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Köszönjük, hogy a Digitools Elektronika Kft. magyar fejlesztésű és
gyártású termékét választotta!
Általános bemutatás:
A DigiProgrammer programozó eszköz és a hozzá tartozó DigiProgram PC-s szoftver
együtt egy univerzális dekóder programozó termékcsaládot alkot, melynek segítségével
gyerekjátékká válik dekódereink kezelése.
Használatukkal bármilyen gyártmányú és típusú dekóder tulajdonságait rejtő CV
regiszterek könnyen írhatóak, olvashatóak.
A DigiProgrammer eszköz mozdonydekódereink (DigiDrive-3.x, DigiDrive-4.x, DigiSound4.x, DigiSound-5.x, DigiSound-JUMBO2 és a DigiSound-JUMBO3) működtető szoftverének
(firmware) frissítésére, illetve a dekóder hanganyagának letöltésére szolgál. Így a
mozdonydekóderek rugalmasan alkalmazkodnak a felhasználó igények alakulásához,
folyamatosan elérhetővé válnak vásárlóink számára a legfrissebb szoftver verziók és
hanganyagok.
A DigiProgrammer és a DigiProgram is úgy lett kialakítva, hogy egymás nélkül, különkülön, más rendszerekkel is működőképesek. A DigiProgrammer más gyártók szoftverével
is működtethető (pl. RR&Co TrainProgrammer), kivéve a DigiDrive és DigiSound
dekóderek szoftver frissítését, illetve a hang letöltését. A DigiProgram is működtethet
más-más eszközöket, melyek szabványos XPressNet kommunikációval beszélgetnek a
számítógéppel (pl. LENZ LI100F-en keresztül a LENZ LZV100 központ).
A DigiProgrammer nem alkalmas más gyártók hanganyagának a DigiSound dekóderekbe
való letöltésére és nem alkalmas a Digitools hanganyagok más gyártók hangdekóderébe
való betöltésre sem!
Kérünk mindenkit, ha bármilyen furcsa működést, rendellenes dolgot tapasztal, akkor
vegye fel velünk a kapcsolatot! A jelenséget próbálja meg többször is előidézni, majd a
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jelenség pontos leírását, és az előidézésének lépéseit küldje el hozzánk, hogy ki tudjuk
javítani.

A DigiProgrammer eszköz főbb tulajdonságai, az eszköz bemutatása

Dobozos kivitelű DigiProgrammer

o NMRA DCC szabvány szerinti kommunikáció
o Stabilizált, 3 lépcsőben állítható kimeneti feszültség
o Zárlatvédett kimenet (normál üzemben 2A, programozáskor 1A)
o Fékgenerátor üzem (ilyenkor a max. terhelés 3A) (külön rendelésre!)
o Galvanikusan leválasztott USB csatlakozás
o Együttműködés a DigiTools DigiProgram programmal
o Együttműködés bármilyen XPressNet szabvány szerint kommunikáló (pl.:
RR&Co TrainProgrammer) programmal
o Dobozos kivitel
o Bemenő feszültség DC 16-20V, AC 12-16V
o Nyugalmi áramfelvétel < 100mA
o Dobozos kivitel méretei 145*105*35mm
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Csatlakozók és állapotjelző LED-ek:

Az ábrán az előlapi csatlakozó kiosztás látható.

Power In:
Tápfeszültség bemenet. Apa, 5,5/2,1mm-es csatlakozót fogad (ilyen pl. a Roco 10725
trafó csatlakozó). Az eszköz táplálható kapcsolóüzemű tápegységről (laptop táp) és
hagyományos transzformátorról is. A tápfeszültség DC tápellátás esetén 16-20V, AC
tápforrás esetén 12-16V között lehet. A csatlakoztatott tápegység teljesítménye az eszköz
felhasználásától függ, pl. programozáshoz elég lehet 1A. Ha a programmert
fékgenerátornak használjuk, akkor akár 3A-re is szükség lehet.
Track Out:
Sín csatlakozó kimenet. Ide csatlakoztathatjuk a programozó vágányunkat, de ez
fékgenerátor kimenet is. A kimenet zárlat védett, a billenési értékek üzemmódonként
változnak. Programozó vágányként 2A, programozás alatt 1A. A kimenő feszültség értéke
a külső tápegység feszültségétől, vagy a belső stabilizált tápegység 3 lépcsőben állítható
feszültségétől függ. Arra figyelni kell, hogy a programozó vágány vezetéke lehetőleg ne
legyen hosszabb 50cm-nél.
Digitools dekóder firmware programjának frissítése vagy hang letöltés alatt a sínjel NEM
DCC jel Ebben az üzemállapotban NE TEGYÜK MÁS GYÁRTÓ dekóderét a programozó
vágányra!
USB:
USB "B" típusú csatlakozó. USB 2.0 kommunikációs protokoll szerint működik.
6.

Prg. LED:
Kimenet állapotát jelző LED, színe zöld. Jelzései a következők lehetnek:
o Sötét: A Track Out kimeneten semmilyen jel nincs.
o Világít: A Track Out kimeneten DCC jel van.
o 1Hz-el villog: A Track Out kimeneten DCC jel van, mindenkinek szóló állj
paranccsal.
o 7Hz-el villog: A Track Out kimeneten NMRA RP9.2.3 szerinti szervíz mód
parancsok vannak (dekóder programozás).
o 15Hz-el villog: A Track Out kimeneten Digitools dekóder speciális utasításai
vannak. Ilyenkor a jelalak NEM DCC szabvány szerinti.
Err. LED:
Hibát jelző LED, színe piros. Jelzései a következők lehetnek:
o Sötét: A Track Out kimeneten nincs zárlat.
o Világít: A Track Out kimeneten zárlat van.
o Villog: A Track Out kimenet kikapcsolva
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Belső LED-ek, jumperek:

V1, V2:
Belső tápegység feszültségének beállító jumperei. Segítségével 3 lépcsőben állítható a
sínre jutó DCC jel feszültsége. Ha mindkét jumper szakadásban van, akkor 14V, PL2
zárásakor 15V, PL3 zárásakor 16V a kimenő feszültség. Csak 1 jumper lehet összezárva! A
kimenet stabilitása érdekében táp bemeneten legalább 3V-al nagyobb feszültség
szükséges, mint a választott kimeneti feszültség. Az állítást mindig kikapcsolt készüléknél
végezzük.
PL1:
A DigiProgrammer saját programjának frissítésére szolgál.
8.

CTRL2:
Az üzemállapotot jelző LED
o 2Hz-el villog: Normál programozó üzem.
o Folyamatos: A DigiProgrammer firmware szoftverének frissítése (letöltés alatt
gyorsan villog)
CTRL1:
Adat jelző LED. Akkor villan fel, ha a számítógéptől adat érkezett.
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A DigiProgrammer beüzemelése
Alap helyzetben Windows automatikusan felismeri az USB drivert.
Az eszköz sikeres csatlakoztatását a
Windows

eszközkezelőjében

ellenőrizhetjük.
A mellékelt képen "USB Serial Port
(COM3)" néven látható a csatlakoztatott DigiProgrammer.

Rossz csatlakozás, vagy hibás illesztő driver telepítése során az eszközkezelőben az alábbi
bejegyzés látható:
A

hibára

az

eszközkezelőben

az

„Ismeretlen USB eszköz” sor utal.
Ebben az eseteben próbáljuk meg
kihúzni és újra csatlakoztatni az eszközt.

Ritkán sajnos elő szokott fordulni, hogy a Windows vagy rossz drivert telepít, vagy rosszul
telepíti.
Az alkalmazott USB eszköz illesztő drivere itt megtalálható és letölthető:
https://www.microchip.com/en-us/product/MCP2200
„MCP2200/MCP2221 Windows Driver and Installer” linkre kattintva a letöltés
automatikusan elindul.
A DigiProgram telepítése és a kábelek csatlakoztatása után a programozó üzemkész.
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A DigiProgram PC-s szoftver leírása
A szoftver főbb tulajdonságai:
o NMRA XPressNet szabvány szerinti kommunikáció
o DigiTools dekódereket működtető szoftver frissítési lehetőség
o DigiTools hangdekódereknél hangletöltési lehetőség
o Bármilyen dekóder direkt CV írás / olvasás
o Bármilyen dekóder POM módú CV írás / olvasás
o Bármilyen dekóder tesztelés, előre- hátramenet, funkciógombok F0-tól F28-ig
o RailCom kommunikáció
o Programozó sín áramfelvételének mérése

DigiProgram szoftver

Rendszerkövetelmények:
o Windows10 operációs rendszer
o 10Mbyte szabad tárhely
o USB 2.0 port
o A program a ma használatos gépek tudása mellett egyéb speciális eszközt
nem igényel.
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Telepítés:
A DigiProgram applikációt Windows10 operációs rendszert futtató számítógépre
telepíthetjük a Microsoft Store-ból. A Microsoft Store elindításához keressük meg a
keresőben vagy Start menüben a Microsoft Store nevű alkalmazást.

A Store keresőjébe írjuk be a DigiProgram keresőszót, majd kattintsunk a telepítés gombra.

A program használatához USB Driver telepítése nem szükséges, azt alapértelmezetten
tartalmazza a Windows 10 operációs rendszer.
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A szoftver használata
A kapcsolat beállítása:
1) Csatlakoztassuk a DigiProgrammer-t az USB kábel segítségével a számítógéphez.
2) Helyezzük áram alá a DigiProgrammer-t a tápegység segítségével.
3) Indítsuk el a telepített DigiProgram applikációt.
Ha a program nem csatlakozott automatikusan, akkor nyomjuk meg a Kapcsolódás
gombot. Ha nem sikerült kapcsolódni ismételjük meg a lépéseket az 1-es ponttól.

A Beállítások menüben az „Automatikus csatlakozás” kapcsolóval beállíthatjuk, hogy a
program indulás után automatikusan kapcsolódjon a DigiProgrammer áramkörhöz.
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A sikeres kapcsolódást a program jobb alsó sarkában megjelenő „Programmer
csatlakozva” felirat jelzi.
A program használata csak a megfelelő kapcsolat kialakítása után lehetséges!

A DigiProgram sikeresen csatlakozott a DigiProgrammerhez.

A DigiProgram nincs csatlakoztatva a DigiProgrammerhez!
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A program a különböző funkcionalitásokat elkülönített panelekben kezeli. A
következőkben ezeknek a paneleknek a leírása következik.

DigiProgram panel
Ebben panelben tudjuk módosítani a szoftver alapvető beállításait, kapcsolódni a
DigiProgrammer-hez, valamint frissíteni a DigiProgrammer szoftverét.

Beállítások
A Beállítások gomb megnyomásával előugró ablakban következő tulajdonságokat
állíthatjuk be:
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Nyelv választás:
Magyar vagy angol nyelv használható. Nyelvváltás esetén a programot újra kell indítani a
beállítások érvényesítéséhez.
Automatikus csatlakozás:
A program indítása után, amennyiben van DigiProgrammer csatlakoztatva, automatikusan
csatlakozik a szoftver a DigiProgrammerhez.
Automatikus RailCom cím:
A DigiProgram folyamatosan olvassa a pályáról a RailCom információkat. Az így kiolvasott
címet automatikusan beállítja a Teszt Panel dekóder címének, ha engedélyezzük.
Automatikus táp kapcsolás:
Kapcsolódás után automatikusan engedélyezzük a DigiProgrammer-re csatlakoztatott
pályaszakasz tápellátását.
Automatikus dekóder reset:
Dekóder firmware frissítés után automatikusan gyári alapbeállításokra állítja a dekódert.
Logolás:
A program készíthet logokat, melyeket az ablak alján található Logok megnyitása…
gombbal érünk el. Ezt csak akkor kapcsoljuk be, ha a program hibásan működik, és a
fejlesztőnek logokat akarunk küldeni. Ha a logolás engedélyezve van, akkor
nagymennyiségű kommunikációs log miatt a program lassabb lehet, ezért ezt csak akkor
engedélyezzük, ha szükséges!
Prog Baud 230400:
A programozás sebességét állíthatjuk ezzel. Bekapcsolás esetén gyorsabb lesz a
programozás sebessége, így időt spórolhatunk. Használatához legalább 27-es verziójú
DigiProgrammer szükséges.
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Dth és firmware frissítés ellenőrzése induláskor:
Kapcsoljuk be, ha szeretnék értesülni a legfrissebb DigiTools dekóder firmware-kről és
hangprojektekről. Ekkor a program indulásakor interneten keresztül ellenőrzi van-e
frissítés, és ha van azokat meg is jeleníti.
Frissítés
A DigiProgrammer frissítését végezhetjük itt el. Kövessük az utasításokat, melyek a
felugró ablakban megjelennek.

A DigiProgram verzióját csatlakozás után a bal alsó sarokban ellenőrizhetjük.

Mindig törekedjünk az elérhető legrissebb program verziók használatára!
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Névjegy
A programról és gyártóról találunk itt hasznos információkat.

Kapcsolódás
A kapcsolódás előtt bizonyosodjunk meg arról, hogy a DigiProgrammer-t csatlakoztattuk a
tápegységhez és az USB kábellel a számítógéphez.
A Kapcsolódás gomb megnyomásával tudunk csatlakozni a DigiProgrammer-hez. Ha ez
sikerül, akkor a Teszt Panel, CV szerkesztő és RailCom monitor panelek aktívvá válnak.
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Táp panel
A Táp panelen tudjuk be vagy kikapcsolni a DigiProgrammer-re kötött pályaszakasz
tápellátását.

Kikapcsolt sínfeszültség esetén a „Teszt panel” gombjai inaktívak!

Teszt Panel
A Teszt Panel segítségével tesztelhetjük dekódereinket, vagy akár játszhatunk is
terepasztalunkon.
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A Dekóder cím mezőben a számra kattintva választhatjuk ki a tesztelni kívánt dekóder
címét. Dekódereinket 28 vagy 128-as sebességlépcsőben vezérelhetjük, ezt a Sebesség
lépcső rádió gombbal választhatjuk ki. A Sebesség, Irány fejléc alatt láthatjuk az aktuális
sebességet (sebességlépcsőben kijelezve), a sebesség alatti csúszkával a sebességet
állíthatjuk (bal széle a 0 sebesség). A plusz, mínusz és STOP gombokkal ugyancsak a
sebesség vezérelhető egyesével módosítva a sebességlépcső értékét. Az alul lévő irány
gombokkal a mozdony haladási irányát tudjuk beállítani, az éppen aktuális haladási irány
elhalványítva látszik. A panel bal oldalán a funkciókat kapcsolhatjuk, az aktív funkciókat
zöld háttérrel láthatjuk. A Vészmegállítás gombra kattintva minden mozdonyt
megállíthatunk a pályán.

CV szerkesztő panel
A Mód kiválasztásával adjuk meg, hogy a programozás milyen módon történjen:
Közvetlen mód: Programozás a programozó vágányon. A vágányon csak egy dekóder
legyen ebben az esetben.
POM: Programozás a pályán. Ilyenkor több dekóder is lehet a pályán, a programozás a
Teszt Panelen kiválasztott dekódert érinti csak.

A Mód kiválasztása után az írás folyamata a következő: a CV regiszter mezőbe beírjuk azt
a CV címet amit programozni szeretnénk, a Regiszter érték mezőbe pedig azt az értéket
amit be szeretnénk írni (0-255). Alul bitek pipálásával is megtudjuk adni binárisan a
Regiszter értéket, illetve itt kijelzésre kerül a beírt érték. Kattintsunk a CV írás gombra,
ekkor az írás megtörténik. Az írás után automatikusan olvasás is történik ellenőrizve az
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írás sikerességét. Sikeres írás-olvasás esetén a regiszter érték zölden felvillan és a
kiolvasott értéket látjuk benne. Sikertelen írás-olvasás esetén pirosan villan fel a Regiszter
érték mező és üres lesz.
A CV regiszter száma és az írni kívánt érték a + és a - gombokkal egyesével is növelhető,
csökkenthető.
Az olvasás folyamata a következő: a CV regiszter mezőbe beírjuk azt a CV címet, amit ki
szeretnénk olvasni. Kattintsunk a CV olvasás gombra, ekkor az olvasás megtörténik.
Sikeres olvasás esetén a regiszter érték zölden felvillan és a kiolvasott értéket látjuk
benne. Sikertelen olvasás esetén pirosan villan fel a Regiszter érték mező és üres lesz. Alul
bitek pipákkal is kijelzésre kerül a kiolvasott érték binárisan.

RailCom Monitor panel
A RailCom kompatibilis dekóderekből bizonyos adatok kiolvashatóak.

Ezek a RailCom Monitor panelen kerülnek kijelzésre:
o Való sebesség: a motor pillanatnyi forgási sebessége az álló helyzet (0%) és az
elérhető maximális fordulat (100%) között százalékos arányban kifejezve.
o DCC csomagvesztés %-ben kijelezve Fejlesztés alatt!
o Hőmérséklet celsius fokban kijelezve Fejlesztés alatt!
o Motor kivezérlés %-ban kijelezve Fejlesztés alatt!
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Bitek
Sátusz bitek megjelenítése fejlesztési célokat szolgál, ezt külön ebben a dokumentációban
nem részletezzük.

Adatmentő panel
Ez a funkció még fejlesztés alatt van. Várható bevezetése 2019 első negyedév.

A dekóderek CV paramétereinek gyors beállítására készül.
CV szerkesztő gomb funkciója
A gomb megnyomására megjelenő ablakban lehet a dekóder összes CV paraméterét egy
fa struktúrában témakörök szerint megjelenítve kezelni.
Egy adott funkció (pl, füstölő kiimenet) beállításához összerendezve láthatók a vonatkozó
CV regiszterek, ezzel jelentősen megkönnyítve a funkció beállítását.

Itt CV tábla megnyitása gombra kattintva egy hagyományos Windows fájlkezelő ablakban
kiválasztva megnyitható adatbázis tartalmazza a CV adatokat.
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A hanganyagokhoz és a speciális beállításokat igénylő mozdonyokhoz általunk elkészített
*.dtt fájlok a honlapunkról szabadon letölthetők és felhasználhatók.
A *.dtt fájl megnyitása után megjelennek az összetartozásuk szerint konténerekbe
csoportosított CV értékek.

Gyűjtő konténer

Kijelölő négyzet

Konténert kibontó, visszazáró háromszög
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Az adott konténer kibontása után megjelennek a CV regiszterek.

Egyszerű CV regiszter

Regiszter érték olvasás

Regiszter érték írás
Bitenként változó tartalmú CV regiszter
Aktuális CV regiszter érték

Gyári CV regiszter érték

A kijelölt regiszterek az „Olvasás” gomb megnyomásával egyszerre olvashatók.
A kijelölt regiszterek az „Írás” gomb megnyomásával egyszerre írhatók.
A CV tábla módosításokkal elmenthető, vagy elmenthető más néven is.
A teljes CV tábla egyszerre is kijelölhető az „Összes CV kijelölése” gombbal.
A „Kijelölések megszüntetése” gombbal a táblában lévő összes kijelölés megszüntethető.
„Kilépés a CV szerkesztőből” gobbal mentés nélkül kilépünk a CV szerkesztőből.
CV paraméterek gyors feltöltése egy dekóderbe
Sokszor előfordul, hogy egy meglévő beállításokkal elmentett adatbázist szeretnék
mindenféle módosítás nélkül újra betölteni egy gyári beállításokkal ellátott szűz
dekóderbe.
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Ebben az esetben a „CV tábla megnyitása…” gomb használatával megnyithatunk egy
korábban elmentett, számunkra megfelelő beállításokkal rendelkező *.dtt fájlt. Az
aktuálisan megnyitott fájl neve a gomb alatt látható edit mezőben olvasható.
Ekkor a „CV-k visszatöltése fájlból…” gomb használatával a letöltés elindítható.
Ez egy hasznos és gyors módja annak, amikor pl. valaki kísérletezés közben teljesen
elállítja egy mozdony CV paramétereit és gyorsan szeretné vissza állítani az eredetileg
beállított értékeket.

Letöltő panel
A letöltő panel segítségével dekóder firmware-t vagy hangprojektet tudunk letölteni.

A dtd kiterjesztésű fájlok minden esetben dekóder firmware fájlok. Ezek a dekódereket
működtető szoftverek.
A dth kiterjesztésű fájlok hangprojektek.
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Firmware letöltése
A Firmware megnyitása gombbal nyissuk meg a dekóderbe betölteni kívánt dtd
kiterjesztésű firmware fájlt. Ezután kattintsunk a Firmware letöltés gombra. Ennek
hatására egy folyamatjelző ablakban láthatjuk a frissítés állapotát.

Hang letöltése
A Hang megnyitása gombbal nyissuk meg a dekóderbe betölteni kívánt dth kiterjesztésű
hangprojekt fájlt. Ezután kattintsunk a Hang letöltés gombra. Ennek hatására egy
folyamatjelző ablakban láthatjuk a frissítés állapotát.
A hangfejléc letöltés gombot csak akkor érdemes használni, ha a hangfájlokat nem
változtattuk meg, csak a hangprojekt egyéb beállításait. Ez esetben a letöltés sokkal
gyorsabb lesz. Csak haladó felhasználóknak ajánlott a használata.
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Hangfejléc letöltése
A Hangfeljéc megnyitása a hang megnyitásával azonos módon történik.
A fejléc letöltését abban az esetben alkalmazzuk, ha hang fájlt nem módosítunk csak a
hang megszólalásának paramétereit változtattuk., Példáuil a DSE programban
megváltoztattuk egy hang megszólaltatásához tartozo funkció gombot.
A hangfejléc letöltése lényegesen rövidebb ideig tart, mint egy teljes hangprojekt
letöltése, így lényegesen meggyorsíthatjuk mozdonyunk beállítását.
A letöltés megszakítása:
A hangfájl letöltése akár 15 percet is igénybe vehet. A letöltési idő a hangfájl méretétől
erősen függ. Bármilyen okból előfordulhat, hogy a letöltést meg kell szakítanunk.
Ezt a „Mégse” feliratú gomb megnyomásával tehetjük meg.
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Digitools logó
A logóra kattintva a DigiTools weboldala nyílik meg, ahol a legfrissebb hírekről,
információkról tájékozódhatunk.

Lábléc
A program ablak bal alsó sarkában a DigiProgram szoftver verziója olvasható. Mellette a
kapcsolat állapota kerül kijelzésre, majd kapcsolódás után az aktuális áramfelvétel. Az
ablak jobb alsó sarkában a DigiProgrammer (a programozó doboz) firmware verzióját
láthatjuk.

Az „Áramfelvétel” mezőben kijelzett érték a DigiPrrogrammer kimenetén mérhető
áramerősség. ±15mA pontossággal mérhetjük vele a dekóderünk, mozdonyunk
áramfelvételét. Dekóder és mozdony diagnosztika és hibakeresés esetén hasznos
segédinformáció.
28.

A DigiProgrammer használata más gyártók szoftverével
Példában az RR&Co. TrainProgrammer szoftvere

Beüzemelés:
A "DigiProgrammer eszköz leírása" pontnál található "Beüzemelés" bekezdésben leírtak
alapján helyezzük üzembe a DigiProgrammert.
A folyamat végén, ne felejtsük el ellenőrizni az Eszközkezelőben a kiosztott port nevet,
mert ez a következő lépésben fontos lesz!

A kiosztott COM port nevének ellenőrzése az Eszközkelezőben
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Kommunikáció beállítása:
A TrainProgrammer-ben az alkalmazott digitális rendszert a "Railroad" menüben kell
kiválasztani.
A DigiProgrammer eszközünk a LENZ LI100F PC illesztőjével kompatibilis kommunikációs
protokollt használ, így a TrainProgrammer-ben is ezt kell kiválasztani.
A "Select Port" nevű legördülő elem választónál kell kiválasztani azt a port nevet, amit az
USB driver telepítése során kaptunk.

Sikeres beállítás után lehet játszani:
A DigiProgrammer sikeres csatlakoztatását a TrainProgrammer szoftverhez a szoftver jobb
alsó sarkában megjelenő két zöld kör jelzi.
Ha ezt az állapotot sikerült előállítani, akkor már semmi akadálya nincs a DigiProgrammer
használatának.
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Saját jegyzet:
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