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       Závod  WAE  RTTY  s  N1MM+ 
Tento kurz ukazuje jak posílat a přijímat QTCs v závodě Work All Europe DX (WAEDC) v módu 
RTTY s programem N1MM Logger+. 
 

V RTTY části WAEDC mohou být QTC vyměněny mezi jakýmikoliv dvěma stanicemi, které jsou na 
různých kontinentech k získání dalších bodů. 
 

Vynikající videa vytvořená Larry, K8UT jsou na internetových stránkách N1MM. To se musí vidět..... 
Instruktážní video  s anglickým komentářem ukazující, jak se provádi výměna QTCs pomocí N1MM+ 
najdete zde. 
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=Video+-+WAERTTY%2C+QTC#Video_QTC_The_WAE_RTTY_Contest 

 
Co to je QTC? 

QTC je kopie dat o předchozích QSOs v deníku. V soutěžích WAE CW/SSB  mohou mimoevropské 

stanice posílat QTCs  pouze stanicím v Evropě. Ve WAE  RTTY si mohou stanice posílat a přijímat 

QTCs s jakoukoli stanicí mimo jejich vlastní kontinent. Definice QTC je uvedena v následujícím bodě. 

7 QTC Traffic 

Přídavné body mohou být získány za QTCs. QTC je  zpráva o závodním spojení mezi evropskou 
a neevropskou stanicí  (výjimka v RTTY, viz § 13). 
 

Platí následující pravidla: 
1. QTC obsahuje čas, značku stanice a seriové číslo, které dávala stanice v hlášeném QSO. 
     Příklad : 1307-DA1AA-431 znamená, že DA1AA byl dělán v 1307 a dával seriové číslo 431 
2.  Každé spojení může být použito pro QTC pouze jednou a QTC pro stanici nesmí obsahovat  její  
      vlastní spojení    
3. Každý řádek  QTC, který byl korektně přenesen, platí za jeden bod pro vysílající i přijímající stanici 
4. Dvě stanice si mohou vyměnit max 10 QTCs a mohou se pro jejich přenesení spojit i  několikrát. 
5. QTC jsou přenášeny v QTC seriích. QTC serie je blok obsahující jedno (min) až deset (max) QTCs. 
     QTC serie jsou číslovány použitím následujícího schématu.  První číslo je postupné číslo serie  
     počínaje 1, druhé číslo je počet QTCs v této serii. Příklad  QTC  3/7 znamená, že toto je třetí  
     serie QTC vysílaná touto stanicí a obsahuje 7 QTCs. 
6. Po každé QTC serii, která byla úspěšně vyslána nebo přijata, se číslo QTC, čas a pásmo uloží do  
     deníku, jako by to byla QSO. Pokud některý z těchto údajů chybí, není celá tato QTC serie platná  

12 Speciální pravidla pro RTTY 

V RTTY části WAEDC není kontinentální omezení: každý může pracovat s každým. Pouze výměna 
QTC  musí probíhat mezi stanicemi na různých kontinentech 
Každá stanice může přijímat a posílat QTC. Počet vyslaných nebo přijatých QTC nesmí překročit 10 
(deset). Evropské a ne-evropské násobiče indikované v §6, platí pro všechny stanice  
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Otevření QTC oken 
Jsou zde dvě QTC okna. Jedno pro Receive QTCs a druhé pro Send QTCs. Tato okna otevřete 
stisknutím CTRL+Z (stiskněte a držte CTRL a pak stiskněte Z). Když stiskněte CTRL+Z  jednou, 
otevře se Receive QTC window, jak je zobrazeno na Fig. A. Když stiskněte CTRL+Z dvakrát, tak se 
otevře Transmit QTC window, jak ukazuje Fig. B. Zde je jedna podmínka. Ve vstupním okně MUSÍ 
být značka stanice umístěné na jiném kontinentu, jinak nemůžete okno QTC otevřít. 

Okno Receive QTC 
 

Fig. A – Okno Receive QTC 

 
Okno Receive QTC je použito když budete přijímat QTCs od stanice mimo váš vlastní kontinent. 
Vrchol okna zobrazuje Receive QTC a značku stanice od které budete přijímat QTCs. 
Tlačítko Setup  v levém horním rohu je použito k nastavení uživatelských zpráv které budou vyslány 
po stistknutí dalších tlačítek. Ty jsou podrobně vysvětleny v kapitole QTC Setup Button  níže. 
 
Tlačítko RX Ready je použito když se protistanice zeptá, jestli jste připraven na příjem QTCs. 
Typicky protistanice  pošle R U QRV. Jste-li připraven (QRV), stiskněte tlačítko RX Ready. V tomto 
příkladu je to podsvíceno zeleně, což upozorňuje, že toto tlačítko má být stisknuto. V RTTY módu, 
jakmile sdělíte protistanici, že jste ready, tak vyšle číslo QTC Header (také nazvané číslo QTC 
skupiny) následované všemi QTCs. Vy kliknete na číslo QTC Header  přijaté v okně Digital 
Interface a to vyplní příslušné pole v okně Receive QTC. 
Pole QTC Header je použito  k uložení čísla QTC Header. Číslo QTC Header má aktuálně dvě části 
oddělené lomítkem. To představuje kolikátá je to skupina a kolik QTCs je ve skupině. Např:  číslo 
QTC header 3/10 znamená, že to je třetí  skupina QTC poslaná touto stanicí a obsahuje 10 QTCs. 
Číslo QTC header je obvykle posláno prvně, bezprostředně následované QTCs. 
Tlačítko Hdr Agn je použito pro vyžádání opakování čísla QTC Header. 

http://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/operating-wae-rtty-with-n1mm/#qtcsetupbutton
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Tlačítko All Agn je použito pro vyžádání opakování celé skupiny QTC. obsahující  záhlaví i QTCs. 
Tlačítka Agn 1, Agn 2, atd jsou použita pro vyžádání opakování jednotlivých QTC. Agn 1 žádá 
opakování QTC #1, Agn 2 žádá opakování QTC #2, atd. 
Tlačítko S  je “přeskakovací” tlačítko. Pokud přijímáte QTCs a jedno z QTCs je poškozené a vy ho 
nechcete opravovat, můžete kliknout na tlačítko "S" a QTC přeskočit, takže můžete kliknout na 
následující QTC které je v pořádku. To udrží pořadí řádků. Např, pokud je poškozené QTC # 3, 
kliknete na tlačítko S vedle AGN 3. To uloží  čáru v každém polí pro třetí QTC (ve třetí řadě). Poté 
můžete kliknout na QTC # 4, když se zobrazí v RX okně a vyplnit korektně 4. řádek okna QTC. Až  
protistanice vyšle všechny QTCs, pak můžete kliknout na tlačítko "Agn 3" a požádat o opakování 
QTC # 3. Po klepnutí na tlačítko "Agn 3", čárky v polích QTC zmizí  a vy pak můžete kliknout na 
opakovaně správně přijaté QTC v RX okně a vyplnit třetí řádek. To bude uvedeno podrobněji dále. 
 
Tlačítko Cancel se používá ke zrušení příjímání QTCs. Někdy QTCs nemohou být přijímány a mohou 
pro to existovat různé důvody. Může tam být QRM nebo signál protistanice není dost silný, aby snesl 
příjem QTCs. Nebo stanice může mít technické potíže s vysíláním QTCs. V každém případě použijte 
tlačítko Cancel ke zrušení QTCs. 
Pozor za určitých podmínek na použití tlačítka Cancel. Pokud jste dostali sériové číslo od protistanice 
dříve, než jste dostali QTCs, stisknutí Cancel způsobí, že se okno QTC zavře a QSO bude uloženo. 
Pokud nemáte číslo QSO v poli přijatého sériového čísla ve vstupním okně, stisk Cancel způsobí 
zavření QTC okna a vstupní okno bude vymazáno. QSO nebude uloženo. 
Tlačítko Save se používá, když bylo záhlaví QTC a všechny QTCs správně přijaty. Stisknutí tlačítka 
Save zavře okno QTC a zaloguje QSO & QTCs. 
Tlačítko Clear vymaže všechna pole, ale stále nechá okno QTC otevřené. Použijte tlačítko Clear, 
pokud chcete začít znovu a protistanice bude posílat všechna QTCs znovu.

 
Send QTC Window 

    Fig. B – Send QTC Window 
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Okno Send QTC je použito když chcete poslat QTCs stanici mimo váš vlastní kontinent. Na vrcholu 
okna je text Snd QTC a značka stanice které budete posílat QTCs. 
Tlačítko Setup v levém horním rohu je stejné jako tlačítko “Setup” v okně Receive QTC. To je 
použito k nastavení uživatelských zpráv, které budou odeslány, když stisknete některé jiné tlačítko. 
Toto je podrobněji vysvětleno v kapitole QTC Setup Button níže. 
Tlačítko R U QRV je použito pro dotázání protistanice, zda je připravena přijmout od vás QTCs.  
 
Při prvním otevření okna Send QTC, bude tlačítko R U QRV zvýrazněné zeleně a to je signál, že 
to je další tlačítko, které je potřeba stisknout. 
V poli QTC Header již bude vyplněno číslo záhlaví (nebo serie). Na obr. B výše, QTC Header je 
3/10 což znamená, že to je třetí serie QTCs kterou posíláte a skládá se z deseti QTCs. V této 
situaci nemusíte dělat nic, mělo by to zůstat tak, jak to je. 
Tlačítko Send All slouží k odeslání všech QTCs. Toto tlačítko se používá také v případě, že druhá 
stanice požádá o nové zaslání všech QTCs. Po stisknutí tohoto tlačítka se odešle záhlaví i QTCs. 
Tlačítko Snd Hdr se používá pro opětovné zaslání záhlaví QTC v případě, že protistanice požádá 
o opakování záhlaví.  
Tlačítka Snd # 1, Snd # 2, atd slouží k opětovnému zaslání QTCs v případě, že protistanice žádá 
o opakování (nebo doplnění) určitého QTC. 
Tlačítko Cancel zruší všechna QTCs, zavře okno QTC a zaloguje QSO, pokud je číslo spojení ve 
vstupním okně v poli Serial Nr. Pokud neexistuje žádné přijaté sériové číslo, kliknutí na Cancel 
zavře okno QTC a vyčistí vstupní okno. 
Tlačítko Save se používá, když protistanice potvrdí, že přijala všechny QTCs. Kliknutí na tlačítko 
Save zavře okna QTC, uloží QSO & QTCs. 

 
Nastavení QTC tlačítek 
 

Tlačítka QTC Setup na přijímacím i 

vysílacím QTC okně jsou stejná a chodí do 

stejné nastavovací obrazovky , jak je 

znázorněno na obr. C. Zde si můžete vaše 

zprávy, které jsou odesílány z oken QTC, 

přizpůsobit. Standardní zprávy jsou 

uvedeny na Obr. C a jsou dost dobré, takže 

byste je nemuseli měnit, ale tuto možnost 

máte.  

 
 
 
 
Fig. C – Nastavení zpráv pro QTC okna 
 

 

http://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/operating-wae-rtty-with-n1mm/#qtcsetupbutton
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Receiving QTCs 
Chcete-li přijímat QTCs, musíte mít volací značku ve vstupním okně. Musí to být značka stanice z 
jiného světadílu než je váš. Při dělání spojení se stanicí mimo váš kontinent ji můžete požádat, jestli by 
si chtěla s vámi vyměnit QTCs. To lze provést různými způsoby a jeden způsob je požádat o QTCs. 
Můžete mít zvláštní makro, které vypadá asi takto:    DO YOU HAVE QTC? 
 

Když ho přidáte do makra Exchange, bude celá relace vypadat takto: 
 
DL5RJA 599 17 17  DO YOU HAVE QTC? 
 
V tomto bodě DL5RJA spustí QTC proces, jak zobrazuje Fig. D. On se zeptá zda jste  QRV? (A může 
nebo nemusí poslat záhlaví QTC). Jako odpověď stiskněte tlačítko RX Ready v okně  Receive QTC 
jak je červeně zdůrazněno na Fig. D. Když stisknete tlačítko RX Ready odešle se  I AM QRV BK. 
 

 
Fig. D 

V tomto okamžiku DL5JRA začne vysílat svoje QTCs. Jakmile se QTC vypíše v okně DI,  klikněte 
kdekoliv v řádku a QTC informace automaticky  vyplní řádek v okně Receive QTC jak ukazuje  Fig. 
E. Pozn. QTC v okně DI bude během kliknutí dočasně podsvíceno modře. 
 

 
Fig. E 
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Vše je v pořádku a QTCs se snadno přijímá, když jsou dobré podmínky a signál je silný. V mnoha 

případech to není tak snadné a jeden nebo více QTCs může být zdeformované. Co se stane pak? Je-li 

QTC zkomolený, stiskněte tlačítko "S" v řádku pro daný QTC. V následujícím příkladu (obr. F) je 

QTC # 5 nečitelné, takže jsem stiskl tlačítko "S" v daném řádku. To vloží čáru do QTC polí v řádku 5, 

takže můžete kliknout na # 6 a jde to dál ve správném pořadí. Když byly vyslány všechny QTCs, měli 

byste stisknutím tlačítko "AGN 5" požádat o vyplnění QTC 5, jak je uvedeno v Fig. G. 

 
Fig. F 

Fig. G ukazuje, co se stane, když použijete tlačítko S na "přeskočení" poškozeného QTC, pak pomocí 

tlačítka AGN 5 požádejte o opakování QTC 5. Stiskem Agn 5 pošlete AGN QTC: 5 5 5 a vymažete 

řádek 5, takže když je QTC 5 znovu odeslán a pokud je čistě přijat, můžete na něj kliknout v okně DI a 

automaticky vyplní správný řádek 5 v okně Receive QTC, jak je znázorněno na obrázku H. 

 
Fig. G 

Kliknutím na znovuposlaný QTC v okně DI automaticky vyplní prázdný řádek QTC. 
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Fig. H 

Když byly správně přijaté všechny QTCs, pak můžete stisknout tlačítko Save (výše zvýrazněné 

zeleně). Když kliknete na tlačítko Save, bude protistanici odeslána zpráva R R R ALL OK BK a 

ta jí řekne, že jste úspěšně přijal všechna QTCs a okno QTC se automaticky zavře. Bude uloženo 

do logu jak QSO, tak QTC, jak je znázorněno na Obr. I. Tím je příjem QTCs dokončen. 

 
Fig. I 

 
 

Posílání QTCs 
 

Posílání QTCs je jednodušší, než přijímání a proto byste měli posílat QTCs pouze když vás o to 

protistanice požadá. Obvykle s odesláním QTC počkáte, až budete mít nejméně 10 QSO v logu  ale 

není to vždy nutné. Můžete jich poslat i méně, pokud jich nemáte v logu deset k dispozici. V tomto 

příkladu budeme předpokládat, že jich 10 máte. 

Ve většině případů vás protistanice o QTCs požádá. V tomto příkladu pracuje DL6BM a ptá se mě, 

jestli mám QTCs. 
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.    Fig. J 

Nejprve klikněte na pořadové číslo "324" pro vyplnění pole Nr ve vstupním okně, potom 
stiskněte CTRL+Z. Tím otevřete okno QTC. Uvědomte si, že stisknutí CTRL+Z jednou 
otevře okno příjmu QTC. Abyste se dostal do okna Send QTC, stiskněte CTRL+Z podruhé. 
Tím se vyvolá okno Send QTC, jak je znázorněno na obr K. Dále stisknutím tlačítko R U 

QRV v okně Send QTC se zeptejte protistanice, zda je připravena přijímat vaše QTCs.  
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Fig. K 

Protistanice odpoví něco podobného jako RRR I AM QRV jak je to zobrazeno na obr. L. V tomto 

okamžiku stisknutí tlačítka Send All  způsobí start posílání QTCs jak je zobrazeno na Fig. M. 

 

 
Fig. L 

Jak vidíte na obrázku. M, N1MM pošle prvně záhlaví (2/10) a pak zeleně podsvěcuje odesílané  
QTCs. V tomto příkladu jsou odeslané pouze první čtyři QTCs. Nakonec budou odeslány všechny 

QTCs,  jak je zobrazeno na obr. N. 
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Fig. M 

Obr. N zobrazuje všechna vyslaná QTCs, ale protistanice potřebuje doplnit QTC # 3 a tak pošle Please 

AGN NR 3 3 3. Po stisknutí SND # 3 v okně Send QTC způsobí, že QTC 3 bude znovu odesláno. 

Obvyklé odeslání QTC dvakrát, když je požádáno o doplnění, je jistejší než jen jednou, zvláště když 

jsou špatné podmínky. K tomu stačí stisknout tlačítko Send #  dvakrát. 

 
Fig. N 

Jakmile protistanice potvrdí, že má přijaté všechny QTCs, pak stiskněte tlačítko Save v okně 

Send QTC, jak zobrazuje Fig. O. 
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Fig. O 

Stisknutí tlačítka Save v okně Send QTC zavře QTC okno. Také zaloguje QSO a všechna vyslaná 
QTCs, jak ukazuje Fig. P. Tím je odeslání QTCs v N1MM+ skončeno. 
 

 
Fig. P 

 
N1MM+ WAE Color Codes 

Ke zjištění, zda jste vyměnili nebo nevyměnili QTC s určitou stanicí, používá N1MM barevné 

kódy v obou bandmapách a ve vstupním okně. 

Tato informace je přímo z PDF help souboru N1MM +: 

Vstupní okno a okna bandmap obsahují vizuální kontrolu stavu QTCs u stanic spatřených v 

bandmapách. Speciální barevné schéma pro spotované  značky bylo realizováno následovně 

(barvy jsou nastavitelné - jedná se o výchozí nastavení): 

ČERVENÁ: stanice je nový násobič na tomto pásmu (barva jednoduchého násobiče, stejná jako v 

jiných contestech). 
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ZELENÁ: to je nová stanice na tomto pásmu a také s ní můžete vyměňovat QTCs (dosud jste si s 

touto stanicí nevyměnili 10 QTCs) (v jiných contestech, je to barva dvojitého násobiče, ale ve 

WAE žádné dvojité násobiče nejsou). 

MODRÁ: to je nová stanice na tomto pásmu, ale nemáte k dispozici víc QTC, které by mohly být 

s touto stanicí vyměněny (buď jste již vyměnili 10 QTCs, nebo jsou obě stanice z EU nebo jsou 

obě stanice DX, takže není možná vyměna QTCs) (barva normálního QSO v jiných contestech). 

ČERNÁ: tato stanice je na tomto pásmu duplicitní, ale je možné s ní vyměnit QTCs pro QTC 

bodování (toto je barva uvedená jako Color of a QTC callsign in the WAE contest ve Správě 

povrchů, barey a písma v Setupu). 

ŠEDÁ: duplicitní stanice a není tam žádná možnost výměny QTC - tato stanice je neplatná pro 

jakoukoliv aktivitu, takže ji jen přeskočte (stejně jako v jiných contestech). 

 


	Závod  WAE  RTTY  s  N1MM+

