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3 Bevezetés 

A DigiSoundEditor program a Digitools hangdekóderekbe szánt hangprojektek 
létrehozására, módosítására készült. A program Windows 10 operációs rendszeren fut 
és asztali PC-re lett optimalizálva. Az alkalmazás a Windows Store-ból tölthető le. A 
programmal dth kiterjesztésű fájlokat nyithatunk meg, illetve dth kiterjesztésű fájlokat 
menthetünk. Az elkészült dth fájlokat a DigiProgrammer-rel tudjuk a hangdekóderekbe 
betölteni. 

A dth fájlok tartalmazzák a hangprojekt logikai összefüggéseit és a hangfájlokat 
egyaránt. A dth-ban lévő hangfájlokat a projekt szerkesztése során fel tudjuk használni, 
továbbá ki is tudjuk őket újakra cserélni. A projektekhez adni kívánt új hangfájlokat be 
kell tallózni az „Wav hangfájl hozzáadása” gombbal. A projektet tartalmazó dth fájlt a 
gépünkön bárhova menthetjük. A projekteket a kezdőoldalról tudjuk megnyitni.  
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4 Hangprojekt felépítése 

A hangprojektek gerincét a Hangok adják. Egy Hang lehet például a motor hang, kürt 
vagy állomás hang. A Hangok hangdobozokat tartalmaznak, melyek a beállított logika 
szerint követik egymást. 

4.1 Hangok 

Egy projekten maximum 31 darab Hang lehet. A Hang beállításaiban lehet beállítani, 
hogy egy hang első hangmintájának elindítása melyik funkciógombra, vagy véletlen 
időzítőre történjen. Szintén itt állítható be pár egyszerű függés is, például bizonyos 
sebesség érték, irányváltás, megmozdulás stb. 

4.2 Hangdobozok 

A Hangok Hangdobozokból állnak. Egy adott hangdobozhoz egy adott hangfájl (wav) 
tartozik.  

4.3 Kijáratok 

Minden Hangdoboznak vannak Kijáratai, melyek mentén a következő Hangdobozba 
juthatunk.  

4.4 Kijárat Feltételek 

A Kijáratokhoz feltételeket rendelhetünk, amelyek teljesülése esetén, a Hang lejátszása a 
Kijárathoz tartozó következő Hangdobozzal folytatódik. 

 

A fentiek részletes leírását lásd a Hang szerkesztőfelület leírásánál. 
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5 Kezdőoldal 

A program indítása után a kezdőoldalon a következő gombok szerepelnek: 

 

 

5.1 Új projekt hozzáadása 

Új projektet itt tudunk létrehozni név megadása után. Az új projekt az általunk 
kiválasztott helyre kerül mentésre az általunk megadott névvel.  

5.2 Projekt megnyitása 

A gombra kattintva egy fájl választó menü nyílik meg, ahol kitallózhatjuk a megnyitni 
kívánt hangprojekt fájlt (dth). 

5.3 Beállítások 

A program beállításaiban kiválaszthatjuk a használni kívánt nyelvet, valamint 
választhatunk, hogy egy egyszerű vagy haladó módban szeretnénk-e használni a 
szerkesztőt. A fejléc jobb felső sarkában látható a program verziószáma is. 
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5.3.1 Egyszerű szerkesztési mód 

A Hangok esetén csak azt állíthatjuk, hogy melyik funkcióra induljon el. 

Hangdobozok esetén csak a hangfájlt választhatjuk ki. 

5.3.2 Haladó szerkesztési mód 

Minden paramétert tudunk állítani a projektben. Csak tapasztalt, hozzáértő 
felhasználóknak javasolt. 

5.3.3 Dth frissítések ellenőrzése induláskor 

Ha engedélyezve van, akkor a program minden induláskor a Digitools weboldalán 
ellenőrzi van-e új letölthető hangprojekt fájl, és ezeket felajálja letöltésre. Az alatta lévő 
„Mutasd a legfrissebb hivatalos Hangprojekteket” gombbal bármikor kilistázhatjuk a 
legfrissebb hangprojekteket (ehhez a funkcióhoz internet elérésre van szükség). 

 

5.4 Projektek mappájának megnyitása 

A program saját tárterületének elérése minden gépen más. A gombot megnyomva, a 
saját tárterület mappája azonnal megnyílik.  
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6 Hangprojekt oldal 

Új projekt létrehozásakor vagy egy meglévő projekt megnyitása után a dth fájlból 
betöltődik a Hangprojektünk. 

 

 

Az oldal 3 részre tagolódik.  

6.1 Bal oldali sáv 

Bal oldalon találhatjuk a különféle projekt funkciókat, a Hangok listáját, valamint a 
memória használat kijelzést. 
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6.1.1 Projekt beállítások 

 

Verzió: megadhatjuk a hangprojekt verzióját, ezáltal könnyebben azonosíthatók a 
hangprojekt fejlesztés különböző fázisaiban készült verziók. Kitöltése kötelező, ha a 
verziószám nem megfelelő, akkor a DigiProgrammer nem fogja tudni letölteni a 
Hangprojektet a hang dekóderbe. 

Hang típusa: azt mondja meg, hogy a projektben hány bites wav fájlok találhatóak. 
Lehet 8 bites, 16 bites vagy változó felbontású. A megszólaló hang minőségét nagyban 
befolyásolja annak felbontása. A 16 bites felbontás jó hangminőséget eredményez, 
viszont a hangfájlok memória igénye duplája a 8 bites hangokhoz képest. A dekóder 
hangot tároló memóriájának mérete 8MB. Ezzel a beállítással optimalizálhatjuk a hang 
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minőségét és a memória kihasználtságát. Változó felbontású hangokat választva 
memória területet lehet megtakarítani, ha a kevésbé használt, vagy minőségre nem 
érzékeny hangokat 8 bites felbontásban tároljuk. 

Gőzös üzem: ha gőzöshöz készítünk Hangprojektet, ezt engedélyezni kell. Digisound3 
dekóderek a gőzmozdony jellegzetes pöfögő hangját, a megfelelő hatás eléréséhez, több 
hangcsatornán is lejátszhatja. Ha ezt a beállítást bekapcsoljuk, akkor a dekóder, három 
hangcsatornát lefoglal annak a hangnak, melynek a “hang beállítás” ablakában be van 
kapcsolva a “gőz kiütés hang” kapcsoló. (lásd, lejjebb)  

Konstansok: a konstansok a projekt szerkesztése során több helyen is használhatók. 
Előnyük, hogy amennyiben több helyen is ugyanazt a számot adnánk meg, akkor az 
konstanssal helyettesítve később könnyebb módosítani, hiszen egy konstans itteni 
módosításával mindenhol máshol is megváltozik az adott érték, ahol a megváltoztatott 

konstans van kiválasztva. A  ikont megfogva a listában le fel húzással állíthatjuk a 
konstansok sorrendjét. 

Automatikus Hangdoboz és Feltétel elnevezés: ezt engedélyezve Hangdoboz és 
Feltétel hozzáadásánál nem kell nevet megadnunk, a program automatikusan generál 
egyet. Így sokkal gyorsabban lehet haladni a projekt létrehozásával. 

Dinamikus hang fejléc hossz használata dth exportálásnál (végleges dth 
exportálásnál engedélyezni): A hang projekt elméletben két részre bontható, fejléc és 
hangfájlok. A fejléc tartalmazza a hangok tulajdonságait, hangok közötti logikai 
kapcsolatokat, stb. A DigiProgram képes az egész projekt vagy csak a fejléc letöltésére. 
Fejlesztés során rengeteg időt lehet megspórolni azzal, ha a fejlécben változtatni kell 
valamit, de a hangfájlok maradnak, és csak megváltozott fejlécet töltjük le a dekóderbe. 
Hogy ez megvalósulhasson a hangok kezdőcíme a dekóder memóriájában egy fix 
értéktől indul. A fejlesztés végeztével, ha ezt a beállítást bekapcsoljuk a hangfájlok 
egyből a fejléc után kerülnek így memória területet lehet megtakarítani. 

Memória típus: a dekóder memóriaméretét adhatjuk itt meg: 8MB vagy 16MB. 

 

6.1.2 Wav hangfájl hozzáadása 
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Itt tallózhatunk be olyan hangokat, amelyeket szeretnénk hozzáadni a projekthez. A 
használható hangfájlok tulajdonságai a következők: 

 wav kiterjesztésű fájl 
 mono 
 8 vagy 16 bites 
 22050 Hz mintavételi frekvencia 
 metaadatot is tartalmazhat, a program automatikusan levágja 

 

Az itt betallózott fájlok megjelennek a hangdobozhoz választható fájlok listájában. Azok 
a fájlok, amelyeket hozzárendeljük valamelyik hangdobozhoz mentéskor a dth 
hangprojekt fájlba kerülnek tárolásra. 

6.1.3 Új hang hozzáadása 

 

Név megadásával új Hangot hozhatunk létre (például: Kürt) vagy importálhatunk hangot 
egy másik projektből is az Importálás… gombra nyomva. 

Importálás esetén a wav fájlok is importálásra kerülnek a másik dth fájlból. Kezdjük meg 
az importálást, ahol először ki kell választanunk a dth-t amiből importálunk, majd a 
megjelenő listából azt a hangot amelyet importálni szeretnénk. 

6.1.4 Hangok listája 

A Hangok listájában látjuk a Hangprojekthez tartozó Hangok listáját. A listában látható a 
Hang neve, aktiváló funkciója, valamint, az adott hang hangerejét állító CV regiszter 
száma. Egy projekthez 31 darab hangot adhatunk. A Hangra kattintva megnyílik a Hang 

szerkesztőfelülete. A  ikont megfogva a listában le fel húzással állíthatjuk a Hangok 
sorrendjét. 
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6.1.5 Memóriahasználat 

A program automatikusan számolja a felhasznált memóriát (beleszámolva a projekt 
beállításainak és a felhasznált hangfájlok méretét). 

 

 

6.2 Jobb felső eszköztár 
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Visszavonás: az előző 10 módosítást a program megjegyzi. Visszavonásra kattintva az 
előző projekt mentés töltődik be. 

Hangfájlok frissítése: a projekthez a saját gépről hozzáadott hangfájlok frissítésre 
kerülnek a memóriában és a frissített fájlok kerülnek felhasználásra a továbbiakban. 
Használjuk ezt a gombot akkor, ha a saját gépről hozzáadott fájlokon módosítottunk 
(például külső hangszerkesztő programban). 

Projekt ellenőrzése: ellenőrzi, hogy található-e a hiba a projektben. A hibalista bármely 
elemére kattintva megnyílik az adott Hang vagy Hangdoboz beállítása, ahol javíthatjuk a 
hibát. 

Projekt exportálása: a projekt egy xml fájlba és egy csv fájlba kerül exportálásra. Ez egy 
fejlesztői funkció, normál felhasználóknak nem hasznos. 

Projekt mentés: projekt mentése dth fájlba a projekt mappájába. Ha mentés közben 
hiba történne, a program jelzi (például hiányzó hangfájl, stb.) 

Projekt másolása: másolatot készíthetnünk a projektből. 

Projekt bezárása: bezárhatjuk a projektet. 

 

6.3 Hang szerkesztőfelület 

A megnyitott Hang szerkesztőfelületének fejlécében a következőket találjuk: 

Hang neve, Beállítások (a Hang beállításait módosíthatjuk itt), Törlés (Hang törlése). 

 

 

6.3.1 (Hang) Beállítások 

Ebben az ablakban beállítható a szerkesztő felület mérete, az adott hang tulajdonsága, 
elindulásának feltételei. 
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Szerkesztőfelület mérete: a Hangban használt hangdobozok számától függően 
választhatunk többféle szerkesztőfelület méretet. Minél kisebbet választunk, annál 
gyorsabb lesz a szerkesztőfelület működése. 

Kezdő hangdoboz: a szerkesztő felületen hozzáadott hangdobozokból választhatunk 
egyet, amellyel az adott hang indul. Csak akkor jelenik meg, ha a “haladó szerkesztési 
mód” be van kapcsolva. 

16 bites hang: jelzi, hogy az adott hangfájl hány bites. Csak akkor jelenik meg, ha a 
“haladó szerkesztési mód” be van kapcsolva. 

Hang indítása funkcióra: ha a hangnak valamely funkció gombra kell indulnia, akkor 
azt itt adhatjuk meg. Akár többet is választhatunk. 

Hang indítása ha…: A hang elindítása, a funkció gombokon kívűl egyéb feltételek 
teljesüléséhez is köthető. A feltételek közöt logikai ÉS kapcsolat van. Részletes leírás 
kérhető a program felületén a kis lefele nyíl ( ) megnyomásával. Csak akkor jelenik 
meg, ha a “haladó szerkesztési mód” be van kapcsolva. 

Hangdobozok nincsenek módosítva: a gomb megnyomásakor a Hanghoz tartozó 
összes hangdoboz módosítva tulajdonsága hamis lesz, így a hangdobozok színezése 
alapállapotba kerül. Használjuk ezt a gombot, ha egy Hangot módosítani szeretnénk, és 
a későbbiekben szeretnénk látni mely hangdobozok lettek már módosítva (a módosított 
hangdobozok zöldre lesznek színezve) (a hangdobozokban manuálisan be kell pipálnunk 
a módosítva tulajdonságot). 
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Sebesség parancs / Valós sebesség: ha “Sebesség (0-255)” mező értéke nem nulla, 
akkor az ide beírt érték fölött vagy alatt indulhat meg a hang. Pl. fékhang vagy gőzös 
induláskor a folyamatos fújás a hengereknél egy bizonyos sebességig. 

 

Egyéb pipálható függések: Az előzőekben leírt hang indítás feltételek mellé további 
függéseket lehet beállítani: 

 Induláskor mehet (amikor megmozdul a mozdony). 
 Gyorsuláskor mehet. Az előzőkkel ÉS kapcsolatban van. 
 Lassuláskor mehet. Az előzőkkel ÉS kapcsolatban van. 
 Guruláskor mehet. Az előzőkkel ÉS kapcsolatban van. 
 Irányváltáskor mehet. Az előzőkkel ÉS kapcsolatban van. 
 Sebességparancs (0), tényleges sebesség (1) vizsgálat kiválasztás. 
 sebesség komparátor kisebb (0), nagyobb (1) kiválasztás 
 A kiválasztott bemeneti lábra kötött külső jel indítja, ÉS kapcsolat a fentiekkel 
 Funkció gomb él vezérel: ezzel a beállítással a hang csak egyszer, a kiválasztott 

funkciógomb hamis-igaz állapot változására indulhat a hang, pl. 1 rövid kürt). 
 hm_out_vez1. Hang indítás, ha ez a bit 1 
 hm_out_vez2. 
 hm_out_vez3. 
 hm_out_vez4. 
 Gőz kiütés hang. Jelzés, hogy ez a hang, “Gőzös üzem”-ben a lefoglalt csatornákon kell 

szóljon. 

 

6.3.2 Kapcsolatok automatikus újrarajzolása 

Nagy méretű, sok hangdobozt és kapcsolatot tartalmazó hangok esetén a módosítások 
újratöltése sok időt vehet igénybe. Ebben az esetben a szerkesztést gyorsíthatjuk ha 
kikapcsoljuk a Kapcsolatok automatikus újrarajzolását. 

6.3.3 Hang másolása 

Ezzel a gombbal másolatot készíthetünk az adott Hangból, melyet a program 
automatikusan a Hang lista végére tesz.  
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6.3.4 Hangszerkesztő 

 

A hangszerkesztő felületen hangdobozokat rakhatunk le a szürke négyzetekre kattintva. 
Egy hangdoboz egy hangfájlt jelképez. 

 

6.3.5 Hangdoboz beállítások 

 

 

Egy hangdobozra kattintva előjön annak beállítás felülete. Alap beállításban csak a 
hangdobozhoz tartozó hangfájlt adhatjuk meg. Ha a “haladó szerkesztési mód” be van 
kapcsolva, akkor a felület három oszlopra tagolódik. Az első oszlopban a hangdobozhoz 
tartozó hangfájlt és egyéb tulajdonságait állíthatjuk (például: Fékhang, Trigger, srb.). Az 
ismétlésnél megadható hányszor kerüljön lejátszásra a hang egymás után. 



 
 
 

 

17 

  

 Fékhang: a hang azonnal megszakad, ha mozdony megállt (pl fék csikorgás, inverter 
hangok). 

 Trigger: A hang vizsgálja a belső vagy külső forrásból érkező indító jelet és ha az igaz 
akkor vizsgálja a kijáratokat (gőzös hangok).  

 Gyorsulás késleltetés: A hangdoboz késlelteti mozdony gyorsítását a CV60 regiszterben 
beállított ideig. 

 Hangerő vezérlés: A hangdobozhoz tartozó hang hangereje függ a gyorsulás és 
lassulástól. 

 Kimenet bit állítás: A hang képes másik hangot is vezérelni. Ezt 4 segédbit segítségével 
teszik meg. Itt állítható be, hogy adott hangdoboz a négyből melyik segédbitet állítsa 
igazra, vagy hamisra. 

 Ismétlés: Ha azt szeretnénk, hogy egy hangminta meghatározott darabszámban 
ismétlődjön akkor az ide beírt szám és a “loop igaz” feltétel segítségével ez megtehető. 

 Módosítva: pipáljuk be, ha azt szeretnénk, hogy a szerkesztő felületen zöldre legyen 
színezve a hangdoboz, jelezve, hogy ezt már módosítottuk. 

 

A második oszlopban a Hangdoboz kijáratait szerkeszthetjük. A hangdekóder működési 
alapelve, hogy egy hangdobozhoz tartozó hang addig szól, míg nem teljesül egy 
úgynevezett “kijárat feltétel”. A kijárat rámutat a következő hangdobozra, meghatározza 
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az adott hangdoboz elhagyásának feltételét. Egy hangdobozhoz több kijáratot is 
adhatunk. Az oszlopban hozzáadhatunk, átnevezhetünk, törölhetünk, változtathatjuk a 
sorrendet, valamint beállíthatjuk a következő hangdobozt. Dekóderben a kijáratok 
vizsgálatának sorrendje fentről lefelé halad, ez meghatározza a kijáratok prioritását is. 

 

A kijáratok darabszáma a listában azt mondja meg, hogy mennyi az adott hangmintából 
a lehetséges kijáratok száma (a rajzon a hangminta dobozból induló nyilak darabszáma). 

Bármelyik kijáratra kattintva megnyílik a harmadik oszlop, ahol az adott kijárat feltételeit 
állíthatjuk be. Hozzáadhatunk, átnevezhetünk, törölhetünk feltételt, módosíthatjuk a 
sorrendet, valamint beállíthatjuk az adott feltétel típusát és annak esetleges 
paramétereit. Egy kijárathoz akár több feltételt is rendelhetünk meghatározva azok 
közötti logikai kapcsolatot (ÉS/VAGY). A feltételek vizsgálata fentről lefelé halad, pl. az 
első kettő feltétel eredménye kerül kapcsolatba a harmadikkal, ezek eredménye a 
következővel, és így tovább. 
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A hangmintát elhagyó feltételek a listában látható sorrendben kerülnek kiértékelésre. A 
kijárathoz tartozó feltételek viszonyát (ÉS / VAGY) a második feltételtől tudjuk beállítani, 
és azt jelenti, hogy az adott feltétel eredménye és az előző feltételek eredményének ÉS / 
VAGY kapcsolata lesz eltárolva. 

A választható Kijárat Feltételek a következők: 
· Seb > : A feltétel igaz ha a tényleges sebesség nagyobb mint a feltétel után 

beírt érték. 
· Seb < : A feltétel igaz ha a tényleges sebesség kisebb mint a feltétel után beírt 

érték. 
· Seb. Par. > : A feltétel igaz ha a parancs központtól érkező sebesség parancs 

nagyobb mint a feltétel után beírt érték. 
· Seb. Par. < : A feltétel igaz ha a parancs központtól érkező sebesség parancs 

kisebb mint a feltétel után beírt érték. 
· Seb.P-Seb. > : A feltétel igaz ha a parancs központtól érkező sebesség 

parancs és a tényleges sebbesség közötti különbség nagyobb mint a feltétel 
után beírt érték. 
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· Seb.P-Seb. >: A feltétel igaz ha a parancs központtól érkező sebesség 
parancs és a tényleges sebbesség közötti különbség kisebb mint a feltétel 
után beírt érték. 

· Seb.-Seb.P. > : A feltétel igaz ha a tényleges sebesség és a parancs 
központtól érkező sebesség parancs közötti különbség nagyobb mint a feltétel 
után beírt érték. 

· Seb.-Seb.P. <: A feltétel igaz ha a tényleges sebesség és a parancs 
központtól érkező sebesség parancs közötti különbség kisebb mint a feltétel 
után beírt érték. 

· Funkc. igaz: A feltétel eredménye igaz ha a a hangmintát elindító 
funkciógomb igaz. 

· Funkc. hamis: A feltétel eredménye igaz ha a a hangmintát elindító 
funkciógomb hamis. 

· Trigg igaz: A feltétel eredménye igaz ha a bemenetről vagy a belső időzítőtől 
jel érkezett. 

· Pörg. igaz: A feltétel eredménye igaz ha a “pörgetés” funkció aktív. 
· Rendező igaz: A feltétel eredménye igaz ha a “rendezőmenet” aktív. 
· MV menet igaz: A feltétel eredménye igaz ha a “MozdonyVezető funkció” 

aktív és gyorsítás van. 
· Loop igaz: A feltétel eredménye igaz ha az “Ismétlés” mezőbe írt hangminta 

ismétlés darabszám elérve. 
· Direkt tovább: A feltétel eredménye mindig igaz. 
· Random kij.: A feltétel eredmény mindig igaz. A feltétel után 4 db. “következő 

hangdoboz” mezőből véletlen kiválasztásra kerül egy. A 4 mező kitöltése 
kötelező!   

· Pörg. hamis: A feltétel eredménye igaz ha a “pörgetés” funkció nem aktív. 
· MV. fék igaz: A feltétel eredménye igaz ha a “MozdonyVezető funkció” aktív 

és lassítás van. 
· MV. hamis: A feltétel eredménye igaz ha a “MozdonyVezető funkció” funkció 

nem aktív. 
· F. gomb igaz: A feltétel eredménye igaz, ha a feltétel utáni funkció gomb 

listában kiválaszott funkció állapota igaz. 
· F. gomb hamis: A feltétel eredménye igaz, ha a feltétel utáni funkció gomb 

listában kiválasztott funkció állapota hamis. 
· Gyorsítás igaz: A feltétel eredménye igaz, ha a mozdony gyorsul. 
· Lassítás igaz: A feltétel eredménye igaz, ha a mozdony lassul. 
· Alapjel > : A feltétel igaz ha a végleges sebesség alapjel nagyobb mint a 

feltétel után beírt érték. 
· Alapjel < : A feltétel igaz ha a végleges sebesség alapjel kisebb mint a feltétel 

után beírt érték. 
· Tényl. gyors. > : A feltétel igaz ha a tényleges gyorsulás (200ms-on belüli 

sebesség alapjel változás) nagyobb mint a feltétel után beírt érték. 
· Tényl. gyors. < : A feltétel igaz ha a tényleges gyorsulás (200ms-on belüli 

sebbesség alapjel változás) kisebb mint a feltétel után beírt érték. 
· Tényl. lass. > : A feltétel igaz ha a tényleges lassulás (200ms-on belüli 

sebesség alapjel változás) nagyobb mint a feltétel után beírt érték. 
· Tényl. lass. < : A feltétel igaz ha a tényleges lassulás (200ms-on belüli 

sebbesség alapjel változás) kisebb mint a feltétel után beírt érték. 
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· Hm.out.vez igaz: A feltétel igaz, ha a feltétel utáni választó listában 
kiválasztott Hang kimenet vezérlő bit igaz. 

· Hm.out.vez hamis: A feltétel igaz, ha a feltétel utáni választó listábban 
kiválasztott Hang kimenet vezérlő bit hamis 

 
 

Kijáratok áttekintése: a hangdoboz szerkesztése ablakban legördítve, az adott 
hangdobozhoz tartozó kijáratok, feltételek és következő hangdobozok listája látható 
logikai sorrendben. A Kijártok áttekintése szövegre, vagy az újratöltés ikonra kattintva 
frissíthetjük a listát. A lista automatikusan frissül az ablak megnyitásakor. 

 

Hangdoboz áthelyezése: az adott hangdobozt áthelyezhetjük. Nyomjuk meg ezt a 
gombot, majd a szerkesztő felületen kattintsunk az új pozícióra, ahová tenni szeretnénk. 

Hangdoboz másolása: az adott hangdobozból készíthetünk másolatot. Nyomjuk meg 
ezt a gombot, majd a szerkesztő felületen kattintsunk az új pozícióra, ahová tenni 
szeretnénk. Egy új név megadását is kéri ilyenkor a program. 
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7 Használati példák 

7.1 Hang indítása másik funkcióra 

Tegyük fel, hogy szeretnénk, ha egy Hang másik funkcióra indulna el. Ebben a példában 
az állomás hangot, mely az F13-as funkción van, átesszük az F4-re, amely még nincs más 
Hangra felhasználva. 

1. Nyissuk meg a hangprojektet 
2. A bal oldali Hangok listájában kattintsunk rá az „állomás F13, CV231” nevű hangra 

 
3. Nyissuk a Hang beállításait 
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4. Vegyük ki a pipát az F13-ból, és tegyük be az F4-hez 
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5. A Hang beállítások ablak jobb felső sarkában lévő X gombbal menthetjük a 

módosításokat. 

 
6. Mentsük el a Hangprojektet, a keletkezett dth fájlt a DigiPogram-ba megnyitva, a fejléc 

letöltés gombra kattintva a változtatást letölthetjük a dekóderbe. 
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7.2 Hang wav fájl cseréje 

Tegyük fel, hogy szeretnénk egy Hang által lejátszott wav fájlt kicserélni. Ebben a 
példában az állomás hangot fogjuk kicserélni egy általunk felvett hangfájlra: 

1. Nyissuk meg a hangprojektet 
2. Nyissuk meg a Wav hangfájl hozzáadása fájlkiválasztó menüt 

  
3. Jelöljük ki az új hangfájlt a tallózó ablakban (akár több hangfájl is kijelölhető) 

 
4. A bal oldali Hangok listájában kattintsunk rá az „állomás F13, CV231” nevű hangra 
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5. Kattintsunk a station1 hangdobozra (az a hangdoboz, amelyiknek a hangját cserélni 

akarjuk) 
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6. Nyissuk ki a legördülő listát 

 
7. Válasszuk ki az újonnan bemásolt hangfájlunkat 

 
8. Mentsük a Hangdoboz módosításait a Hangdoboz beállítások ablak jobb felső sarkában 

lévő X-szel 

 
7. Mentsük el a Hangprojektet, a keletkezett dth fájlt a DigiPogram-ban megnyitva töltsük le 

a teljes hangprojektet a dekóderbe (csak a fejléc letöltés nem elég, mert a hanganyagban 
is módosítottunk). 

  

 


