
  
 
 
 
 
 
 
 

Experimenterende Danske Radioamatører 
 

 

 

• Foredrag om ASR 

• som kan bruges på 

• 2 og 4 meter og 70 cm 

• Håndradio og smart-tlf 

• Køre via OZ5THY 
 

 

 

 

 

Med OZ 1 DKP – Leo 
 
er medlem af 
Herning afdelingen 

https://www.edr.dk/
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Herning Repeater 
Anno 2020 – ASR 



ASR netværk : 
 

Ikke alle er interesseret i at købe specielle radioer for at kunne bruge et repeater net, og 
derfor blev der i EDR Hurup afdeling udtænkt et repeaternet, som bruger almindeligt FM 
amatør udstyr. 
 
Dette net fik navnet Analog Software Repeatere (ASR) 
Et typisk ASR net består af et antal repeatere, som er koblet (linket) til en fælles TeamSpeak3 – 
server. 
 
Der anvendes analoge repeatere og analoge radioer, alle med pilottone udstyr. 
Repeaterne er enkelt opbygget af en modtager, en sender og et duplexfilter. 
Senderens og modtagerens lavfrekvens signaler behandles i en PC, som kører programmer til 
omdannelse af tale til digitale signaler, digitale signaler til lavfrekvens, og forbindelse til 
serveren via internettet. 
 
Der kan også anvendes Hotspots, som ligner repeatere meget, blot er der ingen duplexfilter, 
fordi et HotSpot sender og modtager på samme frekvens. 
 
HotSpots egner sig derfor kun til dækning af et lille geografisk område. 
TS3 serveren kan også trafikeres via internettet fra computere, tablets og mobiltelefoner. 
ASR egner sig godt til selvbyg. 



Fordele : 
 
Der kan bruges ganske almindeligt FM-amatørgrej, betingelsen er at 
der skal kunne udsendes pilottone. 
 
Repeatere, hotspots og meget andet er hjemmebyg, og brugt LMR-
udstyr kan let genanvendes. 
 
TS3 systemet kan trafikeres med computer, mobiltelefon og tablet. 
Administrator skal give tilladelse til brug af talerum, som er koblet til 
repeatere (kaldesignal nødvendigt) 
 
Der er talerum i TS3 systemet som kan anvendes ligesom Skype. 
Ingen problemer med pistoltastning og samtidige tastninger. 

Hvad er ASR 



Ulemper : 
 
Transmission mellem repeater/hotspot er analog FM, derfor kan der være støj, 
knas og køreflutter. 
 
Konvertering mellem analog og digital sker i repeater/hotspot, og det stiller krav til 
nøjagtighed ved 
 
Justering af LF-niveauer og LF-frekvensområde. 
 
Radiobrugere kan ikke skifte talerum, det kan kun administrator og 
repeateransvarlig. 
 
Der overføres ikke kaldesignal, kode eller tekstmeddelelser. 
 
Der er ingen sammenkobling med APRS systemet, så position kan ikke vises på 
APRS kortet. 

Hvad er ASR 
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Herning Repeater ARS 

Her er det Herning overgår til digital – repeater. Dvs. som 
udgangspunkt vil den køre med 77,0 Hz pilottone / Sub. 

Og man kan blive opkoblet med TeamSpeak 3  
date-telefon eller Pc – som køre via host OZ5THY.. 

 

Det virker sådan, man kan faktisk dele det op i 2 dele, 
 en analog og digital del. Du kan jo bruge den analog side 

som vi plejer radio, radio  –  radio digital. 
 

 Her kan man tale. Fx. mobil og via TeamSpeak og over 
Repeateren, det har jo den fordel, at hvor der er internet, 
kan man bruge dette system uanset hvor du er henne   i 

Europa 



Brandmeister Herning 

. 



Herning Repeater  
ano,  medio 2020 
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Filter til Herning Repeateren 
. 



Ny / Brugt Motorola 680 
Herning Repeater 
med ASR 
og med 77.0 Hz tone 
 

. 



Opdatering med blæser 

 



Radio og Pc 

. 



Router og Hub 

. 



Mini PC med Windows 10 

. 



5 x Switch 

. 



Hvad bruges 
Teamspeak 3 til 

• TeamSpeak bruges som bindeled sammen 
med Ts-Gateway Commander, når man 
sender bliver det lavet om til den digital del, 
så det også kan bruges hhv. 

 

• Hvis man sender, radio  Repeater  telefon 

• Man kan også sender  
telefon    Repeater    Radio  



TeamSpeak 3 

• Du skal installer Teamspeak på henholdsvis din 
Mobiltelefon Android – Iphone eller Pc’en eller 
hvis du har en radio med datakort. 
 

• Du kan blive udsat for – du skal betale for 
TeamSpeak 3- Android ca. 9 kr og IPhone 45 kr  
Pcen er dog gratis 



Opsætning 

• 1. opsætning til OZ5THY 

• 2. opsætning til Android 

• 3. opsætning til IPhone 

• 4. opsætning til PC 

 

• Hvor mange vil have det installeret på 
henholdsvis  Android – IPhone – PC.? 

 



Godkendelse til OZ5THY 

• Denne domæne er gratis for dig. 
• Med PC - Look på OZ5THY.dk 
• Kommer man ind på siden,  Analog Software Repeater med TS3 
• Tryk på > Hvordan kommer jeg på 
•   
• Registering  

• For at du kan komme ind på serveren skal du går ind på registerings siden.  
• Med PC / mobile enheder. 

For at komme på med en PC / mobil enhed skal du downloade: 
• Her vil OZ5KL – Kaj 30280335 - godkende dig og du vil få tildelt password 
• http://www.teamspeak.com/?page=downloads 
• Android er det fri download af TS3, men på IPhons kan forkomme en betaling (Måske) på 45 kr??? 
• Du skal ikke instalere “over woulf” 
• Brug dit CALL, feks. OZXYYY-PC som dit Nichname hvis det er din PC du bruger, eller OZXYYY-M hvis det er din mobil osv. Du skal IKKE bruge VOX, men 

derimod manuel tast, det er nødvendig når du skal snakke i radio rummet, så dur VOX ikke. 
• _________________________________________________________________________________ 
• Analog Software Repeater med TS3 
• En måde at skabe mere liv på vore analog repeatere. 
•   
• Registring til ASR 
• Da vor TS3 server giver dig adgang til amatør radio på RF nivo er vi desværre nødt til at anmode om lidt informationer. 
• Vi vil tilstræbe at kontakte dig hurtigs muligt pr. Email 

 

http://asr.oz5thy.dk/?page_id=157
http://asr.oz5thy.dk/?page_id=157
http://asr.oz5thy.dk/?page_id=157
http://www.teamspeak.com/?page=downloads
http://asr.oz5thy.dk/
http://asr.oz5thy.dk/
http://asr.oz5thy.dk/
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Registering 



Hvordan kommer jeg på 



Godkendelse til OZ5THY 

 
• Adressen er:   oz5thy.ozw.dk 
• Når du er kommet ind, så kald på feks. OZ5KL eller en af dem med 

et S de byder dig med glæde velkommen og forklare lidt om tingen. 
Vedkommende tjekker så du er radio amatør og giver dig adgang til 
de andre rum. Det er for at hindre folk uden licens får adgang til de 
rum med radio !. 

• Med Radio: 
• Hvis du er så heldig at der er en ASR repeater eller Link i nærheden 

af dig. Dette tjekker du ved at se på listen her til højre, nede under 
“( Radio område PTT krav )”, der står By navn, Call samt frekvens. 
Du skal være opmærksom på at alle Repatere og Link bruger SUB 
tone 
 



Opsætning 
• Opsætning af TeamSpeak 

 
• Der er forskellige indgang, til 

opsætning af disse enheder 
 

• Android 
• Iphone 
• Pcer 
• Data-Radioer 

 
• TeamSpeak kan bruge alle de 

steder hvor der internet 
 

. 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Nu er det min IPhone 
 

Når i ser dette billed 
 
Tryk på New Folder 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Skriv i den medister linje 

 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Her skriver i OZ5THY Asr 

 

Tryk på TeamSpeak – for at komme 
tilbage 

 

Det er denne linje som i skal trykke på 
når i skal  logge ind, når i er færdig 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Her kan ses – OZ5THY Asr 

 

Tryk nu på denne 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Nu er i Edit Bookmark 

Der skal skrives i,, og tryk på pil til højre 
 

Adresse ---- oz5thy.ozw.dk 

 

Label ----  OZ5THY 

 

Nickname --- Jeres Call – mv  (OZ1DKP-Leo-Pc) 

 

Server Password --- xxxxxxx 

 

Advanced Settings – 

 Default Channel –  Herning VHF Repeate 
                
 

tryk tilbage med TeamSpeak 

Nu er i færdig 

 

Klar til at logge på OZ5THY 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Under Default Channel 

 

Skriv – Herning VHF Repeater 

Husk stor og med småt 

 

Det vil sige her – bliver man logget ind 
i dette rum i Herning 

 

Man kan også skrive – OZ5THY 

Så bliver man logget ind i Lobbyen 

 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Sådan ser det ud når alle er udfyldt 

 

Tryk TeamSpeak for at komme tilbage 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Her kan i se når man logget på  
Herning VHF Repeateren 

 

Her skal i godkendes af 
administratoren 

 

Der vil være en mic, med kryds over -    
i højre side 

 

 

 

 

Her skal man selv flytte sig ned i det 
rum man vil være i 
 

Tryk vedvarende på det rum man vil 
være i – kommer der en menu frem – 
her skal man trykke på Join Channel 

 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Når i vil lukke TeamSpeak – 
 

Tryk på Menu i øverste venstre hjørne 
 

Tryk på OZ5THY – på krydset 

 

Så er man logget af. 

 

Her skal du tjekke, om der er kryds 
over – mute mic eller speakers 

 

 

 

 

 

HUSK – Når i køre i udlandet 
 
Skal i have tændt – Mobildata 
                                 - Dataroaming 

 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Tryk ind på Settings 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Du er nu i Settings 

 

Tjek paremeterne 

De grønne og hvide står rigtig 



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

Tjek  



Opsætning af IPhone i  
TeamSpeak 

•  
 
Er der spørgsmål til 
opsætning af IPhonen 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

 

• Opsætning til Android 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

Her er der flere muligheder 

 

Vælg den øverste 

 

TeamSpeak 3 Voice Chat Software 

 

Tryk på installere 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

Installer TeamSpeak 3 Voice 

 

Man kan blive opkrævet 09,00 Dkr for 
denne app 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

Installer TeamSpeak 3 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

TeamSpeak – Ikonet kan være ændret 
til en nyere type 

 

Husk at trykke nederse 
Continue without logging in 

 

Hvis ikke – kan i ikke på et senere 
tidspunkt – ikke bruge edit funktionen 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

Det er jo min Android  

 

Tryk på denne grønne kryds 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

 

Dobbelt klig på OZ5THY 

 Kan man komme ind og rediger 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

Så er du i Bookmarks 

 

Label ---  OZ5THY ASR 

 

Server Nickname --- oz5thy.ozw.dk 

 

Server Password --- XXXXXXX 

 

Nickname – Dit call.  (evt. mobil) 

Default Channel - Herning VHF Repeater 

 

Channel Password – den skal være tom 

 

Husk at trykke SAVE i bunden 

 

Tryk på pil   for at komme tilbage 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

Tryk på OZ5THY ASR 

 

Du er nu OZ5THY 

Du er nu rum – Herning VHF Repeater 

 

Du kan se ude i højre side, ud for dit 
call.  

Er der et rød kryds over, er du ikke 
godkendt af administratoren 

 

For at lukke programet skal du trykke 
på   og Disconnect   

 



Opsætning af Android i  
TeamSpeak 

 

 

• Er der spørgsmål 
til opsætning af  
Android 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

 

 

Tryk på Manage Bookmarks 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

Når du skal logge ind på OZ5THY host 

 

Med TeamSpeak 

 

Tryk Bookmarks 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

New Server 

Tryk på Add Bookmark 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

 

 

Bookmarks Name: 

OZ5THY ASR 

Nickname: 

Dit Call  mv      (OZ1DKP Leo_m_pc) 

Server Nickname or Address: 

oz5thy.ozw.dk 

Server Password: 

XXXXXXX 

Default Channel: 

Herning VHF Repeater 

Default Channel Password: 

Ingenting 

 

Tryk OK 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

 

 

Her Menuerne i TeamSpeak 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

 

 

 

Her er jeg logget ind i rummet 

Herning VHF Repeater 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

Når du vil afslutte programmet 

 

Tryk på Connections 

 

Tryk på Quit 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

Når du skal have lavet en tast – PTT 

 

Tryk på Tools 

 

Tryk på Options 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

Når du skal have lavet en tast – PTT 

 

Tryk på menu Capture 

 

Der skal være en prik i Push-To-Talk 

 

Sæt musen over midterste bjælken 

Tryk på denne knap du ønsker 

 

Tryk på OK 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

Der er en dame der fortæller hver 
gang der trafik på TeamSpeak 

 

For at ændre dette 
 
Tryk på Self 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak 

Der er en dame der fortæller hver 
gang der trafik på TeamSpeak 

 

Tryk på Sound Pack 

 

Vælg - Sounds deactivated 



Opsætning af PC’en  i  
TeamSpeak  

 

• Er der spørgsmål til 
opsætning på PCen 
 

 



Opsætning i TeamSpeak 

Tryk på firkant med tandhjulet - øverst 



Opsætning  i  TeamSpeak 

Så er du i Bookmarks 

 

Label ---  OZ5THY ASR 

 

Server Nickname --- oz5thy.ozw.dk 

 

Server Password --- XXXXXXX 

 

Nickname – Dit call.  (evt. mobil) 

 

Default Channel --- Herning VHF 
Repeater 

 

Husk at trykke SAVE i bunden 

 

Tryk på pil   for at komme tilbage 

 



Opsætning i TeamSpeak 

Set a Push to Talk Key 

Tryk på delete  

Sæt kryds i 

Samtidige  tast på mic 

 

Når man ikke kan taste på mic en 



 



Opsætning i TeamSpeak 



Opsætning i TeamSpeak 



Opsætning i TeamSpeak 

 

 

 

 

Den står til Volume UP 



Opsætning i TeamSpeak 

Prøv evt. hvis lav tale – så på music – 
prøv at sætte den på mic og save 

 



Opsætning i TeamSpeak 
 

 

• Er der spørgsmål til  
opsætning af TeamSpeak 



TAK Fordi  i hørte/se med 
• Det var installation med 

TeamSpeak 

 

• Nu er du Online,  
og kan køre via  
Herning  Repeateren 

 

• Dit dataforbrug vil være  
Meget lav per måned 
 

• Go` fornøjelse 
 
 

 

 

Venligst.  OZ1DKP - Leo Jensen 
                       21/10-2020 

 

Mobil.    :  40 21 32 14 

 
Ring til mig, ang. 
Jeg kan / skal godkende jer i 
teamspeak for taleragtigheder 


