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Vad är hotspot enligt Wikipedia 

• Hotspot benämns en plats med publik 

WLAN-täckning, det vill säga ett område 

där man kan ansluta sin wifi-utrustade 

enhet till en trådlös accesspunkt. Hotspots 

finns ofta i anslutning till järnvägsstationer, 

hotellrum och flygplatser, men även vid 

privata hus 

http://sv.wikipedia.org/wiki/WLAN
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Accesspunkt
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Vad är Hotspot enligt D-Star 

• D-STAR Hot Spot är ett program för dator 

som skapar en D-STAR ”närvaropunkt" 

(eller hotspot) genom att använda en 

analog radio och en GMSK nod adapter. 

Hot spot skapar RF tillgång till D-STAR-

nätverk. Med en hotspot kan du använda 

din D-STAR radio (IC-91AD, ID-51, etc.) 

för att lyssna på och prata med alla DPlus 

utrustad D-STAR repeater eller reflektor. 
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Vad pratar vi om? 

Hotspot 

protokoll.ppt
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Startskott för projektet 

HJÄLP!  

1. Kan inte höra SK3BG D-Star repeater i 

Torpshammar eller i Sundsbruk 

– QTH JP82DL och JP82QK är i radioskugga map 

SK3BG på Klisberget 

– 20 meters mast hjälper inte 
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2. Under min resor vill koppla up mig till kompisarna 
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Pengarnas värde sjönk dramatiskt under hyperinflationen i Tyskland 1923 på nolltid under den ekonomiska krisen. Kvinnan eldar 

här upp sina sedlar eftersom de var värda så lite att det var billigare att elda med pengar än att köpa ved. 

 

3. Pengar 
För dyrt att bygga en fullfjädrat repeater 
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Riktlinjer för design 

• Färdiga köpta komponenter eller färdiga produkter från 
hamchacks skrotlåda 

• All mjukvara är gratis  

• Ingen eller ytterst lite konfigurering 

• Ingen lödning 

• Wifi- och fast ethernet koppling 

• Skall vara lätt att ta med sig (Mobilt) 

• Få eller inga modifieringar i köpta komponenter 

• Leverantörssupport för hård- och mjukvaran 

• Skall vara enkelt att bygga (Hotspot for Dummies) 

• Får inte kosta mer än 2000SEK 

”Billig och bra” 
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Risk att det blir annat än tänkt 
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Design 

• Det visade sig att det fanns flera sätt att 

implementera hotspot med köpta 

komponenter men fokuserade att ta fram 

lösningar för fasta och mobila hotspot 
– Separat nod adapter med hårdvara och firmware.  

Kan anvandas för simplex nod eller repeater. 

– Kombinerad nod adapter med radio och eller dator. 

Kan anvandas för simplex nod eller repeater. 
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Ide! 

• Använd billiga färdiga köpta ”datorer” 
tillsammans GMSK-modem för att komma åt D-
star . 
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Marknadsundersökning – Gott om  

kandidater för köpa komponenter 
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D-Star Hot Spot design 

Radio 
Node 

Adapter*) 
Dator 

*) Node Adapter = A GMSK Modem or GMSK Node Adapter board 

Vad är Hotspot enligt D-

Star 

• D-STAR Hot Spot är ett program 

för dator som skapar en D-STAR 

”närvaropunkt" (eller hotspot) 

genom att använda en analog 

radio och en GMSK nod adapter. 

Hot spot skapar RF tillgång till D-

STAR-nätverk. Med en hotspot 

kan du använda din D-STAR 

radio (IC-91AD, ID-51, etc.) för 

att lyssna på och prata med alla 

DPlus utrustad D-STAR repeater 

eller reflektor. 
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D-Star Hot Spot design – system diagram 
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Design alternativ 

Alt 1 

Alt 2 

USB 

Dator 

Dator 

Radio Node Adapter 
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Bestämde tillverka båda för att kunna validera  

Hotspot för Dummies 
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Såhär blev det   

komponeneter efter design 
Alt 1 

• DVRPTR Node adapter från Bruce Given, VE2GZI. 

• Yeasu FT817 5W med 9k6 in/ut anslutning 

• Raspberry PI  

• G4KLX D-Star repeater appliance (Körklar Linux paket med 
repeater/hotspot mjukvaran och VNC remote desktop host)  

• VNC mjukvara 

• SD-kort laddningsprogram 

• BelkinN150 Wifi adapter 

• 9K6 kabel mellan DVRPTR och Radio 

• USB kabel mellan DVRPTR och Raspberry Pi 

• 5v mini usb laddare för raspberry 

• 9v nätadapter för DVRPTR 

• SD kort 

• RJ45 kabel till router 

 

• Den DVRPTR_V1 kortet är en Digital Voice Modem (GMSK) baserad på en 
kraftfull 32-bitars AVR mikrokontroller, designad av Jan Alte DO1FJN. 
Alla DV-funktioner är implementerade i mjukvara, vilket möjliggör ytterligare 
funktioner som kan läggas till. 
Koden är öppen källkod och är tillgänglig för utveckalre. 

 

Alt 2 

• DVMega  Dualband radio Från Guus Dooren PE1PLM 

• Raspberry PI  

• Arduino UNO 

• G4KLX D-Star repeater appliance (Körklar Linux paket med 
repeater/hotspot mjukvaran och VNC remote desktop host)  

• VNC mjukvara 

• SD-kort laddningsprogram 

• BelkinN150 Wifi adapter 

• USB kabel mellan DV Dualband radio och Raspberry Pi 

• 5v mini usb laddare för raspberry och Arduini Uno+DVMegakort 

• SD kort 

• RJ45 kabel till router 

 

• DV Dualband radiomodul har en 10mW UHF och VHF transceiver ombord. I 

kombination med en Arduino du gör din egen fristående dual band hotspot. 

Denna modul tillsammans med AMBE3000 utgör grunden för en 

självistallerande D-Star kit transceiver. Denna modul är kompatibel med 

Arduino UNO eller MEGA  

  

 

 

Alt 1 

Alt 2 

USB 

Radio Node Adapter Dator 

Dator 

Varför dessa prylar?  
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Då var det dax att handla... 

Ca 80% av prylar kunde köpas från köpcentrum! 

Order 
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Alternativ 1 – DV-RPTR 
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Alternativ 1 – DV-RPTR 

Gör såhär 
• Ladda SD-laddningprogram 

• Ladda SD-kortet med G4LXK mjukvara från web  

• Stoppa kortet in i Raspberry Pi 

• Ladda och installera VNC i din PC  

• Koppla Radio med DVRPTR-node med USB kabel 

• Koppla DVRPTR med Raspberry Pi med USB kabel 

• Koppla Raspberry Pi till Router 

• Koppla strömmen till DVRPTR node  

• Koppla strommen till Raspberry Pi 

• Slå på radio och ställ frekvens och mode 

• Starta VNC koppling  

• Konfigurera D-start repeater (call, qth etc)  

• Starta om Raspberry Pi 

 

 

KÖR 
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DVRPTR-Raspberry Pi installation 
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DVRPTR-Raspberry Pi installation 
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Alternativ 2 – DVMega 
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Alternativ 2 – DVMega 

 Gör såhär 
• Ladda SD-laddningprogram 

• Ladda SD-kortet med G4LXK mjukvara från web  

• Stoppa kortet in i Raspberry Pi 

• Ladda och installera VNC i din PC   

• Koppla DVMega med Raspberry Pi med USB kabel 

• Koppla Raspberry Pi till Router 

• Koppla strömmen till Raspberry Pi 

• Starta VNC koppling  

• Konfigurera D-start repeater (call, qth etc)  

• Starta om Raspberry Pi 

 

 

KÖR 
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Erfarenheter DV-RPTR Hot Spot 

bygget 
• Standard setup kräver 2st Power Supply en på 5V en 9V 

• Kräver ordentlig PS att ge ström till kortet 9V 

• Tog lite tid att hitta rätt audio level (några QSO med EFS) 

• Enkel att koppla till 9k6 radio 

• Support 
– Bruce Given, VE2GZI svarade på mail-frågor med snabb retur  
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Erfarenheter DV-RPTR Hot Spot 

drift 
• Funkade på första försöket på fast Ethernet 

• WiFi måste dras igång och konfigureras när du är i kopplad till fast Ethernet 

• Eftersom radio är fristående från nod adapter kan vilken som helst ”9k6 radio” 
användas och därmed kan också uteffekt styras. 

• Lite klumpig för portabel dock kan tas med på resor om man skall släpa en rigg med 
sig 

• Kontinuerlig drift utan avbrott månader 

• Räckvidd med 5 Watt (FT-817) 
– Gummipinne 1 km 

– Utomhusantenn E14 sträckan Stöde-Fränsta 

– Utomhusantenn  Birstadalen 
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Erfarenheter DVMega Hot Spot 

Bygget 
• Funkade inte alls i början ( Fick som först en ny version av DVMega) 

– Otydliga instruktioner hur USB-port skall användas.  

– Ville inte kommunicera med RASPBERRY PI 

– Bluethooth ville inte kommunicera  

– Wifi ville inte kommunicera 

– Gjorde omstart av sig självt då och då 

Hade många mailväxling  

– Fel i instruktioner ang vilken drivrutin skall användas för USB 

– Kräver ordentlig PS att ge ström still RPI, Arduino och DVMegakortet 

– SD kort blev ”konstig” beroende på vilket laddprogram användes  

• Skickade tillbaka till PE1PLM Guus med felrapport 
• Support 

– Guus Dooren PE1PLM svarade på frågor med snabb retur och öppen för felhjälp 

 



SM3LDP 

32 

Erfarenheter DV Mega Hot Spot 

drift 
• Efter fixar och retur 

– Funkar hur bra som helst med Wifi eller fast anslutning 

– Kontinuerlig drift utan avbrott månader 

– Funkar bra som /Prortable/Mobil  
• Abbonemang/Operatörsberoende 

– Kan vara täckningsproblem på mobilnätet när man är Mobil/portabel  

– Kräver en bra data-abbonemang (mer data än snack) 

– Räckvidd med 10 mWatt 
• Miniantenn 100 meter 

• Utomhusantenn på hustaket 500 meter 

• Har gjort också tester med 8 el kryssyagi... Hyfsad lång räckvidd 
– 30 meter Aircel 7 coax 

• Har testat HOTSPOT/Mobil på resor och varit aktiv som SM3 (kopplad till DCS10F) 
utan att någon vet var jag är egentligen… 

– Intressant diskussion här borde vara Callsign hantering  

– SM,OE,OH,5B 

– Kan vara besvärligt ibland att koppla till hotellets nät eftersom krävs passord 
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Erfarenheter DV Mega Hot Spot 

drift 
• Att operera som gäst utanför hemma nätet 

– Logga in på t.ex hotellets nät kräver specialare 

–  att du har display på din Raspberry Pi  
• Kan starta scanning på nätet och därefter tillföra passord 

– Att du har en HDMI eller Video kabel och mus med dig för att kunna använda TV som 
monitor 

– Att använda din telefon som router 
• Använda din Mobi telefon som WiFI router 

• Inställningar kan göras redan hemma 
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Erfarenheter för båda 

• Bra att kunna vad ”VNC - Remote desktop control”  

betyder och hur används. 

–  ”G4KLX D-Star repeater” paket är färdiginstallerad för 

Raspberry Pi men att Du behöver installera en VNC Klient i din 

dator.  

– Behövs för att göra din konfiguration dvs ange din call, QTH, 

Locator och några parametrar 

– WiFi config måste göras  

     med fast koppling  
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Gick det bra? 

• Det gick fort att få ihop vad som skall 

sättas ihop 

• Att hitta vad som skall läsas tog tid 

• Att förstå vad som lästes tog tid 

• Att hitta allt som skall laddas 
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Budget - alt1- DVRPTR 

DV-RPTR modem     650SEK ($100) 

Raspbery Pi       299SEK 

WIFI Belkin N150    149SEK  

USB 2.0 kabel A/A (DV-RPTR-radio)          90SEK 

USB kabel A/Micro B (DV-RPTR-RPI)            25SEK 

SD-kort 8Gb      120SEK 

Nätladdare - Micro-USB             50SEK 

Nätladdare – 9V            200SEK 

Debian OS - G4KLX D-Star repeater appliance       0SEK 

VNC - Remote desktop control                 0SEK 

SD-kort laddningsprogram       0SEK 

========================================= 

      1623SEK + FRAKT 
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Budget - alt2 - DVMEGA 

DVMEGA      650SEK (€69) 

Arduino UNO       219SEK 

Raspbery Pi        299SEK 

WIFI Belkin N150     145SEK  

USB kabel A/B (Arduino-RPI)         25SEK 

SD-kort 8Gb      120SEK 

Nätladdare - Micro-USBi         50SEK 

Debian OS - G4KLX D-Star repeater appliance        0SEK 

VNC - Remote desktop control             0SEK 

SD-kort laddningsprogram           0SEK 

======================================= 

           1508SEK + frakt 
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Tidsåtgång alternativ 1 

• Manualläsning, VNC & G4KLX D-Star repeater  firmware 
       4 timmar 

• Laddning av SD-korting med Firmware  15 min 

• Parametersättning Raspberry(call,frek)  15 min 

• Test          1 timme 

 

• Totalt                     5 timmar och 30 minuter 
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Tidsåtgång alternativ 2 

• Manualläsning, DVMega,VNC & G4KLX D-Star repeater  

firmware         4 timmar 

• Laddning av SD-korting med Firmware  15 min 

• Laddning av Arduino med firmware      5 min 

• Parametersättning Raspberry(call,frek)  15 min 

• Test          1 timme 

 

• Totalt                     5 timmar och 35 minuter 
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Vädering med ”dummies-index” 

Antal 

komponenter

Konfiguration Mobilitet Tid att få 

fungera

Pris Driftsäkerhet Support Summa

DVRPTR 13 2 4 1 3 1 1 25

DVMEGA 10 2 2 3 2 1 1 21

1=Lätt, bra Dummies index  21 (16-40)

5=Svår, dålig 
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Länkar 

Node adaptrar 

• DV-RPTR 

– http://www.dvrptr.net/index.html 

• DVMega 

– http://www.dvmega.auria.nl/ 

Mjukvara 

• Linux souce (Repeater appliance) 

– http://www.westerndstar.co.uk/html/downloads.html 

• Disc Image loader 

– http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

 

http://www.dvrptr.net/index.html
http://www.dvmega.auria.nl/
http://www.westerndstar.co.uk/html/downloads.html
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Bobby Leach, född 1858 i Cornwall, England, död 1925, var den andra 

personen att överleva ett fall nerför Niagarafallen. Han gjorde det i en 

tunna den 25 juli 1911. Han tillbringade sex månader på sjukhus för de 

skador han ådrog sig i fallet. 

Han avled i Nya Zeeland efter att ha halkat på ett apelsinskal. 

Annie Edson Taylor, född 24 oktober 1838 i Auburn, New York, död 29 april 

1921 i Lockport, blev den första personen någonsin att överleva en färd 

nerför Niagarafallen i en tunna den 24 oktober 1901. (112år sedan) 

 

Färden tog cirka tjugo minuter. Tunnans säkerhet hade några dagar tidigare 

testats med katten Iagara som passagerare. Även katten överlevde 

Hästskofallen. Efteråt kommenterade Taylor äventyret för pressen så här: 

Om det så var med mitt allra sista andetag så skulle jag varna alla från att 

försöka sig på denna bravad... Jag skulle hellre ställa mig framför en kanon 

med vetskapen om att den skulle spränga mig i bitar än att göra ännu en 

resa nerför fallen. 


