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Navazování Qso's ve WAE RTTY contest
VE3IAY.

Ze za átku se d lají QSO ve WAE stejn , jako QSO v CQ WPX nebo SARTG, doporu il
bych pou ívání i stejné sady funk ních kláves.

V CW a SSB WAEDC mohou být QTCs posílané jen od ne-EU stanic k EU, ale v RTTY je
mnohem více mo ností. QTCs mohou být posílané mezi stanicemi na dvou r zných
kontinentech (ne mezi stanicemi na stejném kontinentu). To d lá WAE RTTY trochu
komplikovan ím, ne  WAE CW.

Nejprve p edpokládejme, e voláte CQ. Jestli e se vám da í, pravd podobn  si
nebudete chtít kv li QTCs rozbít rytmus. Dokud stanice ekají ve front , aby
s vámi pracovaly kdy  dáváte CQ, bude nejlep í zvy ovat po et QSO.

Nicmén , kdy  va e CQ serie skon í, bylo by dobré zvý it skóre n jakými QTCS.

Nejprve se podívejme na p ípad, kdy máte mnoho neodeslaných QTCs (pokud jste
edchozí QSOs dosud neposlali jako QTCs). V tomto p ípad , pokud pracujete s
kým, kdo má dobrý istý signál a vy jste si s ním dosud nevym nili QTCs,
ete chtít n jaké p ijmout. Ve spodní ásti vstupního okna m ete vid t, kolik

QTCs s ním máte vym ných a kolik neodeslaných QTCs zbývá ve va em deníku, kdy
je kurzor je v poli Exchange.

Za ínáte dotazem, jestli on má pro vás n jaké QTCs (QSL TNX. ANY QTCS FOR ME?).
Jestli odpoví YES, stiskn te Ctrl+Z jednou. Dostanete se do okna RQTC pro p íjem
QTCs (to je v pravé polovin  okna digitálního interfejsu). Potom, co mu eknete,
e jste p ipravený (RX READY), on vám po le zprávu, její  první ádek bude QTC:
22/10 QTC: 22/10. První íslo je íslo skupiny (22. skupina, kterou on poslal),
druhé je po et QTCs ve skupin  (maximum je 10 a zvlá  v RTTY je nejú inn í
posílat jen velké skupiny). Jestli e na to kliknete v RX okn , m l by se tento
ádek p emístit do ádku záhlaví v okn  RQTC.

Srdce jeho zprávy bude soubor 10 QTCS. Ka dý QTC obsahuje t i prvky: as, zna ku
a sériové íslo. V dy, kdy  p ijmete jeden ádek QTC, klikn te na n j a celý QTC
by se m l p enést do odpovídajících okének v okn  RQTC. M ete také vkládat nebo
editovat prvky ru , nebo m ete kliknout pravým na jednotlivém prvku a potom
po kliknutí levým v boxu,kde ho chcete mít. Potom, co jste p ijal v ech 10 QTCs,

ete si pomoci kliknutím na zelený svislý pruh na levé stran  RX okna a tak
ete RX okno zmrazit, posouvat zp t a kompletovat nebo opravit chyb jící i

zkreslené prvky. Kdy  budete hotovi, nezapome te kliknout na lutý pruh, abyste
mohl znovu  p ijímat.

V okn  RQTC jsou butony pro vy adání opakování jednotlivých QTCs nebo celé
série. Jakmile je máte v echny, stiskn te buton Save QTC který po le potvrzovací
zprávu a zapí e QTCs do deníku. Potom m ete za ít znovu CQING.

edpokládejme, e máte p ipraveny bloky neodeslaných QTCs. Pak se m ete na
konci QSO se stanicí s dobrým istým signálem (jestli e máte problém s p íjmem

ího signálu, nebudete s ním zkou et p ená et QTCs....) zeptat, jestli on chce
ijmout QTCs od vás (QSL TNX. DO YOU WANT QTCS?). Jestli odpoví YES, stisknutím

Ctrl+Z dvakrát se dostanete do okna SQTC. Butony v tomto okn  by m ly být jasné;
hlavní je Send All, ale po ádá-li stanice o opakování #3, 7 a 9, m ete je
opakovan  vyslat stla ením Snd #3, Snd #7 a Snd #9. Jakmile je v echny potvrdí,
stiskn te Save QTC a vra te se k CQING.

Jestli e se omylem dostanete do nesprávného QTC okna, m ete stisknout Cancel
nebo jen tisknout Ctrl+Z do té doby, ne  se vrátíte k normálnímu p ijímacímu
oknu digitálního interfejsu.
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Mód S&P pracuje stejn  s tím rozdílem, e je lep í nechat rozhodnout stanicí
dávající výzvu, jestli ona chce d lat QTCs nebo ne. Závisí to na tom, jak dob e
mu jeho CQ jde. Jestli chce on poslat QTCs vám, m ete bu  odpov t SRI QRU (to
není zcela správn , ale on bude rozum t) nebo m ete jedním stisknutím Ctrl+Z
dostat RQTC okno a stisknutím butonu RX Ready mu íct, e jste p ipravený a
ijmout QTCs stejn , jak je popsáno naho e.

Jestli se zeptá, zda vy máte QTCS pro n j, máte t i mo nosti: stisknout Ctrl+Z
dvakrát a stisknutím butonu R U QRV mu dát podn t aby se p ipravil; posláním SRI
QRU; nebo posláním vzkazu který mu ekne, e nemáte ádné QTC na poslání, ale
jste ochotný n jaký p ijmout (SRI QRU. ANY QTCS FOR ME?).

ina QTC zpráv je posílaná butony v oknech SQTC a RQTC. Zprávy pod t mito
butony m ete programovat v menu Setup -> Setting v okn  digitálního interfejsu,
pod t etím TAB (WAE RTTY Configuration).

Je je  n kolik dal ích zpráv, které budete chtít programovat do buton  na
spodku okna digitálního interfejsu, nap .:

{TX} QSL TNX. GOT ANY QTCS FOR ME? {RX}
{TX} QSL TNX. DO YOU WANT QTCS? {RX}
{TX} SRI QRU {RX}
{TX} SRI QRU. ANY QTCS FOR ME? {RX}

ete si vymyslet i více - to je OK, v dy  je tam 24 buton . asto se najde
vod zm nit je b hem contestu. Do programovacího okna se dostanete kliknutím

pravým na butonu, který chcete zm nit. Doufám, e to pom e.

73, Rich VE3IAY
*****************************************************************************

Navazování Qso's ve WAE RTTY contest
jaký jiný autor

Okno QTC pro RTTY contest je v okn  digitálního interfejsu 1. B hem procesu
posílání nebo p ijmu QTCs ve WAE RTTY byste se nem l v novat vstupnímu oknu.
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Kdy  stisknete Ctrl+Z poprvé, otev e se p ijímací okno QTC na pravé stran  okna
digitálního interfejsu. Vpravo naho e uvidíte butony ozna ené RX Ready, All AGN,
AGN #1, AGN #2, ..., AGN #10 a dole jsou butony Cancel, Save QTC a Clear.

Chcete-li QTCs posílat místo jejich p íjmu, stiskn te Ctrl+Z znovu a vysílací
okno SQTC nahradí p ijímací okno RQTC. Dva horní butony se zm ní na R U QRV a
Send All a zbytek z stane stejný. Datová okna jsou automaticky vypln ná z va eho
deníku.

Okno SQTC p i vysílání QTC 2/10 pro KH6ND. Rx okno MMTTY se do asn  zú í a
nápisy na makrobutonech budou ne itelné – v této chvíli v ak nejsou pot eba.

Jestli e jste vy erpal va i QTC kvótu se stanicí, její  zna ka je ve vstupním
okn , prvé stla ení Ctrl+Z vás nechá v módu QSO a okno QTC neotev e. Jestli e
nemáte kvótu s ním dosud vy erpanou, ale nemáte ádné QTCS p ipravené k poslání,
pak první stla ení Ctrl+Z zobrazí okno p íjmu QTCs, druhé stla ení vás vrátí
ímo do QSO módu.

* WAEDC RTTY je omezeno na první digitální okno. Je tam p idáno p ece jen hodn
kódu. To znamená, e je to omezené na SO1R, ale m ete pou ívat i 2. okno. Jen s
ním prost  nem ete posílat a p ijímat QTCS. Kdy  ukládáte p ijatá QTCs, rutina,
kterou jsem pou il bude vybírat ##/## ze v eho, co tam ulo íte.

* ádky QTC v ráme ku jsou rozlo ené do odd lených box . To bylo ud láno pro
umo ní kontroly chyb v datech, která jsou vkládána ru  kliknutím na data v
RX okn .

* jestli e kliknete na data nebo vlo íte data v QTC oknech a kontrolní rutiny
zjistí patná data, budou tato data ozna ena erven .

• i ukládání QTC, jestli n která z dat je  nejsou opravená, po le zprávu
Received OK, ale jestli je tam chyba v ase nebo zna ce, program t  nechá
ulo it QTC a nestará se o to. Jestli je ale chyba v sériovém ísle (jestli
obsahuje cokoli krom íslic), nenechá t  to ulo it. D vod pro to je ten, e
program vy aduje sériové íslo jako numerickou prom nnou a jestli e to není
numerická prom nná, neulo í to.
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Vlastní krutá zku enost: do seriového ísla se zapsala te ka. Proto e mám ve WIN
jako desetinný odd lova  nastavenou árku, p i ukládání se celý program zhroutil
s chybovým hlá ením: Runtime Error 13 – Type mismatch a 10 QTC bylo v udu….
Pro tento p ípad jsem si ud lal makro pro potvrzení p íjmu QTC, ale bez ulo ení.

Tak e, jestli je chyba v sériovém ísle a vy stisknete  Save:
A. Po le potvrzovací et zec, který máte nastaven
B. Oznámí, e je ve vstupním okn  chyba formátu
C. Po ká, a  to opravíte.
D. Nyní musíte rolovat zp t a podívat se co bylo posláno, opravit to a pak znovu
   stisknout SAVE.

Kdy  to ud láte tímto zp sobem, nezdr íte jiné stanice.....

* program neulo í informace do deníku, dokud nebudou patná data opravena.
Jakmile jsou opravena, jen klikn te Save znovu a data budou ulo ena bez poslání
zprávy o p ijetí. Výstra ná zpráva je dána ve stavovém ádku vstupního okna.

* Pro výb r jednotlivé QTC sekce umíst te kurzor na polo ku kterou chcete vybrat
a klikn te pravým. Po výb ru dat p esu te kurzor na textový ráme ek, do kterého
chcete data ulo it a kliknutím levým tam budou umíst na.

* p i stisknutí Ctrl+Z pro p epínání módu, program zobrazí v echna QTC poslaná i
ijatá od stanice se kterou pracujete. Kdy  se QTC ráme ek v DI otevírá, tak

bude otev ené jen pot ebné mno ství QTC box . Nap .: jestli jsem pracoval s
UT5XX a dostal jsem od n j 5 QTCS, kdy  s ním budu pracovat p  a otev u
ijímací QTC ráme ek, bude otev ených jen 5 QTC ádk  k dosa ení maximálního

mno ství QTC.

* p i stisknutí Ctrl+Z pro p epnutí QTC módu, kdy  u  jste dosáhli maximálního
po tu QTC, ráme ek QTC se zav e a dá výstra nou zprávu ve stavovém ádku
vstupního okna.

* kdy  kliknete levým na p ijatý ádek QTC a data nep jdou rozd lit, program je
rozd lí pomocí odd lova  " ","/"," - " a ty se nebudou kopírovat. Budete muset
kliknout na ka dou polo ku odd len  nebo je vepsat rukou.

* výb r jednotlivých QTC polo ek m e být ud lán kliknutím pravým na polo ku.
Kliknutí levým na box kde mají být data umíst na, umístí text.

* Ctrl+Z cykluje p es módy: QSO, p íjem QTC a poslání QTC. Jakmile vlo íte call
do vstupního okna, tisknutím Ctrl+Z budete cyklovat p es RQCT a SQTC módy.
Jestli e p ijímáte QTC, stiskn te Ctrl+Z jednou a jakmile se QTC objeví v
digitálním okn , jen na n j jednou klikn te a to bude p eneseno do vstupního
okna  QTC. Pro poslání QTC stiskn te Ctrl+Z je  jednou a to vám uká e v echny
QTCs, které máte k dispozici na poslání.

* stavový ádek v informa ním okn  uká e celkový po et poslaných a p ijatých QTC
od stanice se kterou pracujete.

* Vlo te volací znak do vstupního
okna a stla te mezerník. Ve
vstupním okn  se zobrazí celkový
po et QTC vym ný touto stanicí
a po et v ech dosud nevyslaných
QTCs a tak máte mo nost snadn ji
sledovat va e QTC po ty.
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* jestli e pracujete se stanicí, která je na stejném kontinentu jako vy a
zkusíte jí poslat nebo p ijmout od ní QTC, program vám ekne, e to nem e
ud lat. Stiskn te ENTER a odejd te......

* V zálo ce WAE RTTY v okn  Setting m ete nastavit maximální po et QTC, který
chcete poslat. Jakmile toto íslo nastavíte, bude se posílat toto mno ství,
dokud budete mít n jaká QTC na poslání. Toto íslo je default 10.

* je-li p i zápisu spojení sériové íslo prázdné, zobrazí se chybové hlá ení

* po et neodeslaných QTCs je zobrazený spolu s po tem QTCs vym ných s aktuální
volací zna kou ve vstupním okn

* p i p íjmu a posílání QTC je kontrolovaný kontinent

Pro více informací viz WAEDC pro SSB/CW. Nicmén , jsou 2 základní rozdíly mezi
RTTY a SSB/CW verzí závodu:

1. Ka dý m e pracovat s ka dým, tak DX m e pracovat DX a EU m e pracovat EU
2. Ka dý m e posílat i p ijímat QTCS, nicmén  ty mohou být vym né jen mezi
stanicemi na r zných kontinentech

Jak se dovím, kolik QTC mohu p ijmout od stanice nebo kolik QTC jí m u poslat?

Program to pro vás ud lá n kolika zp soby...

* první íslo, které je zobrazené ve vstupním okn  s titulkem QTCs, je celkový
po et QTCs, které máte s touto stanicí vym né. Jestli íká e 8, pak m ete
bu  p ijmout nebo poslat je  2 dal í...

* kdy  stisknete Ctrl+Z a p ejdete na mód RQTC, program ji  ví, kolik QTC m ete
ijmout a otev e v QTC tabulce jen tolik vstup .

* kdy  stisknete Ctrl+Z a p ejdete na mód SQTC, program bu  nastaví maximální
po et, který chcete poslat nebo jen tolik QTCs, kolik je  m ete této stanici
poslat. (který m e být men í)


