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O que é DMR? 

 
O (DMR) foi desenvolvido pela European Instituto de Padrões 

de Telecomunicações (ETSI) e é usado mundialmente por 

usuários profissionais de rádio móvel. 

O DMR é dividido em três camadas. 

• Tier I 

• Tier II 

• Tier  III 

Principais Fabricantes: 

• MOTOROLA – HYTERA – TYTERA – ALINCO – ANYTONE – 

RETEVIS – RADIODDITY - BAOFENG entre outros. 



Modos  

 

 

 
Tier I 

O Tier I é  01 um canal FDMA de 6,25 kHz pouco 

utilizado pois só usa 1 slot 

 

Tier II = Utilizado pelos radioamadores -TDMA de  

12,5 kHz -  2 slots de 6,25 kHz por canal, sendo cada 

intervalo de tempo podendo voz e/ou dados, 

dependendo do sistema e necessidades. 

  

Tier III 

Sistema Trunking em DMR. OBS: Não utilizamos 



 Largura de Banda 
Largura de banda de um sinal de FM analógico é de 25,0 kHz. 

largura de banda DMR (TDMA) é de apenas 12,5 kHz. 

Não apenas ocupa metade do espectro necessário, mas também tem a 

capacidade de transmitir duas conversas separadas ao mesmo tempo.  

Isso é realizado dividindo digitalmente o sinal transmitido em fatias 

alternadas de 30 milissegundos, conhecidas como intervalos de tempo. 



Comparação de banda utilizada 



Identificação dos usuários 

D-STAR DMR Fusion 

Registro requirido  Sim Sim Não 

Identificação do usuário* Prefixo ID Prefixo 

ID mostrado no display do radio Prefixo ID Prefixo 

Opções de texto no display  4 caracteres 

20 caracteres  

Não Não 

* indicativo de chamada é exibida se o recebimento ID e indicativo foi 

programado na lista de contatos do rádio, caso contrário somente o ID 

aparecerá. 

 



Registro ID DMR -   
• É necessario obter o seu ID de RADIO atribuído pela 

Radioid.net, pois ao contrário dos rádios D-Star e 

Fusion,  DMR não transmitem seu indicativo como 

parte do protocolo. 

•  IDs de rádio são números de 7 dígitos ex: 724XXXX 

com os 3 primeiros dígitos representando seu país – 

724=Brasil 268= Portugal    

• Site para registro do seu indicativo:  

    https: //www.radioid.net/ 

• Preencha seus dados e envie foto de sua licença 

Anatel e aguarde a email com seu ID. 



Comparação de especificações 
D-STAR DMR Fusion 

Vocoder (see note) AMBE+ AMBE+2 AMBE+2 

Forward Error Corr. Voice Only Voice Only Voice Only 

Modulação GMSK 4FSK C4FM 

Método Multiplex FDMA TDMA FDMA 

Transmission Rate 4.8 kbps 4.8 kbps x 2 9.6 kbps 

Bandwidth 6.25 kHz 12.5 kHz 12.5 kHz 

Canais suportados 1 2 1 

Standard Developer JARL ETSI Yaesu 

GMSK = Gaussian Minimum Shift Keying 

4FSK  = 4-level Frequency Shift Keying 

C4FM = Continuous 4-level Frequency Modulation 

FDMA = Frequency Division Multiple Access 

TDMA = Time Division Multiple Access 

Nota: Os novos rádios  DSTAR implementam o vocoder no 

chip DSP 



Qualidade  
FM D-STAR DMR Fusion * 

Naturalidade Voz Muito boa Boa Boa Narrow – Boa 

Wide-Muito Boa 

Sinal ruido Varia Não Não Não 

Robustez sincronismo N/A pobre Boa Boa 

Sincronismo 

recuperabilidade 

N/A Poor Boa Boa 

• * Fusion tem dois modos de voz de largura de banda. Wide 

ligeiramente melhores do que o Narrow. 

• Robustez Sincronismo - é a tendência para sair de sincronismo 

• Sincronismo recuperabilidade - é a capacidade de recuperar 

rapidamente . 

• As opiniões aqui mostrados são altamente subjetivo. Sua opinião pode 

ser diferente. 



DMR – Terminologia 

• Talk Groups – Grupos de conversação 

• Zones - 

• Color Code  - 

• Code Plugs - 



TG – Talkgroups 
• Grupos de Discussão (TG) ex: TG724 Nacional 

• Grupos de conversação (TG) são uma maneira 

de grupos de usuários para compartilhar um 

intervalo de tempo (um para muitos) sem 

• distraindo outros usuários no horário. 

• Note-se que apenas um grupo de discussão pode 

estar usando um intervalo de tempo de cada 

vez. 

• Se o seu rádio não estiver programado para 

ouvir uma conversa grupo, você não ouvirá o 

tráfego desse grupo de discussão. 

 



Zones -  

• Os rádios DMR do usuário suportam zonas, uma 

zona é apenas um agrupamento de canais 

individuais. EX: zone 1 - 

• Alguns rádios modelo podem limitar o número 

de canais por zona ex: 16 canais bem como 

limitar o número de Zonas permitidas. 



Color Code - CC  

• Os repetidores DMR usam códigos de cores (CC) 

muito parecidos repetidores analógicos usam 

CTCSS ou DCS. 

• Programar seu rádio para use o mesmo CC que o 

repetidor. 

• Existem 16 CCs diferentes (CC0-CC15). O padrão 

é CC1. 

• O objetivo de usar códigos de cores diferentes é 

quando outros repetidores operando na mesma 

frequência têm áreas de cobertura sobrepostas 



Code plug -   

• O codeplug é simplesmente o arquivo de 

configuração do rádio. 

• Usando o software de programação do cliente 

• (CPS), você configura os canais e parâmetros 

operacionais do rádio e as informações são 

gravadas no rádio. 



Admin Criteria -   

• Os Critérios de Admissão determinam quando 

seu rádio está permitido transmitir. 

• A configuração recomendada para repetidor 

• canais é Color Code Free 

• isso configura o seu rádio para ser educado com 

o seu próprio sistema digital. 

• Você deve configurar  Call Criteria to 

• Follow Admit Criteria. 

 



Hotspots -   
• Quem mora fora do alcance de um repetidor DMR ou deseja 

seu próprio acesso privado a Redes DMR você pode usar um 

HotSpot. 

• Um HotSpot é basicamente uma ponte que interconecta seu 

rádio à Internet para acessar muitas redes diferentes. 

• Os hotspots suportam DMR, Fusion, D-Star, NXDN e P25. 



DMR HTs 

 MotoTrbo – DGP-7550 

 440 MHz band 

 4W 

 Color screen 

 1000 channels 

 

 Anytone 878 

 144/440 MHz  

 GPS 

Bluetooth 

 5W 

 Color screen 

 4000 channels 



DMR HTs 

 Radioddity  – GD77 

 144/440MHz band 

 5W 

 1024 canais 

 TIER II 

 



DMR HTs (cont.) 

 Tytera MD 380 

 Great audio 

 440 MHz band 

 4W 

 1000 memories 

 $ 134 new 

 



 

Discussões 


