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Intro

• Digital Mobile Radio, først spesifisert i 2005 av ETSI

• Oppdatert med Tier III og noe ekstra funksjonalitet i 2012

• Digital Voice, konkurrerer med NXDN og P25 innenfor 6,25 kHz-kanal 
segmentet
• Konkurrerer egentlig ikke med D-Star utenfor amatør-verdenen

• Stor vekst innenfor amatørradio siden ~2015

• Har i stor grad erstattet D-Star og Fusion
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D-Star vs. C4FM vs. DMR
Teknisk
• D-Star

• 6.25 kHz kanaler, eldst kodek av alle formatene
• Særdeles fleksible radioer for amatørbruk
• Åpen standard men lite brukt
• Kenwood TH-D74 er den eneste ikke-Icom D-Star radioen på markedet, ca. 5 år for sent

• Yaesu C4FM
• 12.5 kHz kanaler, AMBEv2 kodek, best lyd av alle digitale per 2018
• Lik D-Star i bruk?
• Angivelig en åpen standard, men ingen andre enn Yaesu lager radioterminaler

• DMR tier 2
• 12.5 kHz kanalspacing men 2 timeslots (TDMA), bedre lyd enn D-Star
• Radioterminalene er generelt mindre fleksible 
• ETSI standard, støttet av de fleste leverandørene

• Radioterminaler lages av Motorola, Hytera, Kenwood, Tyt (og kloner av Tyt), etc.
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DMR Tier 2 funksjonalitet
Eksakt funksjonalitet kan variere fra modell til modell

• TDMA, 2 timeslots i repeater-
modus
• Radioterminaler bruker 1 timeslot, og 

sender dermed med 50% duty cycle
• Dette gjør at DMR sendere har større 

risiko for RFI problemer enn FM 
sendere

• 2x4,8 kbps datakanal (AMBEv2 
kodek)

• Sidekanal for IP data 
• Tekstmeldinger er mulig
• Terminaler med GPS kan vanligvis 

sende APRS posisjoner sammen med 
tale

• Hver radioterminal har et ID-tall
• Tallet er allokert via en amatør-drevet 

database
• Radioer viser tallet I displayet når

noen prater (å få opp callsign er
mulig, mer om det senere)

• Sendinger går enten til en 
talegruppe (Group call), eller en 
annen radioterminal (Private call)
• Private Call er lite brukt, men skal 

være støttet i Brandmeister
nettverket
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DMR Tier 1, 2, 3?

• Det finnes mange produsenter av DMR radioer, i nyere tid har 
kinesiske firmaer med fokus på lav kost begynt å produsere utstyr
• Mange av disse lager særdeles billige digitale radioer som er Tier 1
• Det er også en del Tier 2 radioer (mer om de senere)

• Viktig: Den som kjøper radio må sørge for at utstyret støtter DMR Tier 
2 eller 3
• Tier 1 er også kjent som dPMR og støtter ikke repeatere og har kun 1 timeslot

(i.e. lekeradioer for 446 MHz)
• Tier 2 er det eneste som brukes I amatørradio mot repeatere
• Tier 3 brukes for trunking nettverker, og er ofte støttet på Tier 2 radioer med 

software-nøkler. 
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Brandmeister Nettverk
Problemet
• Det er naturligvis ønskelig å bygge 

et DMR nettverk, slik man allerede 
har bygd for D-Star

• Problemet er at Motorola har sin 
standard for å linke repeatere

• Hytera har også en standard

• Sepura og alle andre har også en 
standard

• Ingen av disse er nødvendigvis 
kompatible

• Løsningen (gammel): Jeg har 
Motorola, jeg bygger et Motorola 
nettverk
• DMR-MARC var basert på dette 

konseptet
• Senere utvidet noe

• Nyere løsning: Brandmeister
• Desentralisert ruting for høyere 

feiltoleranse
• Mer fleksibel løsning
• Kan sammenkoble flere forskjellige 

typer tjenester, inkludert linke mot 
APRS, D-Star etc.
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Brandmeister Nettverk

• Største nettverk utenfor USA (der 
MARC fortsatt er sterk)

• Håndterer ruting av taledata, limer 
sammen forskjellige typer 
repeatere og systemer

• Basert på talegruppe-konsept (også 
kjent som rom)
• En talegruppe fungerer som 

forventet, alle som lytter på en 
talegruppe vil høre alt som sendes til 
den

• En repeater vil ha to sett med 
talegrupper, ett per timeslot

• En rekke talegrupper er typisk 
definer på timeslot 1

• Hver repeater har vanligvis også sin 
egen talegruppe (samme nr. som 
repeater ID) på timeslot 2

• Talegrupper for norske repeatere er 
typisk 242 (Norge) og en eller flere 
av regionsgruppene (2421 
Østlandet, 2429 Nord Norge etc.)
• Disse ligger normal på Timeslot 1
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Brandmeister Nettverk
Ressurser
• LA3F.no har en DMR seksjon med 

linker til mye relevant informasjon

• Brandmeister Norge: 
http://brandmeister.no
• Registrering, info om repeatere, 

bruksanvisning på norsk

• Nye brukere på DMR MÅ registrere 
seg en DMR ID, se Brandmeister
nettsider for info
• Denne MÅ også legges inn i radioen 

før man bruker den

• Brandmeister hovedside 
https://brandmeister.network
• Brukerportal (legge inn egen info o.l.)

• Last Heard + live audio for 242 
(Norge anrop) 
http://hose.brandmeister.network/
group/242

• Introblad: 
http://brandmeister.no/wp-
content/uploads/sites/9/2017/04/
BM-norge-bruksanvisning.pdf
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Ressurs for visse modeller
https://wiki.brandmeister.network/index.php/Terminal_Support

10.10.2018 10

https://wiki.brandmeister.network/index.php/Terminal_Support


Talegrupper
Statisk og Dynamisk
• Statiske talegrupper er alltid 

oppkoblet og bestemmes av 
repeateransvarlig

• Man kan kun snakke til 1 
talegruppe om gangen

• Brandmeister dashboard viser 
hvilke grupper en gitt repeater
har statisk (bilde senere)

• Dynamiske talegrupper betegner 
talegrupper som brukeren selv 
kobler en repeater til

• Dette gjøres ved at brukeren 
sender til en talegruppe på en 
repeater

• Gruppen kobles da opp, den 
kobles automatisk ned etter 15 
minutter om ingen sender til den 
på den relevante repeateren
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Talegrupper
Vanlig praksis
• Timeslot 1 på en repeater har nasjonal og 

regionale grupper

• Oppkall og linking mot Chat gruppe gjøres 
ofte her

1. Oppkall på 242 eller tilsvarende

2. Enighet om Chat gruppe (neste slide)

3. Link repeater til en Chat gruppe (det er 
ikke 100% enighet om man skal bruke 
Timeslot 2 for dette, se anbefalinger fra 
relevant repeater-manager)

4. (God praksis men ikke påkrevd) Link 
ned repeater via å sende til 4000 
etterpå

• Timeslot 2 er ofte for lokal-QSOer

• Typisk er repeateren linket mot sin egen 
talegruppe

• Kan også være linket mot andre repeatere
(e.g. LA2AB og nærliggende grupper)

• Tidligere har det vært anbefalt å bruke 
TG9 for lokale QSOer, men dette er ikke 
anbefalt for Brandmeister
• Å definere en egen talegruppe per repeater

gjør det mulig å linke to repeatere dynamisk 
eller statisk

• Å bruke denne talegruppen for lokale 
QSOer unngår forvirring
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Norske Talegrupper
Sakset fra Brandmeister.no

• Husk: 242997 (Parrot) er private call

• Ring 4000 for å koble ned alle dynamiske grupper

• For APRS/RRS funksjoner, se bruksanvisning for din radio (mest relevant for GPS 
modeller)
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DMR Programmering
Litt teknisk, nye ord
• Programmering av DMR radioer er 

noe mer komplisert enn analoge
• Ingen DMR radioer i vanlig bruk har full 

programmering via tastaturet (men 
mange kan endre de viktige parametrene
via en egen meny)

• Generelt: Hver repeater i vil ha flere 
“kanaler” programmert, ofte 1 per 
talegruppe i bruk på repeateren

• Høyre: øvre del av kanal-info for 
LA1KRR (Bærum)

• Vi ser litt på ett eksempel på 
programmering av en kanal (Hytera
vist, de fleste parametrene er like på 
andre radioer)
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DMR Programmering
Kanal 1/2
• Channel Alias – Navnet som 

vises i displayet

• Color Code (CC): Vanligvis 1 om 
ikke oppgitt.

• Slot Operation: Hvilken timeslot
(TS) skal brukes (1 eller 2)

• De andre parametrene varierer 
og er avhengig av radiomodellen 
og opsjoner
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DMR Programmering
Kanal 2/2
• RX/TX frekvenser er ganske opplagt

• RX Group List er viktig, kommer 
tilbake til denne

• TX Contact Name definerer hvilken 
talegruppe jeg skal sende til.
• Typisk endrer man denne for hver 

talegruppe-kanal man legger til

• TX Admit kriteriet definerer hvordan 
radioen finner ut om kanalen er ledig.
• Se tekst til høyre, Color Code free brukes 

på repeatere
• Dette gjør bla. at du ikke får nøklet om du 

ikke når repeateren eller den er i bruk
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DMR Programmering
Contacts, RX Group List
• De fleste radioer krever at man definerer 

hvilke talegrupper den skal lytte på 
(Contact)
• Unntak er typisk kinaradioer med hacket 

firmware, som kan settes opp for å lytte på 
alt

• Denne er typisk ganske lang, man trenger 
minimum en liste over alle norske 
talegrupper, og gjerne alle repeatere

• RX Group List er en liste med et utvalg 
(eller alle) av disse kontaktene
• Noen radioer begrenser antall kontakter i 

denne listen
• Kan brukes for å lage “stille” kanaler der 

man kun hører visse ting (unngår masse 
bråk når noen kobler opp 91 Worldwide og 
roper CQ)
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DMR Programmering
Andre muligheter
• Det er mulig å definere en kanal uten TX 

Contact
• Man får ikke sendt noe uten en TX Contact

• Man kan da enten:
• Slå inn et nummer til en talegruppe og 

trykke PTT
• Definere noen hurtigkontakter på 

keypaden, trykk på en av de og trykk på PTT

• Problemet med begge er at man typisk 
må gjøre dette for hvert pass

• Om man har programmeringsmeny på 
radioen kan man bruke denne for å endre 
talegruppe på en slik kanal
• Dette fungerer OK på Hytera og Tyt
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DMR Programmering
Brandmeister hjelper
• Brandmeister har en egen side 

per repeater i nettverket som 
har informasjonen du trenger

• Eksempel for LA1KRR (LA2AB 
repeater) til høyre, fra 
https://brandmeister.network/?
page=repeater&id=242101

• Her kan man også se en Last 
Heard liste per repeater, 
posisjon, link til repeater-
nettside, etc.
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DMR Programmering
Men hva med Simplex?
• Simplex er mulig også

• 433.450 er simplex oppkallfrekvens og noen andre er satt av i 
bandplanen for slik bruk

• Men TX Contact, CC og RX Gruppe må stemme

• Typisk:
• TS1, CC1, TG99
• TX Admit: Always Free

• Simplex-modus (uten frekvens-splitt) er omtalt som DM og 
fungerer kun med 1 timeslot
• Hotspot vil normalt også fungere i DM med kun 1 timeslot
• Det er ikke mulig å bruke to simplex radioer på separate timeslot
• Dette er siden man trenger en full duplex repeater i midten for å 

synkronisere flere radioer
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DMR Programmering
Andre funksjoner
• Hytera og andre støtter Roaming

• Ikke en mobiltelefon, men radioen vil lete gjennom en liste med kanaler om 
den ikke får kontakt

• DMR repeatere sender vanligvis et periodisk signal for å la radioer finne de 
selv om de ikke aktivt sender data

• GPS/APRS posisjon
• På GPS modeller er det mulig å sende posisjon sammen med tale
• Se Brandmeister dokumentasjon for de relevante radiomodellene

• Short Text
• Hytera radioer med nyeste firmware og andre nyere “finere” radioer støtter å 

sende og motta en kort tekst som vises i displayet på mottaker
• Brandmeister nettverket kan legge på denne teksten automatisk selv om 

radioen din ikke støtter det (se link på LA3F)
• Brukes typisk for å vise callsign/navn
• Enkelte mener man skal skrive DMR IDen I denne teksten, det er meningsløst. 

Radioen viser alltid DMR ID når den mottar en sending.
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DMR Programmering
For de late
• Mye av jobben med 

programmering er ofte gjort på 
forhånd

• LA3F.no har linker for Tyt MD-
380 filer

• Diverse Facebook grupper har 
også programmeringsfiler for 
nedlasting

• Det eneste man trenger å endre 
på med en slik 
programmeringsfil er DMR-ID 
som er personlig
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DMR Radioterminaler
Typer
• DMR Radioer er vanligvis lagd for 

kommers-bruk

• Disse kommer (I likhet med 
DTMF/MDC1200 radioer) I versjoner 
med og uten keypad/display

• Anbefaler at første/primære DMR 
radio har minimum et ok display og 
helst numerisk tastatur

• Versjoner uten display er vanligvis 
billigere, men har ofte kun 8/16 
kanaler som er en alvorlig 
begrensning for generelt bruk

• Høyre: TK-D340E og NX-3320E
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DMR Radioterminaler
Hva skal jeg kjøpe?
• Kort svar: Tyt MD-380
• Langt svar: Eller Hytera
• Dette er produsentene man finner i Nord-Europa som amatører har tatt 

i bruk
• Det er overraskende stort utvalg av kommersielle radioer og kinesiske 

klistrelapp-produsenter
• Om du vil kjøpe noe annet, bruk sunn fornuft, og Google

• Husk kildekritikk! Overraskende mange firmaer betaler for omtaler av produkter.
• For kommers-radio: får du tak i batteri, programmeringskabel, software?

• Spør forhandleren om dette, radioamatører skal kunne programmere radioene sine selv!
• Om du kjøper brukt: sjekk at det ikke er satt passord på programmering, om det er det er 

de sannsynligvis “kassert”

• Vi tar en titt på noen aktuelle produsenter
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DMR Radioterminaler
Motorola
• Alle kjenner til Motorola, tidlig og stor 

leverandør av bla. DMR utstyr

• De første DMR nettverkene var basert på 
MotoTRBO repeatere med IP linking

• Aktuelle modeller for amatører:
• XPR 6550 – gammel klassiker, antakeligvis ikke å 

anbefale mtp. pris kontra alder

• XPR 7550 – moderne versjon av 6550

• XPR 5550 – og lignende mobilradioer

• Generelt er det lite Motorola DMR utstyr på 
bruktmarkedet i Norge og det er rimelig dyrt å 
kjøpe nytt

• Programmering er problemet: nyere utstyr 
krever lisensiert programmerings-software

• Dette betales per år

• Man betaler også for retten til å aktivere vise 
funksjoner og programmere visse modus

• I USA er det vanligvis en fyr som har lisens som 
programmerer alt for gruppene
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DMR Radioterminaler
Hytera
• Hytera er en kinesisk produsent, populær I bla. England 

og Tyskland, og generelt I Europa

• Ikke en billig produsent, men realistisk å kjøpe nytt

• Nesten alle modeller selges i GPS versjon også

• Aktuelle modeller for amatører:
• PD685 Mid Range handholdt

• PD785 High End handholdt

• MD785 High End mobilstasjon

• Også PD-365, liten radio men blandede omtaler og 
ingen keypad gir noen begrensninger. En del billigere 
enn de andre. 

• Forhandlere I Norge inkluderer 
https://www.wireless.no og 
http://christech.no/prestashop/

• Servicemanualer, firmware og software er tilgjengelig 
via https://www.hamdigitaal.nl/hytera-software-1/

• Lisenser for ekstra funksjoner er lagret I radioen og 
knyttet til serienr.

• Dette er mer praktisk for amatører med maks 1-2 
radioer enn Motorolas system

• Prisen ser ut til å være OK på de vanlige funksjonene 
vi evt. vil trenge
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DMR Radioterminaler
Hytera, brukt-kjøp, 
import etc.
• Varianter som slutter på 2 (e.g. MD782G) 

er USA modeller. Det er mulig (dog 
utestet av forfatteren) å bruke Europeisk 
CPS for programmering via å endre noen 
tekstfilter.

• 450-520 MHz modeller er i følge mine 
kilder ikke lengre praktisk å konvertere til 
433 MHz (f.o.m. FW version 8.x)

• Det er selvfølgelig teknisk mulig å 
konvertere de, men det er ikke en 
kokebokoppskrift for dette lengre

• Hytera jobber rimelig aktivt med å fjerne 
sikkerhetshull i produktene sine og har 
bla. fjernet tidligere muligheter for å 
piratkopiere feature-nøkler og out-of-
band bruk

• (Det er pga. det også en del restriksjoner 
på nedgradering av firmware versjoner)
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DMR Radioterminaler
Kirisun
• Også en kinesisk leverandør, men mye mindre 

vanlig

• Mistenksomt lik Hytera på innsiden

• Brukerstøtte og software er vanskeligere

• Ingen norske forhandlere

• (U)aktuelle modeler
• DP770 – high end handholdt, støtter bla. 

Roaming

• DP990 – nyere high end, Tier 3, ikke veldig 
utbredt

• TM840 – high end mobil stasjon

• Om man får en god pris er det ok, byggekvalitet 
og radioteknisk er bra men support og tilbehør 
er vanskelig

• Overraskende bra lyd I analogt modus!

• Ellers er det bedre å kjøpe brukt Hytera

• (Om du ender opp med noe fra Kirisun, ta 
kontakt med LA2YUA)
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DMR Radioterminaler
Tyt(era)/Retevis
• Tyt lager kinaradioer med DMR Tier 2

• Prisene er typisk under 2000 kr for en ny radio via norsk 
forhandler

• Dermed er de veldig populære og mye informasjon 
finnes på nettet

• Ok byggekvalitet, GPS som opsjon

• Relevante modeller (virker garantert på DMR, modell I 
parantes er samme hardware)

• MD-380 (Retevis RT3)

• MD-390 (Retevis RT8) (vanntett)

• Har best støtte for amatørfunksjoner av alle siden man 
typisk laster md380-tools moddet firmware

• Denne gir muligheter for utvidet keypad
programmering og annet snacks

• Brukerdatabase kan legges inn (viser callsign/navn i 
display for alle amatører)

• MD-2017 er en dual-band DMR radio
• Ikke offisielt verifisert mot Brandmeister, kjøp på 

eget ansvar

• Christech bla. selger disse
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DMR Radioterminaler
Tyt(era)/Retevis
• MD380-tools

• Det er rimelig trygt å gjøre denne 
oppgraderingen. Bootloaderen som 
brukes for å laste ny firmware via USB er 
brent I ROM i prosessoren og kan ikke 
overskrives. Dermed er det vanskelig å få 
en murstein selv om noe går galt.
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DMR Radioterminaler
Baofeng
• Baofeng RD-5R: for de som faktisk likte 

UV-5R

• Positivt:

• Dual band DMR Tier II, nominelt støtter 
den alt man forventer

• Billig

• Kan kjøpe ekstra stort batteri for den

• Negativt:

• Dårligere display enn MD-380/2017

• Begrenset RX Group størrelse (16 
grupper), ikke kritisk men ikke optimalt

• Per I dag er den ikke tilgjengelig I 
tacticool camo farger
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DMR Radioterminaler
Kenwood
• Kenwood lager visst også DMR I tillegg til 

NXDN/IDAS, P25 etc.

• Simarud (Permo) selger Kenwood DMR

• Sjelden [uhørt] å høre noen som bruker 
Kenwood på luften

• Priser er omtrent på linje med tilsvarende 
Hytera

• Antakeligvis bra radioer
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DMR Radioterminaler
Vertex
• Se forrige slide

• De ser ut til å ha 
dårligere utvalg
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DMR Radioterminaler
Icom
• Icom lager ikke DMR radioer

• Icom lager IDAS/NXDN og P25 radioer
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Icom's Statement on DMR
Icom is fully and unequivocally committed to 
the promotion and adoption of FDMA 6.25kHz 
technology world-wide.
[…]
Icom is a member in the TIA/PTIG in the USA, 
ARIB in Japan and ETSI's dPMR/DMR in Europe 
for example. Many of our competitors are also 
members of the same bodies. Do not be 
misled by anyone, including the DMR 
Association website, who implies Icom's
participation in DMR is anything other than 
what it is, Icom's commitment to standards 
development in the worldwide Land Mobile 
community.


