
Tässä ohjeessa käydään läpi miten asennetaan WSJT-X 

ohjelmisto Windows tietokoneseen jotta sillä voidaan ajaa mm. 

seuraavia digimodeja FT8, JT65 ja JT9.  

  



Vaatimukset 
• Tietokone jossa nettiyhteys 

• Tietokone liitettynä rigiin (CAT ohjaus + audio) 

• Seuraavat ohjelmistot asennettuna koneellesi 

(asennukset käydään läpi tässä ohjeessa) 

• WSJT-X  

• Haluamasi reaaliaikaohjelmisto kuten esimerkiksi 

Dimension4 
 

Windows tietokone Interface Laadukas Kenwood rigi 
(muutkin saattavat toimia) 



Vaihe 1 – Ohjelmistojen lataaminen  
 

1.1 Lataa WSJT-X ohjelmisto koneellesi osoitteesta 

https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html 
(ota ”Latest full release”) 

 

1.2 Lataa Dimension4 ohjelmisto (muitakin on) 

http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm 

 
Dimension4 ohjelmistoa tarvitaan siihen että tietokoneen kello olisi aina 

täsmällisesti oikeassa. Windowsissa on omakin ohjelmisto tätä varten mutta 

siitä on jonkin verran huonoja kokemuksia. 

 

 
       

 

 

 

 
 

 

  

 
1.4 Aja kansiosta ”Asenna 1 RSBA1tiedosto” tiedosto 

”setup.exe” (käytä lisenssiä ”lisenssi.txt”) 

1.5 Aja tiedosto ” Asenna 2 Update.exe” 
 Mikäli kone kysyy asennuksen aikana sallitaanko asennettavalle 

 ohjelmalle liikennöinti palomuurin läpi – vastaa kyllä. (se avaa ohjelmiston 
 vaatimat portit 50001-50003) 
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Vaihe 2 – Ohjelmistojen asentaminen 
 

2.1 Aloita ”wsjtx-1.8.0-win32.exe”  asentaminen. Älä muuta oletusvalintoja. 

 
 
 

2.1 



Vaihe 2 – Ohjelmistojen asentaminen 
 

2.1 ..jatkoa 

 
 
 

2.1 

2.1 



Vaihe 2 – Ohjelmistojen asentaminen 
 

2.1 ..jatkoa 

2.2 Huom! Älä käynnistä vielä WSJT-X ohjelmistoa. 

 
 
 

2.2 

2.1 



Vaihe 3 – Asennus 
 

3.1 Aja aiemmin lataamasi ”d4time531.exe”. Käytä oletusasetuksia  

 

3.1 



Vaihe 3 – Asennus 
 

3.2 Valitse ”I Agree” ja viimeistele asennus 

3.2 



Vaihe 4 – Käynnistä 

Dimension4 
 

4.1 Klikkaa ”Sync now” 

 

4.2 Tarkista saiko kone 

synkronoitua ajan kohdasta 

”Syncronized”. Jos kohdassa 

ei näy virheitä – asennus on 

valmis. Muutoin katso kohta 

4.3 

 

4.3 Mikäli kone ei saanut 

synkronoitus kelloa voit käydä 

SETTINGS valikossa 

valitsemassa aikapalvelimen 

ja kokeilla uudestaan. 

4.1 

4.2 

4.3 



Taustaa 
 

Digimodet kuten FT8, JT65 ja JT9 vaativat että tietokoneen kello on 

oikeassa ajassa johtuen RX ja TX sykleistä jotka ovat kaikille samat. 

 

Esimerkiksi FT8 modessa RX/TX sylejä on minuutissa 4kpl eli 15 sekunnin 

välein. Mikäli koneen kello ei ole tarkasti oikeassa ajassa koneesi TX 
tapahtuu väärällä hetkellä  muut ovat jo kenties omalla TX syklillään. 

Kukaan ei siis ”kuule” lähetystäsi. 

 

Tässä ohjeessa käytettiin ajan synkronointiin Dimension4 ohjelmistoa 

mutta muitakin on lukuisia saatavilla. Windowsin omasta ajan 

synkronoinnista on huonoja kokemuksia joten suositus käyttää joitain 

muuta taustalla toimivaa ohjelmistoa. 

 

 

Nyt olet valmis käynnistämään WSJT-X ohjelmiston. 


