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Introduktion 

 OZ1BZJ, Michael 

 QTH: Sengeløse nord for Taastrup

 Ham siden 1992

 Bruger mest tid på HF, APRS og Digitale Voice. 

 Når jeg ikke har Radioamatør kasketten på, så er 

jeg leder af en afdeling der levere support til 

introduktion af nye produkter og support til 

produktionen globalt i høreapparat 
virksomheden WSA (Tidliger Widex)
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Hvorfor skal vi rode 
med DMR? 

Fordi vi kan!
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ETSI DMR

Digital Mobile Radio = DMR

DMR er udviklet under ETSI med de store leverandør 

involveret. 

Standarten er udviklet til at kunne bruges med 12,5 kHz 

kanal afstand, der bruges globalt på de landmobile 

frekvensbånd. 

På sammen tid skal standarten opfylde fremtidige 

myndigheds krav om 6,25 Khz. Kanal afstand eller 

ækvivalent.  
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DMR er udviklet til kommercielt brug

Benyttes i en bred vifte af erhverv fra 

sikkerheds firmaer til logistik services 

leverandør. Dog sjældent ved Politi, redning 

og ligene kritiske services der i Europa typisk 

vil bruge Tetra og P25 i Amerika som digital 

system.

DMR kan krypteres. 

Anvendelse DMR+



Frekvens udnyttelse. DMR+



4FSK 

DMR bruger 4FSK modulation. Her 

sende 2 bit samtidig

Hver symbol (2 bit) beskrives af et skift 

i frekvens

Symbol hastigheden er 4800/sek. 

hvilket giver 9600 bit/sek.

Symbol Skift 

00 +0,648 kHz

01 +1,944 kHz

10 -0,648 kHz

11 -1,944 khz
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TDMA

Time-Division Multiple 

Access
(Tids opdelt kanal 

adgang) 

Ved TDMA deler flere bruger samme fysiske 

kanal ved at sende på skift, altså deler kanalen 

i tid. 

TDMA bruges ved GSM med 8 time slots. 

I DMR bruges der 2 timeslot. Hvert timeslot (er 

30 mS langt). 

En DMR frame (ramme) består så af timeslot 1 

efterfulgt af timeslot 2. 

Hvert timeslot udgør hvad man kan kalde en 

Logisk kanal og kan hver især bære en tale 

QSO eller Data.

Pga. Der kun sendes ½ af tiden 

får 

Man ca. 40% længer batteri 

levetid 



TDMA Burst

Generisk DMR burst

Totalt 264 bit hvor af 216 bit er payload. Data til 60ms tale

Der er 48 bit til synkronisering midt i burst

Burst periode er 30ms, men der er kun data i 27,5 hvilket giver 

2,5ms guard tid.
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DMR TDMA Burst template

Power vs time  Burst template eller ”burst skabelon”
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TDMA ramme fra Radio 

Ved brug med repeater sender MS kun i det valgte timeslot og giver der 

med plads til en anden MS i det andet timeslot

Guard intervalget mellem de to timeslot giver tid til at rampe burst op/ned, 

samt til den udbredelses forsinkelse der vil være

Systemet er designet til 1 ms timeslot timeslot variation
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Digital modulation DMR+



Vocoder

System Vocoder

DMR AMBE+2

P25 AMBE+2

Tetra ACELP 

DStar AMBE

DMR bruger den proprietær 

Vocoder AMBE+2  fra Digital 

Voice Systems

AMBE = Advanced Multi-Band 

Excitation

Vocoder har til funktion at kode den 

digitale audio således at den fylde 

mindre. 

Den har også til opgave at fjerne 

uønsket støj. 

Vocoder bidrager betydeligt til den 

digitale lyd der er i de fleste digitale 

systemer. 

AMBE+2 er næste generation af 

VOCODER efter den AMBE der 

bruges i Dstar
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DMR transmission 

 Ud over tale eller data bliver der ved en hver 

DMR transmission sendt flere data. 

 De to vigtigste

 24 bit data med modtageren til transmissionen  (TG 

eller DMR Id) 

 Styre funktioner på nettet

 24 bit med afsender af transmissionen (DMR ID)

 Fortæller os hvem der sender.
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 Alle DMR radioer skal havde et id. Det gør radioen unik. 

 Lidt som et telefon nummer. 

 Det er ID der sendes ved hver transmission.

 Vil man se kaldesignal på  den der sender på skærmen af 
radio skal man taste id og navn ind i ”telefon bogen” (som 
på mobil telefonen).

 Flere radioer kan havde samme id, så længe de ikke 
bruges samtidig. (to radioer med samme ID kan ikke høre 
hinanden via repeater)

 I Danmark anbefales det at man registrere sig med et DMR 
ID. 

 DMR  ID er tildelt på samme måde som operatør id på GSM 
nettet.

ID nummer DMR+



Roaming

 DMR er i stand til automatisk at roame imellem 

forskellige repeater site der er koblet sammen via 

internet. 

Hvis ikke repeaterne er i brug, 

sendes der en kort beacon til 

brug for Roaming, med et 

minuts interval

Pasiv roaming er når radioen 

scanner en forud defineret liste 

med repeater for et signal der 

ligger over den defineret grænse

-105dBm

-80dBm

-111dBm

Aktiv roaming er når der trykkes på ptt, så 

sendes der en stump data til hver repeater

i roamings listen, den svare så om muligt. 

Dette giver en signal styrke måling fra 

dem. Den første der er over den fastsatte 

grænse tastes op og der kommer ”go 

ahead” tone på radio
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Brug af DMR+ i 

Danmark 



DMR Netværk 

 Der findes mange forskellige DMR net for amatør 

rundt om i verden. De størst er BM, DMR+ og 

DMRmarc. 

 I Danmark har vi BM (Brandmeister) Og DMR+ 

 Resten af denne præsentation vil tage 

udgangspunkt i DMR+  
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DMR+ nettet

B-Master EU

IPSC2 IPSC2

1 for hvert land

Repeater Repeater

Repeater Repeater

Bagmænd til systemet 

også kendt fra D-Star

DG1HT

DL5DI

OE1KBC

DMR

B-Master X

OZ



IPSC2

IPSC2

DMR

http://dk.dmrplus.dk:8877/ipsc/


Opbygningen af DMR+ netværk 

Time Slot 1

TS1 bruger udelukkende Talk 
Groups. 

LK 238  always on

TG01 WW

Forbindelse til Verden 

DMR+ systemet kender ingen TG 
begrænsning. ’Et kald til en hver 
TG vil virke hvis der er et sted at 
route det til. Feks 262 Tyskland

Time Slot 2

Her bruges primært reflektore. 

Default er repeater koblet op til 
en landels reflektor 4701-4705 

Yderligere findes QSY1(2385) og 
QSY2 (2386)



Group call

 I DMR termer er det en betegnelse for et kald der 

er rettet mod alle ID på nettet, der monitorere 

den specifikke talegruppe. 

 I stedet for et modtager ID på en given radio, så 

er det et talegruppe ID der sendes. 

 Både modtager ID og Talegruppe nummer er 

bare et tal.  F.eks 238 eller 2384003
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Brug af DMR+ Netværket

Danmark 238 eksempel

IPSC

Ebberup
TS1: 238
TS2: 4705

Esbjerg
TS1: 238
TS2: 4703

Vissenbjerg
TS1: 238
TS2: 4703

Thyholm
TS1: 238
TS2: 4701

CPH Domus
TS1: 238
TS2: 4705

Tophoej
TS1: 238
TS2: 4702

DMR

Hot spot

Link: 238 

Hot spot

Link: 4705 

TX på zone: Ebberup, kanal: Danmark 238

RX

TX

Link til verden
238



Brug af DMR+ Netværket

Danmark 238 eksempel

IPSC

Ebberup
TS1: 238
TS2: 4705

Esbjerg
TS1: 238
TS2: 4703

Vissenbjerg
TS1: 238
TS2: 4703

Thyholm
TS1: 238
TS2: 4701

CPH Domus
TS1: 238
TS2: 4705

Tophoej
TS1: 238
TS2: 4702

DMR

Hot spot

Link: 238 

Hot spot

Link: 4705 

TX på På Hotspot1 linked til 238. Kommer ud på alle repeater i OZ

RX

TX

Link til verden
238



Brug af DMR+ Netværket

Danmark 238 eksempel

IPSC

Ebberup
TS1: 238
TS2: 4705

Esbjerg
TS1: 238
TS2: 4703

Vissenbjerg
TS1: 238
TS2: 4703

Thyholm
TS1: 238
TS2: 4701

CPH Domus
TS1: 238
TS2: 4705

Tophoej
TS1: 238
TS2: 4702

DMR

Hot spot

Link: 238 

Hot spot

Link: 4705 

TX på en repeater i DL på TG238, TS1. kald kommer ud på alle repeater i 

netværket i OZ.

RX

TX

Link til verden
238
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Brug af DMR+ Netværket

Reflektor (09) eksempel

IPSC

Ebberup
TS1: 

TS2: R4705

Esbjerg
TS1: 

TS2: R4703

Vissenbjerg
TS1: 

TS2: R4703

Thyholm
TS1: 

TS2: R4701

CPH Domus
TS1: 

TS2: R4705

Tophoej
TS1: 

TS2: R4702

DMR

Hot spot

Link: 238 

Hot spot

Link: R4705 

TX på zone: Ebberup, kanal: Reflektor (09). Ebberup er default forbundet til reflektor 

4705. Kald kommer ud på Alle repeater i landsdelen, samt hot spot forbundet til 4705

RX

TX

Link til verden
R4705





Brug af DMR+ Netværket

QSY1 2386 eksempel

IPSC

Ebberup
TS1: 

TS2: 2386

Esbjerg
TS1: 

TS2: R4703

Vissenbjerg
TS1: 

TS2: R4703

Thyholm
TS1: 

TS2: 2386

CPH Domus
TS1: 

TS2: R4705

Tophoej
TS1: 

TS2: R4702

DMR

Hot spot

Link: 238 

Hot spot

Link: R4705 

Kort TX på både zone: Ebberup, kanal: QSY1 2386 og Zone Thyholm, kanal QSY1 2386.  

laver en Bruger aktiveret QSY1 kanal, der er aktiv indtil 15 sek. uden aktivitet.

RX

TX

Link til verden



DMR+ autorouting

DMR+ routing er en funktion hvor serverne holder 

styr på hvilken repeater og TS et given ID sidste har 

tastet.

Funktionen kræver at man bruger sit CCS7 ID 

hvilket er det laveste DMR ID man har forbundet til 

sit kaldesignal. 

Autorouting virker muligvis ikke til alle Hotspot. 

DMR



Private call

 I DMR termer er det en betegnelse for et kald, der er rettet 
mod et bestemt ID på nettet (en bestemt Radio).  

 Kun den radio der har det rigtige ID reagere på opkaldet. 
Alle andre radioer vil vise aktivitet på S-meter men ikke 
lukke audio igennem (Undtaget er TYT baseret radioer 
med promiscuous mode slået til)

 I DMR+ håndtere autorouting så et private call kun 
påvirker den repeater som afsender bruger og den som 
modtager bruger.  Systemet finder selv den Repeater som 
modtageren brugte sidst.  

 Funktionen er smart til at skabe kontakt med, da man ikke 
behøver at vide på hvilken TG eller reflektor modtageren 
lytter. Når man har kontakt bør man skifte til en af de 
defineret TG eller reflektor så alle kan være med i QSO. 

DMR+



Brug af DMR+ Netværket

Private call eksempel

IPSC

Snertinge
Call to 

2384003

Esbjerg
TS1: 

TS2: 4703

Vissenbjerg
TS1: 

TS2: 4703

Thyholm
TS1: 

TS2: 4701

Ebberup
Call to 

2384003

Tophoej
TS1: 

TS2: 4702

Hot spot

Link: 238 

Hot spot

Link: 4705 

TX på zone: Snertinge, private call til 2384003. 2384003 ptt sidst på Ebberup

RX

TX

Link til verden
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Private call
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Beskeder 

 DMR SMS eller beskeder kan også håndteres på 

DMR+ 

 Den tidligere nævnte autoroute funktionalitet 

sørger for at en besked kun belaster repeateren

ved afsender og den ved modtager. 

 For at det skal virke skal Modtagerens radio 

havde været i luften inden for nogle timer

DMR+



Beskeder 



Hotspot 

 På DMR+ Kan der benyttes Hotspot som 

adgangspunkt til netværket. 

Hot spot køre simplex og er at betragtes som en 

slags simplex repeater.  Typisk 10-12 mW og kan 

ikke anbefales til andet end små stav antenner. 

DMR



Papegøje 
 DMR+ har en papegøje indbygget til modulations check 

 TG 9990 eller private call til 9990 på TS2

 I Hytere kodefiler ligger det som quick access på 9

 Lav et kald på TS2 enten TG9990 eller private call til 9990.  Tal 

som normalt. Test ud og vent et par sekunder. Papegøjer 

afspiller nu det optaget. 

 At bruge denne funktion når man tager en nye radio i brug 

eller er i tvivle om man kommer over repeateren bør være 

lige så naturligt som at man altid nævner sit kald. 
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GPS data
 DMR+ understøtter positions data.

 På systemet i dag kan der sendes GPS data fra Hytera radioer med GPS til 
APRS-IS (APRS internet backbone) 

 En GPS position sendes til en af 4 specifikke tale gruppe, der definere hvilken 
type station man vil vises som på APRS.

 5050 = uden SSID
5055 = House QTH
5056 = Camping
5057 = Gående 
5058 = Båd
5059 = Bil

 Overvej altid hvor tit en  position hver skal sendes. 

DMR+



DMR+



DMR+


