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Ken je rechten bij het kopiëren van dit document: Kopiëren of distributie op welke wijze dan ook, gedeeltelijk of geheel, helemaal vrij toegestaan 
voor radioamateurs mits het enige doel vorming en info-verstrekking is en mits bronvermelding “ bron : www.dstarvlaanderen.be” . Overname 
gedeeltelijk of geheel kopiëren of distributie op welke wijze dan ook, met als doel de ondersteuning van een commerciële activiteit is verbonden 
aan voorwaarden Mail naar info@dstarvlaanderen.be voor deze voorwaarden. Het gebruik van namen, roepnamen en patentnamen, 
afbeeldingen en copyrightmateriaal is in didactische context gebruikt zonder enig commercieel oogmerk of met de bedoeling iemand schade toe 
te brengen. Vergewis u van de juistheid van de gegevens in dit document vooraleer te handelen op basis van dit document . De auteur wijst 
elke vorm van aansprakelijkheid van de hand die voortspruit uit de interpretatie van tekst in dit stuk met betrekking tot psychische, fysieke , 
commerciële dan materiële of welke andere schade dan ook.
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Voorwoord
Waregem,  januari 2013 

Vaak merken we dat radioliefhebbers afknappen op het feit dat ze hun toestel niet voldoende kennen of niet juist 
weten hoe het te gebruiken. Gebrek aan de juiste info en gebrek aan praktijk is de belangrijkste oorzaak hiervoor. 
Bijt even door en lees deze gids, je zal je toestel  en het D-Star systeem beter leren kennen en begrijpen en het dus 
eindelijk kunnen gebruiken zoals je dat zou willen.

Het is al weer meer dan vier jaar geleden dat D-Starlinking v1.0 gepubliceerd werd en 2 jaar geleden voor D-
Starlinking v1.0 . Sindsdien zijn de PDF´s ervan het net rondgegaan en is het downloadbaar op vele plekken. Dat 
was de bedoeling ! Er is een Franstalige versie en zelfs een Zweedse vertaling beschikbaar.

Ondertussen zijn we weer wat verder en blijft Digital Voice snel  bewegen. Zelfbouw repeaters staken ook op VHF 
de kop op. Naast D-plus en de US trust, stak X-trust, DCS en CCS de kop op. En de DV modules, groeien, met 
Duitsland op kop, als paddestoelen uit de grond. Het loopt goed en er is duidelijk vraag naar. Meer en meer 
gebruikers halen een D-Star transceiver in huis of bouwen een DV-RPTR of UP4DAR.

Belangrijkste evolutie de laatste 2 jaar is de opkomst van software in het DV verhaal. Je bent met je hardware niet 
meer gebonden aan één en dezelfde leverancier. Dezelfde hardware kan met verschillende software werken. De 
invalshoek van de softwareschrijvers is verschillend en dat maak het gebruik ervan boeiend. Bewijs dat radio-
amateurisme meer en meer een software zaak is geworden. De goede oude soldeerbout komt minder aan bod en 
een  trimsleutel in een potmeter is een setting in de software geworden. Wat niet wil zeggen dat hardware bijzaak 
is. 

Veel veranderingen en dus meer vragen waar op moet geantwoord worden . Dat willen we vooral  met deze 3de 
uitgave. Nog vaak horen we amateurs die vol vooroordelen zitten of zelfs tegen D-Star zijn. Onbekend is 
onbemind. Wie in 2008 D-Star tot Death Star verklaarde krijgt vandaag ongelijk: nog nooit waren er zoveel 
gebruikers als vandaag en in geen enkele tak van de radioliefhebberij  wordt er zoveel geëxperimenteerd als met 
DV en D-Star.

Zicht geven op wat D-Star is, hoe het werkt en hoe het te gebruiken is het doel van deze uitgave. Dit boekje is in 
mijn -soms krappe- vrije tijd gemaakt en helaas later verschenen dan aangekondigd. Dank voor uw geduld en voor 
alle steun van de taal- en  technische na-lezers. Speciale dank aan Filip van www.kreanet.be de stille kracht achter 
de schermen die www.dstarvlaanderen.be overeind blijft houden in the cloud.

In deze uitgave hebben we heel wat url´s gestopt om je de kans te geven op het net snel  daar terecht te komen  
waar je meer info kan vinden. Zo kan je zelf bepalen of je ergens dieper wil  op ingaan of niet. Op 
www.dstarvlaanderen.be benen we constant de informatie bij. In deze uitgave staat het wat dat betreft stil. Inherent 
dus : links kunnen al vervallen zijn als je er op klikt. 

Op – en aanmerkingen zijn steeds welkom ! Klik daarvoor hier om me een mail te sturen.

Zowel de soft als hardware ontwikkelingen gaan héél snel. Daarom zijn straks mogelijk een aantal gegevens die je 
hier gaat lezen reeds voorbijgestreefd. 

De belangrijkste zin die ik afgelopen jaar hoorde over D-Star kwam van ON4SAX: “We zitten in een 
overgangsperiode waar heel veel, heel snel verandert. Maar waar we door moeten.”

Veel leesplezier !

ON4PN

Patrick

info@dstarvlaanderen.be
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Wat is D-Star 
D-Star is een protocol voor digitale communicatie van stem en gegevens. Een protocol is een afspraak hoe iets  
stap na stap dient te verlopen. Het legt vast in welke volgorde er digitale gegevens over en weer gezonden worden 
door de ether. Er zijn 2 types DV: digital voice met trage data en DD digital data, enkel  snelle data. D-STAR is 
een digitale stream over-the-air protocol. Het is ontwikkeld door de Japan Amateur Radio League, Inc (JARL). Het 
ondersteunt Ethernet bij 128 kbps (DD) en digitale spraak bij  4800 bps (DV). DV gebruikt 3600 bps voor spraak 
(2400 AMBE codering, 1200 bps FEC) en 1200 bps voor synchronisatie en slow data. Alle data van de stem-, gps-, 

cal ls ign gegevens 
enz… worden netjes 
gerangschikt zoals 
het D-Star protocol 
dat voorschrijft, en in 
p a k k e t j e s 
u i t g e z o n d e n . D e 
blokjes informat ie 

staan in elk pakket steeds op dezelfde volgorde. En elk blokje info heeft zijn typische lengte in het pakket. Elk info 
blokje staat precies op dezelfde plaats in elk pakket van de stroom opeenvolgende pakketjes.  Zo kunnen zender 
en ontvanger mekaar begrijpen en kan de digitale stroom van hoog en laag, 1 en 0, begrijpbaar gemaakt worden. 
Dat zijn je call-sign, de gegevens van de stem, GPS coördinaten... Of tekst berichten of instructies voor een 
repeater of computer. De pakketjes worden in één stroom vlak na mekaar uitgezonden in een constante stroom. 
Elke 20 milliseconde wordt er een “vers” pakketjes aan de stroom toegevoegd. Tussen de pakketjes door wordt er 
niet op ontvangst overgeschakeld. Het is dus éénrichtings-communicatie. Het coderen en decoderen van de stem 
bij  het zenden van analoog naar digitaal 
én bij  ontvangen van digitaal  naar 
analoog, gebeurt met een codec. De 
codec  zorgt met rekenkundige trucks en 
akoest ische compressie voor een 
minimum aan dataverkeer bi j  een 
maximum aan geluidskwaliteit. MP3 bv gebruikt daarvoor ook een codec. Bij  D-Star is dat de AMBE codec. Bij DV-
D-Star worden de helft van de stemgegevens tweemaal uitgezonden in het pakket : de ‘FEC’ (Foreward Error 
Correction). Hierbij word volgens een vast patroon, de helft van de voice data opnieuw meegezonden. De helft van 

de gegevens is dus ook meerdere 
malen te ontvangen. Wanneer dit 
patroon van gegevens niet juist 
aankomt door slechte ontvangst, gaat 
de decoder van de codec in de 
ontvanger de “slechte” gegevens 
vervangen door de juiste want die zijn 
even la te r gewoon opn ieuw te 
ontvangen ! Zo ontstaat er een 
heropbouw van het oorspronkelijke 
signaal. Deze heropbouw kan niet tot in 

het oneindige doorgaan: er moet voldoende ongestoord signaal aanwezig zijn om er nog iets ‘juist’ van te maken. 
In de praktijk zorgt deze FEC ervoor dat heel zwakke signalen nog feilloos goed klinken. Zelfs de helft van de 
gegevens mag onderweg verloren gaan: 1 kans op 2 dat ze de volgende maal toch goed ontvangen worden. Een 
Digitaal D-Star signaal draagt niet verder dan een analoog FM signaal  maar het gaat tot op het einde van het 
bereik vrijwel perfect blijven klinken. Er is een klein gebied tussen ontvangen en niet ontvangen. Dat komt erg 
weinig voor en klinkt zoals de R2D2 robot spreekt in de Star-Wars films. Kijk en luister hier naar R2D2. Wanneer je 
dus even op de grens van het decodeerbare bent wordt er gezegd “er zit R2D2 (aar-two-dee-two) op je doorgang.

Er wordt GMSK modulatie gebruikt bij  D-Star. Ook onze GSM–systemen gebruiken dat. Een DV transceiver heeft 
ook geen squelch.  DV komt voor op 2m , 70 & 23 cm. DD enkel  op 23cm. Naast simplex verbindingen zijn er 
repeater verbindingen mogelijk en wereldwijde verbindingen via microgolf-linken tussen de repeaters en/of via het 
internet. Dat gebeurt via de gateway: de poort naar de gegevensstroom (stream) van D-Star data die doorheen de 
lucht gaat en wereldwijd alle repeaters en gebruikers met mekaar verbindt. 
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url tip Wil je meer weten over het protocol en GMSK modulatie ? Kristoff ON1ARF ontrafelde het 
D-Star protocol van eerste tot laatste bit. Klik hier voor meer. 

Hardware
Om D-Star mode te gebruiken in de ether heb je een transceiver nodig. Die kan je kopen of zelf maken. Icom is 
nog steeds de voortrekker in dit marktsegment en is momenteel  de enige fabrikant van D-Star portables en dito 
zendontvangers voor thuis of in de auto. Raar, want er zijn geen patenten of iets dergelijks die andere merken 
tegenhouden om er ook te maken.Naast gekochte spullen zijn er semi-bouwdozen en converters als bouwpakket 
te koop. Bouwpakket is een groot woord het gaat vooral over voor-bestukte printen en een Yahoo groep voor 

ondersteuning en updates van de software. De Duitse DVRPTR en de UP4DAR zijn daar goede 
voorbeelden van. Daarmee kan je een eigen D-Star transceiver maken of een hotspot of repeater. 
Maar ook in de VS is met de UDR56k-4 weer een veelbelovend DV project opgestart. Ook in 
Nederland is men actief in de bouwdozenrij: daar heet het Dutch Star.
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Vaak gehoord ”Het D-Star protocol is een patent van Icom. Alleen zij mogen het gebruiken.” 

Dat is niet zo. Het D-Star protocol is open en vrij. Icom heeft er geen rechten op. Die zitten bij  de JARL, de 
Japanse radio-amateurs.Die ontwikkelden het protocol voor de radio amateur-gemeenschap. 
De merknaam D-Star, niet het protocol, is geclaimed door Icom in verschillende delen van de 
wereld. Het is wel zo dat voor de stem data, het D-Star protocol voorschrijft dat  dit de Ambe 
codec  moet zijn. Icom stopte er de Ambe 2020 codec  in. Dat is een gesloten commerciële 
audio codec op een chip. Meer over Ambe hier. Sommige amateurs hebben daar een 
probleem mee omdat ze vinden dat alles “open” moet zijn. Ze werken daarom aan een “open” 
alternatief voor de Ambe codec. Meer over de alternatieve codec hier en hier. 
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url tip 

Meer info over Icom toestellen hier  Meer over de DV-RPTR hier.  Dutch Star zit hier,  UP4DAR zit hier en de 
UDR56k zit hier.

Basisbegrippen 
In het D-Star protocol  zitten de data-gegevens en stemgegevens netjes in pakketten. Naast de GPS gegevens, 
een tekstbericht en de stemgegevens (en enkele andere datagegevens waar we later op terugkomen) zitten er in 
een D-Star stream 4 basis data gegevens :

UR RPT1 RPT2 MY
spreektaal in je toestel is dat wil letterlijk zeggen
Met wie wil ik verbinden ?  UR Doel, instructie

Langs deze weg ga ik de repeater binnen RPT 1 of R1 Repeater 1 gegevens

Langs deze weg wil ik verder vanuit deze repeater RPT 2 of R2 Repeater 2 gegevens

Mijn callsign is… MY Mijn gegevens

Met deze 4 parameters, geef je instructies, kan je linken maken of verbreken; een OM ergens in de wereld 
opzoeken via het D-Star netwerk en er mee verbinden enz… Zo’n instructie bestaat steeds uit 8 tekens, een spatie 
wordt ook als een teken aanzien. Die gegevens komen niet vanzelf in de gegevensstroom terecht. Je moet ze 
eerst in je toestel instellen. Dat instellen kan met de hand of via een programma en je PC. Het is erg belangrijk dat 
deze parameters foutloos ingesteld worden. Eén fout en het werkt het niet. Deze gegevens moet je enkel instellen 
wanneer je het toestel  voor de eerste maal gebruikt, daarna is er geen omkijken 
meer naar. Maar het moet wel juist zijn.  

Voordat je een verbinding maakt stel je een callsign in op je toestel. Enkel zo kan je 
tegenstation aflezen op het display van zijn draagbaar toestel of transceiver wat je 
call  is. Wanneer je voor de parameter MY in je toestel  het callsign “ON9ABC” stopt 
dan wordt “ON9ABC” als data gegeven mee uitgezonden in de D-Star pakketjes. Je 
tegenstation kan wanneer hij je ontvangt, je callsign zien op het schermpje van zijn 
toestel. Sommige toestellen laten dat callsign niet alleen zien maar ze spreken het 
ook uit. Je weet dus dadelijk wat het callsign is van het ontvangen station. 

Zonder een callsign in je toestel heb je ook geen toegang tot D-Star netwerken. Je callsign moet bovendien 
geregistreerd zijn voor sommige systemen, later meer daarover. Hoe je dat doet, je callsign instellen in je toestel, 
verschilt van toestel  tot toestel.  Toch is er hiervoor een vast patroon vastgelegd in het D-Star protocol: je callsign 
bestaat maximaal uit 8 karakters daarna komt er een / daarna is er plaats voor 4 bijkomende karakters. Je eigen 
callsign, niet meer en niet minder komt links van de / te staan. Rechts van de / niets , P , M , MM, A naargelang 
toepasselijk is. De M, P enz zet je nooit links van de /. Waarom ? Alle karakters die links van de / staan worden 
straks gebruikt voor je  identificatie via de gateway. Alles wat rechts ervan staat niet. ON9ABC  / P en ON9ABC P  / 
zijn voor de het D-Star systeem twee verschillende stations. ON9ABC / ; ON9ABC  /P ; en ON9ABC  /M  zijn voor 
het D-Star systeem hetzelfde station. Dit is nuttig wanneer iemand je zoekt via het systeem. Zie verderop bij 
callsign routing. Sommigen zetten na de / hun naam of type toestel maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, dat 
hoort in de short message thuis.
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Je kan ook een short message, een bericht instellen en dus meesturen wanneer je de PTT indrukt. Dat kan zijn 
“Jos met een 2820” ,  “Patrick QTH Gent” of “Els JO20rx E92” of “Gelukkig Nieuwjaar”. Je tegenstation ziet dan 
naast je callsign ook nog het korte bericht op het display van zijn toestel  wanneer hij jou signaal ontvangt. Niet 
noodzakelijk voor een verbinding maar vaak nuttig. Zo, nu hebben we alles ingesteld (vergeet de mode niet op DV 
te zetten en beiden dezelfde frequentie te kiezen !) om onze eerste verbindingen te maken. En dat zijn:

Simplex verbindingen

Bij UR kan je CQCQCQ invullen, hierdoor laat je weten dan je open staat voor elke verbinding. In de meeste 
toestellen kan je ook een callsign squelch inschakelen. Hierdoor zal ON4XYZ enkel een tegenstation horen dat in 
het UR vak ON4XYZ heeft staat. Wanneer ON4XYZ z’n callsign squelch aan heeft staan en ON3AB wil dat 
ON4XYZ hem toch hoort dan stel hij dat zo in:        

Wat er ook staat bij UR in de transceiver van ON3AB, ON4XYZ zal hem alleen horen als in het toestel van  ON3AB 
UR ingesteld is op ON4XYZ. Je zal  nu wel begrijpen waarom het zo belangrijk is dat een callsign of instructie 100% 
juist moet zijn. Ook kan je al opmerken dat een callsign of instructie uit maximaal   8 karakters bestaat. Dat was 
simpel, simplex, we gaan naar: 

Lokale repeater verbindingen

We bekijken nu hoe je via een repeater werkt die niet op een netwerk is aangesloten. De instellingen zijn hetzelfde 
als je geen gebruik wil  maken van het netwerk waaraan de repeater “hangt”. Alles blijft enkel lokaal hoorbaar in het 
radiogebied van de repeater. Wat het gebruik betreft is er bijna geen verschil  tussen een kant en klare Icom 
repeater en een zelfbouw repeater.

Enkele zaken hoor je nog te weten. We spreken bij D-Star vaak van “module” in plaats van “frequentieband” zoals 
bij conventionele analoge repeaters. Dat komt omdat Icom deze onderdelen in zijn repeater-systemen zo noemt. 
De verbinding via de gateway naar het netwerk is ook een module. 
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1 2 3 4 5 6 7 8

UR C Q C Q C Q   
R1         
R2         
MY O N 3 A B    

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q   
R1         
R2         
MY O N 4 X Y Z   

1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 4 X Y Z   
R1         
R2         
MY O N 3 A B    

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q   
R1         
R2         
MY O N 4 X Y Z   

   

callsign
squelch

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q   
R1  O N 0 L G E  B
R2         
MY O N 3 A B    

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q   
R1  O N 0 L G E  B
R2         
MY O N 4 X Y Z   

ON3AB       ONOLGE (70cm)        ON4XYZ
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Let op de B na ON0LGE. Deze B staat op de 8ste karakterplaats van de instructie. Merk ook op dat er een spatie zit 
tussen ON0LGE en B. Die moet er staan. En in het geval de repeater waarover je werkt maar 5 karakters heeft (bv 
ON0OS) dan moeten er zelfs 2 spaties staan. Soms wordt bij R2 not use * ingevuld maar dit is niet noodzakelijk . 
Bij sommige zelfbouw repeaters is het mogelijk om sowieso over de repeater te werken en moet je niets instellen. 
Wil je zeker zijn dat het werkt, stel het dan toch in. Hierbij een typische Icom repeater:

Lokale crossband repeater verbindingen

Wanneer we geen gateway gebruiken is er maar 1 verschil  tussen een zelfbouw en een Icom repeater. Een 
zelfbouw repeater werkt meestal  maar in één band. Een Icom repeater kan op verschillende banden werken. Niet 
alle Icom repeaters beschikken over 2 of meer modules. Het is uiteraard aan de sectie of sysop om te bepalen of er 
meerdere modules, meerdere banden dus beschikbaar zijn voor de repeater. Eén-band Icom repeaters komen dus 
zeker ook voor. Meerdere modules zijn erg handig en bieden vele mogelijkheden. Is module B (70cm) in gebruik, 
dan kunnen we 2m (Module C) gebruiken of zelfs A (23cm). We gebruiken in ons voorbeeld de Icom repeater 
ON0OS. Die heeft een module A, B en C (23cm, 70cm en 2m) aan boord. In ons voorbeeld maakt ON4XYZ via 
module A (23cm) een verbinding met ON3AB via module B (70cm). ON3AB mag niet op 23cm zenden want dat 
laat zijn vergunning niet toe. Toch zal ON3AB met ON4XYZ kunnen werken ! ON3AB zal repeater ON0OS 
binnengaan via module B (70cm) en de repeater zal zijn signaal via module A (23cm) laten buitengaan.  ON4XYZ 
zal  het omgekeerde doen: Module A in en B uit (23cm > 70cm). We vullen daarvoor R2 in. Met R2 bepaal je via 
welke module van een Icom repeater je naar buiten wil. Dat ziet er dan zo uit:

Merk op dat er twee twee lege posities zijn tussen ON0OS en  B of A. namelijk 6 en 7.Dat komt omdat de module 
die we aangeven in R1 of R2 steeds op de 8ste  positie moet staan. Gezien het callsign ON0OS maar 5 karakters 
lang is zijn er dus 2 spaties nodig… Deze manier van linken werkt uiteraard ook van 70 cm naar 2m en van 2m 
naar 70 of 23cm. ON0OS heeft 3 modules.  
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1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q   
R1  O N 0 O S   B
R2  O N 0 O S   A
MY O N 3 A B    

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q   
R1  O N 0 O S   A
R2  O N 0 O S   B
MY O N 4 X Y Z   

      

ON3AB op 70cm      ON0OS  module A 23cm  & B 70cm     ON4XYZ op 23cm         

 Controller 

 Module A 23 cm digital voice

 Module A 23 cm Data

 Module C 2 m digital voice

 Module B 70cm digital voice
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Het D-Star netwerk
De grote sterkte van het D-Star systeem is dat gebruikers via een netwerk met mekaar verbonden worden.  
Hiervoor worden repeaters, hotspots, DVAP’s en Dongels gebruikt en servers die alles aan mekaar knopen via het 
internet. In sommige gevallen verloopt de verbinding deels via WIFI of 10GHz verbindingen. Veel termen... we 
zetten alles eerst op een rij en gaan ze dan verbinden met mekaar.

Repeater: Een zender/ontvanger systeem met frequentie-shift dat op een of ander manier met het internet 
verbonden is. Bedoeld voor een groot geografisch bereik. Kan zelfbouw zijn of direct 
klaar gekocht. De koop repeater systemen zijn die van Icom. De zelfbouw repeater 
zijn allemaal gebaseerd op een analoog FM repeater systeem en een module met 
interne software of met software op een PC. En een verbinding met internet. Bedoeld 
voor gebruik met externe D-Star zendontvangers. 

Hotspot: Een zender/ontvanger systeem op eenzelfde frequentie dat op een of ander 
manier met het internet verbonden is. Bedoeld voor een groot of klein geografisch bereik. 
Zijn hoofdzakelijk zelfbouw en zijn allemaal   op een analoge FM zendontvanger en een 

module met interne software of met software op een PC. En een verbinding met internet. 
Bedoeld voor gebruik met externe D-Star zendontvangers. Er bestaan ook systemen die 
geen pc  nodig hebben om met het internet te verbinden. Vaak wordt dit ook een “hotspot” 
genoemd.

DVAP: een hotspot bedoeld voor zeer lokaal gebruik. Direct klaar te koop. Een module met 
interne zendontvanger op een zelfde instelbare frequentie met interne software aan boord en via 
een computer met extra software verbonden met internet. Bedoeld voor gebruik met externe D-
Star zendontvanger. 

DV Dongle: een module die via een computer met extra software verbonden is met het 
internet. Hierin zit een ambe codec. Met de interne software aan boord en via software op 

een computer verbonden met internet. Bedoeld voor gebruik zonder externe zendontvanger. Je 
dient dus de luidspreker en microfoon van je netbook te gebruiken of een headset.

Servers: Server computer met software die ervoor zorgt dat bovenstaanden op de juiste 
manier met mekaar  worden. Er bestaan verschillende systemen om te verbinden, meer 

daarover later. Bedoeling is dat je letterlijk het plaatje hebt. 

Een D-Star zendontvanger. Voor het gemak laten we een draagbaar station zien, dat kan ook een 
zelfbouw station zijn of een mobiel station...

The cloud . Het internet.       UP4DAR -onder meer - een converter om 
      een analoog apparaat als D-Star te laten 
      dienen.               
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Hier begon het netwerk : het G1 netwerk van Icom

Het eerste netwerk dat repeaters met mekaar verbond was het G1 netwerk : software die Icom bij zijn repeaters 
verkocht. Dat systeem is in staat om een repeater lokaal te verbinden (module naar module binnen dezelfde 
repeater) en via het internet met andere repeaters. Later kwam G2 en D-Plus. Hierbij  gebruikt men de callsigns   
voor het routen van het qso-verkeer. Aan elk callsign wordt via een registratie een10 tal  ip-adressen toegekend die 
in de trust omgeving werken. Servers worden verbonden via TCP / IP en maken gebruik van "gateway"-software, 
beschikbaar bij Icom en via ad-on software via het net te downloaden. Dit alles maakt dat zendamateurs met 
mekaar kunnen praten met een andere amateur in een gateway "trust"-omgeving. De huidige master-gateway in de 
Verenigde Staten wordt beheerd door de K5TIT groep in Texas.  Ze waren de eersten om een D-STAR repeater 
systeem te installeren in de US. In de US trust worden de callsigns geregistreerd voor het G2 en D-plus netwerk. 
Belangrijk dus: je moet je callsign registeren om deel  te nemen aan het G2 en D-Plus netwerk. Dat kan door een 
mailtje aan registratie@dstarvlaanderen.be Of vraag meer info aan je lokale repeater verantwoordelijke. 

url tip 
Meer info over de US trust server zit hier. Een kaart met de positie van de repeaters in het systeem zit hier en 
de statistieken zitten hier. Een lijst met de status van de gateways van alle repeater die wereldwijd via de US 
trust  te bereiken zijn kan je hier bekijken. 

Van in de beginfase kon je over het D-Star netwerk cross-band werken over de lokale repeater. Hoe dat moet daar 
hadden we het al over. Je kan ook verbinden met andere repeaters in het netwerk. Dat gaat dan zo:
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verbinding in de ether 

verbinding langs netwerk
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repeater naar repeater via G1netwerk

ON3AB werkt via ON0DST 70cm. R1 staat op ON0DST B (B= 70 cm daar gaat hij  de repeater in) R1 staat op 
ON0DST G daar gaat hij uit, de gateway voorbij  naar het netwerk. UR staat op /ON0LGEB en dat is ook het doel: 
de 70cm repeater van ON0LGE.  ON4XYZ, in het bereik van ON0LGE kan hem daar ook horen op 70cm.Als 
ON4XYZ ON3AB wil werken dan zal  hij  R1 op ON0LGE B instellen. Want daar gaat hij de repeater binnen, 
namelijk op 70cm: module B. Hij wil voorbij  de gateway. Daarvoor moet R2 op ON0LGE G staan. En zijn doel is 
ON0DST op 70cm dus: UR wordt op /ON0DSTB ingesteld. Wanneer UR op CQCQCQ zou bijven staan dan 
geraakt zijn digitale stroom of stream niet tot bij  ON0DST.  UR ingesteld op CQCQCQ geeft aan dat je open staat 
voor elke verbinding, maar niet specifiek naar een repeater, module of callsign. ON4XYZ kan niet weten dat 
ON3AB via ON0DST werkt naar ON0LGE. Daarom is de gewoonte ontstaan om dat te vermelden. “DIt is ON3AB 
via ON0DST 70cm” zo weet ON4XYZ dat hij zijn UR op /ON0DSTB moet instellen, wil  hij  met ON3AB kunnen 
werken. Het G1 netwerk wordt bijna nergens meer gebruikt. Toch werkt dit nog op de meeste ICOM repeaters die 
G2 en D-plus aan boord hebben of met de software van G4KLX . Meer verderop. 
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1 2 3 4 5 6 7 8
UR  / O N 0 L G E B
R1 O N 0 D S T  B
R2 O N 0 D S T  G
MY O N 3 A B    

1 2 3 4 5 6 7 8
UR / O N 0 D S T B
R1 O N L G E   B
R2 O N L G E   G
MY O N 4 X Y Z   

Achtergrond: In de handleidingen van vele D-Star apparaten wordt er enkel uit de doeken gedaan 

hoe het G2 netwerk werkt. In Japan is het niet vanzelfsprekend om wereldwijd D-Star  verbindingen te 
maken. Het eigen netwerk draait enkel in Japan. Daarom zie je ook zelden een Japanse repeater op een 
wereldwijd netwerk. Gezien de handleidingen vertalingen zijn van Japanse handleidingen klopt de 
beschrijving wel  voor de Japanse situatie maar niet helemaal voor die in de rest van de wereld. Bovendien is 
D-Plus en Ircdd of DCS (later meer daarover) geen Icom product.  Logisch eigenlijk dat deze “third party 
software” niet voorkomt in de handleiding: ze komen niet uit de Icom stal. Al bij al heeft dat in de beginfase 
voor veel onduidelijkheid gezorgd. Maar daarvoor is er dit boekje: hier lees je hoe het wél  in mekaar zit. 
JL1BQW legt hier uit  hoe je toch Japan kan te werken via het D-STAR netwerk. In de handleiding van de 
ID-51 is dat deels beter uit de doeken gedaan, maar het kan voor verwarring zorgen.

http://www.dstarvlaanderen.be
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D-plus: Reflectors en de start van zelfbouw systemen.

In het D-Star netwerk van Icom zat veel meer potentieel. AA4RC, Robin ontwikkelde de D-Plus software. Die 
software is gratis en  draait “bovenop” de Icom software bij de repeater. Ze geeft heel  wat meer mogelijkheden. Met 
D-Plus kwam er ook de Reflector. Een soort van chatbox, een virtuele repeater. Die virtuele repeater is software op 
een server, ergens op het internet. Door Robin wordt die software gratis voorzien. Elk station dat verbonden is met 
een reflector, hoort alle andere stations en kan ze ook werken. En met het internet als verbinding, maakt het niet uit 
waar ter wereld dat station zich ook bevindt. Naar de Reflector kan je verbinden via de ether door middel  van een 
repeater die de D-Plus software draait of via het internet, zonder zenders of ontvangers, met een “DV Dongle”. Net 
zoals een repeater heeft de Reflector verschillende modules. Momenteel voorziet de software er vijf. Dat zijn: 
Module A , B, C , D en E. Dit maal  verwijzen de modules niet naar een frequentieband, want de reflector is een 
virtuele repeater die kan dus geen echte zender in ether hebben. Bekijk de modules als de 5 chatboxen van de 
Reflector. Ee reflector heeft geen callsign maar een nummer bv REF028B is reflector 28 module B. Belangrijk je 
kan dus verbinden met een reflector via een repeater of als individuele gebruiker via het internet. Zowel via de 
ether als “rechtstreeks” via het internet.
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Met D-Plus kwam ook een dashboard voor de D-Plus repeater: een internet-pagina waar je real-time de status 
van een D-Plus repeater zien kan. Dat ziet er voor de repeater ON0DP zo uit:
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P E 1 P L M i s v i a 
ON0DP het laatst in de 
ether geweest op B, dus 
op 70cm. Als dat via het 
net is of lokaal RF kan je 
niet zien. Klik op een 
oranje callsign: zo zie je 
de positie van het station 
op Google maps. 

ON4PN is “remote” 
met een hotspot via het 
internet verbonden met de 

repeater

module B 70 cm is 
verbonden met REF028A

module A 23 cm is 
verbonden met REF028C

Module E 
echo module
zie reflectors
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    En het dashboard van een D-Plus reflector bestaat ook:
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Dit is de lijst van Icom 
D - p l u s r e p e a t e r s d i e 
rechtstreeks via net net op 
Module A van de reflector 
“hangen” en daardoor met 
mekaar verbonden zijn. Ook 
zo voor Module B, C D en E

Dit is de lijst van de 
remote user: DV Dongels en 
DVAPs die rechtsreeks via 
het net verbonden zijn met 
REF028. Merk op dat hier 
ook ON0 stations staan: dat 
zijn onbemande hotspots of  
zelfbouw  repeaters, meer 
hierover  verderop.

ON0BAS is met module 
B v a n d e r e f l e c t o r 
verbonden.

Dit is de lijst van de 
gebruikers die via een Icom 
repeater of  een “remote user” 
via de reflector werken ; hun 
bericht dat ze meezenden. De 
module waar ze werken en de 
tijd wanneer dat het laatst 
gebeurde.

Achtergrond: De verschillende modules in de reflector zorgen ervoor dat verschillende groepen 

met mekaar verbonden kunnen zijn. Voor reflector 28, die in België beheerd wordt, zijn er de volgende 
afspraken:

Module A Nederlandstalig verkeer   

Module B Franstalig verkeer    

Module C Enkel data of 23 cm DV repeaters verkeer, soms experimenten of testen

Module D “Data & Distress” : module voor voice noodverkeer, testen met slow-data

Module E  is voor elke D-plus Reflector en ook zo voor repeaters de “echo” module. Je zend er naar toe 
en ondertussen neemt de D-Plus software je stream op in het geheugen van de PC. En wanneer je stopt met 
zenden, dan zend D-Plus de opgenomen stream -je doorgang dus- via Module E terug uit naar jou. Zo kan je 
nagaan of je doorgang goed ontvangen werd of als je microfoon goed is ingesteld. We hebben op module E 
al  verschillende amateurs gehoord die gezellig tegen zichzelf praten wanneer er niemand op de reflector te 
horen is ;)

http://www.dstarvlaanderen.be
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Zelfbouw en D-plus.

D-plus zette de poort open naar zelfbouw. Immers: Icom laat enkel repeaters toe die de G software draaien. 
AA4RC zette met zijn software de deur open naar zelfbouw omdat die software 
er voor zorgde dat niet-Icom apparaten (in eerste instantie de DV Dongle en 
later de DVAP die hij zelf op de markt zet) ook kunnen verbinden met het D-
Star netwerk. Zijn DV Dongle en DVAP kunnen verbinden met een reflector. En 
met die reflector zijn ook Icom repeaters verbonden. Dus alles kan aan alles 
hangen, iedereen kan met iedereen verbinden en QSO’s maken. Het duurde 
niet lang of Satoshi 7M3TJZ (de oervader van D-Star zelfbouw) ontwikkelde 
zijn bekende “Satoshi bord”. Dat is een print waarop een microprocessor zit en 
een GMSK modulator. Via een op internet aangesloten PC met de nodige 
software, kan de module aan de ene zijde verbinden met een reflector. Aan de 
ander zijde is het met een zender en ontvanger verbonden. De module stuurt 
zender en ontvanger en vertaald ontvangen GMSK modulatie van de D-Star 
signalen of maakt ze aan voor het uitzenden. De zelfbouw repeater was 
geboren. Zo een zelfbouw repeater heeft niet alle functies die een Icom 
repeater heeft. Maar hij kan al  flink mee in het netwerk. Het D-Plus systeem 
gaat er van uit dat een “Satoshi  bord repeater” een gewone remote gebruiker is 
geen Icom repeater. (Een beperking die door nieuwere systemen opgelost 
wordt, zie verder) De Satoshi  borden werden flink nagemaakt en/of “verbeterd” 
en er werd flink over en weer geschoten dat de ene de andere kopieert. En dat 
alles open-source software moest zijn.Vaak bleek dat vooral een modewoord 
ipv echt open source. Bekende repeater software voor de Satoshi borden is 
DVAR van Mark callsign KB9KHM. Ook in Nederland bracht Fred PA4YBR zijn 
“eigen” bordjes en software op de markt. Het opbod tussen de hard- en 
software guru’s onderling zorgde er voor dat er relatief snel ontwikkeld werd. 

ON8JL Jean-Luc ontwikkelde een ander concept, hierbij is geen PC nodig. De  
module prik je gewoon in een router en er is verbinding met het D-Star netwerk  via 
internet.

D-Starlinking v 3.0 © ON4PN  2013 www.dstarvlaanderen.be                                                   bladzijde 15 van 25

Satoshi bord

Fred ‘Dutchstar’ PA4YBR

De module van  eerste zelfbouw 
repeater in het land: ON0CK 
gebouwd door Tom ON4TOP.

   

   

RX

TX

   

RX

TX   

url tips 
7M3TJZ Satoshi’s website zit hier , die van Fred PA4YBR hier en Mark KB9KHM ‘s hier. De site van ON8JL 
hier.  Een reportage over zijn module hier.     Linken naar D-Plus reflectors hier en hier
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ID 31 & 51

CD dan quick 
menu drukken

Callsign routing 

Met de komst van G2 en D-plus kwam ook callsign routing: een systeem waarbij  je repeaters met mekaar verbindt 
op basis van de gegevens waar een callsign het laatst actief was. Met Callsign routing kan je, via een Icom 
repeater, een tegenstation laten 'opzoeken' waar ook ter wereld. Dit doe je door het callsign van het gevraagde 
station in het UR vakje van de transceiver of portabel in te geven. Het D-Star Systeem checkt daarop via welke 
repeater het gevraagde callsign voor het laatst actief is geweest. Dat kan het D-Star D-plus systeem door de 
gegevens die op de trustserver zijn opgeslagen regelmatig te raadplegen. Wanneer het bewuste callsign op de 
bijhorende Icom repeater gevonden is worden beide repeaters gekoppeld met mekaar. 

Die koppeling tussen de beide repeaters gebeurt enkel  wanneer het vragende station (ON3AB in ons voorbeeld) 
z‟n PTT indrukt en wanneer het tegen station (ON4XYZ) in de lucht komt. Zaak is dus dat ON4XYZ het callsign van 
zijn tegenstation in UR van zijn toestel moet zetten. Omdat je tegenstation niet kan weten dat je callsign-routing 
gebruikt, wordt er gezegd “.... via callsign-routing”. Zo weet het tegenstation dat hij jou callsign in UR van zijn 
toestel moet plaatsen. Belangrijk: beide callsigns moeten geregistreerd zijn bij  de US trust voor D-plus callsign-
routing. Zie blz 10 bij  registratie. Via een Hotspot of DV-dongle of DVAP is D-Plus callsign-routing niet mogelijk. 
Ook hier: R2 moet steeds op repeater-callsign en G staan wil  je je stream doorsturen naar het internet via een 
repeater.
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1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 4 X Y Z   
R1 O N 0 T V A  B
R2 O N 0 T V A  G
MY O N 3 A B    

1 2 3 4 5 6 7 8
UR C Q C Q C Q   
R1 K 2 T Y R  B
R2 K 2 T Y R   G
MY O N 4 X Y Z   

      

Bedienings-tip: Het is best erg omslachtig om dat allemaal met de hand in te stellen. Maar gelukkig 

er is bij  elk Icom toestel enkel een druk op een knopje nodig. Het toestel doet de instelling voor jou. Namelijk de 
RX>CS toets (of R>CS) toets . Hiermee  kopieer je het laatst ontvangen callsign naar “UR” . Snel en makkelijk. 

http://www.dstarvlaanderen.be
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APRS & D-PRS   In de meeste D-Star toestellen zit er een GPS of kan er een op aangesloten worden. De 
GPS gegevens, de positie-gegevens van het toestel, worden in een D-Star stream ongeveer om de 3 seconden -
op dezelfde frequentie als de stem- mee uitgezonden in de D-Star Stream. Hierdoor kan je positie door een station 
dat je signaal ontvangt bekeken worden. APRS dus voor D-Star. Het is ook mogelijk om je positie op de gewone 
aprs kaarten (op www.aprs.fi en andere) te laten verschijnen. Hiervoor heeft AE5PL, Peter, een ad-on geschreven 
voor de software op de Icom repeaters en zelfbouw repeaters. Hierdoor wordt het stukje GPS data uit de stream 

van het station dat naar de repeater zend, 
opgepikt. Daarna wordt het via internet naar de 
APRS servers verzonden. Hiervoor dien je wel  een 
bericht te verzenden naast je GPS gegevens. Dat 
is de zogenaamde GPS-message of het C1 
bericht. In dat bericht zet je het symbool  vast 
waarmee je op de kaarten wil  verschijnen. Dat 
bericht moet worden gemaakt door de DPRS-

calculator. Op basis van je callsign, het symbool voor je station en een korte tekst, wordt de code gemaakt die in de 
GPS of C1 message moet gestopt. De code voor ON9ABC, met als bericht “onderweg” en als symbool  een auto is 
bv “MV  ONDERWEG*48” Opgelet er zijn twee spaties tussen ...V en OND... Stop dit ook zo in je toestel. Want ook 
hier: alles moet perfect juist ingesteld anders werkt het niet . Bovendien moet je GPS in GPS G mode staan en niet 
in GPS-A mode. De DPRS caculator zit hier. R2 moet steeds op repeater-callsign en G staan wil  je je GPS 
gegevens doorsturen naar het internet via een repeater.

Andere scripts: Naast deze ad-on zij  er voor de D-Plus systemen nog een aantal scripts geschreven die 
extra mogelijkheden bieden. Let wel : niet elke Icom repeater heeft deze scripts geïnstalleerd. Het is dus best 
mogelijk dat dit niet werkt op je lokale Icom D-Plus repeater. In dit voorbeeld gaan we er van uit dat je ON4XYZ 
bent die langs ON0WV werkt. Ook hier R2: moet steeds op ON0WV  G,  wil je dat een script uitgevoerd wordt via 
een repeater. Opgelet niet iedere repeater werkt met deze instructies of gebruikt er andere, het is aan de repeater 
beheerder om al dan niet deze bijkomenden software op de repeater te plaatsen. Meer verderop. De volgende 
instructies werken op alle Icom repeaters die de Dplus software aan boord hebben. 

I van info:

1 2 3 4 5 6 7 8
UR   I 
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    

Deze instructie geef je door een I op de 8ste positie te plaatsen van UR. 

Hierbij zal de repeater terugkomen met gesproken tekst en tekst op het display met info over de repeater status. 

• Not currently linked (momenteel niet gelinkt)

• Remote system linkt :het (repeater of reflector) systeem op afstand is gelinkt, een tekst bericht laat de reflector of 
repeater zien waarmee de repeater gelinkt is: Linked to REF028A  of linked to ONOS  B 

• Remote system busy: het (repeater of reflector) systeem op afstand is bezet

U van unlink:

Deze instructie geef je door een U op de 8ste positie te plaatsen van UR.

1 2 3 4 5 6 7 8
UR   U
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    
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Hierbij zal de repeater elke bestaande verbinding verbreken: reflectors of andere repeaters die verbonden zijn 
worden losgemaakt van de repeater. De repeater zal in niet verbonden stand gaan staan.

E van echo:

Deze instructie geef je door een E op de 8ste positie te plaatsen van UR.

1 2 3 4 5 6 7 8
UR   E
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    

Hierbij zal de repeater je doorgang opnemen en terug afspelen. Je zend er naar toe en ondertussen neemt de D-
Plus software je stream op in het geheugen van de PC. En wanneer je stopt met zenden, dan zendt D-Plus de 
opgenomen stream -je doorgang dus- via Module E terug uit naar jou. Zo kan je nagaan of je doorgang goed 
ontvangen werd of als je microfoon goed is ingesteld...

Stem berichten:

Met deze instructies zet je een stembericht op de repeater, kan je het afspelen en wissen.

1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 0 W V S 0
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    

Met repeater-callsign en S0 in UR neem je het bericht op door op PTT te drukken en je bericht in te spreken. 
Hiermee wis je ook de reeds eerder opgenomen boodschap.

1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 0 W V R 0
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    

Met repeater-callsign R0 in UR geeft je het eerder opgenomen bericht weer. even PTT drukken en de repeater 
komt terug met de eerder opgenomen boodschap.

1 2 3 4 5 6 7 8
UR O N 0 W V C 0
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    

Zo wis je de eerder opgenomen stembericht.

nog meer scripts:  Er bestaan nog veel meer instructies die scripts aansturen en de Icom repeater 
iets laten doen. Opnieuw: niet iedere repeater werkt met deze instructies of gebruikt er andere, het is aan de 
repeater beheerder om al dan niet deze bijkomenden software op de repeater te plaatsen. Wat er allemaal 
mogelijk is lees je hier.
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Voorbij D-plus 

De gateway en routing software zorgt voor de netwerkverbindingen tussen de repeaters via het internet. Er is 
gateway en routing software lokaal  op de repeater of hotspot aanwezig en ook op servers in het net die het 
systeem dragen.

Aan de repeater zijde wordt de D-Star stream, uitgezonden door een D-Star station, uit de ether opgepikt. 
Vervolgens voegt de routing software extra informatie toe aan de opgepikte stream. Deze extra info zijn gegevens 
waardoor het gateway systeem weet waar de pakketjes die in de stream zitten naartoe moeten. Zo komen die dus 
op de juiste plek terecht.  De netwerk-stream gaat in die vorm door het net met behulp van de servers. Eens 
terecht gekomen op de juiste repeater haalt die repeater de extra informatie weg uit de netwerk-stream. Wat 
overblijft is weer een D-Star stream volgens het protocol. Deze stream wordt vervolgens in de ether verzonden. 
Alles wat op het begin en het einde van de weg die een stream doet -dus alles wat in de ether gebeurt- is helemaal 
volgens het D-Star protocol. Maar goed ook want alle D-Star toestellen begrijpen enkel het D-Star protocol...

D-plus, de US trust met het registreren van een callsign en het gesloten karakter van de D-Plus, was voor sommige 
radioliefhebbers de aanleiding om een alternatief te schrijven voor de G2 Plus gateway. Daarbij moesten ook 
zelfbouw repeaters aan callsign-routing kunnen doen en moest er een multi-trust structuur komen ipv een centrale 
trust server. Ook zou alles open-source worden.

• Zo ontstond Dextra een complete vervanger voor G2 en het D-plus netwerk en reflectors.

• Later ontstonden Ircddb met variant Starnet en DCS: variaties op callsign routing en het Reflector-systeem. 

• CCS als alternatief voor ircddb callsign-routing binnen een DCS structuur.

Dextra Scott KI4LKF reverse engineerde de G2 software van Icom naar een opensource systeem. Hij wilde 
daarna met de D-Plus ploeg samenwerken om tot een compleet open D-Star systeem te komen, inclusief open 
audio codec. Een edel initiatief maar meningsverschillen in de manier van aanpak, begin 2001, deed de 
samenwerking tussen Scott en de D-plus ploeg rond Robin AA4RC en K5TIT  van de US trust ophouden. Dextra 
was uiteindelijk een reactie op D-Plus. Het werd een volledig systeem met vrijwel  dezelfde mogelijkheden als ICOM 
G2 D-plus maar dan open source. D-Extra kreeg aanhang in Canada en in Europa vooral in Italië en Duitsland. 
Door de snelle nieuwe ontwikkelingen niet het grote wereldwijde systeem geworden. Toch is het werk van Scott erg 
nuttig geweest en heeft het bijgedragen tot de verdere ontwikkeling van zelfbouw D-Star projecten en de koppeling 
naar Echolink en IRLP. De status van het netwerk zit hier. 
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Ircddb van DG8NGN, DL1BFF en DL5DI is een callsig-routing systeem waarbij  je niet moet registeren als 
gebruiker om het systeem te gebruiken. Maar waar de repeater, of de hotspot die de software draait, met een 
officieel  repeater callsign, wel een registratie nodig heeft om er naar en van te kunnen callsign-routen. Hiermee kan 
je dus niet callsign-routen naar een DVAP of DV node die geen officiële repeater is. Het werkt wel helemaal los van 
Dplus & Dextra of DCS. Ircddb heeft een vrij spectaculair realtime dashboard. Dat zit hier. Daarop kan je de 
stations zien die op dat moment in de lucht zijn op een repeater die ircddb software aan boord heeft. Door middel 
van de instructie VIS ON en VIS OFF op UR kan je je callsign respectievelijk zichtbaar (ON4XYZ) en onzichtbaar 
(********) maken in de lijst op het dashboard van Ircddb. Een lijst met repeaters die Ircddb aan boord hebben zit 
hier. Ircddb werkt over de grenzen van D-plus en Dextra. 

Starnet is dan weer een server die eigenlijk hetzelfde doet als een reflector. Het verbind echter niet de 
repeater/hotspot met de starnet server, maar het werkt met Ircddb callrouting . Je meldt je in 
op een starnet server door de call van die server in het UR-veld te zetten. Zo maak je deel uit 
van de groep en kan je vervolgens een qso doen naar alle ook aangemelde leden van die 

bepaalde starnetgoep. En dat tegelijkertijd naar elk lid. Ga de activiteit op het Belgische Starnet 028 hier na. Je kan 
er de callsigns zien die deel  uitmaken van een bepaalde starnetgroep. Een knap opzet maar helaas te weinig 
gebruikt. Meer over starnet hier.

DCS & CCS DG1HT, Thorsten, sleutelde opnieuw aan het netwerkprotocol: DCS. Dat staat voor Digital Call 
Server. Hij stopt in elk voice pakket ook routing informatie. Dat kan een voordeel  zijn bij  lage snelheid netwerken of 
slechte netwerkverbindingen of pakketjes die slecht ontvangen worden. Hij deelde zijn reflectors in 26 modules op. 
Net zoals de Xreflectors slaat -weer een nieuw systeem- aan bij een deel van Europa: Duitsland op kop en verder 
Nederland, UK en Zweden.  Ook in België staat er een DCS server. DCS011.Hieronder een voorbeeld van het 
dashboard. Dat zit hier. De modules zijn per taalgroep en nog eens per provincie opgedeeld. De gebruikers worden 
dus verspreid over 26 verschillende modules (DCS011A tot DSC011Z) naargelang taal, woongebied of interesse. 
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1 2 3 4 5 6 7 8
UR V I S O F F
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    

1 2 3 4 5 6 7 8
UR V I S O N
R1 O N O W V     B
R2 O N O W V     G
MY O N 4 X Y Z    
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Je kan een DCS reflector enkel bereiken wanneer de repeater of hotspot waarover je werkt de software daarvoor 
heeft. Je kan dus niet op het even welke repeater met DCS werken. Maar meer daarover verder . Naast het DCS 
netwerkprotocol schreef Torsten ook een nieuw callsign-routing protocol. Dat werkt met verschillende callsign 
servers. Ook hier weer: Je kan CCS enkel gebruiken wanneer de repeater of hotspot waarover je werkt over de 
software daarvoor beschikt. CCS staat bij het verschijnen van dit boekje in de beginfase. Je kan je bv callsign aan 
een cijfercode koppelen waardoor je een callsign kan “opbellen” met cijfer via DTMF zoals een telefoon. Meer hier. 

In een poging om toch alles met alles compatibel  te maken werden er stukjes software gemaakt die op Icom 
repeaters kunnen draaien. Hierdoor kan bv het ircddb callsign-routing systeem ook werken op een Icom Dplus 
repeater. Zo is er voor de DVAP en DVDongle (van de D-plus maker AA4RC) andere software beschikbaar die er 
voor zorgt dat je Ircddb kan of DCS op de Dongle. Dat is bv WINDV van PA4YBR en de G4KLX software voor de 
DVAP en de DVRPTR systemen. De makers van hardware hebben hun eigen software, en daarnaast is er andere 
software ter beschikking die andere mogelijkheden geeft. Het is dus hardware x software in mogelijkheden. We 
zitten in een overgangsperiode waar heel  veel, heel snel verandert. Maar waar we door moeten. Software wordt 
soms letterlijk dagelijks aangepast. Dat maakt het er niet makkelijker op voor de gebruikers. En ook niet 
gemakkelijker voor ons om je een overzicht te geven. Waarschijnlijk is dit de snelst verouderende tabel ooit 
gemaakt, want volgens geruchten praten Jonathan en Robin met mekaar over een compatibel 
callsigroutingsysteem . 
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Achtergrond: Vandaag kan je dus op drie manieren met andere repeaters in verbinding komen en er 
zijn evenveel  soorten reflectors en verschillende callsign routing systemen. Er bestaat verder nog meer 
systemen Free-star en Stargate. En waarschijnlijk ben ik er vergeten of wordt er op dit eigenste moment een 
nieuw systeem bedacht.D-Star leeft en is in volle evolutie. Helaas : alles wat voor D-Star in het internet 
plaatsvindt is niet vastgelegd in een protocol, zoals dat voor het D-Star protocol in de ether wel het geval  is. Het 
verloopt volgens een eigen aparte route en aparte poorten per systeem met telkens een eigen protocol. Een D-
Plus stream begrijpt niets van een D-Extra stream en een DCS-stream kan niet uit de voeten met D-plus. In de 
praktijk komen ze mekaar niet eens tegen op het net. Dat maakt dus dat er meerdere niet verenigbare, niet 
compatibele systemen ontstaan zijn. Men heeft dus meerdere systemen die lang niet op alle repeaters of 
hotspots beschikbaar zijn. Hoe contradictorisch het dus ook lijkt : Meer systemen die niet compatibel  zijn 
zorgen dus voor minder kans om een QSO te maken. Een stukje over deze problematiek zit hier. Het beloofde 
open source karakter van de software op de servers is nooit helemaal in de praktijk omgezet en het multiserver 
verhaal is eerder vaag gebleven.

Dplus Ircddb Dextra DCS CCS
ICOM  met Dplus (origineel) *
ICOM  met Dplus & ircddb * *
ICOM  met Dplus & Dextra * * *
ICOM  met Dplus & ircddb & CCS * * * *
ICOM  met G4KLX software * * * * *
DV Dongle met DVtool (origineel) *
DV Dongle met WIN DV Node * * * *
DVAP met DVAP Tool (origineel) *
DVAP met Win DV Node * * * *
DVAP met G4KLX * * * *
Node adapter met Win DV node * * * *
DVRPTR met CC (origineel) * * * *
DVRPTR met G4KLX * * * *
DVRPTR met Win DV Node * * * *
ON8JL * * * *

http://dcs.xreflector.net/dtmf.php?s=dtmf
http://dcs.xreflector.net/dtmf.php?s=dtmf
http://www.dstarvlaanderen.be
http://www.dstarvlaanderen.be
http://www.va3uv.com/freestar.htm
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Welke software heeft de repeater aan boord ?

Er zijn een paar vuistregels waardoor je vrij snel kan zien over welke software een repeater beschikt. De manier 
waarop een repeater of hotspot terugkomt geeft meestal voldoende info. Het is niet belangrijk of je alle instellingen 
hebt ingesteld. Zorg er voor dat je de TX en RX frequentie juist ingesteld zijn. Opgelet soms is er geen shift bv bij 
een DVAP of een simplex hotspot. PTT even op je toestel en kijk op het display met wat de repeater terugkomt. We 
gebruiken als callsign voor de repeater in deze uitleg ON0KLM. 

• Komt de repeater op een gewone PTT terug met :

?: REP ON0KLM  G en geen kort bericht dan gaat het om een G2 Icom repeater of DVAP verbonden met gateway

?: REP ON0KLM  B en geen kort bericht dan gaat het om een G2 Icom repeater of DVAP op 70cm

?: REP ON0KLM  C en geen kort bericht dan gaat het om een G2 Icom repeater of DVAP op 2m

?: REP ON0KLM  A en geen kort bericht dan gaat het om een G2 Icom repeater of DVAP op 23cm

• Komt de repeater terug met iets als:

ON0KLM  C/RPTR   dan is het zelfbouw repeater met G4KLX software , DVAR software, of control center software.

Een Icom repeater met D-plus of de G4KLX komt terug op komt op een I (op 8 ste positie) met zijn linkstatus.

Enkel een repeater met DVRPTR en CC software komt terug op een Z in UR (op 8 ste positie) met zijn linkstatus.

Een standaard Dplus repeater komt niet terug op DTMF tonen. G4KLX en CC doen dat wel:

0  > opvragen van status 

#  > unlinken van de repeater

#028A  > link met XREF028A

*028A  > link met REF028A

D028A  > link met DCS028A

Waarbij het formaat TNNNMM is : Type Nummer,Module

WInDV heeft programmeerbare DTMF dus kunnen we niet voorspellen wat dat kan zijn. Het kan als je start met D-
Star behoorlijk verwarrend zijn...

Zelfbouw-software links
DVRPTR : http://shop.dvrptr.de/index.php?cPath=4

DUTCHSTAR: https://www.dutch-star.eu

ON8JL : http://www.on8jl.be/ON8JL/Home.html

UP4DAR : http://www.up4dar.de

UDR56K4: http://nwdigitalradio.com/products/

G4KLX : http://opendv.berlios.de

Opendstar: http://www.opendstar.org
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Data 
D-rats

Is freeware software die gebruikt maakt van de slow data gegevens die gelijktijdig met de stem gegevens worden 
uitgezonden. Elke D-Star radio is een modem op zich en er zijn dus 
geen TNC of modems nodig: de radio plug je zo in op de PC. De data 
snelheid is niet echt snel te noemen maar de mogelijkheden 
daarentegen zijn enorm. Doordat internet-GPS-en gegevens in een 
alleenstand netwerk gedeeld worden ontstaan er enorme 
mogelijkheden:

Chatten dus via je keyboard. Chat is kompleet gelogd en 
doorzoekbaar. Meerdere automatische berichten kunnen op een vast 
tijdschema uitgezonden. Een soort van data baken met statische of 
dynamische inhoud.
File transfers : stuur een foto of Excel file of wat dan ook met  naar een 
bepaald station of alle stations in je bereik. Die slaan de ontvangen file 
automatisch op in hun harde schuif. Online / offline status meldingen 

van de stations in het netwerk: je meldt je aan en af in het systeem. Zo kan je op elk moment zien wie er 
beschikbaar is . De software is Multi-platform: draait op Linux / UNIX, Windows en MacOSX.  E-mailen kan naar 

alle bereikbare stations zonder internet en het werkt zonder een 
centrale server. Ook kan je via een station dat wel over internet 
beschikt e-mail sturen en ontvangen van elke e-mail  gebruiker ( dit 
is wettelijk aan een aantal beperkingen gebonden) 
QRZ vraag: vraag alle beschikbare stations op met hun positie . 
FTP Lees/Schrijf toegang tot een gedeelde map op alle 
beschikbare stations. Winlink2000 gateway – Kiss mode 
compatibel voor automatisch doorsturen van berichten . 
Willekeurige TCP-forwarding over het RF-kanaal.  Ondersteuning 
voor het gebruik van een TNC of een netwerk in plaats van een D-
Star Radio. Vooral  noodverkeer kan heel  veel nut hebben aan 
deze gratis software. Meer hier.

D-Star TV

Is SSTV in digitale kwaliteit. Zend zowel voor slow-speed als high speed 
beelden door in digitale kwaliteit. Meer hier.
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DD-High speed data.

D-Star in Highspeed data werkt enkel  in de 23cm band. Je kan er netwerken opstellen aan een snelheid van 128 
kbits. Dat kan internet verkeer zijn maar ook lokaal netwerkverkeer. Je ID-1 wordt letterlijk een router. Stream al 
rijdend video of haal je mail op. Alles wat je in een normaal netwerk kan, kan ook over het D-Star high speed data 
netwerk. Prik er een wifi router in en je iphone of tablet maakt deel uit van het netwerk. Ook in noodsituaties is het 
zeer nuttig om high speed data in de buurt te hebben. Er zijn momenteel ook 2 data repeaters in de lucht: 
ON0DST en ON0VA: ze routen je op het LAN en WAN netwerk. Experimenteer met de instellingen, hier zit een 
leidraad.

Digital Voice op HF ?

Vaak wordt er de vraag gesteld ” En wat met digital voice op 
hf ? ” Er zijn experimenten met D-Star in GMSK op HF 
geweest, maar GMSK modulatie leent zich niet tot HF. 
Software voor DV op HF was er eigenlijk al  even, maar er 
komt nu opnieuw leven in het project. Dit maal  met slow data, 
net zoals dat bij D-Star het geval  is. De faseverschuivingen 
en signaalverliezen bij  meer hops verbindingen op HF doen 
het D-Star GMSK signaal  snel onleesbaar worden. Veel  beter 
is frequency division multiplex (FDM): dat heeft 15 aparte 
draaggolven die op 75 Hz van mekaar zitten. In het FreeDV 
protocol zit de Codec 2 voice codec. Dat is een open 
systeem. Er zit geen FEC op dus geen foutcorrectie. Met een 
bandbreedte van 1,125 kHz is dat goed voor 1400 bit/sec 
waarvan 1375 Voice data en 25 bit/sec tekst (callsign en 

bericht). De helft van analoog SSB bandbreedte! Leuke van de zaak je hebt enkel je SSB zendontvanger nodig en 
een PC met twee soundkaarten, meer niet. De website van FreeDV, die zit hier.  
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Tim ON8TT, Robbie ON4SAX, Luk ON3LUK, Filip ON7FD, Jonathan G4KLX, Kristoff ON1ARF, David VK3UR, 
Richard VK3JFK, Declan M0MTX, Darren G7LWT,Karel  ON3COR, Tom ON4TOP, Patrick ON4ARJ , en Flip van 
www.kreanet,be  en waarschijnlijk ben ik er nog vergeten... en voor jullie lezers voor het gebruiken van D-Star want 
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