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Strojna oprema:

Raspberry Pi 2,3,4 (v povezavi z MMDVM_HS_HAT_DUPLEX)

Raspberry Pi Zero (ponavadi za simplex hotspot z MMDVM_HS_HAT)



MMDVM_HS_HAT

MMDVM_HS_HAT_DUPLEX



Obstaja veliko izvedenk MMDVM modemov. Razlikujejo se predvsem po 
postavitvi elementov (sma, led) ter razlicnimi dodatki (zasloni 
oled, nextion, itd).  Uporabil bom MMDVM_HS_HAT_DUPLEX in sicer z 
GPIO povezavo na Raspberry PI. Obstajajo tudi modemi z USB 
povezavami vendar so redki.

Potrebovali bomo še MicroSD kartico vsaj 4GB, čitalec MicroSD kartic
in internet.

Za Raspberry Pi 2 potrebujemo mrežni kabel z internetom ali pa 
kompatibilno usb wifi kartico. Za 3, 4 in Zero ne potrebujemo 
dodatkov saj je wifi vgrajen.



1. Registracija na Brandmeister.network
Če imate že odprt račun na brandmeister omrežju potem ta korak 
preskočite. 

Ko odpremo spletno stran https: brandmeister.network nas pričaka 
spodnja slika. 



Pritisnemo desno zgoraj na povezavo »Register« in vpišemo svoje 
podatke ter odgovorimo na varnostno vprašanje. Ko prijavo oddamo 
počakamo na e-pošto, kar lahko traja tudi malo dlje časa, zato se 
lahko sedaj lotimo postavitve našega hotspota.



2. Pi-Star 
Potrebovali bomo ISO sliko Pi-Star sistema, ki jo dobimo na 

https: pistar.uk. Najdemo jo pod »Downloads«. Poiščemo sliko »Pi-
Star_Rpi_*verzija*.zip.

Če uporabljamo Raspberry PI 3 ali 4, potem moramo prenesti zip iz 
»Beta Releases« zaradi kompatibilnosti. Ko se zip prenese, 
razpakiramo datoteko v njemu (končnica img).



Na pistar strani predlagam se prenos »wpa_supplicant.conf« datoteke,
ki je nastavitvena datoteka za wifi povezljivost. Naredimo jo na 
meniju »Pi-Star Tools«. Tu vpišemo ime našega wifi omrežja in geslo,
stran pa nam vrne konfiguracijsko datoteko, ki jo kasneje uporabimo 
pri nameščanju sistema.



3. Priprava MicroSD kartice

Za zapisovanje slike na MicroSD kartico bom uporabil program 
»balenaEtcher«, ki se nahaja na https: .balena.io/etcher/

Seveda obstaja se veliko drugih, tako da lahko uporabite tudi 
kakšnega ki vam je bolj poznan.

Ko odpremo program izberemo sliko »Select image« ter poiščemo 
datoteko »Pi-Star_Rpi_*verzija*.img«, ki smo jo prenesli in 
razpakirali. Nato izberemo našo MicroSD kartico »Select target«.

Pritisnemo še »Flash!« (potrdimo opozorila) in počakamo da konča.



Ko se pisanje zaključi, prenesemo še »wpa_supplicant.conf« na 
osnovni »root« direktorij MicroSD kartice. Ta nam omogoči avtomatsko
prijavo pi-star sistema na naše brezžično omrežje, ter s tem zelo 
olajša prvotno konfiguracijo sistema.



4. Namestitev

Sedaj je vse pripravljeno, tako da vstavimo MicroSD kartico v naš 
Raspberry Pi in priključimo elektriko. Če imamo priklopljen 
računalniški zaslon lahko namestitev spremljamo preko zaslona. Če 
tega nimamo, pa v brskalnik vpišemo http: pi-star in vsake toliko 
časa pritisnemo osveži »Refresh«. Ko se bo pi-star sistem postavil 
se nam bo v brskalniku odprla pi-star začetna stran. To lahko traja 
par minut (odvisno od modela Raspberry Pi, ter hitrosti MicroSD).

Po 10-ih sekundah nas preusmeri na konfiguracijo, za prijavo 
uporabimo uporabnika »pi-star« in geslo »raspberry«.



Najprej v »Control Software« izberemo »simplex« ali »duplex« glede 
na nas modem in pritisnemo »Apply Changes«. Prikazan postopek bo za 
duplex modem, simplex je vse enako z razliko da imamo samo eno 
frekvenco. Stran se osveži in sedaj imamo prikazano tudi »MMDVMHost 
Configuration«.



Najprej nastavimo »MMDVMHost Configuration«, vklopimo željen 
protokol, se pravi v našem primeru »DMR Mode«. Če imamo zaslon 
vklopimo tudi tega pod opcijo »MMDVM Display Type«. Ko končamo 
pritisnemo ponovno »Apply Changes«.



Nato pa se lotimo »General Configuration«.

»Hostname« vpišemo ime našega hotspota, to bo vidno kasneje tudi v 
brendmaister nadzorni plošči.

»Node Callsign« vpišemo naš klicni znak brez dodatkov.

»CCS7/DMR ID« vpišemo našo Dmr Id številko, še vedno brez dodatkov 
kot so recimo DMRID01. Za ločevanje hotspotov bomo imeli opcijo pri 
dmr nastavitvah.

»RX/TX« vpisemo frekvence. V S5 imamo sledeč dogovor: simplex je na 
frekvencah 433.625 do 433.775 Mhz. Duplex pa je RX od 430.950 do 
431.775 ter za TX od 438.550 do 439.375. Razmak naj bo 7.6 Mhz.



Pri duplex hotspotih moramo biti previdni da izberemo frekvence, ki 
niso v uporabi na bližnjih repetitorjih, da ne pride do motenj. Sam 
hotspot sicer nebo motil repetitorja, ga pa lahko vaša postaja, ki 
je ponavadi precej močnejsa in lahko odpira poleg hotspota še kakšen
rapetitor. Prav tako bodo nastale težave pri sprejemu, saj bosta za 
sprejem tekmovala repetitor in hotspot. V primeru da imamo hotspot 
večje moči ali pa zunanjo anteno, je potrebno frekvence dorečt z s5 
rpt managerjem.

»Latitude/Longitude« lahko vpišemo svoje GPS koordinate.

»Town/Locator« naše mesto in/ali lokator

»Country« vpišemo Slovenia

»URL« lahko vpišemo našo qrz.com stran ali pa katerokoli drugo

»Radio/Modem Type« izberemo tip modema

»System Timezone« nastavimo »Europe/Ljubljana«

»Languge« nastavite jezik (imajo tudi slovensko)

Na koncu zgleda približno takole, potem pritisnemo »Apply Changes«



Sledi še sekcija »DMR Configuration«

»DMR Master« izberemo »BM_Slovenia_2931«

»Hotspot Security« je geslo za avtentikacijo hotspota na 
brandmeister omrežje, če nimate naštimanega »Hotspot security« na 
brandmeister selfcare, pustite prazno, drugače vpišite svoje 
security geslo (ne prijavnega za spletno stran).

»DMR ESSID« tu imamo nas DMR ID lahko pa mu dodamo se dve številki, 
ki nam omogočata razlikovati med večimi hotspoti na našem računu.

»DMR Color Code« ponavadi 1 lahko pa spremenite, poskrbeti moramo  
da je enak CC nastavljen tudi v radijski postaji.

Ostalo pustimo kot je. Ponovno pritisnemo »Apply Changes«.

Sedaj naš hotspot že deluje. Poskusimo »Papigo« in ugotovimo da nas 
hotspot ne sliši ali pa imamo velik »BER« (Bit Error Rate). Po mojih
izkušnjah imajo »no name mmdvm« modemi precej netočne oscilatorje, 
zato moramo nastaviti popravek frekvence. To naredimo v 
»Configuration«  »Expert«  »MMDVMHost«.



Tu poiščemo sekcijo modem, in polja »RXOffset« in »TXOffset«. Točne 
številke se ne da podat saj je vsak modem malo drugačen. Testiral 
sem 3 modeme in po izkušnjah lahko rečem da so te vrednosti v mojih 
primerih nekje od -400 do -300. Modem, ki je prikazan v tem 
dokumentu, ima najmanjši »BER« pri -375. Naj še enkrat opomnim, da 
me modem, brez popravka frekvence, ni slišal in prva misel je 
ponavadi da smo naredili nekaj narobe. Takoj, ko sem nastavil 
frekvence na -300, pa se je modem odzval in potem spreminjamo odmike
da dobimo čim manjši »BER«.



5. Dodatne nastavitve
Najprej poskrbimo za »hotspot  security«

Odpremo in se prijavimo v brandmeister.network. Pod services najdemo
postavko »Selfcare«, tu vklopimo »Hotspot security« na ON, ter 
vpišemo poljubno geslo. To geslo vpišemo tudi v nas hotspot pod »DMR
Configuration«. S tem preprečimo zlorabo našega dmr id-ja.



Ko pa smo ravno na brandmeistru pa poskrbimo še za api ključ. V 
desnem zgornjem kotu pritisnemo na naš račun in v spustnem meniju 
izberemo »Profile Settings«.

Poiščemo gumb »API Keys«



Sedaj dobimo listo izdanih ključev. Pritisnemo »Add«. Odpre se nam 
dialog za vpis imena ključa. Predlagam da uporabimo ime hotspota, da
vemo kam spada.

Nato dobimo ključ

Pritisnemo prvi »Copy« gumb. Sedaj gremo na nas hotspot v meni 
»Configuration«  »Expert«  »BM Api« in v polje »api key« desni 
klik z miško in »Paste«. Pritisnemo »Apply Changes«.



Sedaj imamo pod »Admin« ploščo nove opcije za upravljanje z 
brandmeistrom (reflektorji, talkgroupe, itd)




