
Послідовність базової конфігурації DMR радіостанції  
для роботи з ретрансляторами (через хот-спот) в мережі 

DMR-Україна на прикладі BAOFENG 1701 та RD-5R. 
 

Ця інструкція допоможе правильно налаштувати любу цифрову 
радіостанцію для роботи в ефірі. Багато операторів-початківців не повністю 
розуміють принцип роботи мережі, і стикаються з тим, що перше 
програмування цифрового радіо надто складне і заплутане. В таких випадках 
потрібно довго і складно шукати причину того, чому ваша радіостанція не 
зв’язується з ретранслятором, або ви чи вас не чують тощо. 

Тут не описані тонкі настройки і опущена значна частина лайфхаків і 
плюшок. Найголовніші критичні функції виділені синім кольором і є 
обов’язкові. Також вам потрібно буде самостійно розбиратись в англійській 
термінології. У випадку CPS програм від інших виробників назви функції 
будуть схожі або ідентичні, і потрібно буде їх самостійно знаходити. 

Загальні параметри: 

 



Для економії заряду акумулятора рекомендовано увімкнути функцію 
збереження. Як правило є дві галочки – збереження в режимі прийому, і 
збереження преамбули. Преамбула – це короткий цифровий «вступ» до вашої 
основної передачі при роботі через ретранслятор, виконує функцію 
синхронізації. Коротка преамбула може погіршувати синхронізацію з 
ретранслятором. 

Наступним кроком слід вписати ваш персональний DMR ID. 
 

 
 
Далі можна вибрати в якому режимі буде працювати радіо – канальний 

або частотний (VFO). 
Деякі радіо можуть містити настройки сканування, як то час утримання 

каналу Hang Time або режим сканування (по часу/по несучій) тощо. Час 
утримання каналу зручно ставити на 1-3 секунди, щоб насканований канал не 
«втікав» далі при паузах між QSO. 

 
Пункти меню в радіо: 

Дозволяє задавати доступність (видимість) конекретних пунктів в 
основному меню рації. Непотрібні пункти можна сховати, заощадивши місце 
на екрані. Зняті галочки не вимикають ці функції! 

Деякі радіо дозволяють регулювати яскравість/час підсвітки екрану і інші 
параметри. 



 
 

Налаштування функцій бокових клавіш 
Ви можете задати найпотрібніші функції для бокових клавіш. Як правило 

їх є від 1 до 3х, і на кожну кнопку можна задати до двох функцій ( коротке і 
довге натискання) Отже загалом можна вивести до 4 або до 6 функцій. 

Найбільш затребувані: вибір потужності, сканування, індикатор батареї, 
шумодав, VOX, шифрування… 

Як правило можна виставити час, при якому спрацьовує довге натискання 
(в межах 0,5-2 секунди). 



 
 

Шифрування 
Шифрування в радіоаматорському зв’язку є поза регламентом. Тобто не 

дозволяється його використання. Тим не менш це можна застосувати в 
приватних розмовах поза роботою в р/а ефірі. 

Кожне радіо має свій тип шифрування і використовує ключі різною 
розрядністю. Як правило різні моделі радіостанцій не сумісні між собою. 

Чим довший ключ, тим надійніше шифрування. 



 
Цифрові контакти 

Додавання цифрових контактів найбільш складна і трудозатратна 
процедура. Вам потрібно внести всі групові контакти обов’язково, і 
рекомендовано внести персональні контакти. Якшо останні не будуть 
запрограмовані, ви просто не будете бачити ім’я оператора, який викликає, 
або не зможете провести приватний виклик. 

Внесіть бажані українські розмовні групи: 
Основні групи 

Україна-DIGI 2555 

Місцева 9 

Українська 255 

Транскарпаття 25599 

Регіональні групи 

М. Київ 25501 

Вінницька 25502 

Волинська 25503 

Дніпропетровська 25504 

Донецька 25505 

Житомирська 25506 

Закарпатська 25507 

Запорізька 25508 

Івано-Франківська 25509 

Київська 25510 

Крим 25511 

Кіровоградська 25512 

Луганська 25513 

Львівська 25514 

Миколаївська 25515 

Одеська 25516 

Полтавська 25517 

Рівненська 25518 

Сумська 25519 

Тернопільська 25520 

Харківська 25521 

Херсонська 25522 

Хмельницька 25523 

Черкаська 25524 

Чернігівська 25525 

Чернівецька 25526 

М. Севастополь 25527 

Внесіть бажані міжнародні розмовні групи: 



Міжнародні групи першої категорії: 
TG1  Глобальні та короткі виклики QSQ, статична група 
TG91  Міжнародна динамічна група 
TG10, 910 Міжнародні QSO на німецькій мові, 910 - динамічна група 
TG11, 911 Міжнародні QSO французькою мовою, 911 - динамічна група 
TG12  Міжнародні QSO на голландському мовою 
TG13, 913 Міжнародні QSO англійською мовою, 913 - динамічна група 
TG14, 914 Міжнародні QSO іспанською мовою, 914 - динамічна група 
TG15, 915 Міжнародні QSO португальською, 915 - динамічна група 
TG16  Міжнародні QSO на італійській мові 
TG17  Міжнарод. QSO англ.-скандинавською (датська, шведська, фінська) 
TG18  Міжнародні QSO російською мовою 
TG19  До цих пір без розподілу 
TG110 Спільна динамічна група загального застосування 

Європейські групи: 
TG2, 92 Виклики та короткі QSO у Європі, 92 - динамічні групи 
TG3, 93 Передбачено майбутні перехресні зв'язки з іншими континентами 
TG20  Німеччина, Австрія, Швейцарія, мова німецька, позначення DACH 
TG920 Німеччина, Австрія, Швейцарія, динамічна група 
TG21  Франція, Швейцарія та Бельгія, QSO французькою мовою 
TG22  Голландія та Бельгія, QSO на голландською мовою 
TG23  Великобританія та Ірландія, QSO англійською мовою 
TG24  QSO іспанською мовою 
TG25  QSO португальською мовою 
TG26  QSO італійською мовою 
TG27  Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія, QSO на скандинавських мовах 
TG28  QSO російською мовою 

Деякі країни в мережі DMR: 
202 Греція 
204 Нідерланди 
206 Бельгія 
208 Франція 
214 Іспанія 
222 Італія 
226 Румунія 
228 Швейцарія 
230 Чехія 
231 Словаччина 
232 Австрія 
235,2350Великобританія 

238 Данія 
240 Швеція 
242 Норвегія 
244 Фінляндія 
2501 Росія 
255 Україна 
260 Польща 
262 Німеччина 
268 Португалія 
270 Люксембург 
284 Болгарія 
286 Індія 

302 Канада 
311 США 
334 Мексика 
441 Японія 
454 Гонконг 
502 Малайзія 
505 Австралія 
537 Папуа Нова Гвінея 
655 Півд. Африка 
724 Бразилія 
730 Чилі 
734 Венесуела



 
Внесіть персональні контакти радіоаматорів України, або тих, з ким 

збираєтесь спілкуватись. Для цього зручно користуватись базою даних 
користувачів DMR https://ham-digital.org/dmr-userreg.php?usrid=255 

Деякі радіостанції окрім ручного вводу підтримують імпорт та експорт у 
CSV файл. Маючи навики роботи з MS Excel не складно сформувати файл, у 
якому будуть внесені сотні таких контактів одним махом. Дя цього слід 
спочатку зробити експорт кількох контактів у програмі CPS, після цього 
відкрити файл у текстовому редакторів, щоб зрозуміти структуру самого 
файлу, а далі за допомогою Excel наповнити його контактами. Як правило такі 
файли мають розширення *.csv, а стовпці у них розділені комами. 

Крім того існують альтернативні прошивки (як наприклад MD380toolz), в 
яких є альтернативний метод внесення контактів, через так званий файл 
UserDB. Програми, які обслуговують ці прошивки як правило самостійно 
скачують базу даних з інтернету і записують її в окремо виділену пам’ять 
радіостанції. В такому файлі може бути десятки і сотні тисяч контактів. 
  

https://ham-digital.org/dmr-userreg.php?usrid=255


Список груп прийому (групи прослуховування) 
Другим критично важливим кроком буде додавання внесених раніше 

груп в списки прийому (групи прослуховування, rx list тощо). 
Як правило достатньо сформувати одну прийомну групу (список), і 

включити туди всі розмовні групи (TG), які ви хочете приймати на 
ретрансляторах чи хот-споті. Відсутність конкретної групи унеможливить її 
прослуховування. УВАГА! Це найбільш поширена проблема серед новачків! 

Ця функція може використовуватись для більш гнучких налаштувань зон і 
каналів, нею можна відсікати небажані групи. 

Ця функція не актуальна для тих, у кого є так званий promiscuous mode. 
Або функція not match group. Дані функції дозволяють приймати увесь трафік 
в таймслоті без контролю, що для радіоаматора є досить зручним рішенням. 

 



Налаштування окремого каналу 
Третім найскладнішим кроком буде правильне формування налаштувань 

кожного окремого каналу. 
Вам потрібно внести обов’язкові параметри: 
• робочі частоти ПРМ і ПРД. 
• номер таймслоту, який ви використовуєте 
• встановіть колірний код 1 
• виберіть Rx-групу 
• вкажіть цільовий контакт — розмовну групу або приватний виклик. 
 

 
Таймслот це логічний канал на фізичному радіоканалі. DMR має два 

логічних канали одночасно і незалежних фізично на одному ретрансляторі. 
Вони так і називаються TS1 і TS2. Кожна станція передає «пакетами», в паузах 
між якими інша станція на іншому таймслоті також передає імпульсами. Це 
відбувається без взаємних перешкод, тому і виходять два логічно абсолютно 
незалежні канали, хоча фізично ретранслятор один і той же. Завдяки цьому 
відбувається одночасно економія частотного ресурсу і дворазове підвищення 
пропускної здатності одного ретранслятора. 

В радіоаматорів України на другому слоті зазвичай використовується 
група TG2555 (Україна - DIGI) — загальнонаціональна виклик-група. Вона 



використовує рекомендований TS2. Інші групи не бажані на TS2. 
Рефлектори, місцеві зв’язки (TG9), і регіональні та динамічні групи 
рекомендується використовувати на TS1. Але остаточно все залежить від 
кожного окремого ретранслятора чи хот-спота, де власник на свій розсуд 
чи згідно правил мережі Brandmeister розподіляє групи між слотами. 

Колірний код (СС) подібно до CTCSS або DCS, критерій, за яким 

можливий поділ користувачів на певні групи. В аматорській практиці 

зазвичай не використовується, але при програмуванні станцій необхідно 

вказувати Color Code правильно, як це потрібно для кожного конкретного 

ретранслятора. 

Приймає значення від 0 до 15. Обов'язковий. Невідповідне встановлення 

параметра CC призведе не тільки до відсутності можливості відкриття 

ретранслятора, а також не можливість його прослуховування, навіть якщо у 

нас правильно встановлена розмовна група. 

Радіоаматорами України як правило використовується СС1. 

 
Цільовий контакт в налаштуваннях — це той контакт, на який буде 

здійснюватися груповий виклик (включаючи виклик локально в межах одного 
ретранслятора) — тобто шукана розмовна група, яка повинна бути 
попередньо прописана в контактах. Або персональний приватний виклик.  

Оскільки для кожного конкретного випадку користуються послугами 
однієї певної розмовної групи — робимо декілька окремих каналів на один і 
той же ретранслятор. У контактах каналу просто встановлюємо 
потрібну нам групу. Очевидний недолік такого рішення — набирається 
багато каналів пам'яті. А для станцій без клавіатури це взагалі 
безальтернативний варіант. Для тих радіостанцій, на яких можливо ручне 
підключення динамічних розмовних груп з клавіатури, створюємо тільки 1 



канал з локальним викликом (TG9) для одного таймслоту. А групи можна 
підключати вручну кожен раз. 

Який рекомендований мінімум каналів на кожен ретранслятор в своїй 
країні? Залежно від країни та регіону. На прикладі України це TG9 на першому 
таймслоті і TG2555 на другому, тобто два канали на кожен ретранслятор, по 
одному на кожен таймслот. Рекомендовано додати також регіональні групи, а 
також групу домашнього регіону для всіх гостьових регіонів. Вийде три-чотири 
канали на ретранслятор. 

Інші параметри, такі як TOT або рівень потужності кожен встановлює 
відповідно до власних потреб. 

Крім цього рекомендую вказати: критерій передачі – завжди, 
шифрування — вимкнено, зняти галочки навпроти всіх інших функцій 
таких як автосканування, одинокий працівник, talkaround, VOX, RX only 
тощо. Так як будь яка з цих функцій буде викликати проблеми в тих хто 
не розуміє їх призначення, унеможлививши нормальну роботу. 

 
Деякі CPS дозволяють робити імпорт/експорт каналів. Ця функція разом з 

навиками роботи в MS Excel дозволить провести масове внесення чи 
перенесення каналів між радіостанціями.  

 
Списки сканування каналів 

Після сформованих каналів рекомендовано створити списки сканування, 
згідно ваших уподобань. 

Досить зручно формувати списки сканування за діапазонами чи 
приначеннями. Скажімо у вас є калаи PLD, PMR, аналогові та цифрові, 
службові. Логічно за цим же принципом скласти 3-4 списки сканування для 
PMR, LPD, радіоаматорські, службові, місцеві, регіональні (при виїздах в інші 
області). 

Таким чином при перебуванні в PMR каналі логічно вмикати сканування 
PMR каналів, при виїзді в сусідню область — сканування тамтешніх каналів. 

Для цього після створення всіх списків, слід повернутись до попереднього 
кроку, і в кожному окремому каналі вказати потрібний список сканування. 

 



 
Деякі радіостанції мають кілька корисних опцій в налаштуваннях: 
— пріоритетний канал — це канал який має пріоритет під час сканування, 

і періодично перевіряється на наявність активності з заданим мінімальним 
інтервалом. Це такий собі домашній канал. Сюди зручно ставити якусь 
визивну частоту, чи домашню місцеву частоту. 

— канал на передачу — канал, який буде обрано на передачу в режимі 
сканування при натисненні кнопки РТТ. Це може бути як поточний вибраний 
канал, так і останній в якому була активність, чи якийсь фіксований. Зручно 
ставити останній в якому була активність, щоб відповідати в каналі, на якому 
зупинилось сканування. 

— час утримання каналу — (описували в загальних налаштуваннях) час, 
протягом якого сканування буде на паузі на останньому активному каналі. Тут 
зручно ставити 1-3 секунди, що дасть змогу чекати відповідь кореспондента в 
каналі, унеможлививши продовження сканування. Велика кількість каналів в 
списку сканування, а також радіостанції на RDA чіпах сканують досить 
повільно. І за цей час можна пропустити кілька секунд, поки сканування 
повторно зупиниться на тому ж каналі. Ця функція дозволяє не пропускати ці 
секунди. Рації супергетеродинного типу як правило дуже швидко сканують, і 
ця функція не відіграє значної ролі. 



 
Якщо ви не користуєтесь скануванням, ці кроки можна пропустити. 

 
Зони 

Зони — це списки каналів, згруповані за певною приналежністю. Це не 
обов’язкова функція, але зручна для цифрових радіостанцій, оскільки каналів 
як правило дуже багато, і їх треба якось групувати, щоб зручно перемикатись. 

В аналогових радіостанціях це називається банки пам’яті. 
Вам потрібно лише продумати зручне групування і розділити канали між 

зонами. 
УВАГА! Це друга найпоширеніша помилка серед новачків! Якщо ви не 

включите новостворений канал в якусь зону, ви не зможете його вибрати в 
радіостанції. Отже обов’язково додайте усі наявні канали в зони. 



 
Зональне розділення зручно робити за принципом списків сканування — LPD, 

PMR, локальні, регіональні тощо. 

 
Тепер ваше радіо готове до використання! 

Якщо у вас виникли проблеми, перевірте чи все вірно зробили?: 
1. Вказали свій DMR ID 
2. Додані розмовні групи 
3. Групи внесені в списки прийому 
4. В каналі вказані правильні таймлост, цільовий контакт, колірний 

код та список прийому 
5. Канали внесені в зони 

By UR3PDA 2019 
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Налаштування DPRS (цифрового APRS) і передача GPS координат в 
мережі DMR, на прикладі китайських радіостанцій RETEVIS, TYT. 

 
Коротко пояснюємо налаштування DPRS на придбаних вами GPS-раціях. 

Для того, щоб ваш пристрій надсилав інформацію про ваше 
місцезнаходження через DPRS, потрібна DMR точка доступу або ретранслятор 
з підключенням до Інтернету, тому ваш пристрій приватно надсилатиме ваше 
місцезнаходження на ID номер 255999, який ви створите як контакт, і пізніше 
на aprs.fi або aprsdirect.com Ви побачите себе. 

 
Для передачі можна використовувати сервери інших країн, які будуть 

починатись з інших трьох цифр, і як правило закінчуватись на ***999. 
Звертаємо вашу увагу, що різні сервери обробляють інформацію по 
різному! Російський сервер ID 250999 обробляє дані з втратою символів та 
тексту. Деякі інші країни можуть не передавати дані на aprs.fi або 
aprsdirect.com і т. д. Тому якщо у вас виникли якісь труднощі — рекомендую 
для початку змінити сервер. Для китайських рацій є сенс пробувати 
китайський ID 302999! 

 

 
 
16 різних конфігурацій можна зробити на вкладці системи GPS у програмі 

ПК на пристрої, важливим моментом є мінімальний час інтервалу передачі 
GPS координат. Якщо ви в транспортному засобі або пішохід в русі – потрібен 
менший період, але якщо ви стоїте на одному місці — БУДЬ ЛАСКА продовжте 
час до 5 хвилин або 15, пам’ятайте, що відправка даних кожні 60 секунд у 
вашому стаціонарному місці займе ретранслятор, який забезпечує передачу 
даних! Щоб пристрій надсилав ваше місцезнаходження, він повинен 
знаходитися на відкритому майданчику, тобто він повинен отримувати 

aprs.fi
aprsdirect.com
file:///D:/Docs/!!!Racija/!DMR%20рації/aprs.fi
file:///D:/Docs/!!!Racija/!DMR%20рації/aprsdirect.com


інформацію від супутників GPS, якщо ви перебуваєте в будинку, ваш пристрій 
не надсилатиме ваше місцезнаходження, оскільки не може отримувати дані 
від супутників GPS. 

Ви можете активувати DPRS відповідно до інформації на фотографіях, які я 
додав. Будь ласка, також ознайомтесь з описами над і під малюнками. Крім 
того, ми не будемо робити канали для DPRS окремо. Ми вже створили канали 
відповідно до TG, ми дозволимо ці канали для передачі DPRS, канал, який ми 
призначимо, також буде передавати дані з фонового режиму під час 
очікування. 

 

 
 

При створенні каналу для DPRS ми відмічаємо систему GPS "Немає", 
якщо ми встановимо для цього значення 1, ми будемо використовувати 
конфігурацію GPS1 у налаштуваннях GPS, а коли ми виберемо цей канал в 
меню пристрою, GPS автоматично вмикається. Автоматичний запуск не 
годиться, ви можете відкрити його вручну з меню вашого пристрою. Логічніше 
було б його вимкнути.  

Ми робимо поточний канал до розділу GPS Revert, тут можна відправляти 
з іншого каналу для DPRS, але ми дозволили каналу надсилати дані вже під 
час налаштування каналу. Нам не потрібно вибирати. 

 
 
 



 
 

Далі переходимо в розділ самообслуговування Брендмістера. 
https://brandmeister.network/?page=selfcare 

 

 
 
 

https://brandmeister.network/?page=selfcare


Виберіть “Китайське радіо”, виберіть “60 секунд”, виберіть піктограму, яку 
ви хочете для APRS, виберіть APRS позивний-7. Те , що ви пишете в текстовому 
розділі APRS, з’являється в інформаційному розділі, коли ви клацаєте 
піктограму на сайті aprs.fi. 

 

 
 
Виберіть параметр конфігурації, для якого потрібно ввімкнути GPS на 

пристрої та за який час передати дані. 

 
 

Джерело https://antrak.org.tr/blog/retevis-tyt-gibi-gpsli-telsizler-icin-dprs-
ayarlari-nasil-yapilir 

https://antrak.org.tr/blog/retevis-tyt-gibi-gpsli-telsizler-icin-dprs-ayarlari-nasil-yapilir
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Для моделей Mototrbo встановіть наступні параметри у відповідних 
вкладках: 

General: 

 GPS: On 
Network: 

 CAI Network: 12 

 ARS Radio ID: 255999 
Prefered channel settings: 

 ARS: On System/Site Change 

 Enhanced GPS: Off 

 Compressed UDP Data Header: Standard DMR 

 GPS Revert: Selected 

 Data Call Confirmed: On 

 CSBK Data: Off 
 

Настройка APRS для Motorola DP-4801. 
1. В CPS выбираем пункт «Основные настройки». Смотрим чтоб было так 
(только ID ставим свой) 

 



2. Переходим в пункт «Сети». Двигаемся немного вниз и настраиваем 
как здесь: 

 

 
 

Листаем чуть ниже, тут тоже немного подшаманить надо: 
 



 
 
Здесь пока всё. Переходим к настройкам самого канала. 
3. Просто проверяем, чтоб было как на этом фото: 



 



Это ещё не всё. Двигаемся вниз и вправло, туда, где настройки ТХ 
канала, и тоже смотрим чтоб было как на фото: 

 
 
Теперь можно переходить к следующему цифровому каналу и повторить 

третий пункт. 


