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Qui som? 



Qui som? 

• La xarxa CT CATALANA la composen els diferents 
sistemes informàtics, hotspot i repetidors de ràdio 
que donen cobertura tant en modulació C4FM com 
en DMR i estan interconnectades entre elles per 
internet via reflectors (i les persones que hi ha 
darrera…). 

 

• El manteniment i costos de reparació del sistema 
corren a càrrec dels respectius responsables de cada 
reflector, node o repetidor. 

 



Qui som? 
• L’idioma vehicular del sistema és el català. 

 

• Fomentem les noves tecnologies intentant entre tots ajudar 
a la resta de companys radioaficionats en els dubtes que es 
van presentant dia a dia. 

 

• Respectem i volem ser respectats. 

 

• Gaudim de la ràdio en una època en la que quedem pocs, 
però ben avinguts. 

 

• Parlem de Ràdio. Per altres temes: Twitter i Whatsapp. 



Qui som? 



Sistema Dual 



Sistema Dual 

• Accés en mode C4FM i DMR. 

 

• Transparència de tràfic d’àudio entre C4FM i DMR, en 
compartir el mateix còdec (AMBE2+). 

 

• Transparència de tràfic d’indicatius mostrats en ambdós 
sistemes. 

 

• Servidors propis combinats amb servidor Brandmeister, 
permeten que no caigui tot el sistema en cas d’alguna 
incidència. 



Sistema Dual 

• L’autonomia de disposar també de servidors propis,  
permet una llibertat de presa de decisions que no es 
poden tenir en servidors que depenen de tercers, en 

relació a interconnexions a altres sistemes. 

 

• S’aconsella utilitzar el mode DN en els equips de 
radio C4FM, perquè en cas d’utiltzar VW, els 
Companys que estiguin en DMR no sentirien l’àudio 
provinent de C4FM, només veurien una portadora 
sense àudio. 

 



Esquema de la Xarxa 



Esquema de Xarxa 

XLX714 C 

DMR 

YSF  

CT Catalana C4FM 

Brandmeister TG-21460 

 DMR 

Wires-X  System Fusion 

CT-CATALANA C4FM 



Reflector XLX714C 



Reflector XLX714C 

• Servidor propi tipus XLX amb DMR i D-STAR. 

 

• S’accedeix de manera individual, ambdós protocols 

NO estan interconnectats. 

 

• Al mòdul XLX714C, es connecta en mode DMR i està 

interconnectat al YSF CT CATALANA C4FM de forma 

transparent. 



Reflector XLX714C 

• Al mòdul XLX714D, es connecta en mode  D-Star i no 

està interconnectat a cap altre sistema. 

 

• Accessible via ràdio i també via internet a través de 

sistemes com Pi-Star MMDVM, DVMega, OpenSpot  i 

altres. 

 

• Dashboard: 

• http://xlx714.ea3hkb.com 



Reflector XLX714C 



Reflector XLX714C 



Reflector YSF CT CATALANA 



Reflector YSF CT CATALANA 

• Servidor C4FM propi. 

 

• ID de connexió 04523. 

 

• Interconnectat a Brandmeister TG-21460. 

 

• Interconnectat a XLX714 C (DMR) 

 

• Accessible via ràdio i també via internet a través de 
sistemes com Pi-Star MMDVM, OpenSpot, DVMega, 
DV4Mini, etc. 



Reflector YSF CT CATALANA 

 

• Dashboard: 

• http://ysfcat.ea3hkb.com 



Reflector YSF CT CATALANA 



Reflector YSF CT CATALANA 



Room CT-CATALANA 



Room CT-CATALANA 

• Servidor C4FM propi, encara que depenent 
jeràrqicament del servidor central de Wires-X YAESU. 

 

• ID de connexió 27696. 

 

• Interconnectat a Brandmeister TG-21460. 

 

• Accessible via ràdio, únicament en els sistemes 
connectats  a Wires-X i també a través d’altres nodes i 
repetidors de la xarxa Wires-X, pròpia de YAESU. 

 



Room CT-CATALANA 

 Software Wires-X versió 1.42. 



Room CT-CATALANA 

 Mòdem HRI-200 



Servidor Brandmeister 



Servidor Brandmeister 

• Els companys de la xarxa Brandmeister ens faciliten 
interconnexió per poder disposar del seu sistema. 

 

• El Talkgroup assignat a CT CATALANA és el 21460. 

 

• Brandmeister ens brinda un ample ventall de 
possibilitats de diferents modes de connexió com 
DMR, C4FM, D-Star i altres, a més d’interconnexió 
amb altres sistemes com YSF, Wires-X, MotoTRBO i 
altres. 



Servidor Brandmeister 

• En el cas de CT CATALANA, Brandmeister 
s’interconnecta amb YSF CT CATALANA (C4FM) i 
Wires-X CT-CATALANA (C4FM). 



Servidor Brandmeister 



Servidor Brandmeister 



Servidor Brandmeister 

 

• Dashboard: 

 

• http://monitor.brandmeister.es 



Servidor Brandmeister 



Com connectar 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode C4FM System Fusion 

– Activeu el mode YSF i cliqueu “Aplicar”. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode C4FM System Fusion 

– Seleccioneu el reflector CT CATALANA i cliqueu “Aplicar”. 

 

 

 

 

– I ja estareu connectats. Només cal sintonitzar la freqüència 
del hotspot i fer PTT. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode DMR via XLX714 

– Activeu el mode DMR i cliqueu “Aplicar”. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode DMR via XLX714 

– Dins la configuració de DMR, a l’apartat “Master DMR”, 
seleccioneu “DMRGateway”  i cliqueu “Aplicar”. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode DMR via XLX714 

– Dins la configuració de DMR, activeu l’apartat “Habilitar 
Master XLX”, seleccioneu “XLX714”  a l’apartat “Master 
XLX” i pitjeu “Aplicar”. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode DMR via XLX714 

– I ja estareu connectats al màster XLX714C en mode DMR. 

– Ara només cal crear un canal al vostre walkie DMR, amb la 
freqüència del hotspot, i el TG 6 en transmissió i recepció. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode DMR via BM TG21460 

– Activeu el mode DMR i cliqueu “Aplicar”. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode DMR via BM TG21460 

– Triar “BM_Spain_2141” a l’apartat “Master DMR” 

– Cliqueu “Aplicar”. 



Com connectar 

• Pi-Star, en mode DMR via BM TG21460 

– I ja estareu connectats al màster Brandmeister EA 2141,  
en mode DMR. 

– Ara només cal crear un canal al vostre walkie DMR, amb la 
freqüència del hotspot, i el TG 21460 en transmissió i 
recepció. 



On trobar més info? 

• Disposeu d’un llistat detallat de les diferents nodes,  
repetidors, freqüències i ubicacions disponibles al web: 

 

http://www.ea3hkb.com/ct-catalana-c4fm-dmr-dstar/ 

 

• Per més info: 

 

    http://www.ea3hkb.com 
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