Icom-7300: menu > set > connectors 



Asetuksista (mallina JTDX): 



Asetuksista (mallina JTDX): 



Asetuksista (mallina JTDX): 
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Keskustelun aiheita 

 
•FT8 tappaa radioamatööriharrasteen: 

•Tuskinpa sentään  - FT8 modella runsaasti päänahkoja joita CW, SSB tai RTTY:llä ei workittu 

•Levittää innostusta toimintaan leveämmälle harrastepiirille; FT8 alku voi johtaa muihin modeihin 

•Lisää  / ylläpitää workkimista huonoillakin keleillä 

•Robottisoftat 
•Ei ainakaan allekirjoittaneen ”cup of tea” 

•Haluan vaikuttaa mitä tapahtuu ja ketä workitaan 

•Workkii aivan liikaa haamuja 

•Jää jumiin johonkin luuppiin  

•Varsinaisia kiusoja bandilla esim. IK4LZH 

•ALC 
•Säädän aina ALC näkyviin ja sitten napsu pari takaisin 

•Joissakin rigeissä kuulemma vaati ALC:n näkymistä jotta ohjaa kunnolla – ei omissa tullut vastaan 

 

•AGC 
•Workkinut molemmilla vaihtoehdoilla eli AGC off  ja AGC fast – ei mitään huomattavaa eroa 

 

•Toimii hyvin myös mm. puisto-, IOTA- jne. aktivoinneissa – referenssi vapaaseen tekstiin 



Suositeltavaa muuta softaa tutkittavaksi 
 

 

 

 

 

https://www.swisslogforwindows.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icom.va2fsq.com/ 
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