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Guia de Configuració 

Mini Manual del Software 

 

 

 
 

Nou usuari del Bitx@? 
Tens una pregunta i  no trobes resposta? 

Fes una ullada a aquest document... 
 

A la vista de les dificultats per re/configurar, personalitzar i/o ajustar la configuració 
d’aquest software, aquí tens una petita guia (mini manual) que esperem t’ajudi a fer 

les primeres passes per tal que puguis familiaritzar-te amb aquest software. 
 

© Redacció d’EA3W, d’EA3BIL i EA3IK per la 

Federació Catalana de Radioaficionats 
V 2.23 –30/03/2021 

 
 

NOTA © ®: 
Andy Taylor (MW0MWZ) 2014-2021. 
ircDDBGateway Dashboard by Hans-J. Barthen (DL5DI), 
MMDVMDash developed by Kim Huebel (DG9VH) 

http://www.fcr.cat/


By  © Copyright FCR, 2021  Pàg. 2 de 24  
 

Nomenclatures utilitzades... 
 

L’anomenat ‘‘Bitxo’,“Trasto”,‘‘Pot’’, “Zarigüeya”... segons la zona i oficialment conegut com HotSpot, 
en endavant HS és, el conjunt d’una Raspberry Pi-Zero W amb un mòdem MMDVM basat en 
STM32 i ADF7021, tot això muntat dins d’una petita caixa metàl·lica o plàstica que s’alimenta a 5v. 
pel connector més allunyat de l’antena i connectat a Internet via WiFi de casa, del vostre mòbil... 
Fent servir un adaptador USB Micro<>ETH, podràs connectar-ho amb cable. 
(Nota: Si tens més d’un adaptador a la teva LAN, mira que NO tinguin la mateixa MAC). 

 
L’anomenada ‘‘Bitxa’’, és un HS però amb una Raspberry Pi 2B/3B/3b+/4b com a base i el mateix 
mòdem ò un DVMega.  En aquest cas, el conjunt (sense pantalla) es munta habitualment dins de 
la caixa de plàstic original per la Raspi. Aquest HS a més de via WiFi, es pot connectar a xarxa amb 
cable ethernet, LAN, igual que un ordinador normal i amb el mateix tipus de cable. 
 
L’anomenat/da ”Tauro” ó “Tauró”, segons com ho llegim, és un HS amb un mòdem DUAL (dues 
freqüències una per TX i l’altre per RX) sigui quina sigui la Raspberry que es faci servir i pot o no 
tenir pantalla OLED ó Nextion. (A la foto de la portada amb una pantalla Nextion de 2,4” en 
horitzontal a “cavall” de la tapa d’una Raspi 3B). 
 
Sigui quin sigui el tipus, un HS permet mantenir QSO als modes configurats, independentment de 
si hi ha ( disponible / no ocupat ) un node* d’aquest mode a la vostra zona geogràfica, sempre que 
puguis proporcionar-li accés a Internet. 
 

*NODE: Tot aquell equipament que ens permet accedir a alguna xarxa de Veu Digital (DV), sigui Repetidor, DMO, HS... 

 

INDEX DEL CONTINGUT 

 
Operacions prèvies 

Accedint al Software 
Configuració: 

Inicial 
Bàsica 
Serveis 

DMR 

C4FM-FUSION 

WiFi 
Password Pi-Star 
Password Auto AP 

Copia de Seguretat 
 
Afegir pantalla Nextion 

Instal·lació 

Personalització 
 

Configuració per Experts 
 
FER SERVIR UN HS ES FÀCIL...  
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Operacions prèvies a la primera posada en martxa: 
 

Si el teu HS no porta uSD amb el software Pi-Star (imatge) ja carregat, pots obtenir-la al web oficial 
de Pi-Star: http://www.pistar.uk/downloads/  
 

Amb un ordinador ó dispositiu que accepti la uSD (directament o amb un adaptador)... 
 
Cerca i baixa’t l’enllaç Pi-Star_RPi_Vxxx  (es recomana obtenir la versió mes alta i/o recent). 
La imatge (dins d’un fitxer.zip) s'ha de descomprimir i el fitxer IMG és el que s’ha de ficar a una 
uSD de al menys, 2Gb (4Gb i classe 10 recomanats) amb el software Win32DiskImager, 
balenaEtcher ó ApplePi-Baker v2, disponibles a les següents adreces: 
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/    
https://www.balena.io/etcher/  
ApplePi-Baker v2 per Apple, l’has de cercar al seu portal de software. 
 

O amb qualsevol altre programa semblant. 
 
 

Si no fas servir cable LAN, a més has de configurar la WiFi al teu HS per la teva xarxa. 
Si..., Encara que la uSD ja portés Pi-Star pre-carregat. 
 

Ves al web http://www.pistar.uk/wifi_builder.php i emplena’l: 
NOTA: 
Para atenció a escriure CORRECTAMENT les dades, majúscules, minúscules, números, símbols... 
 

SSID el nom de la teva xarxa WiFi. (Sigui la de casa, la del mòbil o la de l’hotel de vacances...) 

PSK el password de la xarxa i clica el botó “ENVIAR” (Submit) 
 

Això crea un arxiu de nom wpa_supplicant.conf que el web et descarrega i que has de posar a 
l’arrel de la uSD  (unitat BOOT) que ja tingui el software Pi-Star pel teu HS. 
 

Mostra del web: 

 
 
Ja tens la uSD enllestida pel HS. Fica la uSD a la ranura de la Raspi, posa alimentació al HS... 
Ara, cal configurar al teu gust i necessitats. 
 

La primera arrencada és una mica més lenta que ho serà habitualment per DUES raons: 
-Pi-Star comprova que la partició Linux allà on “viu”, ocupa el màxim possible a la uSD, cas contrari es redimensiona 
-La configuració WiFi proporcionada pel fitxer wpa_supplicant.conf, s’ha de passar al fitxer corresponent a Linux. 
El temps aproximat per aquestes operacions depèn de la Raspi i la uSD, amb la ZERO és aprox 2minuts, amb 3B+ poc 
més de 35 segons, provat amb uSD de 16 ó 32 Gb classe 10. 
 

La primera vegada que arrenca, la pantalla OLED ó Nextion no mostra res... 
(No s’ha avariat pas!) S’ha de configurar Pi-Star per tal que funcioni. Mes endavant ho faràs.  

http://www.pistar.uk/downloads/
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
https://www.balena.io/etcher/
http://www.pistar.uk/wifi_builder.php
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Accedint al Software: 
 

La gestió de Pi-Star es fa des de qualsevol ordinador sobretaula, portàtil o tablet amb el 
navegador* d’Internet que tingui el dispositiu, accedint a: 
http://pi-star 
Et demanarà el nom d’usuari: pi-star i password: raspberry , valors per defecte. 
S’explica com canviar-los AQUI.  
Els usuaris de Mac i telèfons mòbils, haureu de fer servir la adreça: http://pi-star.local 
 

El primer cop que arrenqui Pi-Star (si no està pre-configurat o amb Còpia de Seguretat inserida) veus: 
 

 
 

 

... i 10 segons després, això: 

 
  

http://pi-star/
http://pi-star.local/
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Configuració Inicial: 
 

A la secció Control Software cal indicar si vols configurar com Repetidor DStar o fer servir un mòdem 
SIMPLEX (mateixa freqüència de RX i TX) ó DUAL (Dues freqüències, full dúplex). 
 

• HostName, el nom que vols fer servir pel sistema (p.ex.: bitxo, tauro, simplex, dual, dmo...) Aquest 
serà el que hauràs d’escriure al navegador per poder accedir el HS. Obligatòriament minúscules, 
sense accents, sense lletres fora de l’alfabet Anglès i sense espais. http://bitxo, http://tauro, etc 

• Indicatiu de Node, el teu indicatiu. 

• CCS7/DMR ID, el teu número ID DMR. Sense afegits. En cas de no tenir ID el pots demanar AQUI 

• Freqüència RX/TX, QRG que vols treballar via RF al HS vers els equips, sigui en VHF o UHF, 
respectant els Plans de Banda de la IARU i, has de tenir en compte que: 

L’antena que porten de sèrie els MMDVM és d’UHF, i NO es pot utilitzar en VHF. 
Per funcionar a VHF s’ha d’afegir una bobina microscòpica al chip ADF7021. Més informació aquí. 

• Latitud i Longitud, has de posar les dades de posició de casa teva en format decimal. Pots 
extreure-les del web  https://es.aprs.fi/ tot configurant a preferències el format d’unitats i temps de 
les coordenades a Graus Decimals i situant el cursor sobre casa teva. 

• Radio/Tipus mòdem, tria el tipus de placa mòdem. 
   Habitualment SMT32-DVM/MMDVM_HS – Raspberry Pi Hat (GPIO). 
 Ja sigui SIMPLEX ó DUAL, aquests tipus de mòdem es fa servir la mateixa opció. 

• Node Tipus, si poses Private només podràs fer servir el HS amb la mateixa ID DMR amb que el 
configures, en cas de voler fer servir un altre o més IDs has de posar Públic. 
Més endavant veuràs com limitar les IDs que podran fer-ho servir. 

• Host APRS, Node APRS al que es connecta el sistema per enviar les trames APRS. 

• Zona Horària, Zona horària que farà servir com a hora local el HS. 

• Idioma, Serà l’idioma que faci servir la interfície web del HS. Atenció, DESACTIVA la TRADUCCIÓ 
automàtica del navegador per evitar “pampallugues” a la visualització del web. 
 

Clicar “Aplicar” per tal de fer efectius els paràmetres i poder accedir a la resta de la configuració. 
 
 
Un cop torni a estar disponible, veuràs la següent pantalla: 
 
Configuració Bàsica: 
 

Pantalla de Configuració Bàsica: 

 
Ara tens opció a configurar a quins tipus de transmissió farà servir el vostre HotSpot i 
el tipus de pantalla (si es que tens/vols fer-ne ús). 
 

  

https://www.radioid.net/account/register#!
https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS#important-notes
https://es.aprs.fi/
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Configuració de MMDVMHost: 
 

Tens 5 opcions bàsiques, tria la/les que necessitis. 
 
1.- Mode DMR,  és el de les xarxes DMR+ i BrandMeister. 
2.- Mode D-Star, és el sistema digital de Icom. 
3.- Mode YSF, és el mode digital Fusion de Yaesu. C4FM. 
4.- Mode P25, estàndard de comunicacions digitals equivalent al TETRA. 
5.- Mode NXDN es el sistema digital de Kenwood. 
 

A més, hi ha una sèrie de “CrossModes” que permeten fer servir equips d’un tipus per comunicar amb usuaris 
d’altre tipus via les seves corresponents xarxa. 

 
Primera part del nom: El tipus de senyal a RF 
Segona part del nom: Xarxa amb la que et podràs comunicar. 
 
Les opcions disponibles a la data de redacció d’aquest manual (30 Març 2021 Pi-Star v.4.1.4. 08Feb2021) són: 
 

CROSSMODE RF XARXA 
YSF2DMR YSF DMR 

YSF2NXDN YSF NXDN 

YSF2P25 YSF P25 

DMR2YSF DMR YSF 

DMR2NXDN DMR NXDN 

 
MMDVM Tipus Display, si vols que funcioni el display “incorporat” de 0,96” l’has de configurar 
com tipus OLED 3 al port AMA0.   Si vols estalviar energia, pots deixar tipus en NONE. 
 
 

NOTA: 
Abans de anar més enllà, comprova el Tipus de Mòdem donat que sols desaparèixer la primera vegada que ho posem.    
Si cal, torna a seleccionar el valor correcte i torna a “Aplicar” 
 
 
 
 

LIMITACIÓ D’USUARIS QUE PODEN ACCEDIR VIA RF. 
 
Des de la versió 4.1.4 del començaments de Març 2021, si configureu el HS com a PUBLIC, apareix un avís a la part 
superior de la pantalla de configuració com aquest: 
 

 
 
Per tal de limitar el permís d’accés al HS via RF, es poden incloure les ID DMR autoritzades a la casella, 
DMR Access List, posant una COMA entre els números d’ID autoritzats 
 

 
 
Això fa que;   
No aparegui l’avís i  
Que aquell que no siguin a la llista no podrà parlar via aquest HS. (Evidentment, si escoltar) 
  

NOTA: Els CrossMode NO es poden fer servir si activem el 
modus “original” al grup anterior.(RF) 

P.Ex.: NO podràs activar mode YSF i el CrossMode DMR2YSF. 
Motiu: Quan el HS rep senyal des d’Internet no sap què fer, 
enviar-la a RF o al CrossMode. 
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Configuració de Serveis: 
 

DMR 

 

 
Sigui quina sigui la teva elecció de configuració... 
 

S’aconsella NO fer servir Codi de Color DMR: 1 per evitar bucles i/o col·lisions de nodes. 
 

No tinguis pressa, pensa on vols accedir i tria la configuració adïent: 
 

-BrandMeister (BM) Únicament? Fer Opció 1 únicament 
 

-DMR+  Únicament? Fer Opció 2 únicament. 
    També amb BM ? Fer Opció 3 únicament. 
 

-XLX ?  Afegiu Opció 4. (Sols disponible amb DMR+  &  BM) 
 
 

Opció 1: 
Master DMR: BM_2141_Spain 

APLICAR 
 
Opció 2: 
Master DMR: DMR+_IPSC2-Catalunya 

APLICAR 
 
Opció 3: 
Master DMR: DMR Gateway 

APLICAR 
Master BrandMeister: BM_2141_Spain 
Master DMR+: DMR+_IPSC2-Catalunya 

APLICAR 
 
Opció 4: 
Master XLX: XLX_714 

APLICAR 
 
 

Per poder fer-ne ús de la Xarxa BrandMeister, has d’estar registrats al seu DashBoard. 
Si no ho estàs encara, pots registrar-te AQUI. 
 

Un cop confirmat el registre, tindràs accés a les funcionalitats de BM. 
 

Accedeix a BM https://brandmeister.network 
Fes click al SELFCARE a la columna esquerra. 
Activa l’opció Hotspot Security 
A la casella de just a sota, escriu la mateixa contrasenya que fas servir per accedir a BM. 
NOTA: NO facis servir caràcters fora del “Americans”, es a dir, ni Ç, ni Ñ, ni accents, ni espais... 
 

Fes click a SAVE. 
 
 

https://brandmeister.network/index.php?page=register#_blank
https://brandmeister.network/
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Fusion  
 

 

Si tens equipament de YSF pots activar aquesta opció més a dalt i aquí configurar el servidor que 
vols treballar. Sota el Servidor d’APRS et permet configurar el servidor per on tira les trames de la 
informació YSF en l’APRS. 
 
Exemple de configuració per YSF (C4FM / Fusion) i NXDN. 

 
Accedir a Fusion des de DMR per qui no disposa de equip C4FM i vol utilitzar la xarxa. 
 

Es necessari seleccionar “DMR Gateway” al MASTER DMR de la configuració DMR i Aplicar. 
 

Un cop tornis a tenir la configuració disponible, has d’activar l’opció (DMR2YSF o DMR2NXDN) si 
vols sortir per aquests sistemes des de DMR i configurar un canal amb el TG 7095623, es a dir 
afegir el 7 al numero de reflector, en aquest cas es el 95623 per operar des d’aquest canal en DMR 
i sortir per les xarxes YSF.  
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Configuració de WiFi: 
 

Donant que ja accedeixes passarem a “afegir xarxes addicionals”. 
 

A la secció Configuració WiFi, fes Click a: Configure Wifi. 

 
Apareix això: 

 
 

Clica:  Scan for Networks i passats 10 segons veuràs: 

Clica SELECT a la esquerra d’aquella que vols afegir i veuràs: 

 
 

Introdueix el password de la xarxa i fes click a Save (and connect). 
 

 

En cas de no tenir “a l’abast” la xarxa pots fer servir Add Network amb un procés idèntic. 
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Canvi de password d’accés: 
 

A la pantalla de Configuració, a la part inferior trobaràs... 

 
Aquí pots canviar el password d’accés al sistema. 
 

   Atenció, aquest canvi també afecta a l’accés via web i SSH. 
 
 
 

Canvi de password de l’auto AP WiFi: 
 

 
Quan el HS no pot arribar a connectar-se a cap xarxa LAN ó WiFi definida (o no en té cap) i 
desprès de passat 1 minut, ell CREA una xarxa per tal que puguis accedir-hi i configurar-ho. 
El nom de la xarxa coincidirà amb el “HostName” que tingui el sistema, pi-star, bitxo, tauro... 
Donat que aquesta xarxa té un password per defecte i públicament conegut, s’han donat casos 
d’atacs a alguns nodes per aquesta via. 
Aquesta opció permet canviar aquest password per defecte d’accés a aquesta WiFi i 
personalitzar-ho per tal que no es pugui accedir si no es coneix. 
 
 

Copia de Seguretat de la configuració 

 

 
 
 

Pots Fer/Restaurar còpia de seguretat del HS des d’aquí. 
Molt útil si has de reinstal·lar, crear un duplicat o fer un canvi de versió que forci refer la uSD. 
 

Si prems la fletxa verda cap avall desarà a l’ordinador la informació de la configuració del HS. 
Si vols recuperar una copia prèvia, clica  Triar un Fitxer, cerca el fitxer i prémer la fletxa verda 
cap a munt per recuperar la configuració triada. 
 

Per “inserir” la copia a una uSD “refeta”, només cal posar una copia del ZIP a l’arrel de BOOT. 
Igual que faries amb el fitxer wpa_suppplicant.info de la WiFi.  NO cal descomprimir el ZIP.  
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Instal·lació de pantalla Nextion 
 

Les pantalles Nextion poden ser una bona opció per fer visible la informació de l’activitat del HS. 
 

Hi ha formats des de 2,4” fins a 10,1”. 
Més detalls a: https://www.itead.cc/display/nextion.html 
 

Per fer-la servir, l’has de “programar” amb un “esquema” gràfic i... Potser personalitzar-la. 
 

Com connectar: 
- Connecta la pantalla així: 

 
 
Atenció a la “inversió” de senyals TX/RX de pantalla vers el MMDVM. Van “creuats”. 

 

 

Si no vols personalitzar, cerca un fitxer  .tft per la mida i tipus i ves al pas 6 de la següent secció. 
 
 
Actualització d’informació (21 Març 2021)...   Sobre Nextion/s en “remot”: 
 

Sí, es poden posar “remotament” de manera que NO CAL que siguin al mateix lloc que el HS. 
 

Per a més detalls, pots consultar aquest document: NEXTION. 
 
ATENCIÓ. 
Com gairebé totes les explicacions que trobaràs sobre els mòduls bluetooth HC’05 i HC-06, 
hi ha un ERROR GREU a l’explicació de COM CONNECTAR el cablejat. 
 

Aquestes adaptacions calen als senyals que ARRIBEN als mòduls “HC” sigui des del MMDVM o 
la Nextion. Es a dir, TX del MMDVM cap a HC i TX de Nextion cap a HC. 
 

Aquests mòduls treballen amb alimentació fins 5v i senyals a 3,3V no pas a 5V, es a dir que; 
El senyal (no pas alimentació) de ENTRADA (RX) al mòdul ha de adaptar-se. 
Cas de no fer-ho, el mòdul HC pot acabar AVARIAT. (per experiència, 3 han “mort”...). 
 

És fàcil, mira’t l’esquema i veuràs que no cal ser enginyer aeroespacial ni neurocirurgià: 
 

Foto de les dues resistències junt a un 
adaptador uSD-SD per comparar les 
mides.  No cal lupa per fer-ho. 
Les resistències, poden ser de 1/8w o 
fins i tot 1/16w. 

 
 

 
Els senyals de “sortida” (TX) dels HC, NO cal adaptar-los, MMDVM i Nextion accepten  3.3v. 
  

https://www.dmrscotland.co.uk/wp-content/uploads/2019/07/DMR-Breakfast-20-07-2019-Adding-a-Bluetooth-display-to-your-Hotspot-By-Simon-GM0SCA.pdf
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Procés de personalització: 
 

Si vols “ficar-te”, has de: 
1. Descarregar el software adient: (versió actual 1.61.2) 

https://nextion.itead.cc/resources/download/nextion-editor/ 

2. Descarregar “imatge” HMI base: (Hi ha molt llocs amb fitxers, aquests son alguns) 

https://www.facebook.com/groups/Nextion/files/ 

https://github.com/PD0DIB/Nextion_HAM-radio-screens/tree/master/MODEL%208 

3. Personalitzar. (Les dades aquí son NOMÉS informatives no afecten a xarxa ni ràdio) 

 

 
 

4. Compilar 
NOTA: 

Observa el requadre Output, si hi ha text en VERMELL es que, hi ha errors que faran que NO es generi el 

fitxer necessari per la pantalla  (Output Size 0 bytes). Esmena els errors i torna a compilar. 

5. Clica al menú FILE, 

Opció: TFT File Output. 

Selecciona carpeta i nom de fitxer de destí i  

Clica a OUTPUT.   Això genera el fitxer  .tft que cal per la pantalla. 

6. *Desa/Copia-ho a una uSD (de menys de 32Gb) amb format FAT32. 

   Només pot haver UN fitxer  .tft a la uSD. 

7. Amb la pantalla sense alimentació, posa la uSD a la ranura que té la pantalla. 

8. Alimenta la pantalla, comprova que l’actualització es carrega i acaba. 

9. Treu l’alimentació a la pantalla. 

10. Treu la uSD de la pantalla. 

11. Torna a alimentar la pantalla i comprova que funciona ( i que t’agrada) 

https://nextion.itead.cc/resources/download/nextion-editor/
https://www.facebook.com/groups/Nextion/files/
https://github.com/PD0DIB/Nextion_HAM-radio-screens/tree/master/MODEL%208
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Fer servir un HotSpot: 

Per configurar els equips (Ràdios), crea un o varis canals associats al HS als quals la QRG i color ha de 
coincidir amb les configuracions abans exposades, i...  Si el HS es SIMPLEX l’slot serà sempre el 2; 
 

Si has triat una configuració DMR multi-xarxa, tindràs que crear un canal amb TG-21460 per BM 21460, 
un altre amb TG-8 per DMR Plus, un més amb TG-6 per XLX. 
Si configures el HS sol per DMR Plus, el seu canal haurà de ser amb TG-9.  
 
 

NOTES d’informació que hem vist durant l’ús del bitxo: 
 

1.- El WiFi hem detectat que es bastant sord, es important que els valors de cobertura siguin elevats. 

 
Paràmetres amb poca qualitat de WiFi 43/70 i Signal Level de -67 dBm. 
 

 
Millors valors, el Link Quality ja es de 70/70 i Signal Level de -32 dBm. 
Una recomanació es treure la tapa superior per que refrigeri millor i per guanyar senyal de WiFi, ja 
que porta l’antena interior, es pot fer una modificació per posar una antena exterior que s’explica a 
la web : https://www.briandorey.com/post/Raspberry-Pi-Zero-W-external-antenna-mod 

 

Es important tenir un bon senyal per que funcioni bé el sistema. Revisa les soldadures del 
connector d’antena. 
 

Altre dada important que hem apreciat és l’augment de temperatura de la CPU. Si a l’hivern ja ens 
treballa a 45º a l’estiu es pot sobreescalfar, per tant hauries d’instal·lar un dissipador a la CPU. 
 

 
 

 

Hem vist que en transmissions prolongades puja fàcilment per sobre dels 40ºC i passa de color 
verd a groc en passar dels 50ºC, als 65ºC la casella es posa VERMELLA. 
Si no hi ha opció de refrigeració, pensa en apagar-lo una estona abans no sigui massa tard... 

https://www.briandorey.com/post/Raspberry-Pi-Zero-W-external-antenna-mod
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Aquesta informació és només disponible al Panell ADMINISTRAR. 
 
Mostra del Panell del Control, a on pots veure el tràfic i estat del HS: 

 
 
Si NO tens informat el BM KEY, la pantalla Administrar serà la mateixa que Panell de Control. 
 
Com pots veure, hi ha access a afegir i treure, TG Fixes i/o Dinàmics, Reflectors i fins i tot “Tallar el QSO en curs”. 
 
Son funcionalitats que, en un moment donat poden ser útils, però si no saps qué estas fent, millor no fer-les servir. 
 
 

 
 

ENLLAÇOS D’INTERÈS: 
 

Grup de DMR i Fusion a Facebook 

Pàgina a Facebook de Digigrup-EA3 

Twitter de EA3URO 

Com configurar el codeplug 
 

https://www.facebook.com/groups/501969083327254/
https://www.facebook.com/Digigrup-Ea3-175694029208450/
https://twitter.com/@EA3URO
http://www.fcr.cat/eb3tc/esquemes/2018/MANUAL_CODEPLUG_GD-77.pdf
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IMATGES DE REFERÈNCIA i/o INFORMATIVES: 

 
 

 
Modem MMDMV amb pantalla Oled,  base d’antena encara no instal·lada. 

Aquest en concret és la “Replica xinesa del ZUMSpot RPi Zero” 
NOTA: NO podríem actualitzar el firmware per manca del connector al GPIO a la zona dels LEDs. 

 
 
 
 
 

 
 

Raspberry PI-Zero.W H.  La CPU es el xip GRAN al centre-esquerra. 
El port micro USB “central” es NOMÉS DADES, 

el de la dreta es per ALIMENTACIÓ 

Si fiques aquesta placa a una caixa metàl·lica; 
Vigila que la part inferior dels pins del GPIO no toquin la caixa. 
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‘‘Trasto’’, ‘‘Bitxo’’ o ‘‘Pot’’   HOTSPOTS Bitxa amb ventilador 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les “pantalletes” son pantalles OLED de 0.96”...  Si has de comprar-ne, VES AMB CURA amb el 
patillatge (pinout).  He de ser el següent:  
 
 VCC, GNC, SCL, SDA   Aquest NO SERVEIX, 
  PINS VCC/GND INTERCANVIATS 
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Configuració Experta 

 
ATENCIÓ !!!! 

 
Els canvis fets aquí poden afectar MOLT NEGATIVAMENT el funcionament del HotSpot.  Per tant, 
ves amb cura i si us plau, en cas de dubte NO facis cap MODIFICACIÓ. 

 

 
 
 
 
Aquesta secció conté el següent apartats (Que no es tot el que es pot fer ): 
 
 MMDVM 

 Wifi Config 

 SSH Access 

 Reflectors Fusion 

 BM API Key 
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Configuració Experta MMDVM: 
 

 
 

D’aquesta secció només ens interessen els punt: 
 

RXOffset i 
TXOffset i 
DMRTXLevel 
 
RXOffset i TXOffset hauran de tenir el valor que ens indiqui el nostre mòdem (adhesiu). 
 

Un valor erroni pot fer que, sentim però no podem emetre o viceversa o cap de les dues. 
 
DMRTXLevel haurà de tenir valor 54...56 per a ràdios MD380/90, 2017 i alguns AnyTone.  
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Configuració Experta Wifi Config: 
 
Exemple de varies xarxes WiFi configurades: 

 
 
L’ordre amb que intentarà connectar a cada xarxa el dona el número darrera de priority. 

Mes baix, mes tard. 
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Configuració Experta SSH Access: 
 

 
 

Has d’escriure el Username i password 
(Els mateixos valors que ens demanava la primera vegada o els que haguem posat) 
Quan escrius el password, no surten ni asteriscs, ni res de res... És normal. 
 

Això es un TERMINAL DE LINUX... 
 

Hi ha TOT UN MÓN de coses per fer i destorçar-ne... 
 

Es poden fer moltes coses, però potser la mes interessant és; Actualitzar el software del 
MODEM sense haver de desmuntar res del seu lloc de treball normal. 
VIDEO: https://youtu.be/gwKgOiBcSxQ?t=104 

 
 

https://youtu.be/gwKgOiBcSxQ?t=104


By  © Copyright FCR, 2021  Pàg. 21 de 24  
 

Configuració “regional” (aka: locales): 
 

Per ajustar la configuració i que alguns paràmetres tinguin el format que estem acostumats, com 
p.ex. la data que es mostra a la pantalla Nextion, s’ha de reconfigurar el S.O. al seu apartat “locales” 
amb això fem que adopti el format “DD/MM/AAAA” en lloc de l’anglès “MM/DD/AAAA” 
 

Has d’accedir a SSH. Recorda, usuari i password habituals. 
 

Executa l’ordre:  sudo dpkg-reconfigure locales 
 

 
 
 
 
 
 
Accepta l’avís i apareixerà una llista de disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cerca (es_ES), preferiblement 
amb codificació UTF-8 fes servir 
els cursors amunt/abaix per 
moure’t a la llista i prem la barra 
espaiadora per seleccionar-ho.  
Es recomana no eliminar l’anglès 
de Regne Unit i USA, encara que és 

una opció personal.   Prem intro per 
continuar. 
 

 
 
 
 

 

Selecciona l’idioma predeterminat d’entre 
els que hi ha (es_ES.UTF-8) i prem intro. 
Es generaran els “locales”. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ara ja tens la “configuració regional, aka: locales” en el “nostre format”. 
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Reflectors Fusion: 
 

Com actualitzar els reflectors Fusion YSF manualment a pi-star: 
 
Accedeix al SSH: un cop posat el usuari i password, segueix aquestes ordres: 
 
1.- rpi-rw 
2.- cd / 
3.- cd etc 
4.- sudo nano  crontab 
5.- afegeix aquesta línia al final: 
  */5 * * * * wget -O /usr/local/etc/YSFHosts.txt http://register.ysfreflector.de/export_csv.php 
6.- prem control+x i YES per desar 
Cada 5 minuts s’actualitzarà automàticament. 
 
 

BM TGs FIXES (des de el DashBoard de BM) 
Fes click a My Hotspots, a la columna esquerra, 
Baixa a la part final del web per veure aquest quadre: 
 

Escriu a la casella esquerra el TG que vols deixar 
fixe per defecte i premem la fletxa cap a la dreta 
per que el TG quedi al quadre de la dreta.    Així 
no “pers el TG per Time Out”. 
 
 

 
 

 
BM API KEY: 

La BM API KEY, (API KEY a Pi-Star), serveix per poder fer les operacions de des/connexió de 
TGs fixes i/o Dinàmics (Sota Demanda) i QSOs de la xarxa BM des del HS. 
Aquesta gestió es farà a la secció BrandMeister Manager de la pantalla d’Administració del HS. 
Per obtenir la API KEY, cal fer el següent: 
Un cop has accedit al DashBoard de BM... 

 
A la finestreta emergent, escriu un nom de referència, p.ex.: LA_MEVA_API_KEY_BM 
Click OK. 
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S’obrirà una finestra emergent amb la API KEY en DOS formats: 
TEXT i QR 

 

Obre un fitxer de text a l’ordinador i ENGANTXA el text copiat 
Desa el fitxer en LLOC SEGUR, donat que la finestreta amb la API KEY 
NO ES POT TORNAR A VISUALITZAR MAI MES UN COP TANCADA. 
Aquesta API KEY s’ha de ficar a la casella API KEY del vostre HS a: 
http://pi-star/admin/expert/fulledit_bmapikey.php 
 

Hi ha una explicació molt bona d’en W1MSG a: 
 

https://youtu.be/9GGtTQdZN8w 
 
 
NOTES TÉCNIQUES: 
 
El firmware del “Hat” MMDVM STM32 es pot actualitzar des del mode SSH. Però cal que tinguin connector al GPIO 
prop dels LEDs. (Veure foto del mòdem a la pàgina 15) 
Segons hem pogut veure, el nous MMDVMs ja venen amb connector i FW v1.4.6 carregat, tot i que la darrera disponible 
a la data de redacció d’aquest manual és la 1.5.2. 
 

Si no el tens el teu actualitzat, segueix aquests passos: 
Accedeix a: http://pi-star/admin/expert/ssh_access.php 
Login: pi-star  
Password: raspeberry (o el nou que hagis posat si l’has canviat al “remote”) 
Escriu una de les següents ordres segons calgui: 
Per a MMDVM SIMPLEX:  sudo pistar-mmdvmhshatflash hs_hat 
Per a MMDVM DUAL:  sudo pistar-mmdvmhshatflash hs_dual_hat 
 
Prem ENTER per començar el procés d’actualització. 
Espera’t... 
En acabar, mira si hi ha cap missatge d’error per saber si ha fet correctament l’actualització. 
Prem ENTER per reiniciar el bitxo. (Hagi fet bé o malament l’actualització) 
Més informació a: https://www.toshen.com/ke0fhs/pi-star-notes.htm 

 

• Els mòdems adquirits últimament venen amb RX i TX “Offset” a amb valor 0. 
Aquests valors estan associats a la deriva de l’oscil·lador TXCO del ADF7021.( de 14.4756 ó 12.2880 Mhz ) 
En cas que el vostre equip no aconsegueixi comunicar-se amb el HS, potser caldrà ajustar-ho. 
Per ajustar, s’ha d’accedir a http://pi-star/admin/expert/edit_mmdvmhost.php i introduir valors als camp RX Offset 
i TXOffset a la secció MODEM. Començant per 50 i en increments de 50 fins que el HS us rebi. 
Si arribeu a valor més enllà de 1600 sense èxit, torneu a comença amb valors NEGATIUS. 
Amb això, funcionen correctament. 
Més informació a: http://jumbospot17.blogspot.com.es/2018/03/how-to-set-rxoffset-or-txoffset.html 

  

http://pi-star/admin/expert/fulledit_bmapikey.php
https://youtu.be/9GGtTQdZN8w
http://pi-star/admin/expert/ssh_access.php
https://www.toshen.com/ke0fhs/pi-star-notes.htm
http://pi-star/admin/expert/edit_mmdvmhost.php
http://jumbospot17.blogspot.com.es/2018/03/how-to-set-rxoffset-or-txoffset.html
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