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VERON PACCdigi contest 

Voor de PACCdigi contest is als basis-logger gekozen voor de N1MM+ logging software. In deze software 

met een paar add-ins kan zowel RTTY als FT8 worden gelogd. Natuurlijk is het ook mogelijk om met andere 

software hetzelfde resultaat te bereiken.  

De N1MM+ software is te vinden op de volgende link:  

https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/categories/programfullinstall 

Na het downloaden dient het programma ook te worden uitgevoerd natuurlijk. Daarna moet gelijk ook 

een upgrade naar de laatste versie van het programma te worden gedaan. Het daarna invullen van de 

parameters is afhankelijk van de transceiver die gebruikt gaat worden, maar is intuïtief ook goed uit te 

voeren. Volg hiervoor de verschillende stappen in de config tab van N1MM+. 

Voor deze contest moeten een paar files worden geladen.  

Voor stations binnen Nederland staan die in de paccdigiPA.zip container. 

1. wl-cty-pacc2019.dat (alleen voor amateurs in Nederland) 

2. PaccdigiPA.udc 

3. Gridloc.sec 

 

De paccdigiPA.udc moet gezet worden in //users/documents/n1mm logger/UserDefinedcontests  

De gridloc.sec file moet naar //users//documents/N1mm logger/Supportfiles 

De landenfile  wl-cty-pacc2019.dat moet ook naar  //users//documents/N1mm logger/Supportfiles 

 

Amateurs buiten Nederland gebruiken de paccdiginonPA.zip container. 

1 PaccdiginonPA.udc 

2 Gridloc.sec 

De paccdiginonPA.udc moet gezet worden in //users/documents/n1mm logger/UserDefinedcontests  

De gridloc.sec file moet naar //users//documents/N1mm logger/Supportfiles 

 

 

 

 

https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/categories/programfullinstall
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/02/paccdigiPA.zip
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/02/paccdigiNONPA.zip
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A: Selecteer PACCDIGI logfile 

B: Kies voor Digital als mode. 

C: Bij Exchange moet jouw 4 pos. gridlocator ingevuld worden 

D: Klik op import section list, hierbij wordt de gridloc.sec file geactiveerd. 

E: Kies voor de wl_cty_pacc2019 dat file uit de paccdigi.zip file. 
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Als het programma werkend is kan daarna een installatie van de gewenste RTTY of WSJT_X software 

plaatvinden.  

Voor RTTY is b.v. beschikbaar MMTTY op de website:  https://hamsoft.ca/pages/mmtty.php  Kies daar 

voor MMTTY168A.exe. De basisinstallatie van MMTTY is hier beschreven.  

Om FT8 te kunnen gebruiken met N1MM+ als logger dient een ft8 omgeving te worden gemaakt. Onder de 

<Window> tab van N1MM+ dient daar uiteindelijk “Load WSJT/JTDX” te worden gekozen. De verdere 

instellingen zijn hier te vinden.  

Eventueel kan deze PACCdigi N1MM+ software bij het gebruik van andere RTTY of FT8 software na de 

contest benut worden om de logging in een Cabrillo file om te zetten. Let er daarbij op dat de 

verbindingen in chronologische volgorde moeten staan. 

https://hamsoft.ca/pages/mmtty.php
https://www.aa5au.com/rtty/
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/the-configurer/#wsjt-jtdx-setup-tab

