


Amatorskie analogowe i cyfrowe sieci w Polsce

Sieć analogowych  przemienników uhf połączonych za pomocą 

internetu - wzajemna retransmisja głosu.

• Sieci  przemienników cyfrowych

- sieci te nie są kompatybilne ale istnieje możliwość

tworzenia połączeń pomiędzy nimi poprzez 

bramy

…i inne zgodne ze standardem DMR Tier 2

~55 w SP

12 w SP

26 w SP

22 w SP

Przemienniki:



TDM - System transmisji w sieci DMR

• Multipleksacja czasowa

• Dwa sloty czasowe (TS) – umożliwiają  

prowadzenie dwóch rozmów (lub transmisji 

danych) jednocześnie na jednej 

częstotliwości.

• Odstęp międzykanałowy 12,5kHz

• Oszczędność zasilania – przy nadawaniu Tx 

pracuje jedynie przez ok 40% czasu

• Przesyłana informacja zawiera m.in.:

- Id nadawcy

- Id odbiorcy lub numer grupy

rozmównej ( m.in. dla podjęcia decyzji 

gdzie kierować dane )

- bity synchronizujące

- Color Code ( odpowiednik CTCSS)

- Dane użytkowe

( skompresowany dźwięk, dane cyfrowe)
• Konieczna bardzo dobra stabilność częstotliwości 

– urządzenia pracują synchronicznie

• Wymagany bardzo krótki czas przełączania N/O
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Architektura amatorskich sieci DMR - historia

Architektura oparta o system Motoroli – w SP 

była eksperymentalnie testowana w 

początkowej fazie

Początkowo używana w sieci SP-DMR –

zmigrowana do sieci Brandmeister – pozostały 

pewne elementy dla zachowania zgodności 

m.in. Reflektory (4280 – połączony z DSTAR 

DCS002G , 4281)

Aktualnie używana – wykorzystywana w 

większości systemów amatorskich na świecie.

Kompatybilna z poprzednimi architekturami, 

umożliwia tworzenie bram do innych 

systemów cyfrowych ( DSTAR, FUSION,) 

Pozwala na przesyłanie danych o lokalizacji i  

wymianę wiadomości z siecią APRS. 



Architektura amatorskich sieci DMR – Brandmeister

(Autor rozwiązania RA3ABM)

Server – kraj Y

Serwer – kraj X

Serwer - kraj Z

Serwer w SP

Bramy do DSTAR, Fusion,

 APRS....

Hotspot

FUSION

Na każdym przemienniku 

możliwe dwie rozmowy 

jednocześnie (dwa TS)



Id w sieci DMR 

ID indywidualne: 

• W sieci DMR każdy krótkofalowiec musi posiadać  Id indywidualne ( 7 cyfr ) dla swojego znaku

W SP jest to: 260xyyy ( analogicznie: 231x –> Słowacja, 262x –>Niemcy  - zgodnie z numeracją sieci GSM) 

gdzie: x-numer okręgu;  yyy-unikalny numer z zakresu 001-999 

Przyznane Id indywidualne jest jednakowe dla wszystkich sieci (DMR, Fusion, DSTAR)

Operator może wykorzystywać w kilku urządzeniach jeden Id (zalecane)

https://register.ham-digital.org - strona rejestracji

http://ham-digital.org/dmr-userreg.php - wykaz zarejestrowanych znaków

- W przypadku wywołania indywidualnego, korespondencja trafia tylko do konkretnej osoby,

przy wywołaniu grupowym  (TG) – do wszystkich stacji nasłuchujących danej grupy

- Istnieją  Id indywidualne posiadające specjalne zastosowanie ( nie przypisane do użytkowników)

np.:

linkowanie/rozlinkowanie reflektorów, sprawdzenie statusu, echo i in. ( DMR+) 

przesyłanie pozycji GPS i wiadomości do sieci APRS - Id: 260099

wykaz grup:  https://wiki.brandmeister.network/index.php/Category:Country

Id przemienników DMR: Każdy przemiennik posiada Id (6 cyfr) – W SP jest to 260xyy

gdzie: x-numer okręgu;  yy-unikalny numer z zakresu 01-99

https://register.ham-digital.org/
http://ham-digital.org/dmr-userreg.php
https://wiki.brandmeister.network/index.php/Category:Country


TG ( grupy rozmówne) w sieci SP DMR

-

wykaz grup:  https://wiki.brandmeister.network/index.php/Category:Country

• Grupy predefiniowane

- TG9 – grupa przeznaczona do połączeń lokalnych na jednym przemienniku (TS2)

- TG260 – grupa ogólnopolska (TS1)- wszystkie przemienniki w SP

- TG260x – grupy dla poszczególnych okręgów (TS1) – wszystkie przemienniki w okręgu

• Grupy dedykowane dla klubów / organizacji tworzone w razie potrzeb

mogą być statycznie przypisane do wybranych przemienników 

- np.TG26093 – grupa lokalna utworzona dla KPGK ( Polska, 9 okręg, trzecia grupa)

statycznie  na TS2 poprzez SR9UVM, SR9UVR, SR9UVT, SR9UVO

• Grupy dla połączeń z innymi systemami cyfrowymi

Przykłady :

• 260 0 41 – DSTAR X-Reflector - XLX-132 C 

• 260 0 42 - Wires-X POLAND room i YSF Reflector PL POLAND (dynamiczna)

https://wiki.brandmeister.network/index.php/Category:Country


Polaczenia pomiędzy sieciami ( DMR / C4FM / DSTAR)

DMR WIRES-X YSF D-STAR

TG260 DMR-TG260 PL YSF260 

TG260021 PL Poland 21 

TG260022 PL Poland 22 

TG260023 PL EmCom

TG260024 TechTalk24

TG260040 XRF132C

TG260041 XRF009B

TG260042 POLAND PL POLAND 

TG260043 SR3XX-ROOM

TG260044 SR8UD-ROOM

TG260047 SR8K-ROOM

TG260048 SR8FWD-ROOM

TG260049 SR8LU-ROOM PL SR8LU 

TG260080 DMR-4280 DCS002G

REF 4280 DMR-4280 DCS002G

Aktualny wykaz połaczeń - https://wiki.brandmeister.network/index.php/Poland



Statyczny:

• Przemienniki w SP zawsze retransmitują :

- TG260 – grupa ogólnopolska – TS1 na wszystkich przemiennikach w SP

- TG260x ( x - numer okręgu)  - TS1 na wszystkich przemiennikach w okręgu SPx

• Można zdefiniować  inne dedykowane grupy statyczne dla klubów

lub organizacji  dostępne na wybranych przemiennikach

np. 26091 – BASR  (SR9ASR@TS2, SR9BSR@TS2, SR9DV@TS2, SR9SC@TS2)

Wykaz TG w Polsce: https://wiki.brandmeister.network/index.php/Poland

Dynamiczny :

• Po wywołaniu grupy która nie została zdefiniowana statycznie np. TG231( Słowacja) 
przemiennik „uczy się” i retransmituje tą grupę przez 15min.

• Sieć zapamiętuje ostatnią informację  na którym przemienniku i slocie stacja była aktywna

(wywołanie, przesłanie pozycji GPS) i tam kieruje ewentualne wywołania indywidualne

• Poszczególne sieci krajowe lub przemienniki mogą posiadać 

zdefiniowane ograniczenia (czarne listy dostępnych TG)

Routing w sieci DMR

Uwaga : TG9 nie jest transmitowana poza przemiennik lokalny

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


Roaming*

* Nie wszystkie radiotelefony posiadają tą funkcjonalność

- Roaming jest podobny do scanning’u ale funkcjonuje inaczej – zapewnia automatyczny wybór 

najkorzystniejszego w danym momencie przemiennika ze zdefiniowanej listy kanałów posiadających tą 

samą funkcjonalność ( ten sam CC, dostępne TG). 

- Radiotelefon mierzy w trakcie odbioru parametr RSSI ( siłę sygnału przemiennika), gdy ta jest zbyt 

niska rozpoczyna nasłuch na kolejnych kanałach i wybiera ten, który zapewnia odpowiedni sygnał.

- Wszystkie przemienniki wysyłają w tym samym czasie ( co minutę ) specjalny beacon umożliwiający 

pomiar poziomu sygnału przez radiotelefony.

- Lista roaming’owa musi być uprzednio zdefiniowana w radiotelefonie ( może ich być kilka)

- Funkcja przydatna np. w trakcie jazdy samochodem – kierowca nie musi skupiać się na wyborze i 

zmianie kanałów w radiotelefonie – można poruszać się na dużych dystansach będąc cały czas w zasięgu 

sieci ( warunek - zasięgi przemienników powinny się uzupełniać).



Co to jest Hotspot ? 

- Większość funkcjonalności przemiennika (ale bez retransmisji lokalnej)

- Zazwyczaj może obsługiwać różne mody DSTAR/C4FM/DMR

( nawet równocześnie)

- Wymaga podłączenia do internetu ( Eth/WiFi/GSM)

- Dostępne kilka  różnych opracowań (DV4mini, MMDVM)

W DMR: 

- Simplex - DMO (Direct mode operation) – brak podziału na TS

- Podłaczony przez internet bezpośrednio do wybranego

serwera Brandmeister

- Możliwe zdefiniowanie przez operatora ( na serwerze)

które TG będą retransmitowane 

- Zastosowania w sieci DMR: 

- Brak dostępu do lokalnego przemiennika

- Pobyt za granicą – brak możliwości nasłuchu 

grupy 260 ( typowo dostępna  jedynie na żądanie 

przez 15 min po naciśnięciu PTT )

- Chęć nasłuchu TG z innych krajów np. 3001 (USA)

- Tworzenie sieci AD-HOC w trakcie spotkań plenerowych

na niewielkim obszarze



Przemienniki DMR w Polsce (stan 25.01.2017)

/ wszystkie pracują w sieci Brandmeister /

Źródła: przemienniki.net , bm.ham-dmr.pl

ID Znamiennik Model Częstot. TX Częstot. RX Lokalizacja

260101 SR1SZ MMDVM (Repeater) 439.075 MHz 431.475 MHz Szczecin

260102 SR1UVX Hytera RD625 439.3875 MHz 431.7875 MHz Stargard

260301 SR3DMR Hytera RD985 145.6125 MHz 145.0125MHz Poznan

260401 SR4ONT Motorola DR3000 438.500 MHz 430.900 MHz Olsztyn

260402 SR4MID Motorola DR3000 438.225 MHz 430.625 MHz Miłki

260488 SR4DMR MMDVM (Repeater) 439.525 MHz 431.925 MHz Grajewo

260501 SR5WB Hytera RD985 438.550 MHz 430.950 MHz Moszna 

260504 SR5C Hytera RD625 438.725 MHz 431.125 MHz Ciechanów

260602 SR6DMO Motorola DR3000 438.4875 MHz 430.8875 MHz Oława

260604 SR6WB MMDVM (Repeater) 439.4625 MHz 431.8625 MHz Wrocław

260605 SR6UWD MMDVM (Repeater) 439.0625 MHz 431.4625 MHz Wielka Sowa

260701 SR7DMR Hytera RD985 438.275 MHz 430.675 MHz g.Kamieńsk

260702 SR7LDD MMDVM (Repeater) 438.225 MHz 430.625 MHz Łódz

260801 SR8UD MMDVM (Repeater) 438.375 MHz 430.775 MHz Ustrzyki Dln

260803 SR8UWD MMDVM (Repeater) 438.5125 MHz 430.9125 MHz Włodawa

260901 SR9VDM Hytera RD625 438.200 MHz 430.600 MHz Lichwin

260902 SR9DRB Hytera RD625 438.500 MHz 430.900 MHz Rybnik

260903 SR9DMR Hytera RD985 438.450 MHz 430.850 MHz Katowice

260905 SR9BSR Hytera RD625 438.250 MHz 430.650 MHz g. Szyndzielnia

260907 SR9DV MMDVM (Repeater) 438.325 MHz 430.725 MHz Koniaków

260910 SR9UVR Hytera RD625 439.300 MHz 431.700 MHz Bukowina (Orawa)

260911 SR9UVT (SR9UVL) Hytera RD625 439.2375 MHz 431.6375 MHz g.Luboń

260912 SR9UVM Hytera RD625 439.400 MHz 431.800 MHz Choragwica

260913 SR9UVO MMDVM (Repeater) 439.325 MHz 431.725 MHz Kochanów

260914 SR9SC Hytera RD625 438.9625 MHz 431.3625 MHz Cieszyn

260915 SR9ASR Hytera RD985 438.300 MHz 430.700 MHz g.Żar

Aktualnie wszystkie przemienniki w SP używają CC1 
(CC - odpowiednik CTCSS w sieciach analogowych)

 Hytera, Motorola – przemienniki fabryczne

 MMDVM – konstrukcje amatorskie 

oparte o oprogramowanie G4KLX



Amatorskie przemienniki  DMR na świecie



Wykorzystanie DMR w sieciach łączności kryzysowej

Protokoły i urządzenia zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu w służbach  

policja, pogotowie, straż pożarna, leśnictwo, WOP…

Przydatne funkcjonalności:

• praca w dedykowanych grupach rozmównych – lokalnie lub na większych 

obszarach

• możliwość wywołań indywidualnych

• Przesyłanie SMS wewnątrz sieci

• Lokalizacja GPS radiotelefonów*

• Przesyłanie danych telemetrycznych - np. temperatury, napięcia ..

(konieczne odpowiednie interfejsy)

• Wysyłanie alarmów

• Zdalny nadzór nad radiotelefonami , możliwość zdalnego podsłuchu 

otoczenia, wykrycia upadku operatora etc…* 

* Funkcjonalnosci dostępne w zależności od typu/wyposażenia radiotelefonu, wymagają 

odpowiedniej konfiguracji)  



Literatura:

Krzysztof OE1KDA – „Poradnik DMR”

Przydatne Linki:
• https://wiki.brandmeister.network/index.php/Main_Page - wikipedia z informacjami na temat systemu 

Brandmeister
• http://hose.brandmeister.network/scan/260/ – Odsłuch łączności DMR online ( dostępny skaner)
• http://bm.ham-dmr.pl/status/bmlh.htm - Ostatnie łączności DMR w SP
• http://www.sp-dmr.pl/ - Strona stowarzyszenia SP-DMR
• http://www.kpgk.pl/ - Strona Krakowsko Podhalańskiej Grupy Krótkofalowców
• https://brandmeister.network/ - Główna strona Brandmeister

• http://ham-digital.org/dmr-log.php?n=50&repeater=SR9UVM&n=100 – dashboard przemiennika SR9UVM
• https://www.dstar.su/forum/ucp.php?mode=login&redirect=%2Fselfcare%2Fsignin.php – ustawianie 

parametrów dla APRS
• https://krotkofalarstwo.slack.com – polskie forum m.in. z tematyką DMR
• https://www.hamdigitaal.nl/ - oprogramowanie do radiotelefonów, pliki konfiguracyjne, opisy (strona po 

holendersku)
• Przemienniki.net – wykazy przemienników

• https://register.ham-digital.org – rejestracja w sieci DMR
• https://brandmeister.network/?page=login – spersonalizowany dashboard umożliwiający  zarządzanie 

swoimi hotspotami

https://wiki.brandmeister.network/index.php/Main_Page
http://hose.brandmeister.network/scan/260/
http://bm.ham-dmr.pl/status/bmlh.htm
http://www.sp-dmr.pl/
http://www.kpgk.pl/
https://brandmeister.network/
http://ham-digital.org/dmr-log.php?n=50&repeater=SR9UVM&n=100
https://www.dstar.su/forum/ucp.php?mode=login&redirect=/selfcare/signin.php
https://krotkofalarstwo.slack.com/
https://www.hamdigitaal.nl/
Przemienniki.net
https://register.ham-digital.org/
https://brandmeister.network/?page=login


Dziękuję !

Krzysztof SP9SVH


