VAMOS FALAR DE DMR ?
Iniciando no DMR
Esta é uma série de pequenos textos (micro-aulas) destinados a todos que desejarem aprender os
fundamentos básicos da tecnologia DMR, no radioamadorismo.
Como um texto básico, objetiva não só fornecer as informações iniciais e fundamentais, mas, também,
prover de conhecimentos para que, cada um, ao seu próprio tempo, procure buscar novos e mais
profundos conhecimentos sobre o DMR e o uso de HOTSPOTs.
Texto-I
Radioamadorismo – Iniciando no DMR e HOTSPOT
O objetivo deste texto NÃO É explicar a fundo sobre a tecnologia digital e seu uso, mas
apenas dar dicas iniciais para um uso básico por iniciantes na tecnologia DMR e no
HOTSPOT. Assim, para um aprofundamento no conhecimento, recomendo a leitura de
diversos documentos encontrados nos sites sobre DMR na internet.
O que é a tecnologia DMR, no radioamadorismo ?
É o uso da tecnologia digital , com equipamentos que suportam esta tecnologia, para QSOs
diversos entre radioamadores, seja ponto-a-ponto (entre rádios digitais DMR), seja via
repetidora digital (DMR), seja via um “ponto de acesso” particular (hotspot).
O primeiro princípio básico e fundamental para o uso da tecnologia digital é que o usuário seja
identificado e isto se faz a partir da atribuição de um número (ID) único para cada usuário.
O segundo princípio básico é entender que , no mundo digital (com algumas exceções), em
geral, as comunicações, passarão pela internet. Assim, se, por exemplo, você estiver se
comunicando, via uma repetidora próxima, com uma outra pessoa em qualquer lugar do
mundo, a sua repetidora estará transmitindo a sua comunicação via internet, mesmo que
você esteja conectado a essa repetidora diretamente.
Pode acontecer de você não ter uma repetidora digital ao seu alcance, mas se você tiver
algum ponto de internet, você poderá ter sucesso na sua comunicação com qualquer outra
pessoa do “mundo DMR” se você tiver um HOTSPOT, ou seja um “ponto de acesso”
particular à rede DMR, na internet.

Texto – II
Configurando repetidoras analógicas e digitais
Repetidoras digitais funcionam como uma repetidora analógica no sentido de que, se a repetidora
digital não estiver linkada na internet, você continuará a falar através dela, apenas que só para o raio de
alcance da mesma. Já se ela estiver linkada na internet, você vai poder fazer seus QSOs com o mundo
todo.
Hotspots, por sua vez, utilizam a conexão à internet para colocar o seu rádio (até um pequeno HT

digital) em condições de contato com qualquer outro rádio-operador no mundo todo.
É isto que, basicamente, faz um HOTSPOT. Provê acesso à rede DMR (via internet), para o seu rádio
digital, desde que você tenha uma conexão à internet disponível.
MUNDO <----> INTERNET <---> HOTSPOT <---> RADIO DMR
Para este nosso texto de iniciação ao DMR, vamos considerar 2 redes DMR:
1) rede DMR+ IPSC2
2) rede BRANDMEISTER
Repetidoras digitais podem estar vinculadas a uma dessas duas redes e, consequentemente proverão
acesso a todos os rádios vinculados a cada rede específica.
Hotspots poderão, tal como as repetidoras, estar vinculados a uma dessas duas redes, ou,
simultaneamente, às duas redes, conforme a preferência de configuração do radioamador.
DMR, seja via repetidora, seja via hotspot, não nos tira o prazer de apertar o PTT, de falar ao rádio,
apenas junta duas fontes de comunicação: o rádio e a internet e, com isto, possibilita comunicações a
longa distância até mesmo com o uso de HTs.

Texto – III
Codeplugs
Rádios digitais, para funcionarem, precisam ser configurados, seja via teclado, seja via
microcomputador.
Tal configuração, basicamente, consiste na criação de um arquivo de configuração específico, que
contém todas as informações necessárias para a conexão seja com repetidoras, seja com um hotspot,
seja com outro rádio (ponto-a-ponto), e a maioria dos rádios digitais também opera em modo
analógico, ou seja , as conexões tanto poderão ocorrer via modo digital, quanto via modo analógico.
E, é isto que este arquivo de configuração terá a responsabilidade de efetivar. E a esse arquivo de
configuração, específico para cada rádio, damos o nome de:
“CODEPLUG”;
É preciso configurar o seu radio digital DMR para realizar contatos ponto-a-ponto, via repetidoras
digitais e via hotspot e isto é feito no CODEPLUG (arquivo de configuração) do seu rádio digital
DMR.
A grande diferença na configuração via repetidora ou via hotspot é que , via hotspot você sempre
usará uma mesma e única frequência (definida no hotspot) tanto para transmissão, quanto para
recepção e para todos os seus contatos e/ou grupos de conversação e, via repetidora, usará os
parâmetros definidos para cada repetidora (frequências, off-set, etc).
No próximo texto, vamos falar da parte prática da tecnologia DMR:
1) Cadastramento de ID digital;

2) Configuração básica de repetidoras digitais e analógicas, via CODEPLUG;
3) Configuração básica do hotspot;
4) Configuração básica de TGs nos rádios, via CODEPLUG, para utilização pelo hotspot.
Um HT digital:

Um rádio móvel(base) digital:

U:m hotspot (Raspberry/mmdvm):

Texto – IV
Cadastramento de ID-DMR
NOTA: É importante ter em mente que hotspots podem ser dualband (UHF/VHF), mas a grande
maioria é monobanda (ou UHF, ou VHF). Assim, antes de adquirir um hotspot, verifique a
compatibilidade com o seu rádio digital, pois que alguns rádios digitais são monobandas (ou VHF, ou
UHF).
1) CADASTRAMENTO DE ID DIGITAL
Um ID DIGITAL é como um indicativo de radioamador, para ser utilizado em um transceptor digital
na comunicação ponto-a-ponto com outro equipamento digital, ou via repetidora digital.
Este ID DIGITAL é fornecido por um organismo de controle e para que isto aconteça é
IMPORTANTE que o radioamador tenha o seu indicativo registrado na base de dados internacional de
indicativos de radioamadores, ou seja, no site QRZ.COM.
Você vai precisar fornecer as seguintes informações:
Para o QRZ : Seu indicativo, seu nome completo como consta no seu COER (Brasil), um email
válido, cópia digitalizada da sua licença de estação (móvel ou fixa) e criar uma senha para acesso ao
QRZ;
Para o IDDIGITAL: Seu indicativo, seu nome completo como consta no seu COER (Brasil), um
email válido, cópia digitalizada de sua licença de estação (móvel ou fixa) e criar uma senha de pelo
menos 8 dígitos, que contenha, letras, números, pelo menos uma letra maiúscula e 1 símbolo gráfico
(=;&, etc)
Passo 1 – Criando a conta no QRZ:
Acesse o site www.QRZ.com
Clique na opção de LOGIN, em seguida clique na opção de criar uma nova conta;
Preencha os dados solicitados e, ao final, você receberá no seu email informado, um email com um link
para você clicar e que fará, então, a autenticação de sua conta no QRZ.COM.
Pronto, você já incluiu o seu indicativo no site QRZ.COM.
O próximo passo é, então, criar o seu ID digital, o que é feito no site RADIOID.NET
Acesse o site www.radioid.net e clique no link de “Register” da página.
Nas páginas seguintes, preencha os dados solicitados e, ao final, você receberá, em seu email informado,
um email com um link para você clicar nele e autenticar a sua conta no site RADIOID.
Feito isto, você receberá, depois de um tempo, um novo email já com o seu ID designado pelo site.
Também já poderá acessar o site RADIOID, clicando no botão “SIGN IN” no canto superior-direito
da tela do site e verificar/alterar suas informações.

Texto – V
Configurando repetidoras no Codeplug
Agora que você já tem o seu ID-DMR, você já está apto a utilizar a tecnologia digital DMR, pois é com
este ID que você vai ser identificado nas redes digitais e vai registrar o seu equipamento para uso tanto
na rede DMR+IPSC2, quanto na rede BRANDMEISTER. Sim, no ambiente digital todos são
identificados e, portanto, tem mais segurança e confiabilidade nos QSOs.
Assim, via o software específico de cada rádio, você vai configurar os dados específicos sobre você,
antes mesmo de configurar a parte de comunicação propriamente dita do rádio, ou seja, no local
apropriado, você informará o seu ID-DMR, indicativo, nome, etc e, em seguida, vamos passar às
configurações de transmissão e recepção do rádio digital.
2) Configuração básica de repetidoras digitais e analógicas, via CODEPLUG
Voce vai precisar começar a configurar o seu rádio digital, para se comunicar através das repetidoras
analógicas e digitais.
Em nosso exemplo, neste texto, tomaremos como base a configuração num rádio RADIODDITY
GD-77, mas o conceito servirá para praticamente todos os rádios DMR, variando apenas a forma
como cada programa específico montará suas telas de configuração para os seus respectivos rádios.
Então, o que importa é o conceito básico que vamos ver neste artigo.
A) Repetidoras analógicas
Repetidoras analógicas trabalham sempre com os conceitos de frequência de TX/RX, offset,
subtons.
Configurar repetidoras analógicas num rádio digital é, basicamente, como antes já se fazia para
gravar canais nos rádios analógicos, com todos esses dados das repetidoras.
Então, é somente isto que faremos: criaremos canais (1 para cada repetidora) com os dados de cada
repetidora e gravaremos essas informações na memória do rádio digital de forma a que estejam na tela
do rádio, para escolha quando e da forma que você quiser. Tal como já fazíamos nos rádios analógicos.
B) Repetidoras digitais
Repetidoras digitais trabalham sempre com os conceitos de frequência de TX/RX, Talk Group
(TG), code color, slot, RX Group List , Digital Contact, Zone, Channels..
Êpa, alguns conceitos novos! Então, primeiro, vamos falar sobre esses “novos conceitos”.

Texto VI
Falando sobre os novos conceitos utilizados na tecnologia digital DMR:
Talk Group (TG) – Grupos de conversação/discussão:
Um grupo de discussão DMR (TG) é simplesmente uma maneira de agrupar muitos IDs de rádio em
um único contato digital, ou dito de outra forma, um grupo de conversação é um método de organizar
o tráfego de rádio específico para os usuários do DMR que todos querem ouvir a mesma coisa e não
ser incomodado por outro tráfego de rádio em uma rede DMR que eles não estão interessados em
ouvir.

Grupos de conversação podem existir para muitos propósitos.Você pode ter grupos de discussão para
países, estados, municípios, regiões, cidades, grupos de interesses especiais, etc. Qualquer grupo de
usuários DMR pode ter um grupo de conversação atribuído a eles se quiserem organizar o tráfego que
todos podem monitorar e participar, sem ter que falar um com o outro, um por um.
Os grupos de conversação também são específicos para redes DMR individuais, mas todos eles
geralmente seguem o mesmo esquema de numeração.
Portanto, você precisa ter certeza de que sabe quais são os vários grupos de conversação para cada uma
das redes DMR que você pode usar.
Por exemplo, o grupo de conversação 3129 na rede DMR+IPSC2 pode não ser o mesmo que o grupo
de conversação 3129 na rede Brandmeister.
No momento em que escrevo este texto, os TG existentes são os seguintes:
Rede DMR+IPSC2:

islemos

REDE BRANDMEISTER:

PY2GPS Rafael

Texto VII
Ainda sobre os novos conceitos na tecnologia DMR:
Code Color (color code):
Este, talvez, seja o “novo” conceito mais simples de explicar.
Na tecnologia digital DMR, COLOR CODE é o que seria, no analógico, o CTCSS.
Color code podem ser defnidos como: 0, 1, 2 …
Cada repetidora vai definir o seu color code de trabalho e cabe ao radioamador programar o seu rádio
para uma determinada repetidora, como o color code informado pela repetidora digital.

Simples, não é?

Slot (Time slot):
Time slots são o que torna o DMR único. Seu sinal de transmissão é dividido em pacotes digitais de
30mS e o transmissor liga e desliga rapidamente. Isso permite que dois sinais compartilhem o mesmo
canal ao mesmo tempo. Um no Time Slot 1 e um no Time Slot 2.
Por padrão, mas a critério de cada rede, o TimeSlot 1 permanece estático no grupo nacional (no caso
do Brasil, TG 724), enquanto o Time slot 2 permanece dinâmico para ser utilizado por e para qualquer
outro TG.
RX Group List:
É a lista de todos os grupos digitais dos quais o rádio é membro. Quando o canal selecionado tiver esta
lista anexada, se o rádio receber uma chamada em grupo endereçada a qualquer um de seus grupos
inscritos, o rádio participará da chamada em grupo.
Digital Contact:
É a lista de seus contatos com o nome que você usa para identifica-los , mais o ID DMR de cada
contato.
Zone:
É a lista dos canais (Channels) que aparecerão na tela do seu rádio (em geral, 2 linhas (Zones) por vez).
Dependendo do rádio, cada ZONE (linha da tela do rádio) poderá conter diversos canais (16 ou mais).
Channel:
São os canais gravados no seu rádio. Cada um referente a uma repetidora (analógica ou digital), ou a
uma frequência específica (ponto-a-ponto, ou para contatos privados). É a sua “lista telefônica”, por
assim dizer.

Texto VIII
Enfim, configurando as repetidoras:
Uma vez que agora sabemos o que são esses “novos conceitos” utilizados na tecnologia digital DMR,
vamos aprender como configurar as repetidoras analógicas e digitais no CODEPLUG (arquivo de
configuração) de um rádio digital.
NOTA: Usarei aqui as telas do programa para o rádio Radioddity GD-77, mas, embora variem a forma
de apresentação, os conceitos são os mesmos para outros rádios.

Configurando repetidoras analógicas:

Na tela aberta, preencha os campos:
1) Mode = Analog;
2) Rx Freq = a freqüência para escutar a repetidora;
3) Tx Freq = a freqüência para transmitir para a repetidora ;
4) Name = a seu critério, o nome que identificará para você esta repetidora;
Na parte de baixo da tela, na seção ANALOG:
5) No campo BandWidth (KHZ) = 25,0
6) No campo TX Tone(Hz) = o subtom da repetidora. Se não tiver, deixe em “None”;
Adicione um novo “channel” para gravar outra repetidora e repita, após, todos os procedimentos
acima, para cada nova repetidora ANALÓGICA.
Depois de todas as repetidoras cadastradas, você precisa fazer com que o rádio exiba na tela tais
repetidoras e isto se faz incluindo cada uma delas em uma “ZONE”.
Assim, acesse o item Zone na tela de configuração do programa, crie uma nova “ZONE”, por exemplo
com o nome de “Analógicas” (ou outro nome que você preferir.
Clique sobre o nome dessa nova “ZONE” , vai abrir uma nova tela , com duas colunas. Na coluna da
esquerda estarão todos os “CHANNELS” que você criou e na coluna da direita todos os channels que
vão APARECER na tela do rádio. Então, basta você marcar na coluna da esquerda cada channel que
deseja que apareça nesta nova ZONE (analógicas) e clique no botão adicionar, que esse channel
marcado passará para a coluna da direita, ou seja, passará a integrar a zone criada e vai aparecer na tela
do rádio.
Feito tudo isto, salve uma cópia desse CODEPLUG no seu micro e, em seguida, mande gravar no seu
rádio.

Texto IX
Configurando repetidoras digitais
1) Abra o sistema no micro;
2) Com o rádio DESLIGADO, plugue o cabo de programação no rádio e no micro
(sempre na mesma porta USB);
3) Ligue o rádio;
4) Faça a importação, para o micro, das configurações já existentes no rádio, clicando
no ícone com a seta amarela SAINDO do rádio . ;

1) Crie um novo Digital Contact, clicando com o botão da esquerda sobre Digital
Contact e depois em ADD Group Call;
Duplo-clique sobre o novo “Contact” criado e, na parte da direita da tela do sistema
abrirá a tela de configuração do contato, conforme figura acima;
2) Preencha os campos Name=Nome que você quer dar ao contato; CallID = o id do
grupo de contato;
3) Feche esta tela da direita, no X vermelho;

1) Crie um novo Group List, clicando com o botão da esquerda sobre a seção GROUP
LIST e depois em ADD;
2) Clique-duplo sobre o novo GroupList criado e abrirá, na direita do sistema a tela
conforme a figura acima.
3) O novo GroupList estará na coluna da esquerda da nova tela. Clique em ADD para
passa-lo para a coluna da direita.
4) Feche esta nova tela aberta, clicando no X vermelho;

1) Crie (adicione) um novo “Channel” :
2) Preencher os seguintes campos, na tela aberta à direita do sistema:
Mode = Digital;
Rx Freq = freqüência de RX da repetidora (ou do hotspot);
Tx Freq = freqüência de TX da repetidora (já considerando a diferença de offset), ou do
hotspot;
Admit critéria = Color Code;

Name = A seu critério, o nome que , para você, identificará esta repetidora;
3) No quadro “Digital” na parte de baixo/direita da tela:
Privacy = off;
Rx Group List= Aquele novo Group List que você criou lá em cima;
Color Code = o color code informado pela repetidora;
Contact = Aquele novo Contact que você criou lá em cima;
Repeater Slot = O Slot informado pela repetidora (em geral , 2).
Em geral para o TG 724, o slot é o 1, mas confirme com a repetidora.
Siga agora os passos da instrução sobre ZONE conforme explicado lá em cima, para a
inclusão deste novo chanel, na Zone de sua preferência;
OBS.:
1) Você pode ter tantas “ZONE” quanto queira, lembrando que só 2 zones, por vez
aparecerão na tela do rádio (1 zone na linha de cima e 1 zone na linha de baixo), mas você
pode trocar a qualquer momento pelo próprio rádio, qual zone você quer na linha de cima e
qual você quer na linha de baixo da tela do rádio e aí, todos os channels incluídos naquela
ZONE aparecerão na linha designada a cada toque na seta de menu do rádio (para cima e
para baixo).
2) Você pode utilizar algum outro "Digital Contact", bem como algum outro "Rx Group
List" que você já tenha criado para este "novo” channel digital que você esteja criando, aí,
neste caso, pode pular as etapas de criação de "Digital Contact" e "Rx Group List"
ensinados acima.
CONCLUSÃO:
Após todas as configurações efetuadas é preciso “GRAVAR” tais configurações no rádio ,
o que é feito, clicando no ícone do sistema que é uma seta vermelha indo em direção ao
rádio.
Aguarde o procedimento terminar, e , então, desligue o rádio; desligue o sistema;
desplugue os cabos do rádio e do micro (nesta ordem) e, pronto, pode usar o seu rádio com
as novas configurações.
NOTA:
Estas são instruções simples de uma configuração bem simples de repetidoras no GD-77,
para outras situações mais elaboradas, existem mais detalhes que dependem de cada tipo de
rádio.

Texto X
Iniciando no uso de hotspot – pi-star

Defina as opções iniciais no quadro “Configurações gerais”:
HostName : pi-star (ou outro que deseje);
Seu indicativo;
Seu ID-DMR;
A freqüência de operação do hotspot para o seu rádio;
etc.
Defina as opções do quadro “Configuração DMR”:
O radio/repetidora digital DMR, em geral, estão sempre conectados à internet.
E isto, na tecnologia DMR, significa estar vinculado, pelo menos, a uma das 2
redes, ou seja, Brandmeister ou DMR+ IPSC2.
Isto significa que, com relação à configuração do hotspot, ou deixamos o hotspot
configurado ao servidor DMR Master para BM_Brasil_7242 (rede Brandmeister) e
não ouvimos nada das repetidoras DMR+ IPSC2 , ou deixamos o hotspot configurado ao servidor
DMR Master para DMR+ IPSC2 BRASIL, e aí não ouvimos as repetidoras vinculadas a rede
Brandmeister.
Há uma maneira de deixar as 2 redes configuradas no hotspot, que é:
Definir o “DMR Master” como DMR GATEWAY e clicar em "Aplicar" .
Após alguns segundos, vai aparecer no quadro “Configurações do DMR” a possibilidade de aplicar as 2
redes ao mesmo tempo ("Brandmeister Rede” e “DMR Rede”), ou seja, fazendo isto, teríamos acesso a
ambas as redes e às repetidoras vinculadas a cada uma das redes.

Neste caso, será necesário também adotar as seguintes providências:
No HotSpot:
- Coloque esse linha em “Options” para facilitar o processo:
StartRef=4724;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1_1=724;TS2_1=724
No seu rádio:
. crie um contato privado 84724 (8 + 4724 - refletor Brasil da DMR+).
. crie um canal para chamar esse contato - ele vai ligar tua rede à DMR+.
. crie um TG8 e um canal com esse TG tb.
. não esqueça de colocar sua Rxlist com esse TG.
. crie um contato 84000 - e repita o processo - para sair do refletor
- para falar na rede DMR+, basta apertar esse canal (já estando conectado no refletor, como falei a
cima)
Por outro lado, você também pode ficar alternando, quando necessário, para deixar configurado o
“DMR Master”, ou com a rede Brandmeister, ou com a rede DMR+ IPSC2, a seu critério.
Assim, quando quiser ouvir só as repetidoras Brandmeister, no campo “DMR Master”, basta escolher a
opção BM_Brazil_7242 ;
E quando quiser ouvir só as repetidoras DMR+IPSC2, no campo “DMR Master” , basta escolher a
opção DMR+_IPSC2-Brazil;
Em ambos os casos, clique depois em “Aplicar”.
Depois de alguns segundos, o hotspot já estará configurado para a rede selecionada, mas, se a escolhida
for a DMR+_IPSC-Brazil, ainda precisa de mais um detalhe: acrescente na linha “Options":
StartRef=4724;RelinkTime=15;UserLink=1;TS1_1=724;TS2_1=724
E, aí, clique novamente em “Aplicar".

Texto XI
DICAS e NOTAS FINAIS:
É fundamental, no uso de um hotspot, que você defina e grave, nas configurações do
hotspot o LOGIN e SENHA das suas redes WIFI, pois o hotspot irá se conectar diretamente
à sua rede WIFI, sem a necessidade de qualquer micro para esta conexão.
Também será possível você utilizar como “roteador” de internet o seu próprio
SMARTPHONE e assim, o hotspot ficará conectado à internet via conexão de internet do
seu SMARTPHONE, o que facilita bastante na mobilidade e em locais onde você não tenha
um ponto fixo de acesso à internet.
Além da tela “Painel" do Pi-Star, no hotspot, você pode acompanhar as conexões/QSOs pelos
seguintes links:
Rede Brandmeister: https://www.pistar.uk/dmr_bm_talkgroups.php
Rede DMR+ IPSC2: http://ipsc2.amrase.org.br/ipsc/
O calcanhar-de-aquiles do hotspot.

O "HD" do Hotspot é o cartão micro-sd e é o seu calcanhar-de-aquiles.
É recomendado sempre utilizar um cartão de qualidade, de uma boa marca e "classe 10".
Também recomenda-se que seja de, no mínimo, 8 GB.
Com a imagem do sistema bem gravada e acostumando-se a desligar o hotspot primeiro
via software e só 30 segundos depois, após a tela apresentar a informação "close", só
então retirar a alimentação do hotspot, a possibilidade de ocorrência de problemas deve
ser mínima.
Mas pode acontecer.
E, quando acontece, é preciso formatar o cartão, gravar uma nova imagem do sistema e
reconfigurar tudo novamente.
É até um processo relativamente simples, mas pode ser demorado e, qualquer detalhe não
seguido no script bota tudo a perder e, aí, tem-se que começar tudo de novo.
O que fazer, então?
Primeiro, tão logo o sistema esteja rodando direitinho, faça, pelo próprio sistema, um
backup da configuração, (Menu Configuração/Backup). Isto poupará tempo futuro.
Outra medida preventiva a ser feita: BACKUP DO CARTÃO MICRO_SD.
Tenha sempre um outro cartão reserva já gravado e configurado. Isto vai possibilitar uma
troca rápida de cartão com pouca perda de tempo, caso esteja em um QSO, por exemplo,
possibilitando um rápido retorno de operação do hotspot e, depois, com calma, você poderá
acertar o cartão danificado.
Como fazer o backup do cartão SD?
Primeiro, baixe o programa Win32DiskImager do link a seguir e instale no seu micro:
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
Segundo, retire o cartão do hotspot (com ele desligado) e coloque-o no micro; Abra o
programa Win32DiskImager e copie o cartão SD para uma pasta qualquer do seu micro.
Quando acabar, mande ejetar o cartão e retire-o do micro, colocando de volta no hotspot.
(Lembre-se: Só retire o cartão do micro, após mandar ejetá-lo).
Coloque o cartão novo no micro.
Terceiro, ainda com o programa Win32DiskImager, copie a imagem que você gravou ,
conforme acima, em uma pasta do micro, para este novo cartão que você colocou no micro.
Quando acabar, mande ejetar o cartão, retire-o do micro e guarde-o como backup a ser
utilizado quando necessário. Pronto. Você está bem “calçado”!

BOAS PRÁTICAS:
Não importa se em modo analógico ou digital, mas é muito importante, além de ser uma
forma educada e elegante de se conduzir no radioamadorismo, é desejável que:
1) Evite-se fazer câmbios muito longos. Normalmente o seu interlocutor não conseguirá se
reportar ao que você disse no início de um câmbio muito longo, além de correr o risco de se
transformar num monólogo.
2) Dê, pelo menos, 5 segundos de espaço de câmbio. Não corra para apertar o PTT assim que
o outro parar de modular. Isto deixará espaço para aqueles que estejam “chegando” na
conversa possam se apresentar e pedir oportunidade de modulação. Está aí uma forma bem
educada de manter um ótimo QSO.

Enfim, este foi apenas um texto de dicas iniciais para que você comece a se familiarizar
com a tecnologia DMR no radioamadorismo. Creio que, a partir daqui, você possa se
aprofundar nas suas próprias pesquisas, mas já com alguma base de conhecimento.
Agradeço aqueles que “perderam um tempo” lendo este breve resumo e que este tenha servido
de ajuda neste novo caminho que nos é aberto.
Lembrando que é fundamental que , além de ser um radioamador certificado, você procure
também aprender cada vez mais e, peço, sempre que pssível, ajude aos colegas mais novos.
Espero que aproveitem e se quiserem mais detalhes sobre este e outros assuntos, podem
acessar o grupo no facebook: Radioamador na varanda , no link:
https://www.facebook.com/groups/206379706655833/
No mais, o que precisarem e se eu souber, estarei à disposição.
QAP, QRV
Forte 73.
PU1KJA – Francisco (Kiko) Jardim
Teresópolis, JUNHO/JULHO de 2019.
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