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0 Changelog

Rättningar av stavfel etc. kommer inte föras in i denna changelog.

4.1-1→4.1-2:
• Rättat stav- och meningsbyggnadsfel

4.0-2->4.1-1:
 Diverse korrigeringar med anledning av att XLX-programvaran inte kräver att användarna 

registrerar sig.

3.14-5->4.0-1:
 Omfattande korrigeringar med hänsyn systemändringar och att Tekniksnackringarna sedan 

våren 2017 tillsvidare gör uppehåll.

3.14-4->3.14-5:
 Mindre korrigering i kapitel 4.9 och kapitel 12.

3.14-3->3.14-4:
 Mindre korrigering i kapitel 19.

3.14-2->3.14-3:
 Mindre komplettering i kapitel 10.2.

3.14-1->3.14-2:
 Mindre korrigeringar i kapitel 4.9, 10.2 och 10.3.

3.14-1:
 Release den 14 mars 2016 (på den internationella pi-dagen).
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1 Förord

D-STAR, en förkortning för Digital Smart Technologies for Amateur Radio, ger radioamatörer runt 
om i världen möjligheten att kommunicera med varandra över stora avstånd även om man inte har 
möjlighet att sätta upp antenner för kortvåg eller för satellitkommunikation.

D-STAR-nätet ger oss många funktioner, varav en del enligt vår uppfattning är både kraftfulla och 
allt för sällan använda.

Som ett sätt att sprida vår kunskap om dessa funktioner och samtidigt öka vår egen kunskap genom 
att lyssna på andra D-STAR-användare, bestämde vi oss i mars 2013 att försöka samla intresserade 
till en radioring med temat D-STAR-teknik. Resultatet blev Tekniksnack.

Vi gör med detta dokument inte något som helst anspråk att kunna allt om D-STAR i Sverige och 
inser att detta dokument inte på något sätt är komplett. Vi ber ödmjukast alla läsare att hjälpa till 
med kompletteringar och korrigeringar av Tekniksnack.pdf. Enklast kontaktar ni oss via e-post till 
info@tekniksnack.se. Detta dokument når du enklast och alltid i senaste version på 
http://tekniksnack.se/files/Tekniksnack.pdf.

Vår förhoppning är att du får mycket glädje av detta dokument och din D-STAR-radio, samtidigt 
som vi vill påminna om att en stor källa till kunskap (och därmed glädje) är att läsa manualen till 
din radio vilket härmed varmt rekommenderas.

Inför förra årets publicering av Tekniksnack.pdf version 3 tog vi till oss värdefulla kommentarer 
och förslag till förbättringar från ett antal radioamatörer med olika kunskaper om D-STAR.
Varmt tack, utan inbördes ordning, till SM0XMX Ronny, SA2AWO Mats, SM4TYA Bengt-Åke, 
SM4BVO Stefan, SM7HTP Kenneth, SM7IKJ Ronny samt SM7WDL Ronald för hjälp med 
värdefulla tester av XRF699-servern.

Vi riktar också vårt stora tack till LX1IQ Luc som är en av de drivande bakom XLX-mjukvaran.

Avslutningsvis – utan SA7CDM Liselotts hjälp hade XRF699 aldrig kunnat bli verklighet!

Inför förra årets publicering av Tekniksnack.pdf version 2.0 tog vi till oss värdefulla kommentarer 
och förslag till förbättringar från ett antal radioamatörer med olika kunskaper om D-STAR. Syftet 
från vår sida med att skapa en ”referensgrupp” var att få ett underlag för att PDF'en skulle bli så 
tydlig och komplett som möjligt. Vi vill framföra vårt varma tack till SM0POH Stefan, SM3CKA 
Örjan, SA5BUM Christian, SM5TAH Mats, SM6BNA Hasse, SM6WGG Anders, SA7JMA Jörgen, 
SM7FLD Håkan samt övriga bidragsgivare. Utan er hade vi aldrig gått i mål med skapandet av 
version 2.0.

Avslutningsvis vill vi tacka SM0TSC Johan för att tålmodigt ha svarat på alla våra vetgiriga frågor.

Stockholm, Sölvesborg och Tving den 29 maj 2018.

SM0RUX Pontus, SM7URN Patrik och SA7CDJ Janne
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2 Nomenklatur

I detta dokument används tecknet • för att markera blanksteg där dessa är viktiga.

För att förenkla används uttrycket repeater oavsett om det gäller en (semi)duplex-repeater eller en 
simplex-hotspot, förutom där skillnader mellan en repeater och en hotspot förekommer vilket i så 
fall tydligt anges.

Konsekvent används URCALL, RPT1, RPT2 och MYCALL i detta dokument. Se tabell 1 för att 
översätta vad dessa parametrar heter i CS-menyn i just din radio.

I detta dokument
ID-5100 / ID-31 / ID-51 / IC-E80D
IC-E92D / IC-7100 ID-1 / ID-E880 IC-E2820 med UT-123

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

UR
R1
R2
MY

UR
RPT1
RPT2
MY

YOUR
RPT1
RPT2
MY

Tabell 1.

Vi använder uttrycket att ”blippa till” när vi menar att du ska sända genom att snabbt trycka till på 
PTT’n. 
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3 Grundläggande inställningar för dig som är ny på D-STAR

Tyvärr är inte inställningarna identiska mellan olika D-STAR-stationer varför vi ber att få hänvisa 
till den manual som du fick när du köpte din radio.

Självklart skulle vi vilja göra livet enklare för dig, men att här beskriva hur man ställer in alla de 
olika modeller som finns vore ogörligt för oss.

1. Välj trafiksätt DV (Digital Voice) på din radio.

2. Välj alltid duplex-läge om du inte ska sända simplextrafik. Ska du sända till en hotspot, som 
sänder och tar emot på samma frekvens, så väljer du 0 MHz i skift men du måste ändå alltid 
ha DUP- eller DUP+. Detta krävs för att RPT1 och RPT2 ska sändas korrekt från din radio.

3. Kontrollera att din radio inte automatiskt ställer in sig mot den repeater du använder. Det 
kan låta konstigt, men just den inställningen gör mer ”skada” än nytta! Vi rekommenderar 
alltså att RX Call Sign Auto Write och Repeater Call Sign Auto Write sätts till ”off” i 
radions inställningar.

4. Ställ därefter in följande
URCALL CQCQCQ Ska i princip alltid vara CQCQCQ
RPT1 SK0QO••B Anropssignalen för den repeater du använder med tillägg av

modulen i åttonde positionen
RPT2 SK0QO••G Anropssignalen för den repeater du använder med tillägg av

G i åttonde positionen. Om RPT2 är tomt kommer du endast gå
ut lokalt på repeatern

5. MYCALL SA9ZZZ Din anropssignal

Obs: Naturligtvis måste du också ställa in rätt frekvens för den repeater du använder.

6. Läs kapitel 6.1 och kontrollera att du ställt in allt rätt.

7. Surfa in på http://ircddb.net/live.htm. Tryck därefter in PTT’n på din radio. Du ska nu se din
anropssignal rulla fram på skärmen. Om det visas trafik på den repeater du använder, men 
din anropssignal enbart visas som stjärnor, så har du inte aktiverat VIS ON. I kapitel 7 finns 
en beskrivning hur du aktiverar VIS ON.

Obs: Den repeater du använder måste vara inloggad mot ircDDB för att du ska synas på 
http://ircddb.net/live.htm. Det är inget krav att en repeater ska vara inloggad mot ircDDB, 
men om den inte är det så kommer du inte kunna använda Callsign Routing eller
slash-routing (se kapitel 10 respektive 11).
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3.1 Ditt första QSO

Grattis, du har nu nått så långt att du kan genomföra ditt första QSO på D-STAR. Vem som kan 
svara beror på hur den repeater du använder är kopplad. Information om detta hittar du på 
http://xlx.tekniksnack.se/ och http://xreflector.net/. Enklast är dock inledningsvis att fråga någon
D-STAR-användare i din närhet.

Då D-STAR skiljer sig markant från den konventionella FM-repeater-trafiken, med ett helt 
länksystem och många funktioner så finns det ingen som förväntar sig att du ska kunna allt redan 
från start. Fråga gärna, vi är många som gärna delar med oss av våra erfarenheter.

Kontakt/tips/idéer: info@tekniksnack.se Sidan 8 (62)

http://xreflector.net/
http://xlx.tekniksnack.se/


Tekniksnack.pdf 2018-05-29

4 D-STAR-systemets servrar och vad de gör

Enligt vår uppfattning blir användandet av D-STAR så mycket roligare om man har förståelse för 
hur systemet är uppbyggt. Därför ska vi ta dig med på en resa som beskriver vad de olika servrarna 
gör i nätet och hur du kan dra nytta av dem.

Genom att inte hoppa över detta kapitel så kommer du ha lättare att förstå de följande kapitlen.

Som ny D-STAR-användare förväntas du inte kunna byta modul. Var alltså inte rädd för att ropa 
CQ oavsett till vilken XRF699- eller DCS010-modul som den repeater du använder är kopplad.

Många vill mer än gärna hjälpa dig igång så att du kan använda systemets alla funktioner.

Om någon av XRF699- eller DCS010-servrarna går ner kan den andra direkt ta över trafiken genom
att repeatrarna runt om i landet kopplas över till den andra servern. Dessutom finns på den norska 
XRF-servern, XRF404J, en modul avsedd som skandinavisk backup.

Brödrafolkens samarbete när det är som bäst!

4.1 Inledning

En repeater kan, men behöver inte, prata med flera system samtidigt. Dessa system kan vara ett eller
flera i kombination följande:

 En XRF-, DCS- eller REF-reflektor (dock endast till en samtidigt)
◦ För att använda en XRF-reflektor, exempelvis XRF699, så krävs ingen registrering av 

användaren
◦ För att använda DCS010 krävs ingen registrering, andra DCS-servrar kan kräva 

registrering beroende på vilken programvara som körs på servern
◦ För att använda REF-systemet krävs att både användaren och repeatern har registrerat 

sig i US-Trust-databasen (se kapitel 4.6)
 En CCS-server, exempelvis CCS704
 ircDDB

◦ För att använda ircDDB-systemet krävs att repeatern har registrerat sig. Endast 
specialsignaler, exempelvis SG-signaler, samt klubb- och repeatersignaler kan registreras

 US-Trust

De ovan nämnda systemen är helt separerade och oberoende av varandra.

Exempel: Att du syns på http://ircddb.net/live.htm innebär inte att du hörs via XRF- eller DCS-
systemet i och med att ircDDB samt XRF och DCS är skilda system.

Vilka system som används har varierat under de år som de varit i drift. Det är alltså inget statiskt 
utan bruket av systemen är helt dynamisk varefter nya funktioner tillkommer i nätet.
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4.2 XRF699

Se kapitel 8 för mer information om XRF669!

XRF699 är en server som körs på en fysisk server med bra prestanda och bra internetanslutning. 
Programvaran som används är XLX utvecklad av bl.a. LX1IQ Luc.

En av fördelarna med XRF-protokollet är att det inte finns någon autentisering av signaler vilket gör
protokollet väldigt ”lätt”. Dessutom har Luc skrivit programvara just med utgångspunkt från att det 
inte ska belasta processorn mer än nödvändigt.

XRF669 innehåller ett antal moduler. Du hittar den aktuella indelningen av de olika modulerna på 
http://tekniksnack.se/files/XRF699.pdf samt i kapitel 8.2 här i Tekniksnack.pdf.

Många av modulerna är sammankopplade med andra XLX-servrar.

Om vi ser hela XRF699-servern som ett café så kan vi se modulerna som caféborden. Om vi tänker 
oss att man i caféet för lågmälda samtal vid varje bord så kan detta jämföras med att man på 
XRF699 kan genomföra flera samtidiga QSO'n.

De flesta repeatrar ligger på B-modulen som är en generell Sverige-modul.

4.3 DCS010

DCS är en förkortning av Digital Call Service och runt om i världen finns ett 30-tal DCS-servrar. I 
Sverige står den tionde DCS-servern, därav namnet DCS010. En DCS-server innehåller ett antal 
moduler, max 26 stycken (se kapitel 9, tabell 14).

På http://xreflector.net/ hittar du information om de moduler som finns på DCS010-servern och alla 
andra DCS-servrar.

4.4 REF031

REF031-servern finns kvar av kompatibilitetsskäl. Är du i utlandet och vill ha kontakt med svenska 
amatörer i Sverige så kan det ibland vara nödvändigt att använda REF-systemet där REF031 är en 
del.

I och med att system sprider sig i världen så är REF031-servern kvar i drift mer och mer av 
nostalgiskäl då detta var den första svenska servern för att kunna kommunicera mellan flera
D-STAR-repeatrar samtidigt.
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4.5 ircDDB

Internet Relay Chat Distributed Database, förkortat ircDDB, är inte en server i vanlig mening utan 
ett sätt att via irc-protokollet skapa möjlighet för D-STAR-nätets repeatrar att prata med varandra 
för att hålla reda på vilka repeatrar som är igång och var alla användarna senast var aktiva.

IRC var, som någon kanske kommer ihåg, föregångaren till programvaror som MSN och Skype 
men det är också ett protokoll som gör att de repeatrar som är kopplade mot ircDDB sekundsnabbt 
får information från andra repeatrar om vem som är aktiv.

ircDDB är inte det enda systemet av denna typ, men i Sverige liksom i resten av Europa är 
majoriteten av repeatrar anslutna till detta system. Det andra systemet som håller reda på var 
användarna är heter US-Trust (se kapitel 4.6). Även CCS7-systemet (se kapitel 4.7) kan ses som ett 
sådant system.

Det är tack vare ircDDB (och US-Trust) som Callsign Routing (se kapitel 10), även kallat 
individanrop, och så kallad slash-routing (se kapitel 11) fungerar.

Callsign Routing och slash-routing fungerar alltså till fullo även om XRF- eller DCS-systemen går 
ner vilket kan vara bra att veta eftersom inget IT-system är helt fritt från driftstörningar även om de 
är ovanliga.

4.6 US-Trust

Föregångaren till ircDDB heter US-Trust och är en central databas som i sekventiell ordning 
distribueras ut till de anslutna repeatrarna. Databasen distribueras även till reflektorer, liknande 
XRF- och DCS-systemens, som kallas för REF.

Med några tiotal, kanske ett hundratal, anslutna repeatrar och något tusental användare så sker 
distributionen tillräckligt ofta till varje enskild repeater för att systemet ska fungera. När antalet 
anslutna repeatrar närmar sig ett tusental och D-STAR-nätet har flera tusen användare så kommer 
dock databasen bli så stor att överföringen tar lång tid. Varje repeater kommer alltså inte få 
uppdateringar oftare än cirka var trettionde minut.

För fasta stationer spelar detta inte någon större roll, men är du mobil och byter repeater, så kommer
du alltså få vänta lång tid för att exempelvis Callsign Routing ska fungera till den nya repeatern du 
använder.

Den enda fördelen med en distribuerad databas är att en repeater som startas om i alla fall har någon
information, om än något inaktuell, när den startas upp. Ett ircDDB-system måste vänta på att alla 
repeatrarna har skickat sin information. När ett ircDDB-system väl är i synk så är uppdateringarna 
sekundsnabba.

US-Trust kräver registrering. I Sverige är http://sk0mq.dstargateway.org/Dstar.do den snabbaste 
webbplatsen för registrering vilket kan vara bra att känna till om du ska köra D-STAR utomlands 
eller via någon REF-server.
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4.7 CCS710

Callsign Communication System, CCS7, är det senaste sättet att hålla reda på vem som finns var.

Fördelen med CCS7, jämfört med Callsign Routing, är dels att CCS7 kan styras med DTMF och 
dels att den uppropade stationen inte behöver göra någon speciell inställning på sin radio.

Nackdelen är att CCS7 ockuperar lika många repeatrar som om man kört via någon modul på en 
DCS-server.

En missuppfattning är att man som ansvarig för en repeater kan skapa ökad driftsäkerhet genom 
olika repeatrar använder olika CCS7-servrar. Detta stämmer inte! Om den CCS7-server som man 
själv använder slutar fungera eller om den CCS7-server som motstationens repeater använder inte 
heller fungerar, så blir systemet obrukbart.

CCS710 den svenska CCS7-servern.

4.8 Behöver man registrera sig för att använda D-STAR?

Nej, varken DCS010- eller XRF699 kräver registrering!

Du kan registrera dig för US-Trust och för ett CCS7-ID, men det är väldigt sällan (på gränsen till 
aldrig) som dessa system används i Sverige.

Den snabbaste servern att registrera sig för US-Trust är på http://sk0mq.dstargateway.org/Dstar.do. 
Observera att man bara ska registrera sig på ett ställe i
US-Trust-systemet.
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5 Vad är skillnaden mellan en repeater och en hotspot?

Låt oss först nämna några vanliga missuppfattningar:

 Repeatrar har längre räckvidd – falskt, räckvidden har inte med saken att göra
 Hotspots är bara för privat bruk – falskt, även en hotspot kan användas av alla i ett samhälle 

eller en klubb
 DV-RPTR-grejorna från Tyskland är hotspots – falskt, även DV-RPTR-kort kan användas i 

repeatrar
 En hotspot är lättare att sätta upp – delvis falskt, det är bara ett kavitetsfilter som tillkommer 

i en repeater jämfört med en hotspot (plus separat sändare och mottagare, förstås)

5.1 Vad är en repeater?

En D-STAR-repeater kan väldigt enkelt jämföras med en vanlig FM-repeater. Den lyssnar på en 
frekvens, den så kallade infrekvensen, och återutsänder allt den hör på infrekvensen på den så 
kallade utfrekvensen.

Frekvensskillnaden mellan en repeaters in- respektive utfrekvens kallas oftast för skift.

På VHF (144-146 MHz) ligger vanligen infrekvensen 600 kHz under utfrekvensen.

På UHF (432-438 MHz) ligger vanligen infrekvensen 2 MHz under utfrekvensen även om andra 
skift förekommer.

En D-STAR-repeater kan (men behöver inte) vara kopplad till Internet. Om repeatern är kopplad till
Internet kan man exempelvis nå moduler på XRF699-reflektorn.

Via en repeater kan två amatörer ha QSO så länge de båda är inom repeaterns täckningsområde 
även om de är för långt ifrån varandra för att ha ett direkt-QSO.

5.2 Vad är en hotspot?

En D-STAR-hotspot använder en och samma frekvens för att sända och ta emot. Den kan alltså inte 
sända och ta emot samtidigt, den använder ju bara en frekvens.

I och med att en D-STAR-hotspot inte kan återutsända på en utfrekvens vad den ”hör” på en 
infrekvens så måste en hotspot vara kopplad till Internet för att vara användbar (om vi bortser från 
eventuella papegoj-funktioner i programvaran).

Två amatörer, som båda två finns inom en hotspots täckningsområde, kan inte ha QSO via en 
hotspot oavsett hur stor eller liten antenn, eller hur hög uteffekt hotspoten har.
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6 URCALL, RPT1, RPT2 och MYCALL

De fyra parametrarna URCALL, RPT1, RPT2 och MYCALL är mycket viktiga att ställa in rätt för 
att din D-STAR-radio ska fungera som du tänkt dig. Tabell 2 visar vilka inställningar SM0RUX 
Pontus har vid QSO via hotspoten SK0RVF-C.

Självklart måste RPT1, RPT2 och MYCALL anpassas efter vilken repeater du använder och efter 
din anropssignal.

I MYCALL kan man dessutom ange ett suffix på fyra tecken. Standarden som utvecklats är att du 
här anger de fyras sista siffrorna i den din CCS7-ID (se kapitel 12). Från ett tekniskt perspektiv kan 
du ange vad som helst som suffix.

Många upplever att man får problem med RPT1 och/eller RPT2 om man har aktiverat funktionerna 
RX Call Sign Auto Write och Repeater Call Sign Auto Write. Dessa bör alltså vara satta till OFF.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

CQCQCQ
SK0RVF•C
SK0RVF•G
SM0RUX / 0029

Tabell 2.

6.1 Hur kontrollerar du URCALL, RPT1, RPT2 och MYCALL?

ID-5100: Med radion i DV-mode trycker du på displayen där det står F-1 (ovanför MENY) tills du får 
fram undermeny 4 (F-4). Tryck på displayen där det står CS. För att återgå till normal 
visning, tryck på bakåtpilen längst ner till höger i displayen.

ID-51: Med radion i DV-mode håller du in CS-knappen i en sekund. För att återgå till normal 
visning så trycker du på PTT’n, CD-knappen, menyknappen eller V/MHz knappen (flera 
alternativ).

IC-E2820: Med radion i DV-mode trycker du två gånger på F-knappen. Tryck på CS (knappen märkt 
V/MHz Scan på radions vänstra sida). För att återgå till normal visning så trycker du på 
BACK (knappen märkt V/MHz Scan på radions högra sida). Tryck därefter på F-knappen två
gånger.

IC-7100: Med radion i DV-mode trycker du på MENY-knappen tills du får fram meny 2 (M-2). Näst 
längst till höger på displayen finns CS. Tryck på displayen där det står CS för att visa CS. 
För att återgå till normal visning så trycker du på bakåtpilen, längst ner till höger i displayen.

IC-E92D: Med radion i DV-mode håller du in tangent 9 (CS DTMF.M). När du trycker in tangent 9 
hörs ett kort pip, efter en halv sekund hörs ytterligare ett kort pip – släpp därefter tangent 9 
direkt för att visa CS. Håller du in tangent 9 för länge kommer du till DTMF.M menyn. I 
båda fallen trycker du på "MENY" för att återgå till normal visning.

ID-E880: Med radion i DV-mode trycker du på CS-knappen för att visa UR. Vrid VFO-ratten för att 
komma till R1, R2 och MY. För att återgå till normal visning så trycker du på MENY.
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6.2 RPT1 och RPT2 på Icom-stationer

Oavsett att vi ibland hör annat, så måste en DV-transceiver stå i duplex-läge för att parametrarna 
RPT1 och RPT2 ska sändas ut.

Om du använder en hotspot, vilken ju både lyssnar och sänder på samma frekvens, så kan du alltså 
inte ha din radio i simplex-läge om det är så att hotspoten kräver RPT1 och RPT2 (vilket i och för 
sig inte alla gör). Lösningen är att ställa din transceiver i duplex-läge med 0 kHz i skift. Plus- eller 
minusskift spelar ingen roll.

6.3 Simplex-QSO

Du har, när du nu kommit så här långt i Tekniksnack.pdf, säkert redan haft ditt första D-STAR-QSO
via någon av de moduler som finns på någon av XRF699- eller  DCS010-servrarna.

Det enklaste sättet att kommunicera med D-STAR är dock att ha ett rent simplex-QSO där inga 
repeatrar är inblandade. I IARU Region 1-bandplanen är 145.375 respektive 433.450 MHz angivna 
som anropsfrekvenser för Digital Voice-moder inklusive D-STAR.

I tabell 3 ser vi hur SM0TSC Johan och SM7URN Patrik ställer in sina respektive apparater vid ett 
simplex-QSO. Naturligtvis måste de också ställa in samma frekvens på sina apparater!

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM0TSC:
CQCQCQ

SM0TSC / 0001

SM7URN:
CQCQCQ

SM7URN / 7001
Tabell 3.

Tyvärr är D-STAR så komplext att det finns fler sätt att ställa in sina apparater. Johan och Patrik kan
faktiskt ställa in dem på ytterligare ett sätt (se tabell 4).

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM0TSC:
SM7URN

SM0TSC / 0001

SM7URN:
SM0TSC

SM7URN / 7001
Tabell 4.

Vad är då skillnaden mellan inställningarna i tabell 3 och tabell 4? Jo, med inställningarna i tabell 4 
spelar det ingen roll hur stationernas så kallade Digital Squelch (se kapitel 15) är inställd, trafiken 
går ändå igenom i och med att URCALL är satt till respektive motstations anropssignal.

Om tre eller flera stationer på samma frekvens ligger inom varandras täckningsområde, och har 
Digital Squelch aktiverat så kommer de inte kunna genomföra ett ring-QSO efter som bara en 
motstations anropssignal kan matas in åt gången i URCALL.
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Om vi antar att stationerna i tabell 5 alla har Digital Squelch aktiverat och ligger inom varandras 
räckvidd så kommer inte SA7AKU Kenneth höra QSO't mellan Johan och Patrik.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM0TSC:
SM7URN

SM0TSC / 0001

SM7URN:
SM0TSC

SM7URN / 7001

SA7AKU:
CQCQCQ

SA7AKU / 7040
Tabell 5.

6.4 Lokalt repeater-QSO

Svenska repeatrar kan i utgångsläget vara kopplade mot en modul på exempelvis XRF699-servern 
eller mot en annan repeater. De kan också vara helt okopplade.

Om de är kopplade mot en modul så behöver ändå inte din trafik vidaresändas via en modul till alla 
andra repeatrar som är anslutna till denna.

Om vi antar att SM0XMX Ronny och SM0TSC Johan vill ha ett lokalt QSO på SK0QO-B så kan 
de exempelvis ställa in sina radioapparater enligt tabell 6.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM0TSC:
CQCQCQ
SK0QO••B

SM0TSC / 0001

SM0XMX:
CQCQCQ
SK0QO••B

SM0XMX / 0059
Tabell 6.

Om nu SA3BPE Henrik, på tillfälligt besök i Stockholm, vill hoppa med i QSO't så ställer han in 
sin station enligt tabell 7. Under förutsättning att varken Johan, Ronny eller Henrik har Digital 
Squelch (se kapitel 15) aktiverat så kommer alla tre kunna ha QSO med varandra.

Notera: Om nu Henrik inte förstår att Johan och Ronny sänder lokalt på SK0QO så finns risken att Henrik
ställer in RPT2 SK0QO••G med följd att alla andra i Sverige bara hör Henrik. Det är alltså viktigt att
tala om hur man kör när man använder D-STAR!

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM0TSC:
CQCQCQ
SK0QO••B

SM0TSC / 0001

SM0XMX:
CQCQCQ
SK0QO••B

SM0XMX / 0059

SA3BPE:
CQCQCQ
SK0QO••B

SA3BPE / 3003
Tabell 7.

Sammanfattning: Om man lämnar RPT2-fältet tomt så kommer trafiken som sänds till en repeater inte
att återutsändas till exempel på den XRF-modul dit repeatern eventuellt är ansluten.
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6.5 Mer om RPT2

Det allra vanligaste sättet att använda RPT2-fältet är att ange anropssignalen på den repeater man 
för tillfället nyttjar med tillägg av bokstaven G i åttonde positionen. Litet mindre känt är att man 
också kan ange en annan modul på den repeater man använder – om repeatern har mer än en HF-
modul.

Låt oss ta Föreningen D-STAR i Hälsinglands repeater SK3XX som ett exempel. Anta att denna 
repeater har tre HF-moduler – SK3XX-A på 23 cm-bandet, SK3XX-B på 70 cm-bandet och 
SK3XX-C på 2 m-bandet. I tabell 8 ser du respektive HF-moduls standardkoppling.

HF-modul:
SK3XX-A
SK3XX-B
SK3XX-C

Standardkopplad till:
DCS010V
DCS010B
DCS010F

Detta är endast ett teoretiskt exempel och behöver med nödvändighet 
inte överensstämma med verkligheten då D-STAR-nätet är dynamiskt 
till sin natur.

Tabell 8.

Om vi nu antar att du är i trakten av Söderhamn, där repeatern är belägen, och har med dig din Icom
ID-31'a (som ju bara går på 70 cm-bandet som väl alla vet) så har du nu fyra valmöjligheter för 
RPT2 (RPT1 ska alltid vara SK3XX••B eftersom du kör på 70 cm).

1. Om du väljer att ha RPT2-fältet satt till SK3XX••G så kommer du dels att gå ut lokalt på
70 cm-modulen, dvs. du hörs av alla som lyssnar på denna modul. Dessutom kommer du gå 
ut på alla repeatrar som är anslutna till DCS010B.

2. Om du väljer att ha RPT2-fältet satt till SK3XX••A så kommer du dels att gå ut lokalt på
70 cm-modulen, dvs. du hörs av alla som lyssnar på denna modul. Dessutom kommer du gå 
ut på SK3XX's 23 cm-modul samt på alla repeatrar som är anslutna till DCS010V.

3. Om du väljer att ha RPT2-fältet satt till SK3XX••C så kommer du dels att gå ut lokalt på
70 cm-modulen, dvs. du hörs av alla som lyssnar på denna modul. Dessutom kommer du gå 
ut på SK3XX's 2 m-modul samt på alla repeatrar som är anslutna till DCS010F.

4. Om du väljer att lämna RPT2-fältet tomt så kommer din signal bara återutsändas lokalt på 
SK3XX's 70 cm-modul.

Observera: Den repeater som just du använder behöver inte vara ansluten till en XRF- eller 
DCS-modul som standard. Den kan lika gärna vara ansluten till en REF-reflektor 
eller en annan repeater. Den kan också som standard vara okopplad, dvs. ligga som 
en egen enhet utan anslutning till omvärlden. Det vanligaste är dock att repeatrar är 
anslutna till XRF699B eller DCS010B.
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6.6 Det sista om URCALL

Många av funktionerna i D-STAR-systemet kan styras med DTMF. För att den vanligaste 
programvaran, ircDDBGateway skriven av G4KLX Jonathan, som styr de svenska repeatrarna ska 
acceptera DTMF-kommandona måste URCALL vara satt till CQCQCQ.

Om du har något annat URCALL, exempelvis en anropssignal, så kommer ircDDBGateway inte 
acceptera DTMF-kommandon.
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7 VIS•••ON – om du inte vill vara hemlig

På webbsidan http://www.ircddb.net/live.htm listas i realtid vilka som är QRV via ircDDB-anslutna 
repeatrar.

Tabell 9 visar en del av denna webbsida. Vi ser att just när skärmdumpen togs så sände LA5LIA, 
MW0SGR och SQ4INC. De som sänder markeras alltså med grön bakgrund. Anonyma markeras 
med ******** istället för att visa signalen i klartext.

Tabell 9.

Om du sätter URCALL-fältet i din radio till VIS•••ON och sänder en kort sändning så kommer 
därefter även din signal visas i klartext nästa gång du sänder (med URCALL-fältet satt till 
”CQCQCQ”).

För att åter bli anonym sätter du URCALL-fältet till ”VIS••OFF” och sänder en kort sändning.

Oavsett vad du har satt VIS till, så kommer din signal synas på andra webbplatser. Exempelvis på 
http://xreflector.net/, så helt anonym är du ändå inte. Med andra ord är vårt förslag att du aktiverar 
VIS.

Obs: Den repeater du använder måste vara inloggad mot ircDDB för att du ska synas på
http://ircddb.net/live.htm. Det är inget krav att en repeater ska vara inloggad mot ircDDB,
men om den inte är det så kommer du inte kunna använda Callsign Routing eller
slash-routing (se kapitel 10 respektive 11).
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8 XRF699 och DExtra-protokollet

Det finns flera protokoll i bruk i dagens D-STAR-nät. DCS-protokollet har varit, och kanske 
fortfarande är, det dominerande protokollet i Europa men även Dplus är vanligt förekommande. I 
USA har DCS-protokollet haft svårt att få fotfäste, men är nu på stark frammarsch även där.

DExtra-protokollet, som skrevs av KI4LKF Scott m.fl., används bl.a. av XRF-reflektorerna.  I 
Sverige har vi aldrig haft någon XRF-reflektor med originalmjukvaran i stadig drift men sedan 2016
finns XRF699 ändå kan använda DExtra-protokollet. XRF699 använder en mjukvara, XLX skriven 
av LX1IQ Luc, och som förutom DExtra-protokollet även klarar DCS- och DPlus-protokollen varav
det senare är det protokoll som används vid uppkoppling mot REF-reflektorerna.

XLX har dock en stor skillnad mot originalprogrammen för DCS- och REF-reflektorerna. Om man 
kopplar sig mot en DCS-reflektor eller en REF-reflektor så sker en autentisering mot CCS7- 
respektive US-Trust-systemen. Om man använder något av DCS- eller REF-protokollen mot en 
XLX-reflektor så görs inte denna autentisering.

Vi i Tekniksnacksgänget föreslår att man så långt det är möjligt använder DExtra-protokollet när 
man kopplar sig mot XRF699 då detta är det ”lättaste” protokollet av de tre.

8.1 XRF699 – hårdvara

XRF699 körs på en Virtual Private Server, VPS, med operativsystemet GNU/Debian.
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8.2 Moduler

Vid modulindelningen har vi tagit hänsyn till feedback från testgruppen av XRF699 samt utgått från

 indelningen på DCS010 och
 med tanke på att man från klienten till DV4Mini enbart kan välja modul A till E (även om 

alla moduler kan väljas med både DTMF och URCALL, se de två sista kolumnerna i 
tabell 10 nedan).

Detta har resulterat i att

 A-modulen används på samma sätt som A-modulen i DCS-systemet.
 B-modulen motsvarar B på DCS010 och är en rikstäckande ragchew-modul.
 C-modulen är en strikt anropsmodul. En fördel med en anropsmodul är att man inte belastar 

servern mer än nödvändigt (varje utgående uppkoppling till respektive ansluten 
repeater/hotspot tar bandbredd på cirka 80 kbit/s).

 D-modulen är avsedd för bulletin- och andra nätsändningar. Att D-modulen kan användas 
för nätsändningar, exempelvis SSA-bulletinen, är för att underlätta för DV4Mini-användare 
att byta till denna modul i klienten.

 E-modulen ”Trafik 1” är en trafikmodul.
 F-, G-, H- och I-modulerna är tilldelade SM norr, SM söder, SM öster respektive SM väster 

för att harmonisera med befintlig indelning på DCS010-servern.

Modulerna A samt C till E på XRF699 är länkad till modulerna A samt C till E på DCS010. Det 
spelar alltså ingen roll om du ligger på XRF699E eller DCS010E, du kan ändå ha QSO med alla 
användarna på båda servrarna.

För övriga moduler hänvisas till tabell 10 nedan.

XRF699 har en dashboard som nås på http://xlx.tekniksnack.se/. Modulindelningen, enligt nedan, 
nås på http://tekniksnack.se/files/XRF699.pdf.
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8.2 Moduler (fortsättning)

Modul Användning Endast anrop DTMF URCALL

A Worldwide Nej B699A XRF699AL

B SM Ragchew Nej B699B XRF699BL

C SM Call only Ja B699C XRF699CL

D News / Bulletin Nej B699D XRF699DL

E Traffic 1 Nej B69905 XRF699EL

F SM Nort Nej B69906 XRF699FL

G SM South Nej B69907 XRF699GL

H SM East Nej B69908 XRF699HL

I SM West Nej B69909 XRF699IL

J Traffic 2 Nej B69910 XRF699JL

K Traffic 3 Nej B69911 XRF699KL

L Traffic 4 Nej B69912 XRF699LL

M Do not use, pse! Nej B69913 XRF699ML

N Do not use, pse! Nej B69914 XRF699NL

O Do not use, pse! Nej B69915 XRF699OL

P Do not use, pse! Nej B69916 XRF699PL

Q Do not use, pse! Nej B69917 XRF699QL

R Data Modes Nej B69918 XRF699RL

S Test Module Nej B69919 XRF699SL

T Do not use, pse! Nej B69920 XRF699TL

U OZ Backup Nej B69921 XRF699UL

V OH Backup Nej B69922 XRF699VL

W LA Backup Nej B69923 XRF699WL

X JOTA / Scouting Nej B69924 XRF699XL

Y Emergency Nej B69925 XRF699YL

Z Do not use, pse! Nej B69926 XRF699ZL

Tabell 10.

Modulindelningen ovan är naturligtvis föremål för ständig utveckling och förbättring baserat på 
önskemål från användarna och tekniska krav.
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8.3 Byta modul

I princip alla repeatrar i Sverige, med enstaka undantag, är kopplade till någon reflektor. I dagsläget 
vanligtvis XRF699B eller DCS010B.

Tänk på att andra amatörer som använder samma repeater som du dessutom kan ha kopplat om
repeatern varför man aldrig kan vara säker på hur den är kopplad!

Varför ska du byta modul? Det handlar om hänsyn! Alla vill inte höra dig prata om just ditt 
favoritämne (även om du själv älskar att berätta om det).

I kapitel 8.3.1 och 8.3.2 tar vi upp hur du byter modul inom XRF- och DCS-systemen. Principen 
gäller även för REF-systemet, exempelvis REF031.
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8.3.1 Byta modul med DTMF

Många tycker det enklaste sättet att flytta en repeater från en modul till en annan är att använda 
DTMF-signalering. Det stämmer om man inte vill ta sig tid att konfigurera sin radio fullt ut.

Tips: På http://tekniksnack.se/, under fliken ”Filer” finns en ZIP-fil med CSV-filer. Den innehåller
CSV-filer till CS-51 (för ID-51). CSV-filerna fungerar även till CS-5100 och CS-31 (för
ID-5100 respektive ID-31) för att konfigurera din radio så att du kan använda den fullt ut.

I tabell 11 hittar du information som vägledning hur du använder DTMF för att koppla runt den 
repeater du använder mellan olika moduler.

Funktion RS-RP2C ircDDB GW DV-RPTR

Koppla den repeater du använder till XRF699B B699B eller B69902 B699B eller B69902

Koppla den repeater du använder till DCS010B D10B eller D1002 D10B eller D1002

Koppla den repeater du använder till DCS010U D1021 D1021

Koppla den repeater du använder till REF031C *31C *31C1

Koppla den repeater du använder till XRF333A B333A 333A1

Koppla bort den repeater du använder från befintlig 
reflektor/repeater etc.

#2 #2

Koppla den repeater du använder mot dess standard-
reflektor/standard-repeater

**

Få information om var den repeater du använder är 
kopplad

0 eller 00

Koppla upp den repeater du använder med CCS7 till 
radioamatör med CCS7-ID 1234. Man kan också ange 
alla sju siffrorna i CCS7-ID't.

1234 1234

Nedkoppling av CCS7 uppkoppling A A

Tabell 11.

Fotnot till tabell 11:
1) Gäller endast om programvaran Control Center används, fungerar inte om DV-RPTR-kortet 

körs i så kallad standalone-mode.
2) Gäller ej nedkoppling av CCS7-uppkoppling (se kapitel 12 för info om CCS7).

Obs 1: Icoms RS-RP2C-programvara saknar i original möjlighet att ta emot kommandon via 
DTMF.

Obs 2: WinDV har DTMF-makron, men eftersom dessa skapas av respektive repeaterägare så är det
omöjligt att ta med dessa koder här eftersom det inte finns någon enhetlig standard.

Obs 3: ircDDBGateway kräver att URCALL är inställd på ”CQCQCQ” för att acceptera DTMF-
koder!
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8.3.2 Byta modul med URCALL

Med URCALL finns en enkel standard för att byta modul. Standarden är modulnamnet plus L (för 
Link) i åttonde positionen.

Obs: Sänd bara helt kort och hör hur repeatern svarar tillbaka att den bytt modul. Innan du pratar 
ska du ändra tillbaka URCALL till CQCQCQ!

XRF699BL Denna URCALL flyttar repeatern du använder till XRF699B.

DCS010TL Denna URCALL flyttar repeatern du använder  till DCS010T.

REF031AL Denna URCALL flyttar repeatern du använder till REF031A. Tänk på att du måste vara 
registrerad i US-Trust (se kapitel 4.6) för att efter flytten kunna använda REF-systemet. 
Även repeatern du använder måste vara registrerad i US-Trust.

I tabell 12 kompletterar vi med ytterligare information.

Funktion RS-RP2C1 ircDDB GW DV-RPTR WinDV

Standardinställning CQCQCQ CQCQCQ CQCQCQ CQCQCQ

Koppla den repeater du använder till XRF699B XRF699BL XRF699BL XRF699BL XRF699BL2

Koppla den repeater du använder till DCS010U DCS010UL DCS010UL DCS010UL DCS010UL2

Koppla den repeater du använder till SK0QO och dess
70 cm-port

SK0QO•BL SK0QO•BL SK0QO•BL2

Koppla den repeater du använder till REF031A REF031AL REF031AL REF031AL REF031AL2

Koppla den repeater du använder till XRF333A XRF333AL XRF333AL XRF333AL XRF333AL2

Koppla bort den repeater du använder från befintlig 
reflektor/repeater etc.

•••••••U3 •••••••U3 •••••••U3 •••••••U3

Koppla den repeater du använder mot dess standard-
reflektor/standard-repeater

•••••••L

Få information om var den repeater du använder är 
kopplad

•••••••I •••••••Z

Få information om programvarans version på den 
repeater du använder

•••••••V •••••••Z

Echo-funktion för att lyssna på din egen sändning •••••••E

Koppla upp den repeater du använder med CCS7 till 
radioamatör med CCS7-ID 1234. Man kan också ange 
alla sju siffrorna i CCS7-ID't.

CCS1234

Tabell 12.

Fotnot till tabell 12:
1) Gäller Icom's RS-RP2C-programvara om denna har utökats med stöd för DCS, Dplus och Dextra.
2) WinDV måste först kopplas ner innan ny uppkoppling kan göras.
3) Gäller ej nedkoppling av CCS7-uppkoppling.
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8.3.2.1 Byta modul med URCALL på ID-51

Det bästa sättet att snabbt kunna byta modul med URCALL är att ha sin radio i DR-läge. Du fyller 
då bara listan Your Call Sign (Menu->DV Memory->Your Call Sign) med alla upptänkliga 
alternativ såsom DCS010UL, DCS010CL, •••••••L och så vidare.

Med en välfylld Your Call Sign-lista behöver du bara vrida på VFO-ratten för att hitta rätt 
URCALL. Naturligtvis kan du också lägga in andra poster i denna lista såsom anropssignaler för 
Callsign Routing (se kapitel 10) etc.

Om du använder minnesläget på din ID-51'a så kan du fortfarande dra nytta av en välfylld  Your 
Call Sign-lista. Du når listan genom att hålla CS-knappen nedtryckt tills du når CALL SIGN-
skärmen. Klicka på CQCQCQ så att du når YOUR SELECT-skärmen, eftersom det är URCALL du 
vill ändra, och välj Your Call Sign för att nå listan.

Vill du ange ett URCALL som du inte har i listan så kan du när du står på CQCQCQ på CALL 
SIGN-skärmen klicka på QUICK och välja Edit.

För information om hur du enkelt byter URCALL på din radio, se appendix 1-6.
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8.4 Det sista om länkning

Hittills i kapitel 8 har vi förutsatt att man länkar till exempelvis XRF- och DCS-moduler och andra 
typer av reflektorer.

Det är inte bara till reflektorer och dess moduler som man kan länka, det kan göras även till 
repeatrar.

Om vi tänker oss att SM3JGG Staffan vill länka SK0QO-B till SK3XX-A eller SK0RVF-C så 
ställer han in sin radio enligt tabell 13.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM3JGG:
SK3XX•AL
SK0QO••B
SK0QO••G
SM3JGG / 3022

SM3JGG:
SK0RVFCL
SK0QO••B
SK0QO••G
SM3JGG / 3022

Tabell 13.

Obs: Om den repeater du vill koppla mot har en anropssignal som är kortare än sex tecken så 
fyller du ut med blanksteg så att repeaterns modul-bokstav hamnar i sjunde och ett L
(för Link) i åttonde positionen.

Om vi nu tänker att SK3XX-A är kopplad mot DCS010V när Staffan kopplar SK0QO-B mot 
SK3XX-A, vad kommer hända då när Staffan sänder? Jo, Staffans trafik kommer att gå ut på 
DCS010V-modulen och alla de repeatrar som är kopplade mot DCS010V.
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9 DCS-systemet

De allra flesta QSO'n som genomförs i det svenska D-STAR-nätet går via en server som heter 
DCS010 (se kapitel 4.3).

Dock finns det många fler sätt (se kapitel 10-12) att genomföra D-STAR-QSO'n där var och ett har 
sina för- och nackdelar. Inget sätt är bättre eller sämre än de andra. Vi i Tekniksnacksgänget känner 
dock att ju fler sätt du behärskar desto större utbyte får du av din D-STAR-radio.

På DCS010-servern finns ett antal moduler enligt tabell 14. Du hittar denna tabell på 
http://xreflector.net/ genom att i vänsterspalten scrolla ner till DCS010 och klicka på Group Info.

Group User on GROUP Repeater on GROUP Online Modul DTMF URCALL

World wide User Repeater 2 A D1001 DCS010AL

SM Ragchew User Repeater 75 B D1002 DCS010BL

SM Call only User Repeater C D1003 DCS010CL

News / Bulletin User Repeater D D1004 DCS010DL

Trafik 1 User Repeater E D1005 DCS010EL

North Region User Repeater 15 F D1006 DCS010FL

South Region User Repeater G D1007 DCS010GL

East Region User Repeater H D1008 DCS010HL

West Region User Repeater I D1009 DCS010IL

Norway Backup User Repeater J D1010 DCS010JL

Nyheter och Bulletin User Repeater 2 N D1014 DCS010NL

OH Repeaters & Dongles User Repeater 1 O D1015 DCS010OL

JOTA/JOTI User Repeater P D1016 DCS010PL

D-RATS/d*Chat/D-PRS etc User Repeater R D1018 DCS010RL

Repeater-Hotspot tests User Repeater S D1019 DCS010SL

tekniksnack.se User Repeater T D1020 DCS010TL

Strictly Call Only User Repeater 2 U D1021 DCS010UL

Bridge DCS4650 (DMR) User Repeater V D1022 DCS010VL

Radiosamband User Repeater X D1024 DCS010XL

Emergency User Repeater Y D1025 DCS010YL

Echo function User Repeater Z D1026 DCS010ZL

Tabell 14.
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9 DCS-systemet (fortsättning)

Låt oss nu i detalj gå igenom vad det är för information som finns i tabell 14.

Kolumnerna har följande rubriker:

Group Denna kolumn innehåller ett namn på modulen. Namnet är en vägledning vad
modulen är tänkt att användas till. Nedan finner du några exempel:

World Wide Alla DCS-servrars A-moduler är ihopkopplade och på 
denna modul har du chans att köra DX via D-STAR-
nätet.

Ragchew B-modulen är ragchew-modul.

Strictly Call Only En strikt anropsmodul. Direkt när kontakt är etablerad 
flyttar man sig till annan modul, exempelvis QSY1.

Nyheter och Bulletin En modul avsedd för t.ex. SSA-bulletinen som sänds
på söndagar kl 19.00 med incheckning från senast 
kl. 18.45.

Trafik 1 En av två moduler du kan gå till om du inte vill att ditt
QSO ska gå ut över alla repeaterar. De som vill lyssna 
på ditt QSO följer med vid bytet.

North Region Om du inte vill ha din repeater på någon av B- eller
U-modulerna kanske någon av regionsmodulerna 
passar?

D-RATS/d*Chat/D-PRS etc En modul avsedd för datatrafik via D-STAR-nätet.

Repeater-Hotspot tests Denna modul är avsett för tekniska prov av exempelvis
nya repeatrar.

Radiosamband Modul att användas under sambandsuppdrag.

Emergency Modul reserverad för nödtrafik.

Echo function På denna modul finns en papegoj-funktion om du vill 
höra hur du själv låter.

User on GROUP Klicka på länken User för att se vilka stationer som är QRV (eller rättare sagt vilka som 
senast varit QRV) på respektive modul.
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9 DCS-systemet (fortsättning)

Repeater on GROUP Klicka på länken Repeater för att se vilka repeatrar som för tillfället är kopplade mot 
respektive modul.

Online Denna kolumn visar hur många repeatrar som är kopplade mot respektive modul.

Modul Denna kolumn visar modulbokstaven. Den modul som har bokstaven B kallas ofta för 
DCS010B.

DTMF Om du vill byta modul med DTMF så hittar du DTMF-koden för respektive modul i 
denna kolumn.

Obs: Tänk på att URCALL måste vara CQCQCQ för att repeatern ska acceptera din 
DTMF-signalering.

URCALL Vill du använda URCALL för att byta modul så hittar du respektive kod i denna kolumn.

Notera: Om DCS010-servern går ner finns en modul, XRF404J, som våra norska vänner
upplåtit på sin server som ”Scandinavian Backup”. På samma sätt finns DCS010J
som ”Norway Backup” om den norska XRF404-servern går ner.

Brödrafolken i samarbete när det är som bäst!

9.1 http://xreflector.net/

Att webbplatsen http://xreflector.net/ är viktig för DCS-systemet är nog inte så svårt att förstå när 
den till och med får en egen rubrik här.

När du väl kommer in på webbplatsen så hittar du inledningsvis en lista i 
vänsterkanten där alla DCS-servrarna finns med. En bit ner i listan hittar 
du den svenska DCS-servern (se bild till vänster).

UserHär ser du vilka som är/har varit QRV på DCS010-servern. Att det är 
en ”pratande gubbe” bredvid den översta signalen betyder inte att
radioamatören fortfarande sänder.

Du ser också på vilken modul som vederbörande har sänt.

Repeater Här ser du vilken repeater som ligger var.

Group info Se kapitel 9.

Utforska gärna http://xreflector.net/ på egen hand, det finns massor med 
information som kommer ge dig stor erfarenhet.
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10 Callsign Routing

Callsign Routing, eller Individanrop som det ibland kallas, är ett av de äldsta sätten att etablera 
kontakt i D-STAR-nätet. För att Callsign Routing, CSR, ska fungera måste det finnas ett sätt att 
hålla reda på vilken repeater som respektive radioamatör finns på, eller rättare sagt senast fanns. Det
första systemet för detta var US-Trust (se kapitel 4.6) som i Sverige ersatts av det modernare 
ircDDB-systemet (se kapitel 4.5).

Då D-STAR-nätet inte har automatisk roaming, vilket exempelvis mobiltelefoner har, så måste man 
själv annonsera var i nätet man befinner sig. Detta gör man genom att helt snabbt sända på den nya 
repeatern som man byter till. Tack vare snabbheten i ircDDB-systemet så vet då alla ircDDB-
anslutna repeatrar inom någon sekund att du har bytt repeater.

Callsign Routing gör att trafiken från den sändande stationen letar sig fram till och sänds ut på den 
repeater där den mottagande stationens finns (eller, för att vara helt korrekt, senast fanns). Det är 
alltså ett resurseffektivt sätt att kommunicera, då CSR enbart använder de två repeatrar som de 
sändande stationerna använder. Trafiken går inte ut över den modul dit repeatrarna eventuellt är 
kopplade!

Obs 1: CSR-trafik är inte krypterad utan användare som hör trafiken mellan sändande respektive
mottagande station och respektive repeater hör trafiken, precis som vid alla D-STAR-QSO'n.
CSR kan bara användas med URCALL, inte med DTMF!

10.1 Callsign Routing i praktiken

Om vi tänker oss att SM0RUX Pontus vill ha ett CSR-QSO med SM4TYA Bengt-Åke så ställer 
Pontus in sin radio enligt tabell 15 om han sänder via SK0RVF-C.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM0RUX:
SM4TYA
SK0RVF•C
SK0RVF•G
SM0RUX / 0029

Tabell 15.

Tittar vi samtidigt på http://ircddb.net/live.htm så ser vi i tabell 16 hur det ser ut när Pontus sänder 
med inställningarna enligt tabell 15.

Tabell 16.
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10.1 Callsign Routing i praktiken (fortsättning)

I kolumnen DEST ser vi att trafiken förs direkt över till SG4TYA-C. Vi kan också se att Pontus 
sänder med URCALL SM4TYA i kolumnen URCALL.

När skämdumpen gjordes (tabell 16) så var SK0RVF-C kopplad till XRF699B, men det spelar 
ingen roll var den är kopplad, systemet fungerar ändå.

Pontus behöver inte heller hålla reda på var SG4TYA-C är kopplad eller om den alls är kopplad.

När Bengt-Åke ska svara så ställer han in sin radio enligt tabell 17.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM0RUX:
SM4TYA
SK0RVF•C
SK0RVF•G
SM0RUX / 0029

SM4TYA:
SM0RUX
SG4TYA•C
SG4TYA•G
SM4TYA / 4020

Tabell 17.

I tabell 18 ser vi hur trafiken, när Bengt-Åke svarar, automatiskt letar sig fram till SK0RVF-C.

Tabell 18.

10.2 Den magiska RX->CS-knappen

Obs: Kärt barn har många namn. I en del radioapparater heter RX->CS-funktionen istället R->CS!

När Bengt-Åke svarade på CSR-anropet från Pontus så ställde han in Pontus anropssignal i 
URCALL-fältet i sin radio.

Bengt-Åke kunde ha gjort på ”det krångliga sättet” - genom ett antal menyval och en massa 
vridande på kanalvredet, för att vrida sig genom alfabetet och stega sig fram tecken för tecken.

Som tur är har Icom tänkt på detta och har förenklat tillvägagångssättet genom funktionen RX->CS,
vilket Bengt-Åke så klart använde sig av!

Eftersom RX->CS-funktionen skiljer sig åt mellan olika apparater så rekommenderar vi varmt att 
du läser på i manualen till just din radio för att få reda på hur den fungerar.

Obs: Genom att hålla RX->CS-knappen intryckt kan man på ID-51 välja signal med kanalvredet.
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10.3 Det sista om CSR

Mycket kan sägas om CSR – men det är en kraftfull funktion som, om man behärskar
RX->CS-funktionen, ger många fördelar.

Tänk gärna på följande punkter:

1. Om både den repeater som Pontus och Bengt-Åke använde låg på samma reflektormodul 
hade Bengt-Åke inte märkt någon skillnad på CSR-anropet till honom jämfört med ett anrop
via reflektormodulen.

Därför måste Pontus tydligt i sitt anrop ange att han anropar med Callsign Routing så att 
Bengt-Åke kan använda RX->CS-funktionen för att ställa in URCALL rätt i sin radio.

Om Bengt-Åke inte hade ställt in URCALL rätt, utan hade svarat med URCALL CQCQCQ 
hade följden blivit att Pontus (och alla andra på reflektorn) hade hört honom svara – men 
övriga på reflektorn (som inte lyssnade på samma repeater som Bengt-Åke använde) hade 
inte hört Pontus eftersom han sände med CSR.

2. Samtidigt som du läser på hur du använder RX->CS-funktionen i manualen till din radio så 
bör du läsa på hur du enklast ställer tillbaka URCALL till CQCQCQ så att du får tillbaka 
”normal” funktion på radion igen efter CSR-QSO't.
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11 Slash-routing

I kapitel 10 beskrev vi Callsign Routing och slash-routing påminner till stor del om CSR.

Med CSR letar sig trafiken fram till den repeater där mottagaren finns. Med slash-routing går 
trafiken till en bestämt repeater. Anropssignalen som man anger vid CSR är alltså signalen på en 
motstation, vid slash-routing anger man anropssignalen och modulbokstaven på en repeater.

För att slash-routing ska fungera så måste både sändarens och mottagarens respektive repeater båda 
vara uppkopplade mot ircDDB eller US-Trust.

I tabell 19 visar vi inställningarna som SM7URN Patrik har när han använder slash-routing för att 
låta trafiken gå ut på SK0QO-B. I tabell 20 ser du hur det ser ut på http://ircddb.net/live.htm.

Obs: Om den repeater, till vilken man vill slash-route'a, har färre än sex tecken i anropssignalen
så måste man fylla ut med blanksteg så att repeaterns modulbokstav kommer i åttonde 
positionen.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM7URN:
/SK0QO•B
SK7RSR•B
SK7RSR•G
SM7URN / 7001

Tabell 19.

Tabell 20.

Den som hör Patriks anrop, dvs. passar SK0QO-B, och som vill svara måste ställa om till
slash-routing (URCALL /SK7RSRB). Precis som vid CSR så måste man vid slash-routing med 
andra ord vara tydlig med hur man kör så att svarande station vet hur denne ska ställa in sin radio.

Obs: Oavsett om SK7RSR-B och/eller SK0QO-B är kopplad mot exempelvis DCS010B så 
kommer trafiken vid slash-routing inte gå ut på DCS010-serverns B-modul.

Slash-routing är förmodligen det minst använda sättet att kommunicera i D-STAR-nätet.
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12 Callsign Communication System

I juli 2015 infördes CCS7 som en ersättning för det tidigare CCS-systemet, benämnt CCS4, som 
funnits ett par år på D-STAR. Anledningen till byte från CCS4 till CCS7 var att tillgängliga ID'n tog
slut i CCS4-systemet.

De flesta programvaror för repeatrar och hotspots har idag stöd för CCS7.

Observera att CCS7-ID oftast numera kallas DMR-ID, då de har samma funktion.

En stor fördel med CCS7 är att det fullt ut kan styras med DTMF samt att den som ska svara på ett 
CCS7-anrop inte behöver göra något mer än att trycka in PTT’n.

Tyvärr har CCS-systemet en inneboende nackdel också, då CCS7 inte är lika ”resurssnålt” som 
CSR (se kapitel 10) respektive slash-routing (se kapitel 11).

CCS7 i ett nötskal:

 Vid CCS7-uppkopplingar återutsänds all trafik på den reflektor/repeater som den anropades 
(mottagaren) repeater är kopplad mot – om den är kopplad.

 Den repeater som den som anropar (avsändaren) använder kopplas bort från den reflektor 
(eller repeater) som den är kopplad mot (om den är kopplad).

 Vid nedkoppling av CCS7-uppkoppling återetableras den uppkoppling som avsändarens 
repeater eventuellt hade före CCS7-uppkopplingen.
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12.1 Hur skaffar man sig ett CCS7-ID?

Följer du steg 1-5 nedan så får du ett CCS7-ID. Viktigt är att du i steg 4.5 väljer rätt region!

1. Surfa in på http://register.ham-digital.net/.
2. Markera Register services for an individual callsign (no repeater!), fyll i din anropssignal 

och klicka på OK.
3. Markera Request a DTMF-ID to use the CCS service och klicka på OK.
4. Fyll i/gör följande

1. förnamn
2. efternamn
3. Visible Nickname här kan du ange din anropssignal (exempelvis SM9ABC)
4. e-postadress
5. välj rätt(!) region
6. fyll i din postort
7. fyll i ditt postnummer
8. fältet Comment to the admins kan lämnas tomt
9. klicka på OK

5. En ny ruta dyker nu upp där du ska verifiera din e-postadress. Klicka därefter på OK

Ombeds du bifoga en kopia på ditt amatörradiocertifikat är det smidigaste för oss i Sverige att ta en 
skärmdump från callbook´en på www.ssa.se, det fungerar även om du inte är medlem i SSA. Har du
redan en bildfil med ditt amatörradiocertifikat bifogar du den.

Vill du kontrollera om du har ett CCS7-ID så gör du det enklast på
http://dmr.ham-digital.net/dmr-userreg.php. Scrolla ner på sidan, ange din anropssignal vid Callsign
och klicka på Search. Dyker det upp ett ID som börjar på 240xxxx så har du ett CCS7/DMR-ID.
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12.2 Hur använder man CCS7?

Låt oss anta följande:

 SM3EFS Lennart, som ligger på SK3RFG-B, vill ropa på SM0TSC Johan. SK3RFG-B 
ligger på DCS010F.

 Lennart vet inte var Johan är och ”orkar” inte mata in URCALL SM0TSC i sin radio för att 
göra ett CSR-anrop (se kapitel 10).

 Lennart har dock ett utmärkt minne och kommer ihåg att Johans CCS7-ID är (240)0001.

Med sin radio inställd enligt tabell 21 skickar Lennart iväg DTMF 0001 eller 2400001. Den 
sjusiffriga varianten behövs inte när man själv har samma prefix – alla i Sverige har prefixet 240. 
Det är egentligen bara om du söker någon i ett annat land som du behöver slå alla sju siffrorna.

URCALL
RPT1
RPT2
MYCALL

SM3EFS:
CQCQCQ
SK3RFG•B
SK3RFG•G
SM3EFS / 3006

Tabell 21.

SK3RFG-B, som i normalt sett är kopplad mot DCS010F, kommer nu leta i systemet och hittar att 
Johan senast var QRV på SK0QO-B (som är kopplad till DCS010B).

SK3RFG-B kopplar bort sig från F-modulen på DCS010-servern och kopplar sig mot SK0QO-B 
istället.

När Lennart hör att SK3RFG-B är kopplad mot SM0TSC (i själva verket mot den repeater där 
Johan senast var QRV) så trycker Lennart bara in PTT’n och ropar på Johan.

Johan kan svara genom att bara trycka in PTT’n.

När kontakten mellan Lennart och Johan är klar skickar någon av dem DTMF A för att koppla ner 
CCS7-förbindelsen.

Även CCS7 kan vara resurssnålt!

Om vi tar kontakten ovan som exempel och Johan, när kontakten väl är etablerad, skickar
DTMF # (se tabell 11) för att koppla bort SK0QO-B från DCS010B så kommer bara SK3RFG-B 
och SK0QO-B vara involverade i QSO't precis som vid en CSR-kontakt.

När QSO't är klart skickar någon av Lennart eller Johan DTMF A för att koppla ner CCS7-
uppkopplingen och Johan skickar DTMF ** (se tabell 11) för att koppla SK0QO-B tillbaka till 
DCS010B.
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12.3 CCS7 med URCALL

Den som vill kan använda URCALL i stället för att skicka DTMF för att använda CCS7. Tabell 22 
ger dig en idé om hur detta går till.

DTMF-kod URCALL-ekvivalent

A CCSA

0029 CCS0029 eller C0029

2407001 C2407001
Tabell 22.
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13 DTMF med ID-31/ID-51

ID-31/ID-51 hanterar 16 st förkonfigurerade DTMF-minnen med upp till 24 tecken i varje minne. 
Dessa ställer du in i menyn under DTMF/T-CALL->DTMF Memory.

För att sända dessa minnen trycker du på QUICK och väljer DTMF TX. Om du har en ID-51 kan du
här också välja direktinmatning av DTMF-toner som sänds med automatik när du är klar med 
inmatningen.

Obs: ID-31 har inte stöd för sändning av direktinmatade DTMF-sekvenser.
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14 D-RATS

D-RATS är en programvara för Windows och Linux, i äldre versioner också för Mac OSX, skriven 
av KK7DS Dan. Programmet ger dig möjlighet att via D-STAR-nätet skicka och hämta filer och 
meddelanden samt att chatta med andra D-RATS-användare.

På den svenska DCS-servern finns en modul (DCS010R) avsedd för D-RATS och andra 
programvaror för dataöverföring via D-STAR-nätet.

Man kan förvänta sig en överföringshastighet upp till cirka 250 tecken per sekund. Begränsningen 
ligger inte i D-RATS utan i själva D-STAR-nätet.

Du hämtar senaste versionen av D-RATS på http://www.d-rats.com/.

Obs: Man bör inte använda D-RATS på moduler avsedda för tal eftersom programmet genererar
ett mycket stort antal sändningar då den exempelvis överför en fil – varje sändning kommer
tända upp alla repeatrar anslutna till samma reflektormodul.

14.1 Inställningar i din radio

För att kunna använda D-RATS måste du stänga av sändningen av radions GPS-koordinater (som 
visas på bl.a. http://aprs.fi/) då de använder samma del av den GMSK-modulerade överföringen.

I våra stationer kan vi dessutom ställa in om vi vill att data ska skickas automatiskt eller när vi 
trycker in PTT’n. Eftersom vi använder datorer för att kommunicera när vi använder D-RATS så 
ska data skickas automatiskt.

Batterisparfunktionen bör stängas av.

Nedan följer instruktion för ID-51 som ett exempel:
 GPS Select (Menu->GPS->GPS Set->GPS Select) ska stängas av – välj OFF.
 GPS TX Mode (Menu->GPS->GPS TX Mode) ska stängas av – välj OFF.
 DV Data TX (Menu->DV Set->DV Data TX) ställs in för automatisk sändning av data – välj

Auto.
 Power Save (Menu->Function->Power Save) bör stängas av – välj OFF.

Obs: När du ändå är inne i menyn får du gärna kolla att GPS Auto TX är avstängd.
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14.2 D-RATS via repeater

De allra flesta repeatrar i Sverige har en funktion aktiverad som kallas ACK (acknowledge). Denna 
funktion gör att repeatern svarar tillbaka med ett roger-pip när du släpper PTT’n.

Funktionen är bra om du snabbt vill kolla om du når en repeater, men tyvärr kolliderar den med
D-RATS. Du kan fortfarande använda D-RATS, men överföringshastigheten minskar avsevärt.

Om du använder en egen hotspot kan du med fördel slå av ACK när du kör D-RATS.

14.3 Tips på inställningar i D-RATS

Obs: För fullständig information om inställningarna i D-RATS ber vi att få hänvisa till
programmets egen dokumentation.

Du kommer enklast åt inställningarna i D-RATS genom att trycka Alt+P. Alternativt kan du gå via 
File->Preferences.

Under Preferences ställer du 
in din anropssignal och ditt 
namn.
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14.3 Tips på inställningar i D-RATS (fortsättning)

För att filöverföring ska 
fungera ska du sätta en 
korrekt sökväg (File 
Transfer Path) till ett 
bibliotek som endast 
används av D-RATS.

Under Latitude och 
Longitude anger du dina 
koordinater.
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14.3 Tips på inställningar i D-RATS (fortsättning)

Automatically forward 
messages ska vara markerad 
om du vill att D-RATS ska 
skicka iväg utgående mail 
automatisk. Om inte så 
måste du markera dem för 
sändning manuellt.

I kolumnen Enabled markerar du de portar du vill att D-RATS ska kunna kommunicera via.

I normalfallet kanske du endast markerar radioporten/-portarna, men att kunna kommunicera
via Internet är ju bra om du saknar täckning i D-STAR-nätet.

14.4 D-RATS-Repeater

Om du använder D-RATS Repeater så vill vi göra dig uppmärksam på att du inte får koppla dig till 
någon annan Ratflector via D-RATS Repeater.

Anledningen är att D-RATS helt saknar skydd mot loopar. Att koppla sig mot flera Ratflectorer i
D-RATS innebär dock inga problem.
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15 Digital Code Squelch

Det finns kanske tillfällen då du inte vill höra trafik som inte är avsedd för dig men ändå vill vara 
tillgänglig om någon riktar ett anrop till dig.

Lösningen på detta heter Digital Code Squelch som finns i två varianter – DSQL och CSQL.

Med DSQL är din radio tyst ända till dess någon anropar dig med Call Sign Routing (CSR). Läs 
igenom hela kapitel 10 för mer information om CSR. Nedan följer exempel på hur du ställer in 
DSQL för några olika Icom-stationer. I övrigt så hänvisar vi till respektive stations manual.

ID-51: I DV-mode trycker du på knappen märkt QUICK. Sök efter DSQL med kanalvredet eller uppåt- och
nedåtpilarna och välj med enter-knappen. Välj DSQL som öppnar högtalaren när någon anropar dig
med CSR, eller välj DSQL((.)) vilket gör att radion piper när någon anropar dig med CSR.

IC-E2820: I DV-mode trycker du på knappen märkt TONE/DTMF. I sekventiell ordning får du fram
DSQL((.)) - DSQL - CSQL((.) - CSQL. Välj DSQL för att högtalaren ska öppna sig vid CSR-anrop. 
Välj DSQL((.)) för att högtalaren ska pipa vid CSR-anrop.

ID-5100: I DV-mode trycker du på displayen där det står F-1 (ovanför MENY) tills du får fram undermeny
3 (F-3). Tryck på displayen där det står DSQL och välj DSQL eller DSQL((.)). DSQL öppnar 
högtalaren vid CSR-anrop. DSQL((.)) gör att högtalaren piper vid CSR-anrop.

Med CSQL ställer du in en kod och alla som sänder med samma kod öppnar din radio. Detta gör att 
man exempelvis i en klubb kan komma överens om en CSQL-kod och alla kan då nå varandra utan 
att höra annan trafik. Nedan följer exempel på hur du ställer in CSQL.

ID-51: I DV-mode trycker du på knappen märkt QUICK. Sök efter DSQL med kanalvredet eller uppåt- och
nedåtpilarna och välj med enter-knappen. Välj CSQL som öppnar högtalaren när någon anropar dig
med samma kod som du har inställd eller CSQL((.)) vilket gör att radion piper när någon ropar på dig.
Koden för CSQL ställer du in i menyn DUP/TONE->Digital Code.

IC-E2820: Tryck på knappen märkt TONE/DTMF, tills du får fram CSQL som öppnar högtalaren när någon 
anropar dig med CSQL och samma kod som du har valt eller CSQL((.)) vilket gör att radion piper när 
någon ropar på dig. För att ställa in CSQL-kod trycker du en gång på F-knappen och därefter MENY. 
Välj undermeny 06, DV SET MODE, där du väljer undermeny 02, DIGITAL CODE. Välj önskad 
kod. När du har bekräftat önskad kod, tryck BACK två gånger och sedan F-knappen två gånger för att 
återgå till normal visning. 

ID-5100: Tryck på displayen där det står F-1 (ovanför MENY) tills du får fram undermeny 3 (F-3). Tryck på 
displayen där det står DSQL och välj CSQL som öppnar högtalaren när någon anropar dig med CSQL 
och samma kod som du har valt. CSQL((.)) gör att radion piper när någon ropar på dig. För att ställa 
in CSQL-kod trycker du nedanför displayen där det står MENY. Välj DUP/TONE och därefter Digital
Code. När du har valt önskad digital code, tryck bakåtpilen längst ner till höger i displayen (3 gånger)
för att återgå till normal visning. 

Obs 1: DSQL eller CSQL innebär inte att ett QSO är privat. Även om du inte hör andra så kan alla 
om har sina mottagare öppna höra QSO't mellan dig och motstationen.

Obs 2: Tänk på att öppna mottagaren innan du ropar så att du inte okontrollerat bryter in i pågående
trafik.
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16 Bra länkar

Nedan har vi listat länkar till en rad D-STAR-sajter. Saknar du någon länk, skicka e-post till 
info@tekniksnack.se med information om vad du vill ha tillagt.

Språk Länk Kommentar

Svenska http://tekniksnack.se/

Svenska http://xlx.tekniksnack.se/ XRF699 kontrollpanel

Danska http://d-star4all.dk/ Den danska huvudsidan för D-STAR

Norska http://ham-tech.no/ Våra tekniksnackvänner i Norge

Engelska http://xreflector.net/ Huvudsida för DCS-servrarna i världen och 
dess trafik

Engelska http://dcs010.xreflector.net/dcs_info.htm Vilka svenska DCS-moduler som finns och 
URCALL/DTMF-info för att nå dem

Engelska http://dcs010.xreflector.net/dcs_rptstatus.htm Vilka svenska repeatrar som är uppkopplade 
mot DCS010-servern

Engelska http://dcs010.xreflector.net/dcs_userstatus.htm Vilka användare som är igång/har varit igång 
på DCS010-servern

Engelska http://xreflector.net/dcs/index.php?call=DCS010 Vilka användare som är igång/har varit igång 
på DCS010-servern – fast på ett annat sätt

Engelska http://xreflector.net/dcs/ Vilka användare som är igång på alla DCS-
servrarna

Engelska http://ccs704.xreflector.net/log/ CCS7-monitor

Engelska http://ccs001.xreflector.net/ccs_rptstatus.htm CCS7- och CCS4-kompatibla repeatrar som är
online

Engelska http://register.ham-digital.net/ Sida för att registrera CCS7-kod (se kapiter 
12.1)

Engelska http://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/
datadump.cgi?table=users&format=table&header=1 Sida med alla registrerade CCS7-ID'n.

Engelska http://www.ircddb.net/ Huvudsida för ircDDB

Engelska http://www.ircddb.net/live.htm Live-sida på ircDDB

Engelska http://sk0mq.dstargateway.org/Dstar.do Den svenska registreringssidan för US-Trust-
systemet.

Engelska http://d-rats.com/ Programvara för dataöverföring mellan D-
STAR-stationer.

Engelska http://aprs.fi/ Sajt för Automatic Packet Reporting 
System™.

Tabell 23.
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17 Ordlista

Nedan har vi listat en rad ord och uttryck som används i D-STAR-världen. Saknar du något ord, 
skicka e-post till info@tekniksnack.se med information om vad du vill ha tillagt.

•••••••E Echo-funktion. Med URCALL •••••••E kommer en repeater som styrs av 
ircDDBGateway att repetera (eka) tillbaka det du sänder till repeatern.

•••••••I Info-funktion.  Med URCALL •••••••I kommer en repeater som styrs av 
ircDDBGateway att skicka dig information om hur den är kopplad.

•••••••L Default-länkning. Med URCALL •••••••L kommer repeatern flytta tillbaka till sin 
default-koppling, exempelvis DCS010B, som repeaterns systemoperatör har satt 
upp.

•••••••U Unlink-kommando. Med  URCALL •••••••U kommer repeatern att kopplas bort 
från exempelvis den DCS-modul som den är kopplad till.

AMBE-2020™ AMBE-2020™ är den så kallade vocoder-krets som omvandlar och komprimerar 
ditt tal till digital form.

Auto-TX GPS Om ”ON” sänds din GPS-position automatiskt med jämna mellanrum. Om ”OFF” 
sänds din position endast när du trycker in PTT’n. Orsakar ”blippande och 
bloppande” i alla repeatrar som är kopplade till samma DCS-modul varför det 
rekommenderas starkt att inte aktivera denna funktion.

Callsign 
Communication System

En funktion, utvecklad i Tyskland, för att hålla reda på vilken repeater vi användare
senast fanns på.

Callsign Routing Den mest resurseffektivta formen av D-STAR. Utnyttjar inte fler repeatrar än 
nödvändigt.

CCS Se Callsign Communication System.

CCS7-ID En DTMF-kod för att koppla upp sig själv mot den repeater som en specifik 
användare senast var aktiv på. Kan även användas för att koppla sig mot en specifik
repeater.

Control Center Programvara utvecklad i Tyskland. Inte så vanligt förekommande. Saknar stöd för 
exempelvis Callsign Routing.

CQCQCQ Den vanligaste inställningen i URCALL-parametern.

CSQL Se Digital Code Squelch.

CSR Se Callsign Routing.

Dplus Ett protokoll som används mellan D-STAR-repeatrar.

D-RATS Programvara för dataöverföring mellan D-STAR-stationer.

D-STAR Förkortning av Digital Smart Technologies for Amateur Radio.

D-STAR chat Programvara för dataöverföring mellan D-STAR-stationer.

DCS Protokoll som används mellan DCS-kompatibla D-STAR-repeatrar och DCS-
servrar. DCS-servrarna ger oss moduler liknande chattrum.

Tabell 24.

Kontakt/tips/idéer: info@tekniksnack.se Sidan 46 (62)

mailto:info@tekniksnack.se


Tekniksnack.pdf 2018-05-29

17 Ordlista (fortsättning)

DCS010-servern Den svenska DCS-servern.

Digital Code Squelch Möjliggör att din radio är tyst ända till dess någon söker just dig. Finns i två 
varianter, CSQL och DSQL.

Digital Voice Samlingsnamn för digitala röst-moder (D-STAR, DMR, Fusion etc.).

DR-knappen För att skifta över från radions VFO- eller minnesläge till det nya (och supersmarta)
DR-läget.

DSQL Se Digital Code Squelch.

DTMF-kod Se CCS7-ID.

Duplex En repeater som sänder på en frekvens och tar emot på en annan sägs operera i 
duplex-mode. För att Icom-stationer ska sända RPT1 och RPT2 rätt i simplex-läge 
så måste de sättas i duplex-läge med 0 kHz i skift.

DV Se Digital Voice.

DV-RPTR AMBE-kort för D-STAR utvecklade i Tyskland.

Echo-function Se •••••••E.

Echolink-brygga Brygga mellan Echolink och D-STAR. En brygga ligger på DCS010V.

Emergency DCS010Y-modulen är avsedd för nödsamband.

Hotspot En brygga mellan Internet och radio. Kan också kallas för en simplex-repeater.

Icom RS-RP2C Icoms urspsprungliga kontrollenhet till D-STAR-repeatrar.

ircDDB Ett mycket kompetent system för att hålla reda på vilken repeater vi användare 
senast aktiverade.

ircDDBGateway Programvara för D-STAR-repeatrar utvecklad av G4KLX Jonathan.

Lokalt repeater-QSO Ett QSO med klubbkompisarna som inte ekas ut i resten av Sverige.

MYCALL Den parameter i en D-STAR-radio där du anger din anropssignal.

Ratflector Knutpunkt i D-RATS-nätet.

REF Äldre typ av reflektor-server. Idag används främst DCS- och XRF-systemen i 
Sverige, men REF finns kvar av kompatibilitetsskäl.

Reflector Server med chattrum, exempelvis DCS010 och REF031.

Registrering Är i princip inte nödvändigt för att kunna köra D-STAR.

RPT1 En av de fyra viktigaste parametrarna att ställa in rätt i en D-STAR-radio.

RPT2 En av de fyra viktigaste parametrarna att ställa in rätt i en D-STAR-radio.

Tabell 24 (fortsättning).
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17 Ordlista (fortsättning)

RX->CS-knappen Knapp som underlättar vid svar på anrop med Callsign Routing.

Slash-routing Ett resurssnålt sätt liknande Callsign Routing.

Tekniksnack En ring för D-STAR-intresserade. Körs varannan onsdag kl. 19.00 på DCS010T.

TX-message Kort informationssträng, max 20 tecken, om en D-STAR-station.

URCALL En av de fyra viktigaste parametrarna att ställa in rätt i en D-STAR-radio.

US-Trust Det äldsta, och användarmässigt klumpigaste, systemet för att hålla reda på var vi 
D-STAR-användare finns.

VIS OFF Om du inte vill att din anropssignal syns på ircddb.net.

VIS ON Om du vill att din anropssignal syns på ircddb.net.

WinDV Programvara för D-STAR-repeatrar utvecklad av PA4YBR Fred.

XLX Reflektoprogramvara utvecklad av LX1IQ Luc.

Tabell 24 (fortsättning).
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Appendix 1 Tips på URCALL-konfigurering

I tabell 25 hittar du tips på konfigurering av URCALL-minnesplatser i exempelvis IC-E92D,
ID-E880 och Your Call Sign-listan i exempelvis ID-51E.

Obs: Självklart måste förslaget i tabell 25 anpassas efter vad du främst vill kunna göra i D-STAR-
nätet och vem du på ett enkelt sätt vill kunna köra exempelvis Callsign Routing med.

För information om hur du konfigurerar URCALL-minnesplatserna respektive Your Call Sign-listan
i just din radio ber vi att få hänvisa dig till respektive manual.

U01 CQCQCQ U16 XRF699JL U31 STN696 U46 REF020AL

U02 •••••••I U17 XRF699KL U32 STN031 U47 REF030CL

U03 •••••••L U18 XRF699LL U33 STN460 U48 REF031AL

U04 •••••••U U19 XRF699ML U34 STN461 U49 REF031BL

U05 •••••••V U20 XRF699RL U35 STN462 U50 REF031CL

U06 •••••••E U21 XRF699SL U36 STN468 U51 REF031DL

U07 XRF699AL U22 XRF699UL U37 STN699•X U52

U08 XRF699BL U23 XRF699VL U38 STN696•X U53 CCS7001

U09 XRF699CL U24 XRF699WL U39 STN031•X U54 C2403006

U10 XRF699DL U25 XRF699XL U40 STN460•X U55 CCSA

U11 XRF699EL U26 XRF699YL U41 STN461•X U56 SM0RUX

U12 XRF699FL U27 DCS002PL U42 STN462•X U57 SA3BPE

U13 XRF699GL U28 DCS010BL U43 STN468•X U58 SA7CDJ

U14 XRF699HL U29 DCS013HL U44 REF001CL U59 SM7IKJ

U15 XRF699IL U30 STN699 U45 REF012AL U60 SM7URN
Tabell 25.

På http://xreflector.net/ finns en översikt för alla världens DCS-reflektorer och moduler. Scrolla ner 
till DCS010, i vänsterlisten, för att få information om den svenska reflektorn.

User: senast hörda stationer på DCS010-serverns olika moduler.

Repeater: repeatrar och hotspots som är anslutna till DCS010.

Group Info: lista över DCS-serverns olika moduler.

Kontakt/tips/idéer: info@tekniksnack.se Sidan 49 (62)

http://xreflector.net/


Tekniksnack.pdf 2018-05-29

Appendix 2 Modul- och reflektorbyte med URCALL (IC-E92D)

I guiden utgår vi från DCS-systemet, som är standard i Sverige och i många andra länder.

Exempel: Repeatern i exemplet är länkad till DCS010B och du vill byta modul till DCS010T.
Guiden bygger på att du har konfigurerat URCALL-minnesplatserna (U01-U60) i 
radion, med exempelvis DCS010TL och DCS010BL. För konfigurering av
U01-U60, se tabell 25 i appendix 1.

Håll in knappen 0 [CQ].

CQCQCQ visas i displayen.

Fortsätt att hålla in 0 [CQ] knappen och vrid på VFO-
ratten för att bläddra i URCALL-minnesplatserna tills 
du kommer till DCS010TL.

När ”DCS010TL” visas i displayen (”L” i åttonde 
positionen är ett länkningskommande / Link). Släpp 
upp tangenten 0 [CQ].

Tryck in PTT’n c:a 2 sekunder. Nu får du en kvittens 
från repeatern att du kopplas till DCS010T.

För att kunna prata med andra på DCS010T måste du ändra tillbaka URCALL till CQCQCQ. Håll 
in tangenten 0 [CQ] i 1 sekund till CQCQCQ visas i displayen. Släpp upp tangenten 0 [CQ].

Nu kan du prata med fellow HAM ́s på DCS010T :-)

För att återgå till DCS010B, se ovan och välj DCS010BL i URCALL-minnesplatserna.
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Appendix 3 Modul- och reflektorbyte med URCALL (IC-E2820)

I guiden utgår vi från DCS-systemet, som är standard i Sverige och i många andra länder.

Exempel: Repeatern i exemplet är länkad till DCS010B och du vill byta modul till DCS010T.
Guiden bygger på att du har konfigurerat URCALL-minnesplatserna (U01-U60) i 
radion, med exempelvis DCS010TL och DCS010BL. För konfigurering av
U01-U60, se tabell 25 i appendix 1.

Tryck två gånger på [F]-knappen för att få
fram den andra undermenyn med CS 
längst till vänster.

Tryck en gång på [V/MHz SCAN] som 
motsvarar funktionen CS. Nu är du i 
CALL SIGN-menyn.

”YOUR: CQCQCQ” är markerat på 
displayen. Tryck in [MAIN BAND] en 
gång för att komma till URCALL-
minnesplatserna (U01-U60).

Vrid [MAIN BAND] tills du får fram 
DCS010TL.

Med DCS010TL markerad, tryck in 
PTT’n c:a 2 sekunder. Nu får du en 
kvittens från repeatern att du
kopplas till DCS010T.
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Appendix 3 Modul- och reflektorbyte med URCALL (IC-E2820) (fortsättning)

För att kunna prata med andra på 
DCS010T måste du ändra tillbaka 
URCALL till CQCQCQ.
Tryck en gång på [F] för att komma 
tillbaka till den andra undermenyn.

Där trycker du en gång på
[DUP MONI] som motsvarar funktionen 
CQ. Nu är ditt URCALL inställt på 
CQCQCQ igen och du kan prata med 
fellow HAM ́s på DCS010T :-)

För att återgå till DCS010B, se ovan och välj DCS010BL i URCALL-minnesplatserna.

För att återgår till minneskanals- och 
frekvensvisning, utan undermenyer. Tryck
en gång på
[V/MHz SCAN] som motsvarar 
funktionen BACK. Tryck därefter två 
gånger på [F] = klart :-)
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Appendix 4 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-E880)

I guiden utgår vi från DCS-systemet, som är standard i Sverige och i många andra länder.

Exempel: Repeatern i exemplet är länkad till DCS010B och du vill byta modul till DCS010T.
Guiden bygger på att du har konfigurerat URCALL-minnesplatserna (U01-U60) i 
radion, med exempelvis DCS010TL och DCS010BL. För konfigurering av
U01-U60, se tabell 25 i appendix 1.

Tryck en gång på [CS]. Nu är du i CALL 
SIGN-menyn.

”UR CQCQCQ” är markerat på displayen.
Tryck in [MONI] en gång för att komma 
till URCALL-minnesplatserna (U01-
U60).

Vrid BAND MODE till du får fram 
DCS010TL.

Med DCS010TL markerad, tryck in 
PTT’n c:a 2 sekunder. Nu får du en 
kvittens från repeatern att du kopplas till 
DCS010T.

För att kunna prata med andra på DCS010T måste du ändra tillbaka URCALL till CQCQCQ.

Tryck på [CS] och därefter [MONI] för att
ändra UR. Vrid BAND MODE till du får 
fram CQCQCQ och tryck därefter 
[MONI] igen för att bekräfta.

Nu är ditt URCALL inställt på CQCQCQ 
igen och du kan prata med fellow HAM ́s 
på DC010T :-)

För att återgå till DCS010B, se ovan och välj DCS010BL i URCALL-minnesplatserna.
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Appendix 4 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-E880) (fortsättning)

För att återgå till minneskanals- och 
frekvensvisning trycker du på [Menu].
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Appendix 5 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-51E alla versioner)

I guiden utgår vi från DCS-systemet, som är standard i Sverige och i många andra länder.

Exempel: Repeatern i exemplet är länkad till DCS010B och du vill byta modul till DCS010T.
Guiden bygger på att du har konfigurerat URCALL-minnesplatserna
(Your Call Sign-listan) i radion, med exempelvis DCS010TL och DCS010BL.
För konfigurering av Your Call Sign-listan, se tabell 25 i appendix 1.

Håll in knappen [CS] i c:a 2 sekunder för att komma till CALL SIGN-
menyn.

UR: CQCQCQ är markerat. Tryck
på [Enter/Select]-knappen för att gå vidare till YOUR SELECT-menyn.
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Appendix 5 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-51E alla versioner) (fortsättning)

Vrid på VFO-ratten tills du kommer till "Your Call Sign" – tryck 
därefter [Enter].

Vrid på VFO-ratten till YOUR
CALL SIGN-minnet som motsvarar DCS010TL är markerat, i detta exempel "Link to DCS010 T". Tryck 
[Enter] för att ställa in UR till DCS010TL.

I CALL SIGN-fönstret kommer det nu stå ”UR: DCS010TL”.
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Appendix 5 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-51E alla versioner) (fortsättning)

Tryck in PTT’n c:a 2 sekunder. Nu får du en kvittens från repeatern att du kopplas till DCS010T.

För att kunna prata med andra på DCS010T måste du ändra tillbaka UR till CQCQCQ. Håll in 
knappen [CS] i c:a 2 sekunder för att komma till CALL SIGN-menyn. UR: DCS010TL är markerat.
Tryck på [Enter] för att gå vidare till YOUR SELECT-menyn. Där du vrider på VFO-ratten för att 
komma till CQCQCQ - tryck därefter [Enter].

Nu kan du prata med fellow HAM ́s på DCS010T :-)

För att återgå till DCS010B, se ovan och välj YOUR CALL SIGN-minnet som motsvarar 
DCS010BL (eller •••••••L).
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Appendix 6 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-5100E)

I guiden utgår vi från DCS-systemet, som är standard i Sverige och i många andra länder.

Exempel: Repeatern i exemplet är länkad till DCS010B och du vill byta modul till DCS010T.
Guiden bygger på att du har konfigurerat URCALL-minnesplatserna
(Your Call Sign-listan) i radion, med exempelvis DCS010TL och DCS010BL.
För konfigurering av Your Call Sign-listan, se tabell 25 i appendix 1.

Toucha/tryck på [F] ovanför MENU tills det står 
F-4 längst till vänster.

Toucha/tryck på [CS] för att komma till CALL 
SIGN menyn.

Toucha/tryck därefter på UR: CQCQCQ för
att komma vidare till YOUR SELECT.
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Appendix 6 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-5100E) (fortsättning)

Där touchar/trycker du på Your Call Sign för att 
komma vidare till YOUR CALL SIGN-
minnesplatserna.

Pila ner, alternativt vrid på VFO-ratten till 
YOUR CALL SIGN-minnet som motsvarar 
DCS010TL är markerat, i detta exempel "Link to
DCS010 T".

Toucha/tryck på Link to DCS010 T för att ställa 
in UR till DCS010TL.

Tryck in PTT’n c:a 2 sekunder. Nu får du en kvittens från repeatern att du kopplas till DCS010T.
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Appendix 6 Modul- och reflektorbyte med URCALL (ID-5100E) (fortsättning)

För att kunna prata med andra på DCS010T måste du ändra tillbaka UR till CQCQCQ.

I undermeny F-4 touchar/trycker du på [CS]. 
Toucha/tryck därefter på UR: DCS010TL för att 
komma vidare till YOUR SELECT. Där touchar/
trycker du på Your Call Sign för att komma 
vidare till YOUR CALL SIGN-minnesplatserna.

Pila ner, alternativt vrid på VFO-ratten till YOUR CALL
SIGN-minnet som motsvarar CQCQCQ är markerat, i detta exempel
”Def. GW CQCQCQ". Toucha/tryck på
Def. GW CQCQC för att ställa in UR till CQCQCQ.

Nu kan du prata med fellow HAM ́s på DCS010T :-)

För att återgå till DCS010B, se ovan och välj YOUR CALL SIGN-minnet som motsvarar 
DCS010BL (eller •••••••L).
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Appendix 7 Att infoga CSV-filer i ICF-fil

På http://tekniksnack.se/filer.html kan du hämta hem CSV-filer med information om bl.a. svenska 
D-STAR- och FM-repeatrar. CSV står för Comma-separated values och är ett enkelt filformat som 
kan editeras med exempelvis en enkel texteditor. Dock är det ännu bättre att editera den med 
exempelvis Excel (från Microsoft) eller Calc (gratis och mycket potent program från 
LibreOffice.org) då man med dessa program får kolumnindelningen i CSV-filen att bli tydlig och 
enkel.

Observera: Alla CSV-filer på tekniksnack.se använder semikolon som fältavgränsare och
kommatecken som decimaltecken.

Beroende på hur ditt operativsystem är inställt kan du behöva ändra i filen så att den
använder punkt som decimaltecken i stället för kommatecken. För information om
hur du ändrar detta så hänvisar vi till manualen för det program (texteditor / Excel /
Calc etc) som du använder.

Nedanstående exempel visar hur du uppdaterar informationen i en ID-51Eplus med hjälp av
CS-51PLUS. CS-51 och CS-5100 för ID-51E respektive ID-5100E är väldigt snarlika program.

Börja med att starta CS-51PLUS.

För över informationen i din ID-51Eplus till 
CS-51PLUS. Detta kan göras med hjälp av 
ett micro-SD-kort eller med kabel OPC-
2218LU (separat tillbehör). Se manualen till 
din radio för information om hur du gör 
detta.

I programmets vänstra del klickar du en 
gång på plustecknet bredvid Digital så att 
trädstrukturen öppnar sig och därefter en 
gång på Repeater List.

Klicka därefter på File, klicka på Import och
välj All.
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Appendix 7 Att infoga CSV-filer i ICF-fil (fortsättning)

Öppna nu CSV-filen. Sökvägen beror på hur din dator är uppsatt och kan inte beskrivas i denna 
manual.

Du har nu en uppdaterad repeater-lista.

Spara informationen på micro-SD-kortet och ladda in ICF-filen i radion eller för tillbaka den via 
kabel OPC-2218LU.

Du har nu en uppdaterad repeater-lista som du når via radions DR-läge.

Observera: Om du får ett felmeddelande när du importerar CSV-filen in i CS-51PLUS så måste 
du med stor sannolikhet byta decimaltecknen från kommatecken till punkter.
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