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Endelig har jeg anskaffet en Kenwood TH-D7 dataradio. Straks QRV APRS mobil og portabel. GPS har jeg 
hatt i flere år i bilen.  Her følger en rapport om hvordan jeg oppfatter radioen etter 2 ukers bruk. 
 

Som radio:

 
TH-D7 er en ”ekte” dualband radio. Det vil si separat radiodel for hvert bånd (2m/70cm). Den er i 
stand til operere 2m på begge radiodeler. Betjening og menysystem er bra, men noe er uunngåelig 
tungvint fordi dette er en dualband radio. På tross av at dette er  en dualbander, kan den ikke settes 
i x-band_repeater_modus.  Det er komplisert å være QRV på to bånd. En Wideband TRX er 
enklere i bruk, da man kan blande alle bånd blant kanalene.  Som håndradio for phoni, foretrekker 
jeg en wideband radio. Mottageren oppfatter jeg som følsom, over allt. Med gratis programvare 
funnet på Internett, kan jeg administrere alle instillinger på radioen. Det finnes også programvare 
for å fullstendig operere raidioen fra PC’skjermen. 
 

Tilkop linger:

 
Alle tilkoplinger oppfattes som ”standard” med unntak av mikrofon og høyttaler. Kenwood har valgt 
å lage dette anderledes enn alle andre, og det er innviklet. Man ender med å kjøpe en kostbar 
original Kenwood speakermic, og lar være å bruke ekstern høyttaler. Dette er en stor   ulempe. 
 

Batteri:

 
Etter erfaring med Yaesu VX-5 oppfatter jeg  Kenwood TH-D7 som gammeldags. TH-D7 leveres med NiCad 
batteri, og andre batterityper finnes ikke. Altså er jeg tilbake til lange oppladingstider, batteri med ”memory”, og 
lav kapasitet.  Batterikassett for 4 penlight finnes som ekstrautstyr. Denne er skrekkelig dyr, og er håpløs stor. 
Jeg vil prøve å greie meg uten denne. 
  
APRS: 
Kenwood TH-D7 er den eneste APRS håndradio på markedet. Det er derfor ikke mulig å sammenligne med noe. 
Portabelt eller mobilt APRS er nesten synonymt med TH-D7. Jeg vil allikevel trekke frem noen punkter. APRS-p  
er gøy.  I tillegg til å utveksle posisjoner, finner jeg muligheten til å utveksle små tekstmeldinger morsomt. Det er 
ikke nødvendig å ha GPS (Finn og noter posisjonen til punktene man befinner seg på regelmessig). Denne radioen gir en ny 
dimensjon til hobbyen vår. Den kan brukes som den er, eller tilkoples en PC for mer avansert brukergrensesnitt. 
Ved bruk av eks UI-View, anbefaler jeg sterkt å sette radioens TNC i KISS. Da får man fulle muligheter, også 
digipeat. En vesentlig mangel ved TH-D7 og APRS, er mangel på akustisk alarm for at en melding er mottatt. En 
”beep” kan  slåes på for at data er mottatt, men dette er generelt for alle data. I tillegg er denne ”beep” knyttet til 
tastatur-beep, hvilket jeg hater. Jeg orker rett og slett ikke å høre på ett høylytt  BEEP ved hvert tastetrykk. –Altå 
er all audible ”beep” deaktivert på min TH-D7, og ingen akustisk varsel.  Et icon forteller at det finnes en ulest 
melding. 
 

Den innebygde TNC:

 
Denne oppfattes nesten som en TNC-II. Den har litt begrenset med muligheter, og har ikke mailboks, men den 
kan settes i KISS!  (TH-D7 MK2) . Dette gjør den kapabel til det meste innen packet. Eksempelvis kan man bruke 
AGW packet engine, og deretter bruke WinPack, eller SALLY pBBS. Eller kanskje starte en node gjennom 
WinBPQ ?  En laptop og TH-D7 er alt jeg trenger for å kjøre packet. Få ledninger gjør dette svært smidig. Nå blir 
det å operere packet på tur, og fra hytta.  TNC’en er dessverre avhengig av squelch. Denne er dog meget rask.  
 

Følsomhet,  mottak av data, følsomhet:

 
TH-D7 radio har god følsomhet på begge bånd. I APRS modus opplever jeg følsomheten middels. 2m APRS bør 
har >S4 for å dekodes. Ved bruk av TNC’en i KISS opplever jeg følsomheten bedre!  70cm packet har 
overaskende god følsomhet, også i 9k6. Ved å ikke scanne på radiodelen som ikke brukes til APRS, øker  
følsomheten. Enda bedre blir det om man kun bruker kun ett bånd (altså QRV utelukkende APRS).   Bruk av 2m 
på begge mottagere reduserer følsomheten, hvilket er typisk for dualbandere. 
 

Packet mobil t generelt:

 
All flutter og tenningsstøy reduserer RX. En TNC kan ikke filtrere støy og flutter  like godt som mine ører. Når 
bilen er i bevegelse må signalene  være sterke for å motta pakker, typisk S9 (Derfor bør WIDE digipeatere ha 
høy sendereffekt og godt QTH)  
 

fortsetter neste side…
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9k6: Først må jeg fortelle at jeg har generell erfaring med 9k6 packet. Jeg er med på å drifte noder, og jeg 
opererer 9k6 hjemmefra. TH-D7 har innstilling for 9k6 APRS og også i TNC-modus (se TNC kommandoer) . Bruk 
kun en radiodel, og husk å slå av batterisparefunksjonen. Sett squelch så lavt om mulig. På tross av at TH-D7 er 
avhengig av squelchstyring greier den å motta 9k6 pakker  ganske godt. Den vil kunne høre stasjoner med TXD 
ned til 10ms. Og med relativt svak signalstyrke. Den mottar 70cm signaler rundt S3. Følsomheten er altså  god.  
Som forventet blir det problemer når TH-D7 skal i gang med å sende og motta data med andre stasjoner. 
Radioen er dårlig egnet  til å operere med normale 9k6 stasjoner som opererer med de sedvanlige korte TXD’s. 
Det kan være mulig å opprette en slags 9k6 link hvis begge stns har TXD >400ms. Da er vitsen med 9k6 borte, 
og 1200bps er å foretrekke.  Som alle andre PLL-radioer  er  Kenwood TH-D7  dårlig egnet som  9k6 RADIO, 
men er overaskende brukbar til å overvåke nettet, og utføre tester. På tross av den innebyggede TNC,  savner 
jeg et audio uttak fra diskriminator. 
Jeg tester videre med 9k6, og vil rapportere her. 
 

      

De størster ulemper:  
• Mikrofon og høyttalerkoplinger er ikke ”standard” 
• APRS har ikke audio alarm for motatt / ulest melding. 
• Gammeldags batteri-teknologi. 
• På tross av at dette er en dualbander, har jeg ikke sett muligheter for x-band repeat.  
 

   

De største fordeler:  
• APRS.  Som den eneste APRS håndradio på markedet er TH-D7 det beste valg. 
• Innebygget TNC gjør portabelt bruk av packet lettvint. 
• En radio som kan gjøre det meste. Anbefales. 
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