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Tanker om D-Star og DMR.
Jeg blev jo på sidste Generalforsamling bedt om at holde et foredrag der skulle fortælle noget
om hvad disse nye digitale mods er og hvilke muligheder de giver, det foredrag har jo ikke kunne
holdes, af en grund vi jo alle kender… så jeg tænkte jeg ville prøve at lave en orienterende
artikel om D-Star og DMR, så må et foredrag i klubben jo komme senere.
D-star er udviklet af Japanske radioamatører, og ligger nu i radioer fra ICOM og Kenwood. D-Star
bruger en FM-bærebølge, hvor modulation og styrings data er digitaliseret, ved brug af AMBE
kodning.
DMR er kommerciel udviklet og transmissionen er ægte digital, modulation og styrings data
sendes i time slot (Time Slot 1 og 2 (der fungerer som to adskilte kanaler)) i TDMA mode (time
division multiple access ), her under en grafisk beskrivelse af DMR signalet…

Her ses hvordan de to Time Slot skiftes til at benytte vores 12.5 KHz på skift.
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Som det ses af timingen for disse pakker, er det nok ikke det gamle rør PA der skal
bruges her ;-).
På grund af digitaliseringen af både D-Star og DMR transmissionerne kan disse informationer
sendes via radio og internet, hvor talen moduleres og demoduleres digitalt, og sendes sammen
med digitale kommandoer til kontrolserverne for henholdsvis DMR eller D-Star systemet, der så
styrer adresseringen af repeaterer og hotspot.
De grundlæggende D-Star og DMR net, består af et antal repeaterer spredt ud over Danmark
og meget af resten af verdenen, i Danmark har vi en landsdækkende (TaleGruppe = TG) i både
D-Star og DMR, i D-Star er det TG DCS004B og i DMR er det TG 238 ved opkald i disse TG der
altid er klar til QSO, (andre TG’s kaldes med en kommando) går opkaldet til alle danske
repeaterer og hotspot i det aktuelle netværk (og kunne være velegnet som opkalds TG) men
bruges mest til QSO’er…
I D-Star er det muligt at QSY til ikke mindre end 24 ’TG’s med TG-adresserne DCS004C til
DCS004Z (DCS004A bruges til World Wide opkald), ved at bruge disse ’TG’s kan der være flere
QSO’er i gang samtidig på D-Star nettet ud over hele landet, men for at kunne bruge disse
mange TG’s kræver det et ‘tæt’ net af D-Star repeaterer, for effektivt at kunne udnytte disse
mange TG’s, da en D-Star repeater jo som en traditionel FM repeater, kun kan have en QSO i
gang ad gangen.
Situation i ‘vores’ område er for tiden at der kun findes en aktiv repeater, denne repeater bor
på taget af den 102 meter høje Domus Vista (nær ZOO) og er aktiv på 70 CM, denne mangel på
D-Star repeaterer er årsagen til at vi i vores afdeling har planer om at opsætte en D-Star
repeater der bliver aktiv på 2 meter, med håb om en ‘stor’ dæknings radius… Projektet er
midlertidigt sat i stå på grund af Corona.
DMR er som nævnt ægte digital, ved brug af de to omtalte timeslot TS1 og TS2, bærer hver
repeater to kanaler.
For begge systemer er det gældende at der er en ’tale kommando’, denne funktion benytter
den TG-adresse der ligger eller lægges i repeaterens adresse register.
Tale kommandoen for D-Star bærer navnet ‘Use Reflector’ med kommandoen ‘CQCQCQ’, og
som standard ligger landskanalen TG DCS004B i repeaterens adresse register, denne TG er i DStar’s server, programmeret til at åbne alle danske repeaterer, men kan erstattes af enten andre
danske eller udenlandske TG-adresser.
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I DMR er det lidt mere tricki på grund af de to timeslot TS1 og TS2… TS1 bruges hovedsageligt til
TG 238 landskanalen, der i serveren er programmeret til som navnet siger ;-) til at åbne alle
repeatere i Danmark, TS1 bruges også til opkald til og fra udlandet.
Ved brug af TS2 finder vi tale kommando, der ofte fejlagtigt kaldes ‘Lokal’ med kommandoen ‘9’,
men som jeg vil kalde ‘regional’ da den jo som standard åbner alle repeatere i det Regionale
område… for vores område er det TG 4704 der ligger stand-by og åbner alle repeaterer i
København og Nordsjælland… det koden ‘9’ i TS2 gør, er at der bruges den TG adresse, der
enten ligger eller lægges op til repeateren. I DMR er nogle TG-adresser så forprogrammeret i
DMR Serveren til at opføre sig på en særlig måde, når de kaldes i TS2 med kommandoen ‘9’
dette er f.eks. den ‘Regionale TG’ der som standard ligger i repeateren og som fordelt over
landet er.:
Nordjylland

TG adr. 4701

Midtjylland

TG adr. 4702

Syddanmark

TG adr. 4703

København / Nordsjælland TG adr. 4704
Sjælland

TG adr. 4705

Så er der QSY1 med TG adr. 2386 og QSY2 med TG adr. 2387, disse 2 QSY-kanaler åbner kun de
for en QSO nødvendige repeaterer, når deltagerene i en QSO åbner en QSY TG i den repeater
den pågældende bruger, kan en QSO blive afviklet over en / to eller flere repeaterer, alle der
åbner den samme QSY TG i den repeater eller hotspot de kommer de kommer på DMR nettet
over kan deltage i QSO’en. Begge QSY TG’s kan være aktive samtidig, bare de ikke bruger de
samme repeaterer… andre TG adresser kan også bruges f.eks. findes en til JOTA og nogle til
Chat…
En anden måde at bruge både D-Star og DMR er ved brug af Hotspot, som er en lille transceiver
typisk med en TX på 10 mW der kører i simplex mode, et Hotspot virker lidt som ens egen
meget lokale adgang til enten D-Star eller DMR nettet, ved at forbinde direkte til nettet via
internet, dette kan være en god hjælp hvis det ikke er muligt at nå en repeater fra QTH’en, og
ser vi på situationen omkring de ‘manglende’ D-Star repeaterer i vores område, kunne brug af
en håndstation og et hotspot omgå dette problem, enten fra QTH’en eller ved at bruge en
Smartphone til at forbinde Hotspottet til internet, for derefter at kunne være /P ;-) hvorefter vi
kan bruge et af de 24 TG’s uden at ‘forstyrre’ den enlige repeater i vores område.
73 de OZ5RZ Benny
………………………………………

Midt i en CORONA-tid.
Jeg har spekuleret meget på, om Corona er noget fanden har skabt, men da jeg tror lige så lidt
på fanden som på en gud, kan det jo ikke være ham, men bare noget kineserne har rodet
sammen.
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Nå.., nu er det kommet, og det kan vi kun forsøge at modarbejde så godt som nu
statsministeren og Søren B. formår at aktivere tropperne til.
I mellemtiden må den enkelte selv forsøge sig med at undgå smitten, og her må man nok sige,
at vi radioamatører har en lille fordel. Radioaktiviteten har under epidemien være stigende, og
personligt har jeg da haft kontakt med radioamatører, som er kommet til midt i Coronatiden,
eller har genoptaget en lidt glemt hobby, efter flere års inaktivitet.
Det skyldes jo nok det forhold, at mange af os, der skulle nyde pensionsalderen, har måttet
grave os ned og gemme os for Coronaen, og hvad er bedre end at kunne snakke med andre, om
vind og vejr, om forholdene på båndene, om antenner og tilpasning, ja… om hvad som helst,
bare sådan for, at man ikke kommer til at føle sig alt for meget som ”Palle, alene i verden”.
Nu er radioamatører heldigvis en ret intelligent gruppe mennesker, og de kan nok finde ud af,
at skærme sig selv. De finder det sociale samvær, på afstand via radioen, og nogen gange også
på SKYPE.
Vi kan ikke mødes i klubben, men så må vi finde på noget andet. TEAM-meeting er så
muligheden for, at flere kan mødes på en SKYPE-forbindelse, og her er ONSDAG aften blevet
samlingspunkt for en lille gruppe medlemmer af EDR Fr.sund, som kan finde på at diskutere 3Dprint, men også meget andet. Prøv selv at finde frem til ”OZ6FRS Chat”-gruppe, eller bed en
medamatør om, at du får adgang til gruppen.
Jeg kan også anbefale de grupper, som om morgenen er aktive på f. eks. 80 meter båndet.
Mange forsøger sig med CW (telegrafi), og befinder sig i den lave ende af båndet, andre er
tilfredse med at køre FT8, men en del er alligevel ferm til at bruge en mikrofon.
På 3.646 KHz kl 09.30 er aktiviteten utrolig stor. Vi tæller meget ofte over 35 radioamatører,
som er aktive i den halve til hele time denne seance foregår, og snakken går om alle mulige
emner på denne såkaldte ”Kulturkanal”.
Kl. 10.00 sker der noget på 3.658 KHz, hvor OZ8FG, Franz, formanden for EDR Helsingør kalder
CQ på frekvensen, og en mindre gruppe får en morgensludder der.
Ofte er der aktivitet på 3.770 KHz, som ikke kan kaldes ”kulturkanalen” men alligevel er der en
vis kultur, og mange radioamatører er til stede der det meste af dagen.
Der kan sikkert findes flere grupper, og jeg vil stærkt anbefale at checke aktiviteten på de
angivne frekvenser, deltag selv i snakken, og vær med til at holde liv i en gammel traditionsrig
hobby.
God fornøjelse…
OZ6YM, Palle,
ikke helt alene i verden.
………………………………………
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DX for nybegyndere.
I foregående nummer af 6FRS-Posten henviste jeg til www.rde-posten.dk.
Nu er Februar-udgaven kommet på gaden, og den indeholder lige som sidst mange gode
artikler.
Bl.a. ”Guide til Icom IC-7300” og noget om ”Raspberry Pi Pico”, samt SSTV.
Der er dog specielt en artikel som jeg stærkt kan anbefale, nemlig DX for nybegyndere, skrevet
af Kenneth Hemstedt, OZ1IKY. Den er på ca. 25 sider. Selv dem der har DX-erfaring kan nok
lære et og andet, eller i det mindste få genopfrisket gammel lærdom. For dem der er nye i DX diciplinen, men gerne vil opnå f.eks. DXCC-diplomet er artiklen en guldgrube.
Nogle overskrifter fra artiklen:
Fascinationen ved DX, Lidt omkring betydningen og oprindelsen af enkelte ord og begreber,
DX-intelligence, Div. links til aktuelle DX-aktiviteter, Værktøjer til forudsigelse af udbredelsesforholdene (Voacap, DXatlas m.m.) Log programmer.
(OZ3NR / OZ1IKY).
………………………………………

”Propagation Bulletins”.
Selv om vi stadig måned efter måned spejder efter solpletter, bliver vi ved med at ligge nede i
hullet hvor cycle 24 stoppede og 25 endnu ikke har vist mange livstegn. Det betyder dog ikke
at der ikke kan køres radio.
Hver uge udsender ARRL en ” Propagation Bulletin” som man, som medlem, kan abonnere på,
og dermed blive opdateret på de seneste udbredelses forhold, samt få en vurdering af hvad
den nærmeste fremtid vil bringe.
Fra :

ARRL Web site <memberlist@www.arrl.org>

Emne :

ARLP006 Propagation de K7RA

Til :

oz3nr@mail.dk

Der er også indslag af mere ”kulturhistoriske” interesser.
Her er noget om ”Den effekt som solens elektromagnetiske aktivitet kan have på biologien”.
Som det ses af teksten og grafen er det ikke ubetinget godt med mange solpletter.
INDEX OF HUMAN MASS EXCITABILITY.
In 1926, A.L. Tchijevsky, founded “heliobiology” (study of the sun’s electromagnetic activity
effect on biology) and he constructed an “Index of Mass Human Excitability” report covering
each year from 500 B.C. to 1922 A.D. He investigated the histories of 72 countries in that
period, noting signs of human unrest such as wars, revolutions, riots, expeditions and
migrations, plus the number of humans involved.
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Tchijevsky found that fully 80% of the most significant events occurred during the years of
maximum sunspot activity. He maintained that the “exciting” period may be explained by an
acute change in the nervous and psychic character of humanity, which takes place at sunspot
maxima.
Scientists have continued to analyze the Human Excitability Index since 1920, this chart shows
solar cycle 23 and 24.

(OZ3NR).
………………………………………

Månedens tilbud.
Februar måned 2021’s tilbud.
Så kommer der en februar 2021 tilbudsavis på gaden, som tilbydes medlemmerne efter ”først
til mølle” princippet.
Lagerchefen har været i sin garage og der fundet nogle ting frem, som tilbydes medlemmerne.
Alle henvendelser vedrørende effekterne skal ske ved henvendelse til OZ1AKY på
oz1aky@youmail.dk.
Der findes også mange ting tilbage fra de tidligere aviser, hvis der er noget du kan bruge
kontakt lagerchefen og så må vi finde ud af noget. Tingene skulle jo gerne ud og arbejde.
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I øjeblikket er der desværre ikke mulighed for at mødes i klubben eller at der afholdes ”åben
skur” arrangementer. Det håber jeg vi snart kan igen.
OZ1AKY/Jens
Digitalt L/C-meter
Dette er ikke et af de instrumenter klubben solgte i
stor mængde.
Pris 100,- kr. eller giv et bud

Compact digital VFO
Du kan finde data og manual her
ozQRP.com QRP Radio Kits
Som de skriver i beskrivelsen, er alle SMD komponenter
monteret på forhånd.

Pris 100,- kr. eller giv et bud

Et par HF-LDMOS power transistorer
Transistorerne kommer fra NXP Semiconductors og
hedder MRF300AN og MRF300BN
Pris 100,-kr. for begge eller giv et bud

7

250 W HF-PA trin
Trinnet er bygget over et Skanti-trin
Pris 100,- kr. Eller giv et bud

Lima SDR radio
Stationen er af lidt ældre herkomst; men skulle
fungere. Den pc, der har været brugt sammen med
stationen kan om ønsket også leveres, dog findes
den pt. ikke hos mig.
Som det ses er der mange manualer med.
Pris: 100,- kr. inkl. pc eller giv et bud
Eprom sletter
En mindre ”cancer grill” der kører på 12 V
Pris: 100,- kr. eller giv et bud

Et par mindre ”rullespoler”
Værdi af dem kendes ikke
Pris: 100,- kr. for begge eller giv et bud
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