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Waregem,  februari  ‟10. 

Het is al weer meer dan een jaar geleden dat D-Starlinking v1.0 gepubliceerd werd. Sindsdien is de PDF ervan het 

net rondgegaan en is het downloadbaar op vele plekken. Dat was de bedoeling !  

Ondertussen zijn we wat verder en er is heel wat gebeurd op dat jaar: zelfbouw repeaters staken de kop op. D-plus 

werd verfijnd, X-trust stak de kop op, GMSK kan zonder een chip en via PC. De DV-Dongle werd de basis voor een 

zelfbouw transceiver . Meer en meer gebruikers haalden een D-Star transceiver in huis of bouwden een DV 

adapter. De Hotspots en zelfbouw repeaters schoten als paddenstoelen uit de grond.  

Veel verandering en dus meer vragen waar op moet geantwoord worden . Dat willen we vooral met dit boekje, want 

dat is het ondertussen geworden. Vragen beantwoorden en iedere amateur of geïnteresseerde zicht geven op wat 

D-Star is, hoe het werkt en hoe het te gebruiken dat. Op – en aanmerkingen zijn steeds welkom ! 

Zowel de soft als hardware ontwikkelingen gaan héél snel. Daarom  is het  mogelijk dat een aantal gegevens die je 

hier leest reeds voorbijgestreefd zijn.  

 

 

Veel leesplezier ! 

 

ON4PN 

Patrick 

info@dstarvlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2010  © ON4PN  www.dstarvlaanderen.be   

Copieren of distributie op welke wijze dan ook, gedeeltelijk of geheel, enkel toegelaten voor radioamateurs met als enige doel educatie, mits 

bronvermelding “ bron : www.dstarvlaanderen.be” . Overname gedeeltelijk of geheel copieren of distributie op welke wijze dan ook, met als doel 

of ondersteuning van een commerciële activiteit strikt onder voorwaarden. Mail naar info@dstarvlaanderen.be voor deze voorwaarden. Het 

gebruik van patentnamen, afbeeldingen en copyrightmateriaal is in didactische context gebruikt zonder commercieel oogmerk. Vergewis u van 

de juistheid van de gegevens in dit document vooraleer te handelen op basis van dit document . De auteur wijst alle aansprakelijkheid van de 

hand die voorspruit uit de interpretatie van tekst in dit stuk met betrekking tot psychische, fysieke , commerciële dan materiële of elke andere 

schade. 

 

mailto:info@dstarvlaanderen.be
http://www.dstarvlaanderen.be/
http://www.dstarvlaanderen.be/
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D-Star is een protocol voor digitale communicatie van stem en 

gegevens. Een protocol is een afspraak hoe iets  dient te verlopen. 

Het legt vast  hoe 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. Alle data van de stem-, 

gps-, callsign gegevens enz… worden netjes gerangschikt zoals 

het D-Star protocol dat voorschrijft, en in pakketjes uitgezonden. 

De blokjes informatie 

staan in elk pakketje 

steeds op dezelfde 

volgorde. En elk blokje 

info heeft zijn typische 

lengte in het packet. 

Elk infoblokje staat 

precies op dezelfde plek in elk pakket van de stroom van de pakketjes. Zo kunnen zender en ontvanger mekaar 

begrijpen en kan de digitale stroom van 1-en &  0-en begrijpbaar gemaakt worden. Dat zijn je call-sign, de 

gegevens van de  stem, GPS coördinaten... Of SMS berichten of instructies voor een repeater of computer. 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 akoestische kompressie voor een 

minimum aan dataverkeer bij een maximum aan geluidskwaliteit. MP3 bv gebruikt daarvoor ook een codec. Bij D-

Star is dat de AMBE codec. Bij DV-Dstar 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 codec in de ontvanger de “slechte” gegevens 

vervangen door juiste want die zijn wat later gewoon opnieuw te 

ontvangen !. Zo ontstaat er een reconstructie van het origineel 

signaal. Deze reconstructie 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 gaat niet verder dan een analoog 

FM signaal maar het gaat tot op het einde 

van bereik perfect blijven klinken. Er wordt 

GMSK modulatie gebruikt bij D-Star. Ook 

onze GSM‟s –systemen gebruiken dat. Een 

DV transceiver heeft ook geen squelch.  

DV komt voor op 2m , 70 & 23cm. 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 stroom 

van D-Star data die 

doorheen de lucht en 

het internet gaat en 

wereldwijd alle 

repeaters  met mekaar 

verbindt.  
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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 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 bouwdozen en 

converters als zelfbouwpakket te koop. Kan of wil je niet in de ether met D-Star (geen antenne mogelijk bv) dan 

kan je met een dongle ook meedoen: een usb-stick die je via je  netbook of PC op de gateway aansluit. Zo kan je 

ook meepraten of data gegevens doorsturen. Met een analoge transceiver erbij kan je er  zelfs 

een D-Star transceiver van maken. Meer op www.dstarvlaanderen.be . 

                                

 

Een repeater is een fysiek geheel van zenders en ontvangers, 

antennes, hardware en software. Het zorgt voor twee soorten 

verbindingen. 1 verbinding tussen gebruikers in de ether in  de 

radio “buitenwereld”. En het zorgt voor een verbinding tussen de 

radio “buitenwereld” en de data stream via de gateway. Dat is 

poort naar de data-stroom van D-Star pakketten tussen de 

repeaters via internet of via een microgolf verbinding.   Er bestaan grofweg twee types van repeaters: de kant en 

klare van Icom en de zelfbouw repeaters.  De icom repeaters hebben een ingangsfrequentie en een 

uitgangsfrequentie, net zoals een analoge repeater. Door modules te kopen bepaal je in welke band(en) de 

repeater zal werken. Per band is er een RF module: 2m = module C, 70cm = module B en 23 cm module A. Elke 

RF module heeft een ingang en een uitgang in dezelfde band. Verder is een controller nodig. Die zorgt ervoor dat 

de D-Star data, die ontvangen wordt of moet gezonden worden via een RF module, op de juiste manier geschakeld 

wordt. De controller checkt ook of de verbinding met de PC die aan de gateway “hangt” goed verloopt. Ook kan de 

controller signalen van de ene module naar de andere module doorschakelen. Dat kan nuttig zijn wanneer 

eenzelfde repeater op bv 2m én 70 cm werkt. Ook bestaat er een RF module voor DD op 23 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controller 

MODULE A 23cm (DD) 

MODULE A 23 cm (DV) 

MODULE B 70 cm (DV) 

MODULE C 2m (DV) 

 

http://www.dstarvlaanderen.be/
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De zelfbouw repeaters heb dezelfde opbouw: een RF gedeelte, een controller en een verbinding met de gateway 

via een PC. Meestal werken zelfbouw repeaters maar in 1 band: 2m, 70cm of 23cm. We onderscheiden twee 

types: simplex repeaters (ingangfrequentie = uitgangsfrequentie) en repeaters die een verschillende in- en 

uitgangfrequentie hebben. Verbinding met de gateway gebeurt  net zoals met de ICOM-repeater dmv een PC en 

het internet. 

 

Een reflector is een PC (met software) die  repeaters 

aangesloten via de gateway met mekaar verbindt. Tevens 

kunnen dongle gebruikers die via een PC en het internet langs 

de gateway zijn aangesloten, mee op zo‟n reflector 

aankoppelen (of “linken”). Net zoals een repeater dat in de 

radio-ether doet, doet een reflector dat op door de gateway. 

Bekijk het zoals een chatbox op het internet. Bij echolink heet  zoiets een conference. Of bekijk het  als een skype-

geprek met meerdere personen gelijktijdig. Het is geen Repeater waarover je werkt maar een Reflector, een  

virtuele plek . Je bereikt er letterlijk duizenden amateurs mee. Uitkijken dus hoe en wanneer je ze gebruikt. 

 

Er zijn heel wat mogelijkheden om verbindingen te 

maken. Deels gaan ze door de ether deels via de 

gateway/internet. Omdat tekeningen altijd meer 

vertellen dan tekst houden we het bij tekeningen. 

Deze verschillende soorten van verbindingen gaan 

we straks toepassen met alle uitleg hoe je toestel in 

te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      

in de ether via een duplex repeater  

 

in de ether via een simplex frequentie 

 

   GATEWAY        ETHER 

Data over de ether 

 

 Data over de gateway 
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in de ether via een duplex repeater langs de PC naar de gateway naar de volgende repeater 

 

    

    

    

    

   Via GATEWAY       Via ETHER 

internet 
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REFLECTOR 

    

    

    

 

    

internet 

 

DV dongle via internet naar een reflector waarop andere dongles en repeaters gelinkt zijn 
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Simplex ‘hotspot’: zend door de ether wat het via de gateway ontvang en geeft op de 

gateway door wat het via de ether ontvangt. Een hotspot is geen repeater. 

1  Frequentie :  om de beurt 

zenden of ontvangen 

Analoge zendontvanger , node 

adapter  en PC op internet 

aangesloten 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

internet 
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DV D-Star verbindingen kunnen: 

 Simplex door de ether 

 Via een repeater door de ether 

 Via een repeater door de ether, langs de gateway, naar een andere repeater die in de ether zit 

 Via een repeater door de ether, langs de gateway naar een reflector  

 Rechtstreeks langs de gateway met een DV dongle naar een reflector of een repeater (die op de gateway 

is aangesloten) en in de ether zit. 

 

 

Hoe kan je aangeven waar je “naartoe wil” ? Hoe 

verbinden via de gateway of  hoe niet meer verbinden 

via de gateway. Hoe link  je een repeater naar een 

andere repeater of naar een reflector ?! Heel simpel 

alsof je zou praten ! Op HF zeg je CQCQCQ  80m  of 

ON4ABC dit is ON4XYZ. Bij D-Star doe je eigenlijk 

net hetzelfde. Dit zijn de 4 gegevens die nodig zijn om een D-Star verbinding te maken via een repeater.   

 

spreektaal in je toestel is dat wil letterlijk zeggen 

Met wie wil ik verbinden ?   YOUR Doel 

Langs deze repeater ga ik binnen RPT 1 Repeater 1 is… 
Langs deze gateway/module van deze repeater ga ik 
verder/buiten  RPT 2 Repeater 2 is… 

Mijn callsign is… MY Oorsprong 
  

 UR, R1 enz wordt niet op alle Icom toestellen met dezelfde term aangegeven, toch hebben ze 

dezelfde betekenis kunnen we er hetzelfde mee doen… 

 

 

           

 

 

 

 

Met deze 4 parameters, geef je instructies, kan je linken maken of verbreken; een OM ergens in de wereld laten 

zoeken op het D-Star systeem enz… Zo‟n instructie bestaat steeds uit 8 tekens, een spatie wordt ook als een teken 

aanzien.  

 

 

 

 

IC 2820 YOUR RPT1 RPT2 MY 

E91/92 UR R1 R2 MY 

E 80 UR RPT1 RPT2 MY 

E 880 UR RPT1 RPT2 MY 

ID-1 UR Rpt1 Rpt2 Mycall 

ID 800 UR Rpt1 Rpt2 Mycall 

ID 2200 YUC Rpt1 Rpt2 MYC  
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Voordat je een verbinding maakt stel je je callsign in op je toestel. Enkel zo 

kan je tegenstation aflezen op het display van zijn portabel of transceiver, 

wie dat jij bent. Zonder een callsign kan je ook niet voorbij de gateway (je 

callsign moet bovendien geregistreerd zijn, later meer daarover). Hoe je dat 

doet verschilt van toestel tot toestel.  Toch is er een vast patroon: je callsign 

bestaat maximaal uit 8 karakters daarna komt er een / met daarna 

nogmaals plaats voor 4 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  / 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. 

 

Goed: ON9ABC    /P   of  ON9ABC  /        Fout:  ON9ABC/p  /E92    Fout: ON9ABC P  /2820 

 

 

Je kan ook een short message 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 de korte  

boodschap op het display van zijn toestel wanneer hij jou ontvangt. Niet noodzakelijk voor een verbinding maar 

vaak nuttig. Zo, nu hebben we alles ingesteld (vergeet de mode niet op DV te zetten en een freq te kiezen !) om 

onze eerste verbinding te maken: een Simplex verbinding. 

 

Hiervoor stel je enkel je callsign MY in, zo kan je tegenstation op het 

display van zijn toestel zien wie je bent. In het voorbeeld zijn er E92D‟s 

gebruikt dat kan net zo goed een 2820 of een DV adapter zijn 

 

                                   

 

 

 

 

Bij UR kan je CQCQCQ invullen, op die manier laat je weten dan je open staat voor elke verbinding.  

 

 

 

 
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     
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 In de meeste toestellen kan je ook een callsign squelch inschakelen. Hierdoor zal ON4XYZ enkel een tegenstation 

horen wanneer dat    in het UR vak ON4XYZ heeft staat. Wanneer ON4XYZ z‟n callsign squelch aan heeft staan en 

ON3AB wil dat ON4XYZ hem hoort dan stel hij dat zo in:        

 

    

 

 

 

 

Wat er ook staat bij UR in de transceiver van ON3AB, ON4XYZ zal hem alleen horen als UR bij ON3AB  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:  

 

 

 

We bekijken nu hoe je via een repeater werkt die niet op de gateway is 

aangesloten (of waarbij je geen gebruik wil maken van de gateway). Alles 

blijft lokaal 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Let op de B na ON0LGE. Deze B staat op de 8
ste

 karakterplaats van de instructie. Merk ook op dat er een spatie zit 

tussen ON0LGE en B. Die moet er staan. En ln 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 . 

 Enkele zaken hoor je nog te weten. We spreken bij D-Star van “module” in plaats van “frequentieband” 

zoals bij conventionele analoge repeaters. Dat komt omdat Icom deze onderdelen in zijn repeatersystemen  

zo noemt. De verbinding via de gateway is ook een module. Dat wordt dan dus:  

23cm band > Module A 

70cm band > Module B 

2m band  > Module C 

Gateway   > Module G 
 

 
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  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                             ON4XYZ  callsign squelch aan 

ON3AB       ONOLGE (70cm)        ON4XYZ 
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Wanneer we geen gateway gebruiken is er maar 1 verschil tussen een zelfbouw en een Icom repeater. Een 

zelfbouw repeater werk 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 wenselijk zijn voor de repeater. Eén-band Icom repeaters komen dus 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 werkt ON4XYZ via module A (23cm) en 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 en de repeater zal zijn signaal via module A laten 

buitengaan.  ON4XYZ zal het omgekeerde doen: Module A in en B  (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 en twee spaties zijn tussen ON0OS en  B of A. Dat komt omdat de module die we aangeven in R1 of 

R2 steeds op de 8
ste

  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 RF modules.  

 Hoe kan je nu weten of je met een Icom repeater of een zelfbouw repeater te doen hebt ? Wanneer je op 

de ingang van een D-Star repeater zendt (heel even de PTT indrukken) dan zal de repeater terug komen 

met zijn callsign en informatie.  

 Op de repeater frequentielijsten van www.dstarvlaanderen.be is reeds aangegeven over welk type repeater 

het gaat. Klik hier. 

 ICOM: Je ziet dan in het geval van bv ON0WV (70cm ):  RPT ?: ON0WV   B/   op het display. In sommige 

gevallen ook met RPT ?: ON0WV  G/ . 

 Zelfbouw repeaters komen wat anders terug wanneer je op de ingang zendt. Je ziet in het geval van 

ON0MWV (70cm) : ON0MWV B/RPTR . De zelfbouw repeater zal steeds ook een message meezenden. 

Dat kan  bv zijn CONNECTED - REF 28 A of NOT CONNECTED.  

 In werkelijkheid is er meer aan de hand en zijn er nog veel meer meldingen die een repeater zal 

teruggegeven. Ook bestaan er zelfbouw repeaters die reageren als een Icom repeater. Meer daarover 

later. Voorlopig is het enkel  belangrijk dat je aan de manier waarop een repeater terugkomt kan afleiden 

of het om een  Icom dan wel een zelfbouw repeater gaat. 

Tot zover de linkmogelijkheden van D-Star door de ether. De knapste mogelijkheden van het D-Star systeem zit „m 

in de mogelijkheid om via internet of via microgolven repeaters met mekaar te verbinden. 

 
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 

23cm)        ON4XYZ 

        

http://www.dstarvlaanderen.be/
http://www.dstarvlaanderen.be/blog/?page_id=19
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Een gateway is een verbindingspoort die je toelaat om met je 

transceiver of portabel toegang te krijgen tot het D-Star netwerk. En 

… die het D-Star netwerk toestaat verbinding met jouw toestel te 

maken. Het D-Star netwerk verbindt alle repeaters met mekaar. De 

gateway zorgt ervoor dat alle D-Star informatie die het netwerk 

binnen- en buitengaat naar de juiste plaats doorstuurd wordt. Het 

protocol dat gebruikt wordt in de ether, en voorschrijft hoe we de 1-en en 0-en moeten begrijpen, is niet hetzelfde 

protocol dat gebruikt wordt voor  D-Star informatie die door het internet gaat. Bekijk het als een tolk, een vertaler 

tussen de twee systemen.  

 Om toegang te hebben tot verbindingen via de gateway met andere repeaters/hotspots of reflectors dien je 

je één maal te registreren. Dat is nodig om misbruik te voorkomen. Denk aan wat er in de beginfase van 

echolink fout liep: ook niet amateurs maakten gretig gebruik van het systeem Registreren is uiteraard gratis 

en dadelijk geldig voor alle repeaters wereldwijd geldig: dus niet alleen voor je lokale repeater. Ook om je 

GPS-positie door te gegeven aan bv aprs.fi moet je geregistreerd zijn. Registeren kan door een mailtje te 

sturen met je callsign naar registratie@dstarvlaanderen.be dan doen wij met veel plezier de rest voor 

jou. Registratie is dus noodzakelijk om gebruik te maken van de gateway.  

De Icom G2 gateway-software zorgt voor de basisverbinding tussen de Icom repeaters onderling. Met de G2 

Gateway van Icom kan je als gebruiker 2 dingen. Eén:  repeaters met mekaar linken via een 10 GHz link tot een 

“zone” . Twee: verbinden met een andere repeaterzone dan waar je je in bevindt. Dat zijn de mogelijkheden uit de 

2820 en E92 handleiding waar velen zich terecht afvragen: ”Wat is dat allemaal ? Deze systemen zijn hier toch niet 

te vinden ?!” En dat is ook zo: de voorbeelden uit manual‟s zijn gebaseerd op het erg dure 10 Ghz linksysteem en 

simpele verbindingen via internet en hebben zo hun beperkingen. 

“Bovenop” de Icom G2 Gateway wordt er nog andere software gebruikt. Die is vrij verkrijgbaar en door amateurs 

geschreven en geupdated. Deze software draait in samenspel met de Icom software. Het is pas door deze gratis 

radioamateur-software dat D-Star kan wat het vandaag kan: op callsign zoeken, DV en DVAP Dongles gebruiken,  

Reflectors maken en ermee linken, GPS gegevens naar APRS sites sturen , D-Plus (Robin, AA4RC) en 

DStarMonitor evenals DPRS (Peter, AE5PL) zijn daar een voorbeelden van. Via een database op de „trust-server‟ 

worden alle gegevens van repeaters opgeslagen. Ook de gegevens  van de gebruikers die op de repeaters 

ontvangen worden, gaan naar de trustserver en worden er opgeslagen. Hier kan je een „realtime” kijkje gaan 

nemen: http://dstarusers.org/ . 

Alle zelfbouw-repeaters in België werken momenteel via de DVAR software van KB9KHM. Deze zelfbouw 

repeaters kunnen uiteraard geen Icom Gateway software draaien. Toch zijn ze via de gateway beschikbaar door de 

DVAR software. Met op DVAR gebaseerde zelfbouw-repeaters kan je alle verbindingen maken zoals je bij een  

Icom repeater kan, op één beperking na. Deze beperking bestaat erin dat je niet op callsign kan routen wanneer je 

werkt via zo een repeater. En dit in twee richtingen: je callsign kan niet gevonden worden op een DVAR repeater 

en je kan zelf niet op een callsign gaan routen. DVAR verbind je naar het D-Plus netwerk.  

Een aantal amateurs hebben zelf software ontwikkeld die hetzelfde doet als de Icom G2 gateway& Dplus: de 

Dextra software van Scott, KI4LKF bv. Daar draait geen D-Plus op maar Dextra. Ook G4ULF werkt aan een 

soortgelijk systeem. Deze software “faket” de zelfbouw repeater tot een „echte „ Icom repeater op het US Trust 

systeem. Dit bleef uiteraard niet lang duren, waardoor er een tweede niet compatibel trust systeem ontstaat. Vraag 

is natuurlijk wie er aan het wachten is op een tweede niet compatibel systeem met minder mogelijkheden… Deze 

software is open. Helaas zijn er maar enkele Duitse, Canadese en Italiaanse repeaters aangesloten op het 

systeem. Deze X-Trust server is niet compatibel met D-Plus. Er bestaan geen repeaters die en D-Plus kunnen 

verwerken én open G2 systemen. Conclusie: er wordt veel geëxperimenteerd, dat is de basis van ons bestaan als 

radio amateur. Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat het mooiste D-Star systeem er een is dat wereldwijd 

compatibel is.  

 Belangrijk om te onthouden: al deze systemen werken met dezelfde 4 parameters en de instellingen zijn 

vrijwel gelijk. Voorlopig zijn ze niet helemaal compatibel. In België hebben we alleen te doen met DVAR en 

Icom/ D-PLUS en dat is 100% compatibel met mekaar. Op de repeaterlijst van www.dstarvlaanderen.be  

kan je zien welk gateway systeem een repeater gebruikt. 

mailto:registratie@dstarvlaanderen.be
http://dstarusers.org/
http://www.dstarvlaanderen.be/blog/?page_id=19
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 Voordat je aan verbindingen via de gateway begint moet je er voor zorgen dat het systeem ook weet dat je 

dat zo wil. Dat bepaal je op R2: Langs deze gateway/module van deze repeater ga ik verder/buiten.  In ons 

voorbeeld gaat ON4XYZ via 70cm (Module B) binnen via ON0OS en wil ook via de gateway van ON0OS 

werken. Alleen zo kan ON4XYZ alles werken wat hij hoort, en een instructies over de gateway geven. 

 

 

 

 

 

 

 Opgelet: wanneer je stations hoort op een analoge repeater wil dat ook zeggen dat je dat station ook kan 

werken. Zelfs als dit stations via echolink zijn die aan de analoge repeaters hangen. Met D-Star is dit niet 

zo. Wanneer je wil dat het station, dat via de gateway de repeater binnenkomt, je hoort, dat moet je dat 

station ook „aanspreken „ via de gateway.Op R2 moet dan steeds Module G van de repeater waarover je 

werkt ingevuld zijn. Wil je enkel lokaal op de repeater te horen zijn, dan vul je niets in op R2.  

 

 

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 systeem kan dit door de gegevens die op de trustserver zijn opgeslagen 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer ON3AB UR terug op CQCQCQ zet is de verbinding tussen beide repeaters afgelopen. Denk daar 

steeds aan na je verbinding. Zoniet zijn al je volgende verbindingen, die je lokaal maakt, ook te horen op de 

„remote‟ repeater. 

 

UR C Q C Q C Q     

R1 O N 0 O S     B 

R2 O N 0 O S     G 

MY O N 4 X Y Z     

 
 
 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     

 
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       

ON3AB op ON0TVA                                                                              ON4XYZ op K2TYR 

23cm)        ON4XYZ 

        

 
 

    

 
 

    

internet 
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Met repeater routing kan je, een Icom repeater met andere Icom repeater linken. De meest recente D-Star 

toestellen E880 en E80 heb dit ingebouwd in hun bedieningssoftware.  In UR stel je een / in, daarna het callsign 

van de Icom repeater, en vlak daarna letter van de module. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De koppeling tussen de beide repeaters gebeurt wanneer het vragende station (ON3AB in ons voorbeeld) z‟n PTT 

indrukt. ON4XYZ zal met ON3AB kunnen praten zolang hij maar ON0LGE G in R2 heeft staan. Zo geeft ON4XYZ 

aan dat hij stations die via de gateway binnenkomen (ON3AB in dit geval) wil  „aanspreken„ via de gateway. Staat 

er op R2 iets anders dan zal ON3AB ON4XYZ niet kunnen horen. Ondanks dat ON4XYZ ON3AB kan horen via zijn 

lokale repeater. Wanneer ON3AB UR terug op CQCQCQ zet is de verbinding tussen beide repeaters afgelopen. 

Denk daar steeds aan na je verbinding. Zoniet zijn al je volgende  verbindingen die je lokaal maakt, ook te horen 

op de „remote‟ repeater.  

 Call sign routing en repeater routing zijn de twee basis linking methodes die oorspronkelijk 

voorzien zijn met de G2 gateway software van Icom. Deze G2 gateway software voorziet niet in 

conference calls: meerdere repeaeter kunnen niet aan mekaar gekoppeld om zo een „reflector‟te 

creëren. Een tweede gemis is het feit dat je niet via een computer de gateway kan opstappen naar 

een repeater. Echolink en IRLP hebben deze mogelijkheden wel. Dit inspireerde AA4RC om 

software te schrijven die „bovenop‟ de gateway van Icom draait. Dat is de vrij verkrijgbare software 

D-Plus. De meeste sysops van Icom repeaters hebben deze software ook op hun systeem draaien. 

Maar dat is dus niet noodzakelijk zo.  Alle zelfbouw repeaters in België werken ook met D-Plus: het  

is compatibel met de DVAR software die op de zelfbouw repeaters draait. 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR C Q C Q C Q     

R1 O N L G E     B 

R2 O N L G E     G 

MY O N 4 X Y Z     

 
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       

ON3AB op ON0TVA                                                                        ON4XYZ op ON0LGE 70cm 

23cm)        ON4XYZ 
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 Dit voegt D-Plus toe aan linkmogelijkheden van Icom repeaters: 

o Gebruik met: 

 DV en DVAP dongles  

o Instructies: 

 Echotest: laat je eigen stem terug horen (pagegaai) 

 Voicemail: laat een bericht achter op de repeater dat iedereen achteraf kan afspelen 

 Simulcast: laat je horen via alle modules die op de repeater aanwezig zijn. 

 ID: vraag info over de repeater op 

o Linking: 

 Link / Unlink naar gateway van andere repeater of naar  reflector 

 Link / Unlink naar andere module van dezelfde repeater  

 

Voordat je start met linking via de gateway via een repeater check je best of er reeds een verbinding bestaat.  

 Bij DVAR  zelfbouw-repeaters druk je heel even de PTT in. De DVAR repeater zal terugkomen met zijn 

callsign een message. Deze message geeft aan of de repeater gelinkt is of niet,  en zo ja waarmee. Zo een 

message is “NOT CONNECTED” ,  “ CONNECTED REF – 28 A”. of “CONNECTED ONWV  B”.  

 Bij een ICOM repeater is het niet standaard te zien of hij gelinkt is. De instructie “ I ” (info) stelt deze vraag 

aan de repeater. Wanneer on4xyz op ON0WV Werkt vraag hij dat zo: 

 

 

 

 

 

De Icom Dplus repeater zal terug komen met Robin AA4RC ‟s stem „Not currently linked” of een andere stem die 

de lokale sysop erin heeft gestopt. “Remote system currenlty linkend” wil zeggen dat er reeds een verbinding is. 

Mogelijk ook een message, “Gateway not linked”de sysop kan dat zelf instellen op de repeater.  

Ga na of de bestaande link mag verbroken worden. Vraag dat even op de repeater. Wanneer het OK is om een 

nieuwe link te leggen, dan moet je eerst de bestaande unlinken als die reeds gelinkt is. Zowel voor  DVAR OP 

ON0VA  als DPLUS op ON0WV doet ON4XYZ dat zo: 

 

 

  

 

 

De U op 8
ste

 positie in UR geeft de instructie “unlink” (maak los) aan de repeater. 

 DVAR repeaters komen terug met de message „UNLINKED XXXXXX  waarbij de XXXX staat voor de 

repeater of reflector die unlinked wordt.  

 Icom Dplus repeaters komen terug met Robin‟s stem “remote system unlinked”  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR O N O W V 
 

  I  

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 
      

  U  

R1 O N O V A     B 

R2 O N O V A     G 

MY O N 4 X Y Z     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR 
      

  U  

R1 O N O A V     B 

R2 O N O A V     G 

MY O N 4 X Y Z     
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 Zo nu zijn we klaar voor een gateway link tussen twee repeaters. ON3AB op ON0OS 70 cm (Module C) 

gaat linken naar ON0LGE 70cm. Dat gaat in twee stappen. Eerst de verbinding maken, dan UR weer in 

CQCQCQ plaatsen. Waarom ? Daarom : zonder de omschakeling naar CQCQCQ blijft ON3AB om een link 

vragen terwijl er al een is gemaakt.  Het systeem zal antwoorden met DVAR message „ALREADY LINKED” 

of ICOM DPLUS stem “System already linked”. Deze systeemmelding krijg je ook te horen wanneer je wil 

linken als het systeem door iemand anders reeds gelinkt is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      ICOM DPLUS: Stem „Link established’  

     DVAR : Message „CONNECTED - ON0LGE B” 

               dan omschakelen naar 

 

Repeaters die meerdere modules hebben bv C & B (2m en 70cm) kunnen elke module aan een verschillende gateway 

linken. 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR O N 0 L G E B  L 

R1 O N O O S     C 

R2 O N O O S     G 

MY O N 3 A B 
 

    

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR C Q C Q C Q     

R1 O N O L G  E   B 

R2 O N O L G  E   G 

MY O N 4 X Y Z     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR C Q C Q C Q     

R1 O N O O S     C 

R2 O N O O S     G 

MY O N 3 A B 
 

    

ON3AB op ON0OS 2m                                                                ON4XYZ op ON0LGE 70cm 

70cm70cm 

23cm)        ON4XYZ 
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Nadat je je QSO hebt gemaakt dient je te unlinken. Dat doe je volgens de reeds bekende methode. Voor  DPLUS 

op ON0OS doet ON3AB dat zo:  

 

 

 

  

 

De U op 8
ste

 positie in UR geeft de instructie “unlink” (maak los) aan de repeater. 

DVAR repeaters komen terug met de message „UNLINKED XXXXXX  waarbij de XXXXXX staat voor de repeater 

of reflector die unlinked wordt.  

Icom Dplus repeaters komen terug met Robin‟s stem “remote system unlinked”  

 De link naar een reflector loopt op een gelijke manier. We gaan er van uit dat er geen link aanwezig is. Hoe 

je dat kan nagaan en hoe je unlinkt,kon je eerder al lezen. Zo nu zijn we klaar voor een  link tussen een 

repeaters en een reflector. ON3AB op ON0OS 70 cm (Module C) gaat linken naar Reflector 28A. Dat gaat 

in twee stappen. Eerst de verbinding maken, dan UR weer in CQCQCQ plaatsen. Waarom ? Daarom :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ICOM DPLUS: Stem „Link established’  

    DVAR : Message „CONNECTED – REF028 -  A”  

                                     dan omschakelen naar 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR 
      

  U  

R1 O N O O S     C 

R2 O N O O S     G 

MY O N 3 A B 
 

    

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR R E F 0 2 8  A L  

R1 O N O O S     B 

R2 O N O O S     G 

MY O N 3 A B 
 

    

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR C Q C Q C Q     

R1 O N O O S     B 

R2 O N O O S     G 

MY O N 3 A B 
 

    

    

REF028A

A 

    

    

ON3AB op ON0OS 70cm                                                                             repeaters, dongles op REF028A 
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Nadat je je QSO hebt gemaakt dient je niet noodzakelijk te unlinken. Op een reflector hangen immers veel 

gebruikers. Vooral DVAR repeaters, hotspots en Dongles staan  een hele dag gelinkt met een afgesproken 

reflector. Wil je toch unlinken dan doe je volgens de reeds bekende methode. Voor  DPLUS op ON0OS 70cm doet 

ON3AB dat zo:  

 

 

 

 

  

 

De U op 8
ste

 positie in UR geeft de instructie “unlink” (maak los) aan de repeater. 

DVAR repeaters komen terug met de message „UNLINKED XXXXXX  waarbij de XXXXXX staat voor de repeater 

of reflector die unlinked wordt.  

Gebruik een reflector niet zomaar. Vaak zijn er 10-tallen repeaters gelinkt aan een reflector en kan men je over een 

groot deel van bv de VS horen. Het is dus zonder meer mogelijk dat, wanneer jij de PTT van je toestel indrukt, er 

daardoor wereldwijd 35 repeaters in de ether gaan. Check dus of het wel nodig is dat je een reflector gebruikt. Een 

lokaal QSO doe je nooit via een reflector. Dat je laatste antenne-bouwsel een succes was, kan voor de OM waar je 

in QSO bent wel erg interessant zijn, maar in Griekenland, de VS of zelf België heeft men daar compleet geen 

boodschap aan. In de VS en Griekenland spreekt men ook geen Nederlands. Stel je steeds de vraag voordat  je 

een repeater gebruikt: waar zal ik te horen zijn als ik op de PTT druk ? D-star werkt ook erg goed in simplex, 

daarvoor kunnen de gewone simplex frequenties gebruikt. Ga na of er geen andere DV of FM gebruikers op de 

frequentie zijn voordat je gaat zenden, zodat je niemand stoort. Tip:  zet R2 op “Not used” of vul er niets  in: zo 

gaat je signaal niet wereldwijd door de gateway en zal je alleen lokaal te horen zijn.  

Repeaters die meerdere mudules hebben bv C & B (2m en 70cm) kunnen elke module aan een verschillende 

reflector linken. 

 

De systeemoperator van een D-Star repeater kan zelf een preset maken waar naar gelinkt kan worden. Deze 

preset heeft een naam bv OVL. Onder deze preset steek een link naar alle repeaters van bv Oost Vlaanderen. Of 

de preset EAZ verbind met alle repeaters van Zuid Spanje. Door de instructie in UR /EAZ te geven link je de 

repeater (enkel Icom & Dplus) naar alle repeaters die de systeemoperator onder EAZ voorzag. Deze instructie is 

niet steeds aanwezig elk repeater. Ze is repeater gebonden. Unlinken doe je met 

de reeds bekende instructie U.  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR 
      

  U  

R1 O N O O S     B 

R2 O N O O S     G 

MY O N 3 A B 
 

    

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR / E A Z         

R1 
 

O N 0 W V     B 

R2 O N 0 W V     G 

MY O N 4 X Y Z     

http://ref001.dstargateway.org/status.html
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Een aardigheid van Dplus is dat je er scripts kan voor schrijven. Een script is stukje programma op een repeater 

die Dplus draait. De script laat de repeater iets doen: Linken bv of un-linken. Er zijn een paar scripts die standaard 

„meegeleverd‟ worden met Dplus. Zo een script zet je in werking door een bepaalde tekst in te geven in UR. Net 

zoals we dat bij linken doen. In ons voorbeeld gebruiken we ONWV. Gebruik uiteraard het callsign van je lokale 

repeater om de script uit te voeren. Vanaf Dplus versie 2.2 f zijn volgende standaard scripts te gebruiken: 

Echo : hiermee neemt de repeater alle klank en je message op wanneer je de PTT indrukt. En zend wat hij opnam 

terug uit wanneer je de PTT lost. Hierdoor kan je nagaan hoe je klinkt voor de anderen. Of nagaan of alles in orde 

is met je utzending, of je „er goed over komt‟ . Tevens zie je je eigen short-message verschijnen.  

Op bv ON0WV doet ON4XYZ dat zo:  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR O N 0 W V     E 

R1 
 

O N 0 W V     B 

R2 
 

O N 0 W V     G 

MY O N 4 X Y Z     

  

De weergave van wat opgenomen werd is alleen via de lokale repeater te horen, ondanks dat de repeater op de 

gateway zou „hangen‟. Wanneer UR terug CQCQCQ of iets anders wordt is de Echo mode afgelopen. 

Identificatie : Hiermee vraag je aan de repeater wat zijn callsign is en of hij gelinkt is. Naar gelang de sysop dat 

zelf bepaald komt de repeater terug met een gesproken boodschap of een short tekst message. 

Op bv ON0WV doet ON4XYZ dat zo: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR O N 0 W V   
 

I 

R1 
 

O N 0 W V     B 

R2 
 

O N 0 W V     G 

MY O N 4 X Y Z     

 

 

 

 

 

 

 

 



 D-Starlinking v 2.0 © ON4PN  2010 dstarvlaanderen.be                                                                      Pagina 22 van 24 
 

Gesproken boodschap: Op een repeater kan je een boodschap inspreken en ze bewaren op de harde schijf van 

de repeater PC. Later kan je ze oproepen en afspelen. Er is maar plaats voor één boodschap en elke opname wist 

de reeds bestaande. 

Een boodschap opnemen op ON0WV doet ON4XYZ zo:  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR O N 0 W V   S 0 

R1 
 

O N 0 W V     B 

R2                 

MY O N 4 X Y Z     

 

Waarbij de instructie is: Save boodschap 0. (cijfer nul) enkel nul is voorlopig mogelijk 

 

Een boodschap afspelen op ON0WV doet ON3AB zo: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR O N 0 W V   R 0 

R1 
 

O N 0 W V     B 

R2                 

MY O N 4 X Y Z     

          

Waarbij de instructie is: Recall boodschap 0. (cijfer nul) enkel nul is voorlopig mogelijk 

Sommige sysops hebben hun eigen scripts geschreven: ON4SAX schreef voor ON0DST een script om te weten te 

wat het IP adres van de PC aan de repeater. Dat gaat op ON0DST zo:  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

UR 
 

O N 0 D S 
 

T  P X 

R1 
 

O N 0 D S 
 

T   B 

R2 
 

O N 0 D S 
 

T   G 

MY O N 4 S A X     

                  De repeater komt dan terug met een short message met het IP adres. 

ONDSTUX geeft dan weer de tijd aan dat ON0DST via de gateway verbonden is. In de loop van de tijd zullen er 

uiteraard meer scripts geschreven worden. 
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Bedankt aan: 

 Aimé ON4AIM en Tom ON4TOP,  voor de inspirerende motivatie. Aan Hans, ON4ASG voor de  n .-ten en ,-s ! 

Susan Mackay VK3ANZ, Robin AA4RC, Fred PA4YBR, Tim ON8TT, Robbie ON4SAX, Luk ON3LUK, Filip ON7FD, 

David VK3UR, Richard VK3JFK, Declan M0MTX en Darren G7LWT. En waarschijnlijk ben ik er vergeten… 

 

 

Stel al je vragen via www.Dstarvlaanderen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt aan alle D-Star gebruikers, zonder jullie was dit alles zinloos ! 
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