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A DigiServo-4-XX beállítása a PC-n keresztül.
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Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft magyar
fejlesztésű és gyártású termékét választotta!
A DigiServo paramétereinek beállítása CV
regiszterek módosításával
A dekóder paraméterei a CV regisztereinek módosításával távolról is beállíthatók.
Beállítás lépései:
•

A dekóder első kimenetéhez tarozó gomb hosszú megnyomásával lépjünk
be a dekóder programozó módba. Ekkor az első kimenethez tartozó LED
folyamatosan lassan villog. Ebben az állapotban lehet bármelyik kimenet
bármelyik paraméterét állítani a 75-ös mozdonycímen, POM programozó
módban.

•

Ellenőrizzük, hogy a központ POM CV írás módban van-e!

•

A paraméter állítása a kívánt CV nevének begépelésével, majd az érték
elküldésével történik.

•

A sikeres parancs küldést a dekóder az adott kimeneten lévő motor
átállításával jelzi.

•

CV programozás befejezésével az 1-es kimenethez tartozó gomb 5x
megnyomásával lépjünk ki a programozó módból. Az 1-es LED teljesen
elalszik.

A dekóder programozása közben figyeljünk arra, hogy a pályán ne legyen 75-ös
című mozdony, mert programozás közben annak a paraméterei is át fognak íródni!
A POM módú programozás beállítása, a CV paraméterek írása, olvasása minden
digitális központnál más módon történik. A programozás előtt mindenképpen
olvassuk el a központ kezelési leírását is!
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CV táblázat az egyes paraméterek beállításához:
Kimenet

1

2

3

4
Reset

CV
CV12
CV13
CV14
CV15
CV16
CV22
CV23
CV24
CV25
CV26
CV32
CV33
CV34
CV35
CV36
CV42
CV43
CV44
CV45
CV46
CV8

Megnevezés
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alsó végkitérés
Felső végkitérés
Sebesség
Szervó irány
Szívpolarizáció iránya
Alaphelyzetbe állítás

Magyarázat

Alsó határérték

A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
A szervómotor alsó kitérésének szöge
A szervómotor felső kitérésének szöge
A szögelfordulás sebessége
A szervómotor irányának egyeztetése a kijelzővel
A szívpolarizáció bekötésének megfordítása
Alaphelyzetbe állítás
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Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1, de nagyobb, mint az alsó végkitérési szög
Min.: 1
Min.: 1
Min.: 1
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Felső határérték
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250, de kisebb, mint a felső végkitérési szög
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
Max.: 250
8

A paraméterek beállítása a TrainController
segítségével.
A program elindítása, beállítása:
A RailRoad&Co. Train Controller program elindítása után ez a kép jelenik meg.

A jobb alsó sarokban az „Offline” felirat jelzi, hogy a program még nem
csatlakozott a digitális rendszerünkhöz.
1. Lépés:
Először a digitális rendszer és a PC közötti kapcsolatot kell beállítani a „Railroad”
menü „Setup Digital Systems” menüpont alatt.

A „Change” gomb megnyomásával juthatunk az alábbi ablakhoz.

5.

Itt be kell állítani, hogy milyen kommunikációs típusú kártyánk van. A DigiTools
termékei a „LENZ LI100F” eszköznek megfelelő kommunikációs protokollt
használják. Ezt a „Select Digital System” feliratú legördülő menünél lehet
kiválasztani.
Következő lépésként a „Select Port” legördülő menünél ki kell választani a
kommunikációs portot, ahová a kártyát csatlakoztattuk a számítógépen. Ennek
helyes kiválasztása alapvető a rendszer működése szempontjából! A „Start menü”
-> „Vezérlőpult” -> „Rendszer” -> „Hardver” -> „Eszközkezelő” -> „Portok” között
található a gépen lévő soros portok listája, ebből kell kiválasztani a mi portunkat.
Ha megfelelően állítottuk be a rendszert, akkor a program jobb alsó sarkában lévő
két korong zöld színű lesz és mellettük a „Running” és a port név lesz olvasható.
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2. Lépés:
Második lépésként a DigiServo-4 adatbázist kell betölteni a programba a
„Railroad” menü „Decoder Database” menüpont alatt

Az „Import” gomb megnyomására az alábbi ablak nyílik meg, itt válasszuk ki a
DigiServo-4_Ver.06.yrc nevű állományt.

A megjelenő ablakban jelöljük ki a Digitools feliratot is kattintsunk ismét az „Import”
feliratú gombra.
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A folyamat befejezéseként nyomjuk meg az „Apply”, majd a „Close” gombokat.
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3. Lépés:
Az adatbázis feltöltése után válasszuk ki az alábbiakat:
 „Manufacturer” legördülő menüben a Digitools
 „Type” legördülő menüben Accessory
 „Decoder” legördülő menüben DigiServo-4
 A „Programming” menüben kapcsoljuk be a „Programming on the main (POM)”
üzemmódot
 A „POM Address” mezőben állítsuk be a 75-ös címet
(Előbb a POM-ot kell bepipálni!)

Fontos, hogy POM módban, 75-ös címen az asztalon lévő 75-ös című mozdony
paramétereit is át tudjuk állítani!
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A végeredmény:
Ha mindent megfelelően állítottunk be, akkor a TrainProgrammer így néz ki.
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A DigiServo-4-XX beállítása:
A DigiServo-4-XX négy kimenetének paraméterei 4 csoportra vannak osztva.
(Szervó1, Szervó2, Szervó3, Szervó4)
Az egyes csoportok alatt találhatók az adott kimenet beállítható paraméterei.
 Alsó végkitérés: állítható 0 – 250 között, gyári értéke 120
 Felső végkitérés: állítható 0 – 250 között, gyári értéke 130
 Átállási sebesség (Sebesség): állítható 0 – 250 között, gyári értéke 50
 Kiérő irány beállítása (Szervó irány): állítható 0 vagy 1, gyári értéke 0
 Szívpolarizálás beállítása (Szívpolarizáció iránya): állítható 0 vagy 1, gyári
értéke 0

Fontos, hogy a Felső végkitérés értéke nem lehet kisebb, mint az alsó végkitérés
értéke!
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Az értékek elküldése a dekódernek:
Az egyes paraméter értékét több módon is el lehet küldeni a dekódernek:
o A dekóder első kimenetéhez tarozó gomb hosszú megnyomásával
lépjünk be a dekóder programozó módba. Ekkor az első kimenethez
tartozó LED folyamatosan lassan villog. Ebben az állapotban lehet
bármelyik

kimenet

bármelyik

paraméterét

állítani

a

75-ös

mozdonycímen, POM programozó módban.
o a paraméterre jobb gombbal kattintva előugró „Write to dekoder”
paranccsal”
o A

menüben

a

képen

látható

ikonra

kattintva

o A „View” menü „Direct Programmer” menüpontjával aktivált kis
ablakban

található

„Write”

gombbal.

o A dekóder beállítását a szervó átállítódása jelzi.
o CV programozás befejezésével az 1-es kimenethez tartozó gomb 5x
megnyomásával lépjünk ki a programozó módból. Az 1-es LED teljesen
elalszik.
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Egyéb lehetőségek:
A beállított adatok mentése:
A programmal az egyes dekódereknél beállított paraméterek dekóderenként
elmenthetők, később felhasználhatók. Lásd TrainProgrammer kezelési leírása!
A beállított paraméterek törlése, gyári alaphelyzetbe állítás:
A dekóder gyári paramétereit az „Alaphelyzetbe állítás (Reset)” paraméter
elküldésével lehet visszaállítania a CV8 regiszterbe 8 érték írásával.
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Saját jegyzet:
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