
DMR-liikennöinti Anytone D-878UV käsikoneella
Tämän tekstin tarkoitus on kerhoprojektina opastaa OH3AD-kerhon jäseniä 
kerhohankintana tehdyn Anytone 878UV käsikoneen käytössä ja asetustiedoston 
(code plug) käytössä. Tekstin on kasannut Norri, OH3NK ja teksti on yksi 
näkemys DMR-liikennöintiin. Tämä ohje pohjautuu ohjeen mukana jaettavaan 
asetustiedostoon ja sitä voi toki käyttää pohjana myös muille asetustiedostoille. 
Haluan tässä yhteydessä kiittää Paulia, OH3ENM, ja Timoa, OH3SW, heidän 
minulle toimittamista kuvista, sekä muita lukuisia henkilöitä, jotka ovat eri 
muodoissa auttaneet tämän ohjeen syntymisessä ja oikoluvussa. Mikäli löydät 
ohjeesta virheitä, ilmoitathan niistä minulle (omakutsu käytössä), jotta voin ne 
korjata.

Asiat voi tehdä monin eri tavoin ja tämä on vain yksi tapa saada uusi käsikone 
toimimaan ja päästä workkimaan. Suurin osa asetustiedoston asetuksista toimii 
myös Anytone 868UV käsikapulan ja Anytone 578UV autokoneen kanssa. Ohessa 
löytyy asetustiedot kaikille kolmelle laitteelle. Sinun tarvitsee ladata netistä vain  
oman käsiradiosi asennusohjelma. Sen löydät osoitteesta http://www.wouxun.us/
category.php?category_id=93 . Myös AT-D868UV:n ja AT-D578UV:n ohjelmat 
löytyvät näiltä Wouxunin sivuilta. 

Huomioitavaa on, että Anytone-radiot eivät ole Wouxunin tekemiä, eli 
Wouxunin radioiden ohjelmistot eivät ole yhteensopivia Anytonen 
radioiden kanssa!

Asetustiedosto
Asetustiedosto, josta bandilla käytetään pääsääntöisesti nimeä ”kooditulppa”, 
pitää sisällään kaikki käsikapulan asetustiedot ja määritykset. Kooditulppa sana 
tulee suorana käännöksenä englannin sanoista ”code plug”, mutta käännös ei 
mielestäni kuvaa asetustiedostoa oikein. Tässä on kuitenkin lähinnä oleellista, 
että tiedetään mistä puhutaan.

Asetustiedosto pitää ladata radioon käyttäen radiokohtaista ohjelmointiohjelmaa, 
joka löytyy aiemman Wouxun-linkin takaa. Ohjelmointiohjelma toimii Windows 
ympäristössä.

Aluksi tehtävää

DMR-ID
Sinun tulee aivan ensimmäiseksi hakea itsellesi DMR-ID-numero, mikä tapahtuu 
www.radioid.net linkin kautta. Tämän voit tehdä jo ennen radion saapumista 
ennakkoon. Palveluun pitää rekisteröityä, minkä jälkeen pääset hakemaan DMR-
ID-numeron. Hakiessasi ID-numeroa tarvitset JPG/PDF-tiedoston omasta 
asemaluvastasi, koska se pitää liittää mukaan ID-numerohakemukseen. 

http://www.wouxun.us/category.php?category_id=93
http://www.wouxun.us/category.php?category_id=93


DMR-ID-numeron koodaaminen laitteeseen
Ennen asetustiedoston kirjoittamista radioon, asetustiedosto on nimikoitava 
itselleen, eli tiedostoon on
kirjoitettava oma DMR-ID
sekä oma asematunnus.
Nämä tehdään ohjelman
asennusohjelman kohdassa 
Digital/Radio ID list.
Tuplaklikkaamalla riviä 1
aukeaa ikkuna Radio-ID-
edit, johon kirjoitetaan Radio
ID-kohtaan oma  DMR-ID-
numero ja Radio ID name-
kohtaan oma kutsumerkki.
Tämä tulee tehdä joka kerta,
kun asentaa radioon jonkun
muun tekemän asetustiedoston!

Koska kerholla on nyt paljon samannäköisiä radioita, kannattaa oman rigin 
aloitusnäyttöön ohjelmoida oma
kutsumerkkinsä, jotta on helppo
tunnistaa rigit toisistaan. Tämä
tehdään kohdassa 
Public/Optional setting ja
valitsemalla sieltä alalehti 
Power on. Ikkunassa valitaan 
Custom char ja Alla oleville
kahdelle riville kijoitetaan OMA
KUTSU ja toiselle riville sana
RADIO. Näin sammuttamalla ja
uudelleenkäynnistämällä
radiopuhelin aloitusnäyttö kertoo suoraan, kenen radiosta on kyse.

Kun olet tehnyt asetustiedoston
nimikoinnin itsellesi, sinun tulee
kirjoittaa tiedosto radiolle. Tätä 
varten liität ohjelmointikaapelin
tietokoneen ja radion väliin.
Tämän jälkeen pitää valita
ohjelman ylävalikosta oikea 
portti kohdassa Set, Set port. Itselleni tietokone tarjoaa portteja 1 ja 5. Minun 
tapauksessa ohjelmointiporttina on portti 5. Portti 1 on yleensä aina hiiren portti. 
Ohjelma ei valitettavasti talleta tätä tietoa, eli jatkossakin aina, kun haluat 
käyttää ohjelmointikaapelia, sinun pitää tehdä tämä valinta.



Portin valinnan jälkeen menet
ohjelman yläpalkissa kohtaan 
Program minkä jälkeen
valitset Write to radio.
Ohjelma varmistaa erillisessä
ikkunassa haluatko kirjoittaa
radion muistiin. Kun vahvistat,
että haluat kirjoittaa klikkaamalla OK, aukeaa vielä
kysymys haluatko kirjoittaa Digital caller ID ja/tai
Other Data. Tässä tapauksessa valitaan vain Other
Data ja klikataan OK. Ohjelma ilmoittaa, kun
asetustiedosto on kirjoitettu radiolle. Kun
kirjoitusvaihe on valmis, on DMR-puhelimesi
käyttövalmis. Myöhemmin opastetaan myös Digital
Call List toiminnon käyttö.

ON ERITTÄIN TÄRKEÄ MUISTAA, ETTÄ KIRJOITUKSEN AIKANA EI SAA 
SAMMUTTAA RADIOTA EIKÄ IRROTTAA OHJELMOINTIKAAPELIA!

Digitaaliworkkimisen teoriaa
Pyrin tässä kuvaamaan lyhyesti digitaalisen puheensiirron perusasioita ja 
suosittelen lukemaan myös tämän kohdan, koska pyrin avaamaan keskustelussa 
käytäviä digipuheworkkimisen termejä.

Workkiminen DMR:llä yleensä
DMR-workkiminen ei juurikaan eroa tavanomaisesta puheworkkimisesta. On 
kuitenkin muutama juttu, mitä kannattaa pitää mielessä.

DMR:llä menee hetki, ennenkuin lähete pääsee vauhtiin ja siksi kannattaa 
tangentin painamisen jälkeen odottaa 1-2 sekuntia ennenkuin alkaa puhua. Näin 
tulee varmistettua, että vasta-asema kuulee koko puheen eikä alusta puutu 
muutamaa tavua.

DMR:llä puhe muutetaan lähetyspäässä analogisesta digitaaliseksi ja 
vastaanottopäässä digitaalisesta takaisin analogiseksi. Tässä yhteydessä 
puhekaistasta poistetaan joitain vähemmän merkityksellisiä taajuuksia ja 
vastaavasti korostetaan toisia. Siksi puhe ei aina kuulosta luonnolliselta. Jos 
sitten vielä matkan varrella hukkuu joitain bittejä, ääni saattaa kuulostaa jopa 
humalaisen ääneltä tai pahimmillaan vastaanotetaan ”pikselimössöä”, josta ei saa
mitään selvää.

Käsikapulaan on ohjelmoitu vuoropiippaus, joka kuuluu rigissä noin 2 sekunnin 
jälkeen siitä, kun lähettävä asema on lopettanut lähettämisen. Tämä piippaus 
tulisi odottaa, koska näin mahdollistetaan breikkareiden pääsy mukaan 



keskusteluun ja vältytään toisen päälle puhumisesta. Jos tangenttia painetaan 
liian aikaisin radio ilmoittaa kanavan olevan varattu, eikä lähetä.

Suorien QSOjen workinta
Suomessa suorien digi-QSOjen workkimista varten on varattu muutama 
simplekskanava 2m:ltä ja 70cm:ltä.

Taajuus Käyttö
145,375 MHz 2m digipuhekutsukanava
144,825 MHz simpleks kanava
144,8375 MHz simpleks kanava

434,400 MHz 70cm digipuhekutsukanava
434,4125 MHz simpleks kanava
434,425 MHz simpleks kanava
434,4375 MHz simpleks kanava
434,450 MHz simpleks kanava

Kutsumerkin käyttö DMR-liikenteessä
Radioamatöörimääräys määrää, että kutsumerkki on lähetettävä yhteyden alussa 
sekä vähintään kerran 10 minuutissa. DMR-puhelimessa on ns. digital call list, 
joka osaa muuttaa DMR-ID-numerot kutsumerkeiksi radion näytölle. Tämän 
vuoksi oman kutsun jatkuva toistaminen on turhaa, koska näytöstä näkee, kuka 
milloinkin lähettää. Riittää aivan mainiosti, kun noudattaa määräyksen antamaa 
ohjetta.

Mikäli laitteen näytölle tulee usein pelkkä DMR-ID-numero, kyseinen lista on 
puutteellinen tai vanhentunut ja se tulisi päivittää. Miten tämä tehdään, 
selostetaan myöhemmin.

DMR-verkon rakenne
DMR-verkossa on käytännössä kaksi osaa. Ensimmäinen on käsikapuloilla ja 
autokoneilla käytettävä radioverkko ja toinen on internetissä oleva Brandmeister-
verkko. Nämä kaksi verkkoa liittyvät toisiinsa DMR-toistinten ja -hotspottien 
avulla, jotka voidaan mieltää radiotien ja internetverkon rajapinnoiksi. 
Käytännössä radioverkon välityksellä kerrotaan Brandmeisterverkolle, mihin 
puheryhmään ja mihin aikaväliin (vain toistinasemat) lähetettävä ja 
vastaanotettava puhe halutaan kohdistaa. Siksi esimerkiksi Riihimäen DMR-
toistimen kautta voidaan pitää yhteyttä esim. Lapin läänin puheryhmän OH9 
toistimiin ja hotspotteihin ilman, että muu Suomi häiriintyy yhteydestä. Samaan 
aikaan esim. Nurmijärven DMR-toistimen kautta voidaan pitää yhteyttä 
Ahvenanamaan OH0 QSY-puheryhmään. Tästä on alla kerrottu tarkemmin. Tärkeä
on vain ymmärtää, ettei paikallisen DMR-toistimen yhteydenpitomahdollisuudet 
rajoitu toistimen radiokuuluvuusalueeseen.



Maailmanlaajuinen DMR-verkko
Maailmanlaajuista DMR-verkkoa ohjataan Brandmeister palvelinten avulla. 
Suomessa hotspotit ja toistinasemat kytketään palvelimelle, jonka osoite on 
brandmeister.dmr.fi . Brandmeister palvelimelle tulee rekisteröityä ja määritellä 
henkilökohtainen salasana, mikäli haluaa liittää oman hotspotin verkkoon. 
Henkilökohtaisen salasanan asettaminen tehdään rekisteröitymällä Brandmeister-
palvelimelle osoitteessa http://www.brandmeister.network/ . 

Itse workkiminen on jakautunut puheryhmiin, joissa voi samanaikaisesti pitää 
yhteyksiä toisiaan häiritsemättä. Tämä mahdollistuu käytettävien aikavälien (time
slot) avulla, mistä myöhemmin tarkemmin.

Usein kuulee ihmisten pohtivan, pitääkö workkiessa pitää Brandmeister 
palvelimen viimeksi kuullut (last heard) nettisivua auki. Sivulta saa toki jonkin 
verran teknistä tietoa ja näkee, kuuleeko verkko oman aseman, mutta workkia 
voi ihan hyvin ilmankin tätä sivua.

Puheryhmät

Suomen pääpuheryhmä 244
Tämä puheryhmä on se, joka tavoittaa kaikki Suomen toistinasemat ja hotspotit. 
Itse miellän sen jonkinlaiseksi kutsukanavaksi, jolta tulisi siirtyä jollekin lukuisista
muista puheryhmistä, joita löytyy piirinumeroiden ja alueiden mukaan.
Puheryhmän 244 asetuksissa pitää muistaa, että ryhmässä liikennöidään 
toistinasemien kautta aina aikavälissä TS1. Kaikissa muissa puheryhmissä 
käytetään toistinaseman kautta workkiessa aikaväliä TS2. Näin toistinasemalla 
voidaan samanaikaisesti pitää kahta eri yhteyttä. Toista 244:llä ja toista jollain 
satunnaisella puheryhmällä.

Tässä puheryhmässä kannattaa välttää turhaa tangentin painelua, koska jokainen
painallus avaa toistasataa toistinasemaa ja hotspottia ympäri Suomen ja on näin 
melkoinen häiriö, kun puheryhmää päivystävien amatöörisiskojen ja -veljien 
radiot rapsahtavat ja piippaavat.

Kanta-Hämeen puheryhmä 24433
Puheryhmästä 244 on kerhomme alueella näppärää siirtyä esim. Kanta-Hämeen 
puheryhmään 24433, missä yleensä on rauhallista ja siellä voi harrastaa 
”rätinpurentaa” häiritsemättä koko Suomea. Puheryhmän nimi asetustiedostossa 
on ”D-OH KANTA-HÄME”. Toki mikä tahansa muukin puheryhmä käy tähän ihan 
hyvin.

http://www.brandmeister.network/


Puheryhmä WorldWide 91
Puheryhmä 91 on maailmanlaajuinen puheryhmä. Siksi ei varmaankaan ole 
yllätys, että ko. puheryhmä on melko ruuhkainen. Ryhmän puhekielenä on 
englanti, mutta säännöllisesti kuuluu myös muita kieliä.

Tässä puheryhmässä on lauantaisin klo 16:00 UTC alkaen world wide checkin-
tapahtuma, jossa meklari (net controller) käy tietyn skeeman mukaan läpi koko 
maapallon alueittain. Suomi on yksi erillinen alue ja kun on suomalaisten vuoro, 
meklari kuuntelee kuittauksia suomesta. Kuittaus tehdään toistamalla oma 
kutsumerkki kahdesti käyttäen englanninkielisiä foneettisia aakkosia. Minä 
esimerkiksi kuittaisin ”This is Oscar Hotel Three(3) November Kilowatt, Oscar 
Hotel Three November Kilowatt”. Aika-ajoin meklari lukee siihen asti kuulemansa 
kuittaukset. Suomen osalta kuittauksia kuunnellaan yleensä 3-4 kertaa. Jos 
kuulet oman kutsusi lueteltavan, kuittauksesi on mennyt perille. Jos haluat 
myöhemmin tarkastella meklarin lokia tai kaipaat muuta lisätietoa, löydät ne 
osoitteessa http://www.worldwidechekin.net/ . Palvelu on englanninkielinen.

OHx-, OHx QSY ja alueelliset OH-puheryhmät
Kuten aiemmin esitin, OH-puheryhmästä 244
kannattaa siirtyä juttelemaan johonkin toiseen
puheryhmään. Tätä varten löytyy vanhojen
piirinumeroiden mukaiset puheryhmät (esim. OH1,
OH2, OH3… jne.). Näiden lisäksi valmiina löytyy
myös ns. QSY-puheryhmät (esim OH1 QSY, OH2
QSY… jne.). Molempia voi käyttää vapaasti, toki
huomioiden muu liikenne.

Lisäksi löytyy kasa alueellisia tai paikallisia
puheryhmiä kuten esim. edellä esitelty Kanta-
Häme-puheryhmä. Näidenkään käytössä ei ole
erikseen mitään käyttörajoituksia vaan niiden
tarkoituksena on lähinnä helpottaa yhteisten
puheryhmien löytymistä suppeammalla alueella
kuin koko Suomi tai piiri.

Muut puheryhmät
Brandmeister palvelussa löytyy lukematon määrä
puheryhmiä. Lukuisat liittyvät eri kieliin tai
maantieteellisiin alueisiin. Mukana on myös
tekniikka- ja testauspuheryhmiä. Asetustiedostoon on koottu kattava määrä eri 
puheryhmiä, joita voit selata puheryhmän vaihdosta kertovassa osassa olevan 
ohjeistuksen mukaan.

http://www.worldwidechekin.net/


Papukaija palvelu 244997
Papukaija ID-numerolla 244997 (D-Papukaija) on tarkoitettu kokeiluun, kun 
halutaan varmistaa esim. oma äänenlaatu tai esim. mikki gainin taso. Ideana on, 
että puhut haluamasi testaustekstin ja noin parin sekunnin viiveellä papukaija 
toistaa sanomasi. Tämä on tosiaan näppärä tapa, kun haluaa varmistua oman 
lähetteen puhtaudesta.

Hotspot workkiminen
Hotspot on pienitehoinen tukiasema, joka antaa mahdollisuuden päästä radiotieltä
internetverkossa oleviin puhekanaviin, kun esimerkiksi sijaitset toistinasemien 
kuuluvuusalueen ulkopuolella. Voidaan sanoa, että hotspot on eräänlainen 
simpleks toistinasema. Tällaisen hotspotin asentamista varten ei tässä anneta 
tällä hetkellä valmista ohjetta, mutta muutama yleistieto kuitenkin, koska 
hotspotin asentamiseen laitteen mukana tulee yleensä pikaohje laitteen 
käyttöönottoa varten.

Suomessa hotspotteja varten tulee valita joku seuraavista 2m tai 70cm 
taajuuksista, jotka on varattu hotspot-käyttöön:

Taajuus
144,850 MHz
144,8625 MHz
434,4625 MHz
434,475 MHz
434,4875 MHz

Käytettäessä hotspottia, asetustiedoston aikaväliasetuksella (TS1/2) ei ole 
merkitystä. Mielestäni kannattaa kuitenkin myös hotspotin kautta liikennöidessä 
asettaa aikavälit toistinasemille annettujen suositusten mukaan, niin aikavälin 
valinta tapahtuu automaattisesti, eikä sitten toistinasemilla workkiessa tule 
virheitä/vahinkoja, jotka häiritsevät muiden yhteydenpitoa.

Toistinasemaworkkiminen
Toistinasemaworkkiminen ei sinänsä poikkea paljoa hotspot workkimisesta. 
Teknisesti ero on siinä, että toistinasema on ns. fulldupleks lähetinvastaanotin, 
jossa toistinasema vastaanottaa ja lähettää samanaikaisesti, kun hotspot lähettää
ja vastaanottaa vuorotellen. Lisäksi toistinaseman kautta voidaan pitää kahta eri 
QSOa samanaikaisesti. Tämän mahdollistaa aiemmin mainittujen aikavälien (time
slot) käyttäminen. Toinen aikaväleistä, eli aikaväli TS1 on varattu OH-
puheryhmälle 244 ja kaikkia muita puheryhmiä varten on varattu TS2. 
Toistinaseman kautta workittaessa radio tarkastaa aina ensin, kuuleeko 
toistinasema ja mikäli olet kuuluvuusalueen ulkopuolella radio ilmoittaa siitä.

Toistinasemaworkkimisessa on tärkeää huolehtia, että aikaväliasetus on aina 
oikea! Toistinasemalla voidaan siis workkia samanaikaisesti puheryhmässä 244 



sekä yhdessä toisessa puheryhmässä. Sen sijaan kahta eri aikaväli TS2sta 
käyttävää puheryhmää ei voi workkia samanaikaisesti.

Asetustiedostoon ohjelmoidut toiminteet
Kerhon sivuilta jaettaviin asetustiedostoihin
on määritelty erilaisia toiminteita, jotka
vaikuttavat radiopuhelimen eri painonappien
toimintoihin. Nämä on pyritty ohjelmoimaan
niin, että kaikki tärkeät radion toiminnot on
ohjattavissa painonappien kautta. Radion
painonappien ominaisuuksiin kuuluu, että
saman painonapin taakse on saatu kaksi eri
toimintoa. Toiminto yksi saadaan painonapin
lyhyellä painalluksella ja toiminto kaksi
pitkällä painalluksella. Pitkä painallus tulee
kestää 2 sekuntia.

PF1 (lyhyt) – Analogiliikeenteen ripiitterin
avauspiippa
PF2 (lyhyt) – Aikavälin vaihto TS1/TS2
PF3 (lyhyt) - Tehon säätö
PF3 (pitkä) - Akkujännitteen näyttö
P1  (lyhyt) – Vaihto A- ja B-VFO vaihto
P2 (lyhyt) - GPS päälle/pois

Puheryhmän vaihtaminen
Puheryhmän vaihto tapahtuu
valitsemalla näytöltä List
(punainen painonappi), minkä
jälkeen ylös/alas-napilla
valitaan haluttu puheryhmä. Sen
jälkeen painetaan Select (vihreä
painonappi), jolloin rigin näytölle
aukeaa Options-ikkuna jossa 
mennään jälleen ylös/alas-
napilla kohtaan Select Contact ja painetaan 
Select. Tämän jälkeen painetaan tangenttia, jotta
hotspot- tai toistinasema tilaa valitun puheryhmän 
ja valittu puheryhmä on nyt aktiivisena.

Huom!!! Toistinaseman kautta workittaessa pitää
vielä varmistaa, että aikaväli on valittu oikein (TS1
OH-ryhmä 244:lle tai TS2 muille puheryhmille).
Aikavälin saat vaihdettua painamalla lyhyesti PF2-
painonappia, minkä painalluksen jälkeen näytössä näkyy kumpi aikaväli on 
valittu.

PIKANAÄPPÄIMET

PF1 Lyhyt TBST Send 1750
PF2 Lyhyt Slot Switch (aikaväli)
PF3 Power
P1 Lyhyt Pääkanava (ylä/ala)
P2 Lyhyt GPS On/Off

PF1 Pitkä Off
PF2 Pitkä Off
PF3 Pitkä Akun jännite
P1 Pitkä Off
P2 Pitkä Off

* Näppäinlukko ON
Menu * Näppäinlukko OFF



Digitaalisen kutsuluettelon päivittäminen
Käsikapulassa on toiminto, joka muuttaa vastaanotetut DMR-ID-numerot laitteen 
näytölle kutsumerkiksi ja nimeksi. Tätä varten laitteen digitaalista kutsuluetteloa 
(Digital Caller ID) on aika-ajoin päivitettävä. Tämä tapahtuu rigin 
ohjelmointisoftan avulla.

Ensiksi on haettava ajantasainen luettelotiedosto osoitteesta 
http://www.dmrcontacts.com/ . Itse käytän nettisivun valintamahdollisuuksista 
ensimmäistä ”Default display setting”-vaihtoehtoa. Kun tiedosto on ladattu 
painamalla Download, se pitää tuoda ohjelmointisoftan sisälle.

Kutsumerkkitiedoston tuontia varten
valitaan ohjelman ylävalikosta Tool ja
sieltä Import. Aukeavasta ikkunasta
tuplaklikataan rivin Digital Call Id
perässä olevaa kenttää, jolloin aukeaa
Windowsin tiedostohallinta, mistä jälleen
tuplaklikkaamalla äsken ladattu tiedosto.

Sen jälkeen klikataan ikkunan alareunassa olevaa Import file painonappia. 
Ohjelma varmistaa vielä tiedostomuodon, mikä vahvistetaan klikkaamalla OK. 
Tämän jälkeen uudet tiedot Digital Caller Id-tiedot kirjoitetaan radion muistiin, 
kuten ohjeen alkupuolella on opastettu. Nyt kirjoituksen sisältöä kysyttäessä 
pitää valita, että halutaan nimenomaan kirjoittaa nämä päivitetyt 
kutsumerkkitiedot.

http://www.dmrcontacts.com/
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