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de installatie moet ten volle rekening worden gehouden met
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Voor de installatie en/of montage van de apparaten kan een
soldeerwerktuig nodig zijn, dat speciale zorg vereist.
Bij de installatie moet erop worden gelet dat de onderkant
van het toestel niet in contact komt met een geleidend (b.v.
metalen) oppervlak!
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Belangrijke informatie
Lees dit eerste hoofdstuk

• Lokommander II decoders zijn uitsluitend ontworpen voor
gebruik in modeltreinen. Elk ander gebruik is verboden.
• Elke aansluiting moet worden uitgevoerd zonder de aangesloten
voeding. Zorg ervoor dat tijdens de installatie de locomotief
niet onder stroom staat, ook niet per ongeluk.
• Vermijd slagen of mechanische druk op de decoder.
• Verwijder de krimpkous niet van de decoder (bij modellen die van
een beschermhuls zijn voorzien).
• Zorg ervoor dat noch de Lokommander II decoder noch de
ongebruikte draden in elektrisch contact komen met het
locomotiefchassis (kortsluitingsgevaar). Isoleer de uiteinden
van de ongebruikte draden.
• Soldeer geen verlengkabels aan de decoderprintplaat, behalve in
strikt noodzakelijke gevallen (aansluitingen op geluidsmodules,
stroomconvertoren).
• Het is verboden de decoder in een isolatietape te wikkelen,
aangezien dit oververhitting kan veroorzaken.
• Neem de bedrading van de decoder en eventuele externe
componenten in acht zoals aanbevolen in deze handleiding.
Verkeerde bedrading/aansluiting kan schade aan de
Lokommander II decoder veroorzaken.
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• Zorg ervoor dat er geen draden bekneld zitten in het
transmissiesysteem van de locomotief wanneer u het weer in
elkaar zet.
• Elke stroombron die wordt gebruikt, moet worden beveiligd met
een zekering of elektronica om elk gevaar dat kan ontstaan bij
kortsluiting te voorkomen. Gebruik alleen transformatoren of
voedingen die speciaal voor elektrische treinen zijn ontworpen.
• Laat Lokommander II decoders niet door kinderen zonder toezicht
gebruiken. Lokommander II decoders zijn geen speelgoed.
• Gebruik Lokommander II decoders niet in een natte omgeving.

2.

Afkortingen

DCC- Digitale Commando Controle
DC- Gelijkstroom
NMRA - National Model Railroad Association
CV- Configuratie Variabele
PT- Programmering Track
PoM- Programmering op de hoofdrem
ABC- Automatische remcontrole CBDConstante remafstand MSB- Meest
significante byte (of bit) LSB- Minst
significante byte (of bit) FL- Voorlicht
RL- Achterlicht
SPP- Smart Power Pack
n.c. - niet aangesloten
BEMF- Terug Elektro-Motieve Kracht
MI- Onderhoudsinterval

3.

Inhoud van de handleiding

Wij feliciteren u met de aankoop van een Lokommander II
decoder. Deze handleiding is onderverdeeld in verschillende
hoofdstukken, die u stap voor stap laten zien hoe u een
Lokommander II decoder installeert en aanpast. Hoofdstuk 4 en 5
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van de decoders. Hoofdstuk 6 bevat de algemene beschrijving van de
decoders. Hoofdstuk 7 beschrijft in detail het inbouwen van decoders
in locomotieven. Maakt u zich voor het doornemen van dit hoofdstuk
vertrouwd met het type locomotief en het type interface dat in de
locomotief aanwezig is. Lokommander II decoders kunnen met de
meeste in de handel verkrijgbare besturingssystemen voor elektrische
treinmodellen worden bediend.
De standaard fabriekswaarden voor configuratievariabelen (CV's)
en functies vindt u in hoofdstuk 9. U kunt de standaardinstellingen
van uw Lokommander II decoder naar wens wijzigen. In de
hoofdstukken 10 - 16 worden de configureerbare parameters
uitgelegd, en hoe u ze kunt aanpassen. Wij raden u aan de
hoofdstukken 10 - 12 voor het instellen van de adres- en
motorregelparameters te lezen om de decoder optimaal aan uw loc te
kunnen aanpassen.
Hoofdstuk 26 bevat alle CV's van de decoders.

4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijkste kenmerken
NMRA-compatibele Generieke DCC mobiele decoder
PT of PoM programmeermodi
Werking zelfs in analoge modus (DC), met configureerbare
actieve functies
Korte (1-127) en lange (128-9999) configureerbare adressen
14, 28/128 snelheidsstappen
Maximale motorstroom 1000mA
Belastingscompensatie en BEMF
Snelheid ingesteld op 3 punten (Vmin, Vmid, Vmax) of in tabelvorm
Rangeersnelheid (schakelbaar vanaf F3, CV114)
Versnellings- / vertragingsremming (schakelbaar vanaf F4,
CV115)
Remmen op constante afstand, geactiveerd op ABC- of DCsector of bij nulsnelheid
Verlaagd toerental op ABC Langzaam toerental sector
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•
tot 10 dimbare hulpuitgangen, maximale stroom 300mA
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Uitgang Mapping naar functies F0, F1-F12
Kortsluit- en overstroombeveiliging van motor- en
hulpuitgangen
Bidirectionele communicatie RAILCOM
SUSI© en LocoWire© interface
Uitgangen voor Smart Power Pack (SPP ©)
Mogelijkheid tot elektromagnetische ontkoppelingsaandrijving
Upgradebare software via de programmer, zelfs als de decoder
in de locomotief is gemonteerd
De kleinere afmetingen maken het gebruik mogelijk op de schaal H0,
TT en N

Technisch Specificaties
Voedingsspanning: 4-24 V, (DCC spanning in de sporen)
Stroomverbruik zonder geactiveerde uitgangen: <10 mA
maximale stroom voor elke uitgang: 200 mA
maximale totale stroom voor de decoder: 400 mA
Afmetingen (zonder draden en connector):
NEM651:
14x9x3,3mm
NEM652,PLUX12/16:
19,5x11x3mm
NEXT18:
14,2x9,2x3mm
MTC21:
20x15,3x5mm
PLUX22:
20,5x15x3,5mm
gewicht: 4-6 g
beschermingsklasse: IP00
Bedrijfstemperatuur: 0 ÷ +60 ºC
Opslagtemperatuur: -20 ÷ +60 ºC
Vochtigheid: max 85 %
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Algemene beschrijving van Lokommander II decoders

Lokommander II decoders zijn ontworpen voor gebruik in
schaalmodellen N, TT, H0, H0e. De verschillende modellen
onderscheiden zich van elkaar door de fysieke afmetingen, het type
connector, de aan de motor geleverde stroom en het aantal
beschikbare hulpuitgangen. Vanuit het oogpunt van werking en
programmering zijn ze identiek.

De NEXT18 versie is 14,2x9,2x3mm

VCC
SPP Laad
GND
Linker Rail Linker
Motor Linker Voorlicht
Aux2 Aux6
SUSI-Data/Aux4 +
gemeenschappelijk
GND GND
+ gemeenschappelijk SUSIClk/Aux3 Aux5 Aux1
Achterlicht Motor Rechts
Rechts Rail Rechts Rail

Lokommander II met NEXT18 connector
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De MICRO-versie is 14x9x3,3mm en kan worden geleverd met
ofwel een NEM651 6-pins recht- of haakse connector, rechtstreeks
op de printplaat gesoldeerd, of met een NEM651/NEM652 connector
met draden.

AUX4
AUX3
AUX2
AUX1

Achterlicht
Voorlicht
Linker Rail
Rechts Rail
Motor Links
Motor
Rechts
Achterlicht
Voorlicht
Linker Rail
Rechts Rail
Motor Links
Motor
Rechts

GND
DATA
CLK
VCC
VCC
Laad
GND

SUSI
SPP

+
gemeenschappelij
k (VCC)

Lokommander II MICRO
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De PLUX16 versie is 19,5x11x3mm en kan worden geleverd met
PLUX16 15-pins connector, met PLUX12 11-pins connector of 6pins NEM651 connector met draden.
Aux2

SPP

VCC
Ladene
GND

SUSI

GND
DAT A
CLK
VCC

Motor
Rechts
Achterlicht
+
gemeensch
appelijk
Aux1
Frontlicht
Links Rail
Motor
Links

PLUX12
PLUX16
NEM652

Motor Rechts Voorlicht
Motor
Links
+
gemeenschappelijk
Rechts Rail INDEX
Linker Rail Achterlicht
Aux1 Aux3
Aux2 Aux4

PLUX12

SUSI-Data SUSI-Clk
+ gemeenschappelijk
GND Motor rechts
Voorlicht Motor links +
gemeenschappelijk
Rechter rail INDEX
Linker rail Achterlicht
Aux1 Aux3
Aux2 Aux4

PLUX16

Motor
Rechts
Achterlich
t
+
gemeenschappelijk
Aux1
Voorlicht
Links Rail
Motor
Links

Conector
NEM652

Lokommander II met PLUX12/16 of NEM652 connector
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De PLUX22-versie is 14,2x9,2x3mm en kan worden geleverd met
21-pins PLUX22-connectoren of met 6-pins NEM651-connectoren
met draden.

SPP

VCC
Opladen
GND
GND

SUSI
GEGEVENS
CLK
VCC

Motor
Rechts
Achterlicht
+
gemeensch
appelijk
Aux1
Voorlicht
Links Rail
Motor
Links
Aux2 Aux8

Aux3 Aux8-I/O
SUSI-Data SUSI-Clk
+ gemeenschappelijk
GND Motor rechts
Voorlicht Motor links +
gemeenschappelijk
Rechter rail INDEX
Linker rail Achterlicht
Aux1 n .c.
Aux2 n.c. Aux5
Aux4 Aux6
Aux6

Lokommander II met PLUX22 connector
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De decoderversie MTC21 is 20x15,3x5mm. Hij kan worden
geleverd met of zonder een 4-polige SUSI-connector (de
connectorversie heeft het achtervoegsel S, MTC21S).

GND

SP

O
pladen
VCC

+5V Index
Aux3 n .c.
Aux2 n .c.
Aux1 Voorlicht
+ comun Achterlicht
n.c. SUSI-Data
Motor Links SUSI-Clk
Motor Rechts Aux4
GND n .c.
Linker Rail n.c.
Rechter Rail n .c.

GND

SUSI GEGE
CLK
VENS
VCC

Lokommander II met MTC21 connector

In tabel 1. vindt u de identificatiecode voor elke Lokommander II
variant.
Formaat
MICRO
MICRO
MICRO
MICRO
NEXT18
PLUX22
PLUX22
PLUX16
PLUX16
PLUX16
MTC21
MTC21

Aansluiting
NEM651 recht
NEM651 in hoek
Draden + NEM651
Draden + NEM652
NEXT18
PLUX22
Draden + NEM652
LPUX16
PLUX12
Draden + NEM652
MTC21
MTC21 + SUSI

tOm bestelcode
02010220
02010221
02010222
02010223
02010216
02010217
02010218
02010211
02010210
02010212
02010208
02010209

Afmetingen zonder
connector
14x9x3,3mm
14x9x3,3mm
14x9x3,3mm
14x9x3,3mm
14,2x9,2x3mm
14,2x9,2x3mm
14,2x9,2x3mm
19,5x11x3mm
19,5x11x3mm
19,5x11x3mm
20x15,3x5mm
20x15,3x5mm

Tabel 1.
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Installatie van decoder

Voordat een digitale decoder wordt ingebouwd, vooral in oudere
gebruikte modellen, is het een goed idee om te controleren of de
locomotief goed werkt in gelijkstroom. Voer daartoe de volgende
handelingen uit:
-

Reinigen van wielen en messen
Controleer de toestand van de motor, meet de stationaire stroom
van de motor gevoed door 5-10V, die niet meer dan 200-300mA
mag bedragen, reinig zo nodig de borstels en de collector.
Controleer het transmissiesysteem, reinig en smeer zo nodig de
assen en de tandwielen.
Indien de locomotief is uitgerust met gloeilampen, controleer of
deze bestand zijn tegen de spanning van 16V, indien nodig
vervang gloeilampen.

Bij locomotieven die zijn voorbereid voor digitalisering, wordt
het inbouwen van de met de connector gechipte decoders (PLUX,
MTC, NEXT18, MICRO-6, NEM652) gedaan door de
dummymodule voor analoog bedrijf uit de connector op het
moederbord te nemen. In de aldus vrijgekomen connector wordt de
decoder gestoken door de sleutel (INDEX) van de PLUX en MTC te
volgen of, indien aanwezig, de instructies die bij de locomotief zijn
ontvangen.
Als de NEXT18 decoder er in omgekeerde richting in wordt
gestoken, zullen de rijrichting en de richtingaanwijzers omgekeerd
werken, zonder gevaar voor beschadiging van de decoder.
De decoder met NEM651 connector is wel reverse-tolerant, maar
zal helemaal niet werken.
Op de NEM652 connector zal de pin waarop de oranje draad is
aangesloten, in het gat 1 komen dat op de bodemplaat van de
locomotief is gemarkeerd. Omgekeerde aansluiting brengt geen
schade toe aan de decoder, de motor zal in omgekeerde richting
draaien en de verlichting zal niet werken.
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De kleur van de draden heeft een belangrijke betekenis, de
aansluitingen zullen zijn zoals aangegeven in de volgende tekening.
Oranje
Rood
Geel
Blauw
Groen
Wit
Blond
Grijs
Violet

Motor Rechts
Achterlicht
RL
Verlichting Common+
Aux1
Voorlicht FL
Linker Rail
Motor Links
Aux2

Motor links

Aux2

RL

Aux1

FL

M

Motor rechts

C1
L1

Violet Geel Gr
oe
n

L2

Or
anj
e

Wit Blauw
Grijs
Zwart

Linker
Rail

Re
d

Voorwaart
se richting

Rechter
Rail

Stel eerst de voorwaartse richting van de locomotief vast. De
verbindingen tussen de motor en de collectorbladen worden
losgekoppeld, zodat de correlatie tussen de motorklemmen en de
linker / rechter rail behouden blijft. Als die er is, is de condensator
C1 op de motorklemmen niet goed voor meer dan 47nF. Als er geen
filtratiespoelen zijn, verwijdert u zelfs de condensator C1. Als er
condensatoren zijn gemonteerd tussen de motorklemmen en het
metalen chassis van de motor, is het ook niet goed. Soldeer de
rood/zwarte draden aan de collectorbladen van het wiel, en de
oranje/grijze draden aan de motorklemmen, rekening houdend met de
voorwaartse richting (rechts/links).
Verlichting of andere hulpverbruikers worden aangesloten tussen
de blauwe (Common +) draad en de draad die overeenkomt met de
gewenste uitgang (FL, RL, Aux1, Aux2, enz.). Als deze verbruikers
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klem (Anode) wordt verbonden met de +Common, de negatieve klem
(Kathode) met de gewenste uitgang. Het is verplicht de LEDs aan te
sluiten met een stroombegrenzende weerstand van 1-33K afhankelijk
van de gewenste maximale lichtsterkte.

8.

Ingebruikneming

Controleer vóór het inschakelen van de voeding vanaf het digitale
controlestation of de aansluitingen op de decoderinstallatie correct
zijn, controleer of er geen kortsluiting of verkeerde aansluitingen
zijn. Controleer of de aansluitdraden niet in contact komen met de
tandwielen of bewegende delen daarvan.
Bij de eerste inschakeling van de decoders is het aan te bevelen
een reset uit te voeren door de waarde 8 in te voeren in CV8 om er
zeker van te zijn dat we starten met de fabrieksinstellingen van de
configuratievariabelen.
Stel het adres in van de locomotief die is opgeslagen in CV1, de
beginwaarde is 3, of stel een uitgebreid adres in zoals beschreven in
hoofdstuk 10. Als we ook het consist adres willen gebruiken, is het
aan te bevelen dit pas in te voeren nadat alle andere parameters zijn
ingesteld en getest op het primaire adres.
Bij het schrijven/lezen van CV's op het programmeerspoor
bevestigen de decoders aan de commandopost de uitvoering van de
ontvangen opdracht door het afgeven van confirmatiepulsen
(bevestigingspulsen). Tijdens de puls moet de stroomopname van de
decoder boven 100mA worden gebracht. Dit wordt gewoonlijk
gedaan door de motor te voeden, maar er kunnen zich situaties
voordoen waarin dit niet mogelijk is of het motorverbruik onder de
vereiste waarde ligt. In deze gevallen kan de CV165 een of meer van
de eerste 8 uitgangen configureren om de bevestigingspuls te
verzenden. Op de geselecteerde uitgang(en) moet een verbruiker
(weerstand) van de vereiste waarde worden aangesloten om de
100mA stroom te bereiken.
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Decoder adres

De Lokommander II decoder kan zowel met korte adressen (1127) als met lange adressen (1-9999) gebruikt worden. De
fabrieksinstelling is korte adressering (bit 5 van CV29 is 0), met het
adres 3 (CV1=3).
Het adres kan worden gewijzigd door de decoder op het
programmeerspoor (PT) te plaatsen en de CV1-waarde te wijzigen,
volgens de instructies van uw commandostation.
Als lange adressering nodig is, moet de adresseringsmodus
worden gewijzigd in de configuratie-CV van de decoder (bit 5 van
CV29). Door de bit5 waarde van CV29 te veranderen in 1 wordt de
lange adresseringsmode geactiveerd, en zal de decoder reageren op
het lange adres zoals opgegeven in CV17 en CV18. Bit5 heeft een
decimale waarde van 32, dus het veranderen van bit5 in binair 1
komt overeen met het toevoegen van 32 aan de decimale waarde van
CV29 (CV29 heeft een standaard fabriekswaarde van 10, het
activeren van bit 5 betekent, 32 toevoegen aan deze waarde, 10+32 =
42, de nieuwe waarde voor CV29 zal 42 zijn).
De lange adressen worden berekend met het volgende algoritme
(in ons voorbeeld beschouwen we het lange adres 2000)
-deel het gewenste lange adres door 256 (in ons voorbeeld
2000/256= 7, rest = 208)
-tellen 192 bij het resultaat en programmeer dit in CV17
(7+192=199, programmeer de waarde van 199 in CV17)
-programmeer de waarde van het restant van de deling in CV18
(programmeer de waarde van 208 in CV18)
Na het programmeren van CV29, CV17 en CV18 tot de genoemde
waarden, kan de decoder benaderd worden met het adres 2000. Om
terug te schakelen naar de korte adressering, moet bit5 van CV29
gedeactiveerd worden.
Als we CV1 schrijven, wordt het consist-adres automatisch
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Consit adres
De Lokommander II decoder kan de Advanced Consist functies
gebruiken. Om deze functie te activeren, moet het consist-adres in
CV19 worden ingesteld. Wanneer de inhoud van CV19 verschilt van
0, zal de decoder functies die gedefinieerd zijn in CV21 en CV22
alleen uitvoeren als ze naar het consist-adres worden verzonden. Alle
andere functies zullen worden uitgevoerd terwijl ze naar het
basisadres (gedefinieerd in CV1 of CV17/18) worden gezonden.
Functies gedeclareerd in CV21(F8-F1), CV22(0,0, F12-F9, F0R,
F0F) zullen niet worden uitgevoerd terwijl ze worden doorgegeven aan
het basisadres. Bij bitwaarde 0 zal de functie alleen actief zijn met het
individuele adres, bij waarde 1 zal de functie alleen actief zijn met het
consist-adres.
Bijvoorbeeld, als we F0 in beide richtingen willen gebruiken en
F3, F4 met cosist adres, dan schrijven we in CV21 = 12 (00001100)
en in CV22 = 3 (00000011).
Consists is nuttig als we twee of meer locomotieven in dezelfde
trein willen laten rijden (dit betekent meerdere mobiele decoders), en
ook meerdere tractie en sommige functies individueel voor elke
decoder willen uitvoeren, en andere functies globaal voor alle
decoders.
Snelheids- en richtingscommando's worden naar alle decoders
binnen dezelfde samenstelling gezonden. Op deze manier kunnen de
frontseinen (van locomotieven) en de sluitseinen van rijtuigen
worden in- en uitgeschakeld, gebaseerd op de richtingscommando's
die naar de consistent-adressen worden gezonden, terwijl de
binnenverlichting in verschillende rijtuigen kan worden in- en
uitgeschakeld op basis van hun individuele basisadressen.
Alleen de functies F0, F1-F12 kunnen worden gebruikt in de
consistentiemodus. De instelling van de snelheidsstappen in
CV29 moet overeenkomen met de instelling van de
snelheidsstappen van het commandostation voor zowel de
basis- als de consistent adressen.
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10. Vaststelling van de rolkarakteristiek
In dit hoofdstuk worden overwegingen beschreven in verband met
de instelling van de minimum-, midden- en maximumsnelheid en de
versnellings- en vertragingssnelheid van de locomotief:
•
•
•
•
•

CV2: motortoerental bij de laagste toerentalstap
CV5: motortoerental bij de hoogste toerentalstap
CV6: motortoerental bij gemiddeld toerental
CV3: Versnellingsgraad
CV4: vertragingssnelheid

Voor een optimale besturing van de motor wordt het gebruik van
128 snelheidsstappen (in DCC) aanbevolen. Indien dit niet mogelijk
is, accepteren de decoders ook DCC commando's met 28 of 14
snelheidsstappen, maar de snelheidsaanpassing zal bij grotere
sprongen grover zijn.
Het motortoerental wordt intern ingesteld in 255 stappen. De
correlatie tussen de DCC stappen en de interne stappen kan op twee
manieren worden uitgevoerd.
10.1. Lineaire snelheidsregeling in 3 punten
Het minimumtoerental CV2 en het maximumtoerental CV5 zijn
de grenzen waartussen we het motortoerental kunnen aanpassen
tussen de eerste en de laatste DCC-toerentalstap. Het motortoerental
wordt lineair bepaald langs twee rechte lijnen die respectievelijk
worden begrensd door Vmin-Vmid en Vmid-Vmax. In het algemeen
wordt het eerste rechte stuk met een kleinere helling gekozen om een
fijne regeling bij lage toerentallen te verkrijgen. Dit wordt bereikt
door voor Vmid een waarde te kiezen die kleiner is dan de
gemiddelde waarde van de minimum- en maximumsnelheid (Vmid <
(Vmin+Vmax)/2). Als Vmid op 0 wordt ingesteld, wordt de
gemiddelde waarde van de minimum- en maximumsnelheid (CV2 +
CV5) / 2 gebruikt en worden de twee rechte segmenten
samengevoegd tot een enkel segment.
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10.2. Instelbare snelheid in 28 stappen
De instelling van het motortoerental is gebaseerd op de tabel in
het CV-gebied, de eerste stap komt overeen met CV67 en de laatste
met CV94. Door de waarden in de tabel te kiezen, kan elke vorm
voor de motortoerentalregelkromme worden ingesteld.
Indien u fijnafstelling en snelheidsdifferentiatie wenst volgens de
rijrichting, kunnen we CV66 gebruiken voor de voorwaartse en
CV95 voor de achterwaartse richting. Voor de beginwaarde 0 hebben
deze CV's geen effect. Voor andere waarden wordt de snelheid
gewogen (vermenigvuldigd) met CV-waarde/128. Als we in CV66
(95) 128 schrijven verandert de snelheid ook niet. Voor waarden
lager dan 128 zal de werkelijke snelheid afnemen, voor hogere
waarden zal deze toenemen.
Om een realistisch gedrag van de spoorwegmodellen te bereiken,
kunnen we de versnellings- en vertragingssnelheid bepalen. In CV3
kunnen we de versnelling veranderen en in CV4 de motorvertraging.
Als we verschillende versnellingen of vertragingen willen hebben
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CV3-4 versnellings-/vertragingswaarden zullen worden gebruikt. Als
we bijvoorbeeld in CV148 een waarde anders dan nul invoeren, zal
dat de versnelling in omgekeerde richting zijn en CV3 zal de
versnelling in voorwaartse richting zijn.

11. Motor Controle
De decoders van de Lokommander familie hebben een PID
motorregelkring geïmplementeerd, die gebruik maakt van de
opgewekte Electromotive Force (BEMF). Dit is algemeen bekend als
"belastingscompensatie" en kan worden in- of uitgeschakeld via bit 0
van CV60 (fabriekswaarde bit0 = 1, de PID-regelaar is actief).
De motor is verbonden met een van de diagonalen van een H-brug
(bestaande uit 4 FET-transistoren), de voeding loopt via de andere
diagonaal. Het commando voor de tanzistors wordt gegeven door de
microcontroller in de decoder, met gebruikmaking van
pulsbreedtemodulatie (PWM) met vaste frequentie en variabele duty
cycle. De frequentie van het PWM-signaal is 16/32 kHz, en kan
worden ingesteld in bit 7 van de CV60. De fabriekswaarde is bit7 = 0,
wat overeenkomt met de 32kHz frequentie. De motor wordt
aangestuurd met PWM pulsen ongeacht of de PID regelaar is
geactiveerd of niet.
De PID-regelaar wordt geïmplementeerd volgens het onderstaande
blokschema:

Gewen
ste
snelhe
id

Proportionee
l
Err

Integraal

EindtrapMotor Hbrug

Derivativ
Huidige
snelheid

BEMF
Meting
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Het referentiesignaal (Gewenst toerental) wordt permanent
vergeleken met het huidige toerental, en het resulterende foutsignaal
(Err) wordt verwerkt door de PID-regelaar, die op de motorregeltrap
inwerkt en de vulfactor van het PWM-signaal zodanig wijzigt dat de
fout (het verschil tussen het gewenste en het huidige toerental)
minimaal is.
Om het huidige toerental te bepalen, wordt het motorvermogen
gedurende korte perioden onderbroken (hij werkt nu als een
generator), en wordt de BEMF-spanning gemeten. Deze spanning is
recht evenredig met het toerental van de motor en wordt vergeleken
met het gewenste toerental om het foutsignaal te verkrijgen.
De periode waarin het motorvermogen wordt onderbroken, wordt
een BEMF-venster genoemd. Te vaak een BEMF-venster gebruiken
heeft ook nadelen, de motor zal vermogen verliezen. Vanuit dit
oogpunt is het dus wenselijk de BEMF van de motor niet te vaak en
zo kort mogelijk te meten. Maar de constructie van de motor vergt
enige tijd voor het BEMF-venster, die we niet tot een minimum
kunnen beperken.
pwm Pakket

pwm Pakket
BEMF-venster
gemidd
elde
waard
e
meettijd
Impuls ten gevolge van
motorinductie

Wanneer de stroom wordt onderbroken, ontstaat er als gevolg van
de inductie van de motor een puls op de aansluitklemmen die de
meting van de bemf-spanning in gevaar brengt. Dientengevolge zal
de bemf-meting na een bemf-vertraging worden uitgevoerd. De
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(5 of meer polen) hebben deze relatief kleine pulsbreedte in
vergelijking met motoren van de oudere generatie (3 polen).
Tijdens de BEMF meting wordt de motor niet van elektrische
energie voorzien, en zal door de mechanische belasting (tandwielen,
locomotiefmassa, locomotiefwagens, enz.) snelheid verliezen, zoals
we de neerwaartse helling in de vorige illustratie kunnen zien. Om
een correcte BEMF-waarde (of stroomsnelheid) te verkrijgen,
moeten de metingen verschillende malen worden uitgevoerd en
bemiddeld.
Ook kan het aantal PWM-pakketten waarna een BEMF-venster
wordt ingevoegd variabel zijn.
De fabrieksinstellingen zorgen voor een goede werking in de
meeste toepassingen, maar voor een optimale werking in een
bepaalde locomotief, raden wij aan de hieronder beschreven
instellingen uit te voeren.
Het motorregelalgoritme in Generatie II decoders kan worden
gekozen uit CV9. De standaard waarde is 3, met deze waarde werkt
de decoder optimaal met de meeste locomotief modellen, en zorgt
voor een soepele loop zonder sprongen voor alle snelheidsstappen
(wij raden aan 128 snelheidsstappen te gebruiken voor een optimale
BEMF / belasting compensatie). Voor standaard waarden (CV9 = 0
tot 8) komt een set van interne regelparameters overeen die, in
standaard mode, niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Waarden
0,1,2 worden aanbevolen voor locomotieven met een lage
massatraagheid (Faulhaber-motoren, kleine locomotieven, enz.). De
waarden 6,7 en 8 kunnen worden gebruikt bij locomotieven met een
hoge traagheid (zware locomotieven, grote motoren).De waarden 3,4
en 5 worden gebruikt voor generieke motoren.
Door een standaardset te kiezen heeft de gebruiker alleen toegang
tot de coëfficiënten van de PID-regelaar (CV61,62,63) en een nieuwe
set parameters die in de tweede generatie is geïntroduceerd: de
gewichtscoëfficiënten
voor
de
lastcompensatie
(CV137,138,139,140).
In
de
praktijk
kunnen
deze
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de lastcompensatie is,
afhankelijk van de snelheid van de locomotief. De karakteristiek van
de lastcompensatie wordt bepaald door twee segmenten met
negatieve helling, het eerste tussen Vmin (CV2) en
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Vmed (CV137), de tweede tussen Vmed (CV137) en Vmax (CV5),
zoals te zien is in de volgende afbeelding.
CV138 stelt de belastingcompensatiecoëfficiënt in bij de
minimumsnelheid (gedefinieerd in CV2), en CV140 bij de
maximumsnelheid (gedefinieerd in CV5). Bij de gemiddelde snelheid
van CV137 (die verschilt van de gemiddelde snelheid in CV6) wordt
de weging ingesteld door CV139. Het maximumgewicht wordt
verkregen bij de waarde 255 van CV's 138/139/140.
Praktisch bij hoge snelheden telt de belastingscompensatie niet
meer zo zwaar als bij lage snelheden (en extreem laag), zodat de
CV140 kan zakken zonder dat dit problemen oplevert voor het
draaien van de motoren.
Door te experimenteren met de waarden van de
belastingscompensatiecoëfficiënt CV138 en door de gemiddelde
snelheid (CV137) en de wegingscoëfficiënt CV 139 te wijzigen,
kunnen zelfs voor probleemmotoren goede resultaten worden
verkregen met gebruikmaking van de standaardregelalgoritmen (b.v.
3, CV9 = 3) zonder wijziging van de PID-parameters (CV61,62,63).
Wegingsc
oëfficiënt
Val. CV138
Val. CV139

Val. CV140

Minimum
snelheid
CV2

gemiddelde
snelheid
positie
CV137

maximum
snelheid
CV5
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Als u handmatig toegang wilt tot de parameterset van het
regelalgoritme, zal CV9 = 9 worden ingesteld. Op deze manier
hebben we toegang tot de volgende CV's:
•

CV128: het aantal PWM-pakketten waarna een BEMF-venster
wordt ingevoegd. De fabriekswaarde is 1, de verhoging ervan is
alleen gerechtvaardigd voor grotere motoren met hoge traagheid.
Het bereik van numerieke waarden is beperkt tot max 4. De duur
van een PWM-pakket is ongeveer 8 ms.

•

CV130: de BEMF-meetvertraging. Deze is bedoeld om de BEMF
meting te vertragen na de puls die wordt opgewekt door de
inductantie van de motor na het loskoppelen van de
stroomtoevoer. De fabriekswaarde is 6. Een te lage waarde zal
desastreuze gevolgen hebben voor de BEMF meting, deze zal
worden "overspoeld" door de motorpuls. Bij meerpolige motoren
van goede kwaliteit (zoals de Faulhaber of Maxon) is de
inductantie van de rotor klein, zodat deze vertraging kan worden
verminderd. Motoren van slechte kwaliteit (zoals de 3-polige
Piko, Hobby categorie locomotieven) hebben een langere
vertraging nodig om BEMF metingen te doen op een stabiel /
schoon gedeelte van de opgewekte spanning.

•

CV129: Het aantal mediaties tijdens BEMF meting. De
fabriekswaarde is 6. Voor motoren van betere kwaliteit met
meerdere polen kan het aantal mediaties afnemen. Een waarde
van meer dan 10 bemiddelingen is niet praktisch.

•

CV64: PID error limit, zorgt voor de beperking van de integrale
term in de PID lus zonder de responstijd te verminderen.
Waarden zijn toegestaan in het bereik 1-10. Een te lage waarde
leidt tot verlies van motorvermogen en schokkerig rijden, maar
een te hoge waarde kan leiden tot instabiliteit van de PID-lus en
overmatig motorgeluid.

Hieronder presenteren wij de tabel met de waarden van de
parameterset volgens de CV9-waarden. In de 9, rij van de tabel, zijn
de numerieke bereiken genoteerd die worden geaccepteerd bij
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CV9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CV128
PWMpakketten
aantal
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1-4

CV129
BEMF mediations
aantal

CV130
BEMF
meetvertraging

4
4
6
6
4
4
6
6
8
1-10

1
2
2
2
1
2
2
4
6
1-12

opmerkingen

Standaard

Tabel 2.

12. Gecontroleerd
stopt
12.1. Constante remafstand (CBD)
Constante remweg maakt het mogelijk dat de locomotief stopt
wanneer een commando wordt ontvangen op een vaste afstand,
ongeacht de rijsnelheid. Het stoppen kan door 3 factoren worden
veroorzaakt:
• binnenkomen in een sector met asymmetrisch DCC-sein
(ABC) - zie hoofdstuk 12.2. 12.2.
• invoeren in een DC sector - zie hoofdstuk. Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..
• ontvangst van een opdracht voor nulsnelheid
Stoppen met CBD bij ontvangst van een nulsnelheidscommando wordt
geactiveerd vanaf CV27 Bit7 = 1.
Er zijn twee manieren om op gecontroleerde afstand te stoppen:
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12.1.1. Vaste vertraging stop
Na ontvangst van het stopcommando legt de locomotief een
afstand af die wordt berekend met de huidige snelheid, en stopt dan
met de in CV64 (CV150) ingestelde deceleratie. De rijtijd met
beginsnelheid kan worden aangevuld met een variabele vertraging
ingesteld in CV65 (CV151) met de formule Vertraging = CV65 *
8ms.
12.1.2. Variabele vertraging stop
Na ontvangst van het stopcommando zal de locomotief stoppen
met de berekende vertraging op basis van de snelheid op het moment
van ontvangst van het stopcommando en de door CV153 (CV161)
ingestelde stopafstand. Dit is een relatieve afstand, zijnde het
veelvoud van de minimum remweg vanaf de maximum snelheid
verkregen met vertraging = 1
Indien CV153 nul is (beginwaarde), wordt de vaste remvertraging
van CV64 geselecteerd. Indien CV64 ook nul is, zal het remmen met
constante afstand worden uitgeschakeld. Indien beide CV's
verschillend zijn van nul, wordt voorrang gegeven aan de variabele
remvertraging die is ingesteld in CV153 (CV161).
Alle stopparameters kunnen worden gedifferentieerd naar gelang
van de rijrichting. Er zijn dus twee reeksen CV's, één voor elke
richting. Als de CV voor de achteruitrijrichting, tussen haakjes, nul
is, zal de waarde van de CV voor de vooruitrijrichting voor beide
richtingen worden gebruikt.
Gecontroleerd afremmen wordt verhinderd door "Rangeren" (F3)
of CBD-OFF (F5).
12.2. Detecteren van asymmetrisch DCC signaal (Lenz ABC)
Het asymmetrische DCC-sein maakt exact stoppen voor de seinen
of in de stations en vervolgens rijden in de tegengestelde richting
mogelijk. Door middel van de modules BM1 of BM2, die het
remsegment voor het sein voeden, ontvangt de locdecoder informatie
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Na ontvangst van het commando "Stop" start de locomotief de
gecontroleerde afstandsstopprocedure (hoofdstuk 12.1), of, indien
deze is uitgeschakeld, stopt de locomotief met de CV4(CV149)
deceleratie. Na ontvangst van het commando "Langzaam naderen" zal
de snelheid worden teruggebracht tot de in CV143 (CV163)
ingestelde waarde.
ABC-activering is gemaakt van CV27:
• Bit0 = 1: maakt detectie van ABC-signaal mogelijk wanneer
het rechter spoor positiever is
• Bit1 = 1: ABC-signaal wordt gedetecteerd wanneer het linker
spoor positiever is
ABC werkt gewoonlijk slechts in één richting, maar activering in
beide richtingen is toegestaan (behalve Push-pull).
De gevoeligheid van de ABC spanningsverschil detectie tussen de
twee rails kan worden gewijzigd van CV141. Als de beginwaarde
geen goede resultaten geeft bij ABC detectie, kan de optimale
waarde experimenteel worden vastgesteld in het bereik 8-16. Een te
lage waarde veroorzaakt ongewenste foutieve detectie, en een te hoge
waarde zal de detectie omslachtig of zelfs onmogelijk maken.
12.3. Pendeling functie (Push- pull)
Met de "Push-pull"-functie kunt u een route tussen twee
eindstations herhaaldelijk afleggen. Het stoppen en veranderen van
de rijrichting gebeurt bij ontvangst van ABC-commando's op de
eindstations. DCC-commando's bepalen alleen de rijsnelheid en
eventueel de actieve functies. U kunt kiezen uit twee varianten:
12.3.1. Zonder tussenstops
De "push-pull" functie zonder tussenstops vereist twee
afzonderlijke secties aan de uiteinden van de rijweg die een ABC
"Stop" signaal genereren dat overeenkomt met de richting waarin de
locomotief nadert (het meer positieve rechterspoor). De locomotief
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richtingaanwijzers) en start, na de wachttijd, in de nieuwe richting.
Activering geschiedt vanaf Bit4 (CV122) = 1. Van CV142 kan de
wachttijd worden veranderd, in stappen van 1 seconde. Op de weg
kunnen ABC "Langzaam naderen" sectoren bestaan, waar de
locomotief langzamer gaat rijden.
12.3.2. Met tussenstop
"Push-pull" functie met tussenstops vereist twee afzonderlijke
secties aan de uiteinden van de rijweg die een ABC "Langzaam
naderen" sein genereren dat correspondeert met de richting van
waaruit de locomotief nadert. In de tussenliggende sectoren waar de
stop gewenst is, zal het ABC "Stop" signaal worden geactiveerd
overeenkomstig de richting van waaruit de locomotief nadert.
Tussenstops duren totdat het ABC "Stop" sein verdwijnt. Activering
geschiedt vanaf Bit5 (CV122) = 1. Met CV142 kan de wachttijd (in
eindstations), uitgedrukt in seconden, worden gewijzigd.
Voor Push-pull bediening moet ABC signaaldetectie geactiveerd
zijn in CV27 voor één richting (zie Hoofdstuk 13.2).
ABC activering is niet toegestaan voor beide richtingen, dit
zal leiden tot
foutieve
werking
van
"Push-pull"
modus!
Gelijktijdige activering van Bit4, Bit5 (CV122) is niet toegestaan!
Het is aan te bevelen een van de constante remweg methodes te
activeren om er zeker van te zijn dat de locomotief iedere keer op
dezelfde plaats tot stilstand komt, ongeacht de rijsnelheid.

13. Functie uitgangen
Functie-uitgangen kunnen verschillende verbruikers aansturen
zoals LED's, gloeilampen, rookgenerator, elektromagnetische
koppelingen, enz. Lokommander II decoders hebben 2 soorten
uitgangen: voeding of logica. Vermogensuitgangen hebben een
transistor die op het moment van activering de uitgang met de massa
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+ 5V wanneer deze actief is; anders is deze met de massa verbonden.
De logische uitgangen mogen de maximale stroom van 5 mA niet
overschrijden, anders bestaat het gevaar dat de decoder wordt
vernield. Een logische uitgang kan worden gebruikt om 1-2 LED's
aan te sturen met stroombegrenzende weerstanden, of via een externe
transistor om grotere belastingen aan te sturen.
Om het aantal uitgangen aan te vullen, kan de SUSI-interface
worden uitgeschakeld (CV122 Bit0 = 0) en kunnen de
corresponderende pennen worden gebruikt als 2 logische uitgangen.
In de fabrieksinstelling zijn ze geconfigureerd als logische uitgangen.
Om ze voor de SUSI-interface te gebruiken, moeten bit 0 en 1 van
CV122 op 1 worden gezet.
Sommige decoders hebben een groter aantal uitgangen dan
beschikbaar is via de connector. Deze moeten extra draden solderen
op de gemarkeerde aansluitpinnen in de tekeningen uit hoofdstuk 6.
In tabel 3 hebben wij het aantal en het type uitgangen aangegeven
dat beschikbaar is op verschillende typen decoders.
MICRO
NEXT18
MTC21
Plux12
Plux16
Plux22

FL RL
P P
P P
P P
P P
P P
P P

AUX1
O,P
P
P
P
P
P

AUX2
O,P
P
P
P
P
P

AUX3
O,P
L,S
L
O,L,S
L,S
P

AUX4
O,P
L,S
L
O,L,S
L,S
P

AUX5
O,L,S

AUX6
O,L,S

L,S

L,S

P

P

AUX7

AUX8

AUX9

AUX10

P

P

L,S

L,S

Pvermogensuitgan
g L - logische
uitgang
O - optionele uitgang, toegankelijk door solderen van een extra
draad S - uitgang gedeeld met SUSI
Tabel 3.

Voor decoders met maximaal 8 uitgangen gebruiken wij een
vereenvoudigde mapping die enigszins afwijkt van de NMRAstandaard en die meer flexibiliteit biedt (elke functie kan elke uitgang
aansturen).
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CV
nr.

Standaard
waarde

F0f

33

1

Nee.

34

2

F1f

35

1

F1r

47

1

F2

36

2

F3

37

4

F4

38

8

F5

39

16

F6

40

32

F7

41

64

F8

42

128

F9

43

0

F10

44

0

F11

45

0

F12

46

0

AUX
6
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)

AUX
5
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)

AUX
4
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)

AUX
3
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)

AUX
2
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)

AUX
1
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)

FR

FL

Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)

Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)

Tabel 4.

Voor PLUX22 decoders met 10 uitgangen hebben we een NMRA
standaard mapping gebruikt.
CV
nr.

Standaard
waarde

F0f

33

1

Nee.

34

2

F1f

35

4

F2

36

8

F3

37

16

F4

38

4

F5

39

8

F6

40

16

F7

41

32

F8

42

64

F9

43

16

F10

44

32

F11

45

64

F12

46

126

F1r

47

4

AUX
10

Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)

AUX
9

Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)

AUX
8

Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)

AUX
7

Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)

AUX
6
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit7
(128)

AUX
5
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit6
(64)

AUX
4
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)

AUX
3
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)

AUX
2
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit3
(8)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)

AUX
1
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)
Bit2
(4)

FR

FL

Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)

Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)

Bit5
(32)

Bit4
(16)

Bit3
(8)

Bit2
(4)

Bit1
(2)

Bit0
(1)

Tabel 5.
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Mapping in het grijze veld zijn onmogelijk. Instellingen zijn
alleen mogelijk binnen het witte veld (de fabrieksinstellingen zijn
groen gekleurd).
De functies F0 (f = vooruit, r = achteruit), F1 (f = vooruit, r =
achteruit) F2 en F3 kunnen alleen de uitgangen FL, FR en
AUX1,2,3,4,5,6 aansturen. Voor NMRA compatibiliteit is CV35 F1
voor voorwaartse (forward) en CV47 voor achterwaartse (reverse)
richting. Functies F4,5,6,7,8 kunnen alleen de uitgangen
AUX2,3,4,5,6,7,8 en 9 bedienen. Functies F9,10,11,12 kunnen alleen
de AUX uitgangen 5,6,7,8,9 en 10 bedienen.
De PWM-factor van de 12 uitgangen wordt ingesteld in CV48-59
(zie hoofdstuk 26).
Met CV112 kunnen we de opstarttijd (Fade-IN), respectievelijk
CV113, de uitvaltijd (Fade-OUT) van het PWM-signaal op de
uitgangen instellen. Deze tijden kunnen worden ingesteld in stappen
van 8ms en vertegenwoordigen de tijd waarin de PWM-vulfactor van
de uitgang stijgt van 0 tot 255, of omgekeerd. Als CV48-59 een
vulfactor lager dan de maximumwaarde 255 instelt, nemen de stijgen daaltijden proportioneel af. Deze twee parameters zijn
gemeenschappelijk voor alle uitgangen. Deze functie is nuttig
wanneer we de langzame inschakeling van gloeilampen willen
simuleren.
Als we een willekeurige uitgang willen aansturen met een
continu signaal (zonder variabele vulfactor PWM) in CV117(CV185)
kunnen we het bit dat overeenkomt met de gewenste uitgang(en) op
waarde 1 zetten. Op Lokommander II versies met meer dan 8
uitgangen kan de continue aansturing van de uitgangen 9-12 worden
ingesteld via CV185 bits 0-3.
Vanaf softwareversie 3.5.207 kunnen de functies F0 (f / r), F1 (f /
r) en F2-F12 worden geconfigureerd om een of meer uitgang(en) FL,
FR, AUX1, ... te blokkeren. AUX 6.
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CV
nr.

Standa
ardwa
arde

F0f

166

0

Nee.

167

0

F1f

168

0

F2

169

0

F3

170

0

F4

171

0

F5

172

0

F6

173

0

F7

174

0

F8

175

0

F9

176

0

F10

177

0

F11

178

0

F12

179

0

F1r

180

0

AUX
6
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)
Bit7
(128)

AUX
5
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)
Bit6
(64)

AUX
4
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)
Bit5
(32)

AUX
3
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)
Bit4
(16)

AUX
2

AUX
1

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

Bit3 (8)

Bit2 (4)

FR

FL

Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)
Bit1
(2)

Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)
Bit0
(1)

Tabel 6.

Volgens tabel 6, als we willen dat een functie een van de
uitgangen remt, moet het corresponderende uitgangsbit op 1 gezet
worden in de CV die correspondeert met de functie. De functies F0
en F1 kunnen de uitgangen FL, FR, AUX1, ... AUX6 uitgangen
blokkeren, afhankelijk van de rijrichting. CV's 166/168 stellen de
remming in van sommige uitgangen als de locomotief in voorwaartse
richting rijdt, respectievelijk in CV's 167/180 stelt de remming in van
sommige uitgangen als de locomotief in achterwaartse richting rijdt.
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14. Analoge werking (DC)
De decoder stelt de locomotief in staat te rijden, zelfs met
klassieke snelheidsregelaars die continue stroom leveren
(gelijkstroom). Deze kunnen van twee types zijn: gefilterd en
gepulseerd (PWM).
Om gelijkstroomwerking in te schakelen, moet in Bit2 / CV29 de
waarde "1" worden ingevoerd.
Uit CV13 en CV14 kunnen we afleiden welke functie geactiveerd
moet worden als we de decoder in analoge mode (gelijkstroom)
gebruiken. In de volgende tabel vinden we de betekenis van elk bit
van de twee CV's. Als de bit een waarde heeft van 1, zal die functie
actief zijn in analoge mode.

CV13
CV14

Bit7
F8
F14

Bit6
F7
F13

Bit5
F6
F12

Bit4
F5
F11

Bit3
F4
F10

Bit2
F3
F9

Bit1
F2
RL

Bit0
F1
FL

Tabel 7.

Er zijn twee modi voor analoge (DC) werking:
14.1.

Analoge modus 1

Modus 1 kan worden gebruikt met variatoren die gefilterde
continue spanning leveren. Afhankelijk van de spanning in de rails
wordt de gewenste snelheid ingesteld en wordt de motor geregeld via
de PID-lus. U kunt een soepele loop krijgen, zelfs en bij zeer lage
snelheden, zoals in DCC mode. Bijvoorbeeld, bij het plotseling
aanleggen van de maximale spanning, zal de motor de maximale
snelheid bereiken met de versnelling in CV3 (CV148).
De correlatie tussen railspanning en rijsnelheid is lineair in
functie van 3 CV's:
•

CV145: startdrempel, de motor start wanneer de spanning in
de rails deze waarde bereikt
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•

CV146: uitschakeldrempel, de motor stopt wanneer de
railspanning onder deze waarde zakt, kan lager zijn dan de
startdrempel.

•

CV147: maximum snelheid, bij deze railspanning wordt de
maximum snelheid bereikt

De waarde die in deze CV's wordt geschreven, wordt berekend
door de waarde van de gewenste spanning te vermenigvuldigen met
10. Bijvoorbeeld, voor de maximale spanning van 14V, zal in CV146
worden geschreven 140.
Deze analoge modus zal niet goed werken met gepulseerde
(PWM) snelheidsvariatoren!
Om analoge modus 1 te kiezen, wordt de nulwaarde in CV164
geschreven.
14.2.

Analoge modus 2

In deze modus wordt de motor geregeld door een hoogfrequente
pulserende (PWM) spanning. De PWM duty cycle is vast en wordt
ingesteld door CV164. Bij de maximale waarde van 255 wordt
vrijwel de gehele railspanning op de motor gezet. Als een lagere
waarde wordt ingesteld, zal de op de motor aangelegde spanning
lager zijn dan die in de rails (maakt het gebruik van motoren met een
lagere nominale spanning mogelijk). Om modus 2 te kiezen moet een
andere waarde dan nul worden ingevoerd in CV164. Alleen deze
modus kan worden gebruikt met gepulseerde (PWM)
snelheidsregelaars.
14.3.

Gecontroleerde stop op DC sector

Continue stroom kan ook worden gebruikt in combinatie met
DCC om gelijkstroomremsecties te voeden. Als een DCCaangedreven locomotief een gelijkstroomsector bereikt, zal hij dus
stoppen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Bit4 of Bit5 in
CV27 hebben de waarde "1", CV29 Bit2 = 0 en de spanning in de
rails is hoger dan de in CV162 ingestelde drempelwaarde.
De in CV162 ingestelde drempel (standaard waarde 100 => 10V)
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is nuttig bij gelijktijdig gebruikfirmware
van een3.5.195
voedingseenheid met de DCrem functie. Dus als de voedingsspanning onder de drempel ligt zijn
we in SPP mode en zal de locomotief stoppen na het verstrijken van
de in CV123 ingestelde tijd. Als de spanning boven de drempel komt,
zal de gelijkstroomrem functie
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wordt geactiveerd en de locomotief stopt op een gecontroleerde afstand
(zie hoofdstuk 12.1)

15. Bidirectionele communicatie (RailCom)
"Bidirectioneel" betekent dat de overdracht van informatie
volgens het DCC-protocol niet alleen naar de decoder gaat, maar ook
in de tegenovergestelde richting. De decoder kan dus berichten
zenden zoals bevestiging van ontvangst van commando's, adres,
actuele snelheid, binnentemperatuur, belasting en andere
statusinformatie.
Het RailCom werkingsprincipe is gebaseerd op de invoering van
een onderbreking door de centrale aan het einde van elk DCC pakket
waar het de stroomvoorziening onderbreekt en de twee lijnen
kortsluit. In deze vensters zenden de decoders een paar bytes met
gegevens die worden ontvangen door een detector die is aangesloten
tussen de locomotief en het controlestation of door het
controlestation zelf (als het in staat is om railcom-informatie te
ontvangen).
Het datapakket wordt verdeeld in twee kanalen. Op het eerste
kanaal wordt het adres (kort, lang, of consistent) van de decoder
verzonden. Op het tweede kanaal worden de CV-afhandeling POMantwoorden geleverd (lees-, schrijfresultaat).
RailCom communicatie kan gedeactiveerd worden via CV29Bit3 (0 - RailCom inactief, 1 - RailCom actief). Kanalen 1 en 2 zijn
ingeschakeld in CV28 Bit1 en Bit2.

16. Speciale functies
Door onze speciale functies aan te roepen kunnen we informatie
krijgen over:
• De interne temperatuur van de decoder
• de kwaliteit van het ontvangen DCC signaal
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Om de waarden van deze parameters op te slaan in het nietvluchtige geheugen (eeprom) van de decoder, moet dit zijn
ingeschakeld in het voor de gebruiker toegankelijke CV-gebied. Bit7
/ CV122 schakelt de opslagfunctie in of uit (bit7 = 0, opslagfunctie
uitgeschakeld, bit7 = 1, opslagfunctie ingeschakeld). Het opslaan van
de momentele waarden gebeurt door het oproepen van de functie F5
vanuit het bedieningsstation (of tOm Programmer).
Zonder het oproepen van F5 (Aan, dan Uit) worden de
waarden in de corresponderende CV's niet geactualiseerd!
De interne (opgeslagen) temperatuur van de decoder kan worden
afgelezen van CV133. De temperatuur wordt aangegeven in graden
Celsius.
De DCC signaalkwaliteitsindicator (QoS = Quality of Signal)
wordt afgelezen van CV135. De afgelezen waarde wordt gegeven in
procenten (in het bereik 0- 100%). De laagste QoS waarde
gedetecteerd door de decoder van de laatste aflezing, wordt
geschreven in CV136. Om de minimum waarde te resetten, voer
CV136 waarde 100 [%] in. (roep voor het lezen de bewaarfunctie op
via F5 Aan, F5 Uit).
Het aantal bedrijfsuren en -minuten worden aldus afgelezen van
CV156, 157 en 158:
• Het aantal bedrijfsminuten is de waarde die van CV156 wordt
afgelezen
• Het aantal bedrijfsuren is de som van de waarde afgelezen van
CV157 vermenigvuldigd met 256 en de waarde afgelezen van
CV158. (Roep voor het lezen de bewaarfunctie op met F5 Aan, F5
Uit).
Onderhoudsperiode:
De decoder kan de tijdstempel van het onderhoud van de
locomotief vasthouden en kan aangeven wanneer een bepaald aantal
uren sinds het laatste onderhoud is overschreden.
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Deze functie kan worden geactiveerd
en geconfigureerd in CV154
(zie hoofdstuk 26). Het onderhoudsinterval wordt in uren
gespecificeerd in CV155. De fabriekswaarde is 40 uur. De waarde
kan door de gebruiker worden gewijzigd in het bereik 0-255. Na het
resetten van de decoder zal de waarde van CV155 40 (uur) zijn.
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Het tijdstip waarop het laatste onderhoud werd bevestigd, kan zo
van CV159 en 160 worden afgelezen:
Uren = (CV159 Waarde) + 256 * (CV160 Waarde)
Om het onderhoud te bevestigen wordt de zogenaamde pseudoprogrammering gebruikt: de waarde 128 wordt in CV8 ingevoerd (dit
is niet gelijk aan een reset van de decoder!). Als gevolg van deze
handeling wordt de onderhoudstijdmarkering opgeslagen en wordt
het nieuwe onderhoudsinterval berekend aan de hand van deze
tijdmarkering.
Indien de overschrijding van het onderhoudsinterval is
gesignaleerd door het instellen van CV30 bit 3, moet na
bevestiging van het onderhoud CV30 worden gereset (op 0).
CV30 wordt niet automatisch gewist door de procedure ter
bevestiging van het onderhoud.

17.

Elektrische ontkoppelaar Configuratie

De Lokommander II decoder maakt het gebruik van elke fysieke
uitgang voor de werking van elektromagnetische koppelingen
mogelijk. Indien een logische uitgang wordt gekozen is het
noodzakelijk een externe transistor te gebruiken, waarbij de uitgang
een onvoldoende stroom levert voor het in werking stellen van de
koppeling. De Krois®- en Roco®-koppelingen vereisen een
hoogfrequente PWM-signaalvoeding om verbranding van de spoelen
van de koppelingen te voorkomen. De automatische
ontkoppelingsfunctie van de decoder levert dit stuursignaal.
De automatische ontkoppelingsfunctie kan alleen worden
geactiveerd bij een stilstaande locomotief.
De automatische ontkoppelingsfunctie is een fysieke functie
(niet logisch, zoals manoeuvreersnelheid, inactivering van
versnelling en vertraging, enz:
Kies een F-functie die gebruikt moet worden voor de
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kan een functie zijn die
gebruikt wordt voor andere commando's, bijvoorbeeld geluid).
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Voor de gekozen functie, van CV's 33-47, maken we de
toewijzing (mapping) van de fysieke uitgang, waarop de elektrische
koppeling is aangesloten, aan deze functie (bijvoorbeeld, als we de
F8 functie voor automatische ontkoppeling kiezen en de
elektromagneten van de koppeling zijn aangesloten op de fysieke
uitgang Aux2 / paarse draad, zal in CV43 de waarde 8 worden
ingevoerd, wat betekent dat wanneer de F8 functie is geactiveerd, de
fysieke uitgang Aux2 zal worden ingeschakeld).
Voor de elektromagnetische ontkoppeling moet in CV118
worden aangegeven op welke uitgangen de ontkoppelingsfunctie
wordt toegepast. Voor Aux2 schrijven we in CV118 de waarde 4 (in
CV118 het uitgangsnummer specificeren: voor FL waarde 1, voor
RL waarde 2, voor Aux1 waarde 3, voor Aux2 waarde 4 ... voor
Aux8 waarde 10).
Met CV124 kunnen we het gebruikte type koppeling (DC of
PWM) als volgt selecteren: Bit0-0 uitgang HF PWM; Bit0-1
continue uitgang. Uit Bit1-CV124 kunnen we de
motorbesturingsmodus tijdens het ontkoppelen kiezen. Zo zal bit1-0
de motor direct aansturen, waardoor een plotselinge beweging wordt
gemaakt; bit1-1 de motor zal worden aangestuurd door de PID-lus
met deceleratie-acceleratie volgens CV3-4.
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Zodra we logica F in kaart hebben gebracht naar fysieke uitgang,
kunnen we configuratievariabelen wijzigen om de automatische
ontkoppeling te optimaliseren. De stationaire locomotief (na het
stoppen) zal de rijrichting ingesteld hebben volgens de bovenstaande
figuur. De maximale rijsnelheid tijdens de automatische
ontkoppelingsfunctie wordt ingesteld in CV121 (waarde 0 betekent
dat de verplaatsing niet wordt uitgevoerd, maar dat alleen de
elektromagnetische koppeling wordt geactiveerd). Wanneer de
functie wordt opgeroepen, zal de locomotief de elektrische koppeling
activeren en gedurende een tijd T1 rijden in de tegengestelde richting
van de richting die was ingesteld voordat de functie werd
opgeroepen. De rijafstand kan worden geregeld met de rijsnelheid
(CV121) en de terugrijtijd (CV119). Na deze beweging stopt de
Pagina 55 din 144

Lokommander II

Versie
0.1.22

Gebruikershandleiding
firmware(die
3.5.195
locomotief, verandert van rijrichting
dezelfde zal zijn als voor
het oproepen van de functie) en zal rijden

Pagina 56 din 144

Lokommander II
Gebruikershandleiding
firmware 3.5.195

Versie
0.1.22

voor een duur van T2, waarna hij zal stoppen met rijden en de
elektrische koppelingen zal uitschakelen. Om de afgelegde afstand in
directe zin te bepalen, hebben wij ook 2 parameters, de rijsnelheid
(CV121) en de tijdsduur T2 (CV120). Met deze 2 parameters kunnen
we de afgelegde afstand direct verkleinen of vergroten. Functies
geactiveerd voor het kiezen van de ontkoppelingsfunctie blijven
actief tijdens het ontkoppelen.
De ontkoppelingsfunctie wordt aangeroepen wanneer de functie
wordt geactiveerd (ON) en na een volledige cyclus wordt
uitgeschakeld, zelfs als de F-functie niet is gedeactiveerd. Om de
functie weer in te schakelen, wordt het commando UIT verzonden,
gevolgd door het commando AAN.
De polariteit van de draden van het elektromagnetische
koppel is belangrijk. Als ze niet goed zijn aangesloten,
wordt de beweging (heffen) omgekeerd!

18. SUSI / Locowire interface
U kunt op de SUSI / Lokowire interface elke geluids- of
functiedecoder aansluiten die voldoet aan de specificaties van de
interface. Voor de aansluiting zijn 4 contacten aan de bovenzijde van
de decoder voorzien (zie figuren uit hoofdstuk 6). Voor versies met
Plux16, Plux22, MTC21 en NEXT18 connectoren zijn deze
aansluitpunten beschikbaar onder de pinnen van de connector, en zijn
geen extra draden nodig. Deze contacten respecteren de volgorde /
betekenis van respectievelijk de SUSI en Lokowire interface. Wij
bevelen het gebruik van specifieke kleur geleiders aan
Opgelet! Onjuiste aansluiting van de SUSI / Lokowire
module kan schade aan de SUSI / Lokowire module
veroorzaken
18.1.

Programmering SUSI modules

Net als locomotiefdecoders kunnen SUSI-geluidsmodules
worden gepersonaliseerd door enkele bedrijfsparameters te
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de Lokommander II decoder. Afhankelijk van het CV-nummer zal de
Lokommander II decoder bepalen of deze CV moet worden
geschreven of gelezen van een SUSI-module die op de
decoderinterface is aangesloten. Voor het programmeren van de
verschillende configuratievariabelen van de SUSI-module verwijzen
wij u naar de handleiding ervan.
Het schrijven van CV's van SUSI-modules kan in PT- of PoMmodus gebeuren. Omdat sommige digitale systemen het schrijven en
lezen van CV's alleen in het 1-255 bereik toestaan, is in de
Lokommander II decoder een speciaal mechanisme voor deze
digitale systemen geïmplementeerd, met behulp waarvan twee CV's
toegang geven tot de CV's van de SUSI modules. CV126 wordt
gebruikt als index, en CV127 wordt gebruikt als transport CV. Dus in
CV126 schrijven we het verschil tussen het adres van de CV die we
willen benaderen en 800. Door CV127 te lezen of te schrijven lezen
of schrijven we de CV met het adres 800 + CV126.
Voorbeelden:
•

Als u waarde 1 in CV897 van de SUSI-module wilt schrijven,
moet u 97 (897-800 = 97) in CV126 schrijven en waarde 1 in
CV127. Na het invoeren van waarde 1 in CV127 zal de
Lokommander II decoder een commando over de SUSI interface
naar de geluidsmodule (of de functiedecoder) zenden om de
waarde 1 in CV 897 te schrijven.

•

Als u de inhoud van CVC 902 van de op de Lokommander II
decoderinterface aangesloten SUSI-module wilt lezen, voer dan
in CV126 de waarde 102 (902-800 = 102) in, en lees de waarde
CV127. Deze waarde is gelijk aan de waarde in CVC 902 van de
geluidsmodule (of functiedecoder) die op de Lokommander IIdecoder is aangesloten.

De Lokowire interface vereist geen programmering van de
configuratievariabelen. De Lokommander II decoder wordt in de
fabriek met een SUSI geconfigureerde interface geleverd (CV122 bit1 = 1). Om de Lokowire interface te activeren, stelt u CV122 - bit1
Pagina 59 din 144

Lokommander II
= 0 in.

Gebruikershandleiding
firmware 3.5.195

Versie
0.1.22

Pagina 60 din 144

Lokommander II
Gebruikershandleiding
firmware 3.5.195

Versie
0.1.22

19. Gebruik van externe condensatoren of een power pack
Op sommige modelbanen is het contact tussen rails en wielen
onvolmaakt door slijtage van de rails en afzettingen van
verschillende materialen op de rails. Dit veroorzaakt
stroomonderbrekingen, met schokkerige loop, vooral bij lage
snelheid. Deze ongemakken kunnen worden verholpen met
buffercondensatoren (220 uF / 25V of voor betere resultaten hoger,
maar niet hoger dan 2200 uF) of onderbrekingsvrije voedingen SPP.
Om deze apparaten aan te sluiten heeft de Lokommander II
decoder 3 contacten aan één zijde van de printplaat. De plaats van de
3 contacten waaraan de draden worden bevestigd kan worden
bepaald aan de hand van de afbeeldingen van de verschillende typen
decoders in Cap. 6.
De installatie van deze apparaten vereist soldeerapparatuur
van hoge kwaliteit en ervaring. Onze garantie dekt geen
defecten die te wijten zijn aan ongeschikte interventies en
solderingen
De condensatoren worden in serie opgeladen door een weerstand
van 100 ohm, waardoor de laadstroom wordt beperkt, zodat de
digitale besturingssystemen de laadstroom van de condensatoren niet
als kortsluiting zullen interpreteren. De diode is ontworpen om de
benodigde stroom of de maximaal beschikbare stroom aan de interne
circuits van de decoder te leveren bij afwezigheid van spanning op de
rails. De diode en de weerstand zijn externe componenten, die niet in
de Lokommander II decoder zijn opgenomen. De aansluitingen
moeten worden uitgevoerd volgens de afbeeldingen uit hoofdstuk
6. De zwarte draad wordt gesoldeerd aan de GND en de rode aan de
Vcc (de twee uitersten van de groep van 3 pads gereserveerd voor
SPP). Nadat de verbindingen zijn gemaakt, kunnen we een
krimpkous of isolatietape gebruiken voor de isolatie.
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1N4001 of
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VCC
GND

Ontkoppel / verwijder de buffercondensatoren alvorens de
decoders
te
programmeren.
Het
gebruik
van
buffercondensatoren vergemakkelijkt het programmeren van
de decoder-CV's niet
Ononderbroken stroomvoorziening SPP (Smart Power Pack of
gelijkwaardig) neemt dit ongemak weg en maakt zowel schrijven als
lezen van CV's op de traditionele manier mogelijk zonder deze te
hoeven verwijderen. Het uitschakelen van de SPP-bron tijdens de
programmering gebeurt automatisch door de Lokommander II via de
derde draad (Charge).
Om de SPP modules aan te sluiten, gebruikt u de 3 contacten die
zich aan een van de zijkanten van de Lokommander II bevinden,
zoals u kunt zien op de foto's in hoofdstuk 6. Details over de
aansluiting vindt u in de handleiding van de SPP.
SPP bronnen werken alleen in digitale modus, in analoge modus
zijn ze uitgeschakeld (zie CV29 configuratie). Om een zeer hoog
verbruik, te wijten aan het gelijktijdig laden van niet onderbreekbare
bronnen, te vermijden bij het voeden van modelbanen met meerdere
SPP's, is er een startvertraging. Zo kan in CV152 in seconden worden
ingesteld na hoeveel tijd de SPP module wordt gestart vanaf het
moment dat de stroom in de baan wordt aangelegd. Wanneer
meerdere decoders op hetzelfde spoor worden gebruikt, zal deze tijd
verschillend worden ingesteld om te voorkomen dat alle SPP's
gelijktijdig starten. Met de SPP-modules kunnen locomotieven
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0,25 seconden). Na het verstrijken van deze periode zal bij
afwezigheid van het DCC signaal, zelfs als de SPP niet volledig
ontladen is, de locomotief een noodstop uitvoeren (bij wijze van
veiligheidsmaatregel). De beweging zal pas hervat worden nadat het
DCC signaal weer verschijnt.
Merk op dat bij het voeden van de locomotief met SPP,
het opladen van de condensatoren uit de ononderbroken
stroombron een stroom van ongeveer 300 mA gedurende
maximaal 2 minuten kan verbruiken. Voor meer details
verwijzen wij u naar de handleiding van de SPP
onderbrekingsvrije voeding.

20. Resetten van de decoder
U kunt de decoder op elk gewenst moment resetten naar de
standaardinstellingen. Door gebruik te maken van een DCC
commandostation, is het voldoende om een numerieke waarde
(anders dan 128) in te voeren in CV8, als resultaat van deze reset,
zullen alle CV's de standaardwaarde hebben (zie de kolom
Standaardwaarde in de CV-tabel). De decoders kunnen worden
gereset met behulp van de tOm Programmer; voor hetzelfde resultaat,
druk op "Reset CVs" knop in de Firmware TAB.
Er zijn 2 CV's die een uitzondering vormen, hun inhoud wordt
niet gewist in geval van een reset. Dit zijn CV105 en CV106,
bedoeld om gebruikersspecifieke informatie op te slaan
(serienummer, identifier, inventarisnummer, enz.). Hun inhoud zal
worden gewijzigd door direct schrijven, het resetten van de decoder
zal de inhoud van deze CV's niet veranderen.
Een firmware-upgrade zal de standaardwaarden in CV105 en
CV106 invoeren. Om hun waarde te behouden, moet u een
back-up maken van de CV's vóór de firmware-upgrade (met
behulp van de tOm Programmer)
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21.

Secundair adres (decoder slot)

Wanneer meerdere decoders in dezelfde behuizing worden
gebruikt, is het nuttig een secundair adres te gebruiken waarmee de
decoder in kwestie kan worden geselecteerd. Op deze manier kan elk
van de decoders die zich in dezelfde behuizing (rijtuigbak) bevinden
op het programmeerspoor worden geprogrammeerd zonder deze te
verwijderen. De secundaire adressen worden in CV16
geprogrammeerd voordat de decoders (in ons geval de Shine Maxi
Digi 02 met de ingebouwde decoder) in hun behuizing worden
gemonteerd.
Het bereik van de secundaire adressen is 1-7 (waarde 0 betekent
dat de secundaire adressering niet wordt gebruikt). Hierdoor kunnen
maximaal 7 decoders in dezelfde rijtuig- of locbehuizing worden
gebruikt, wat meer dan voldoende is.
Indien de waarde van CV16 niet gelijk is aan nul, zullen de
decoders alleen programmeercommando's aanvaarden indien het
secundaire adres van de te programmeren decoder vooraf in CV15 is
geprogrammeerd, en deze waarde overeenkomt met de waarde in
CV16 (deze moet gelijk zijn aan CV16 van de decoder in kwestie).
WAARSCHUWING: zelfs CV16 kan alleen worden
geprogrammeerd als de juiste waarde in CV15 is
geprogrammeerd.
Bij gebruik van secundaire adressering is het belangrijk te weten
dat de enige CV die gelezen en geschreven kan worden zonder het
secundaire adres te kennen CV15 is. Om deze reden zijn de gebruikte
waarden beperkt tot het bereik 1-7. Als het secundaire adres van de
decoder binnen 7 iteraties wordt vergeten kan het worden gevonden.
Deze manier van toegang tot / programmeren van de decoder CV's
is handig in het geval van wagons, of permanent aangesloten sets, die
meer decoders ingebouwd hebben, en het zou erg onhandig zijn om
op de traditionele manier te programmeren (op Programming Track
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Door het toewijzen van secundaire adressen aan elke decoder van
de wagons of rijtuigsets, wanneer deze op het programmeerspoor
worden geplaatst, zal alleen de decoder waarvoor de CV15 = CV16
wordt geprogrammeerd. Op deze manier kunnen meerdere decoders
onafhankelijk van elkaar worden geprogrammeerd, zelfs als ze zich
tegelijkertijd op het programmeerspoor bevinden.

22. Firmware update
U kunt de bedieningssoftware van de Lokommander II decoder
(firmware genoemd) op elk gewenst moment bijwerken. Nieuwe
firmwareversies zijn bedoeld om bugs in de werking van de decoders
te verhelpen of omdat er nieuwe functies zijn geïmplementeerd. Deze
update kan door u worden uitgevoerd zonder de decoder via de tOm
Programmer uit de locomotief te halen. De besturingssoftware van de
tOm Programmer en de firmware upgrade bestanden kunnen worden
gedownload van de train-O-matic site. Voor de werking van de
upgrade verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van de tOm
Programmer.
De firmware-versie kan worden gevonden door de volgende CV's
te lezen:
CV253 firmwareversie (3) CV254
firmware-subversie (5) CV254
bouwversie, bovenste byte (0)
CV256 bouwversie, onderste byte (200)
Voor gebruikers van decoders met oudere firmwareversies is het
mogelijk dat sommige functies in deze handleiding ontoegankelijk zijn.

23. Speciale firmwareversie voor 3V motor
Deze speciale firmware-versie van Lokomander II is nuttig voor
spoorwegmodellen die, om verschillende redenen (spoorwijdte,
fysieke afmetingen), het gebruik van gewone motoren niet toelaten,
alleen van laagspanningsmotoren.
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extra hardware. Door hoofdstuk 12 (in de gebruikershandleiding van
de Lokomande II) te lezen, kunnen we het principe van de
motorsturing begrijpen. Het valt op dat de elektromotorische
spanning (BEMF) met regelmatige tussenpozen wordt gemeten. Voor
de 3V motor is deze spanning veel lager. Om dit ongemak te
ondervangen hebben we een externe versterker gebruikt. Het aflezen
van de versterkte spanning gebeurt op een van de logische uitgangen
(AUX6) van de decoder, die in de software is geconfigureerd voor
analoge ingang. Ook de aansturing van de BEMF spanningsdeler
gebeurt via een andere logische uitgang (AUX5).
De 3-volt motor wordt ook aangedreven door PWM pulsen van
12-16 V met variabele duty cicle, zoals gewone motoren. De
firmware beperkt de vulfactor om verbranding van de 3V motor te
voorkomen. Om de stroompieken te beperken die op de 3V motor
kunnen optreden bij het toepassen van het PWM signaal, worden
twee weerstanden in serie met de motor geschakeld.
De AUX2-uitgang wordt gebruikt voor het SPP-commando
(external capacitor package).
Voor het aansturen van de verlichting en de extra verbruikers
blijven er minder met 3 uitgangen. Voor decoders met NEXT18
connector blijven FL, RL, AUX1 en AUX3-AUX4 (alleen als de
SUSI interface niet wordt gebruikt) uitgangen beschikbaar voor de
verlichting.
Deze speciale firmware kan gebruikt worden met Lokomander II
van één van de volgende types: NEXT18, MTC21, PLUX22.
Decoders die met deze speciale firmware worden geleverd
kunnen alleen worden gebruikt voor 3V motorsturing en alleen met
de bijbehorende hardware circuits. Door een firmware update kunt u
weer terug naar de gebruikelijke 12-16V motoren.
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24. Accessoires
• tOm programmer is een PC interface die gebruikt wordt om
DCC mobiele decoders te programmeren.
• shine FDT, shine LT, shine micro zijn LED modules
voor locomotief- en wagonverlichting
• shine mini / midi / maxi digi / ana zijn LED-sticks voor
binnenverlichting van wagens
• TD Maxi, TD Roco zijn decoders voor macro's
Voor details over accessoires en een volledige lijst van
spoorwegproducten, bezoek de pagina: www.train-o-matic.com/

25. Technische ondersteuning
Als u vragen of suggesties heeft over train-o-matic producten,
kunt u ons schrijven op support@train-o-matic.com
Alle positieve of negatieve kritiek is welkom. Wij werken
voortdurend aan de optimalisatie van de firmware door nieuwe
functionaliteit toe te voegen en eventueel nog bestaande bugs te
corrigeren.
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De decoder CV tabel

In de tabel op de volgende pagina's zijn alle CV's van Lokommander II decoders opgesomd. Wij raden u
aan de CV's alleen te veranderen als u zeker bent van hun functie en de impact van uw actie. Onjuiste CVinstellingen kunnen de prestaties van de decoder negatief beïnvloeden of onjuiste reacties veroorzaken op de
commando's die aan de decoder worden doorgegeven. De kolom "CV" bevat het nummer van de CV's, de
kolom "Default Value" bevat de "fabrieks"-waarde van de CV's (na een reset van de decoder zullen alle CV's
de juiste waarde in deze kolom hebben), de kolom "Value Range" bevat het bereik van bruikbare waarden
voor elke CV en de kolom "Description" bevat de naam (als er een vastgestelde naam is) en informatie over
de CV-functie, alsmede de verwijzing naar het betreffende hoofdstuk

CV

1
2
3
4
5

Defaulte
Waard
e
3
3
5
5
200

Waar
de
Berei
k
0-127
1-255
0-63
0-63
1-255

Beschrijving

Decoderadres Kort, 7 bits
Vstart
Versnellingsgraad, 0=Snelste versnelling
Vertragingsfrequentie, 0=Snelste vertraging
Vhigh
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8

105
78

-

9

3

0-9
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Softwareversie (alleen leesbaar)
Fabrieks ID/RESET (leesbaar 78 = trein-O-matic, elke geschreven waarde,
met uitzondering van 128, zal de decoder terugzetten naar de
fabriekswaarden)
Motorbesturingsalgoritme, 0-8
Door gebruiker gedefinieerd = 9 (zie cap.12 en CV's 128-130)
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Analoge
modus, alternatieve modus Functie Status F1F8 Bit 0 = 0(0): F1 niet actief in Analoge modus
= 1(1): F1 actief in analoge modus
Bit 1 = 0(0): F2 niet actief in analoge modus
= 1(2): F2 actief in analoge modus
Bit 2 = 0(0): F3 niet actief in analoge modus
= 1(4): F3 actief in analoge modus
Bit 3 = 0(0): F4 niet actief in analoge modus
= 1(8): F4 actief in analoge modus
Bit 4 = 0(0): F5 niet actief in analoge modus
= 1(16): F5 actief in analoge modus
Bit 5 = 0(0): F6 niet actief in analoge modus
= 1(32): F6 actief in analoge modus
Bit 6 = 0(0): F7 niet actief in analoge modus
= 1(64) F7 actief in analoge modus
Bit 7 = 0(0): F8 niet actief in analoge modus
= 1(255): F8 actief in analoge modus
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Analoge modus, alternatieve modus Functie. Status F0f, F0r, F9F14 Bit 0 = 0(0): F0f niet actief in Analoge modus
= 1(1): F0f actief in analoge modus
Bit 1 = 0(0): F0r niet actief in Analoge modus
= 1(2): F0r actief in Analoge modus
Bit 2 = 0(0): F9 niet actief in Analoge
modus
= 1(4): F9 actief in analoge modus
Bit 3 = 0(0): F10 niet actief in analoge modus
= 1(8): F10 actief in analoge modus
Bit 4 = 0(0): F11 niet actief in analoge modus
= 1(16): F11 actief in analoge modus
Bit 5 = 0(0): F12 niet actief in analoge modus
= 1(32): F12 actief in analoge modus
Bit 6 = 0(0): F13 niet actief in analoge modus
= 1(64) F13 actief in analoge modus
Bit 7 = 0(0): F14 niet actief in analoge modus
= 1(255): F14 actief in analoge modus
LockValue: Voer de waarde in die overeenkomt met Lock ID in CV16 om
CV programmering te ontgrendelen. Er zal geen actie en geen ACK worden
uitgevoerd door de decoder wanneer LockValue verschillend is van
LockID. In deze situatie wordt alleen CV15
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0

0-7

17
18
19

192
3
0

192-255

0-255
0-127
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LockID: Om onbedoeld programmeren te voorkomen gebruikt u een uniek
ID nummer voor
decoders met hetzelfde adres.
Extended Address, High Byte
Uitgebreid adres, laag byte
Consist Adres
Indien CV #19 > 0: Snelheid en richting worden geregeld door dit
consistentie-adres (niet het individuele adres in CV #1 of #17+18); functies
worden geregeld door ofwel het consistentie-adres of het individuele adres,
zie CV's #21 + 22.
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Functies
die hier worden gedefinieerd, worden aangestuurd door
het consist-adres. Bit 0 = 0(0): F1 gestuurd door individueel
adres
= 1(1):.... door
consistent adres Bit1 = 0(0): F2 aangestuurd
door individueel adres
= 1(2):.... door
consistent adres Bit2 = 0(0): F3 gestuurd door
individueel adres
= 1(4):.... door een
consistent adres Bit3 = 0(0): F4 gestuurd door
individueel adres
= 1(8):.... door een
consistent adres Bit4 = 0(0): F5 gestuurd door
individueel adres
= 1(16):.... door een
consistent adres Bit5 = 0(0): F6 gestuurd door
individueel adres
= 1(32):.... door een
consistent adres Bit6 = 0(0): F7 gestuurd door
individueel adres

Pagina 79 din 144

Lokommander II
Gebruikershandleiding
firmware 3.5.195

22

0

0-63

Versie
0.1.22

= 1(64):.... door een
consistent adres Bit7 = 0(0): F8 gestuurd door
individueel adres
= 1(255)
:.... door consistent adres
Functies die hier worden gedefinieerd, worden aangestuurd door
het consist-adres. Bit 0 = 0(0): F0 (voorw.) gestuurd door
individueel adres
= 1 (1):.... door
consistent adres Bit1 = 0 (0): F0 (rev.) gestuurd door
individueel adres
= 1(2):....door een
samenhangend adres Bit 2 = 0(0): F9 gestuurd door
individueel adres
= 1(4)
:.... door consistent adres
Bit 3 = 0(0): F10 gestuurd door individueel adres
= 1(8):.... door consistent
adresBit 4 = 0(0): F11 gestuurd door individueel
adres
= 1(16):.... door een
consistent adresBit 5 = 0(0): F12 gestuurd door
individueel adres
= 1(32)
:.... door consistent adres
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0.1.22

Gebruikershandleiding
3.5.195
0-7 firmware
Decoder
automatisch stoppen configuratie
Bit0 = 0(0) Automatische stop uitschakelen bij een asymmetrisch DCCsignaal dat positiever is op de rechter rail
= 1(1) Automatische stop inschakelen bij een asymmetrisch DCCsignaal dat positiever is op de rechter rail
Bit1 = 0(0) Automatische stop uitschakelen in aanwezigheid van een
asymmetrische DCC
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3

0-3

29

10=

0-63

Versie
0.1.22

signaal dat positiever is op de linker rail
= 1(2) Automatisch stoppen inschakelen bij een asymmetrisch DCCsignaal dat positiever is op de linker rail
Bit2 - niet
gebruikt Bit3 niet gebruikt
Bit4 = 0(0) Automatische stop uitschakelen in geval van omgekeerde
polariteit DC
= 1(16) Autostop bij omgekeerde polariteit DC inschakelen Bit5 =
0(0) Autostop bij omgekeerde polariteit DC uitschakelen
= 1(32) Autostop activeren bij omgekeerde polariteit DC Bit6 niet gebruikt
Bit7 = 0(0) Deactiveer Autostop bij nuldoorgangsrem
= 1(128) Autostop inschakelen in aanwezigheid van nulspanningsrem
RailCom configuratie
Bit 0 = 0(0): CH1 Adres Uitzending Uit
= 1(1): CH1 Adres Uitzending Aan
Bit 1 = 0 (0): CH2 Gegevensoverdracht
Uit
= 1(2): CH2 Gegevensoverdracht Aan
Configuratiegegevens
Bit 0 = 0(0): Locomotief Richting normaal
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2+

Bit 1 = 0(0): FL geregeld door bit 4 in Snelheid en Richting instructies
= 1(2): FL gestuurd door bit 4 in functiegroep één instructie
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Versie
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Bit 2 = 0(0): Stroombron Omschakeling NMRA Digitaal Alleen (alleen
DCC)
= 1(4): Stroombronconversie ingeschakeld (DC + DCC)
Bit 3 = 0(0): Bi-Directionele communicatie uitgeschakeld
= 1(8): Bi-Directionele communicatie ingeschakeld.
Bit 4 = 0(0): toerental tabel ingesteld door configuratie variabelen #2,#5, en
#6
= 1(16): snelheidstabel ingesteld door
configuratievariabelen #66-#95 Bit 5 = 0(0): één byte
adressering (korte adressering)
= 1(32): twee byte-adressering (uitgebreide/lange
adressering) Bit 6 - Niet gebruikt
Bit 7 - Niet gebruikt
Fout informatie:
= 0- Er is geen fout opgetreden.
= 1 (bit0) - Kortsluiting motorbeveiliging opgetreden
= 2 (Bit1) - Aux uitgangs kortsluiting bescherming opgetreden
= 4 (Bit2) - Overtemperatuur opgetreden
= 8 (bit3) - De onderhoudstermijn is overschreden
Als er een fout is opgetreden, moet de waarde worden gewist door "0" te
programmeren op CV30
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Versie
0.1.22

Gebruikershandleiding
3.5.195 beweging in kaart brengen
0-255 firmware
F0, voorwaartse
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F0 forward
= 1(1): Out1 actief op F0 forward
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F0 forward
= 1(2): Out2 actief op F0 forward
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Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F0 forward
= 1(4): Out3 actief op F0 forward
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F0 forward
= 1(8): Out4 actief op F0 forward
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F0 forward
= 1(1): Out5 actief op F0 vooruit
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F0 forward
= 1(2): Out6 actief op F0 forward
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F0 forward
= 1(4): Out7 actief op F0 forward
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F0 forward
= 1(8): Out8 actief op F0 forward
F0, Achterwaartse beweging in kaart brengen
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F0 achterwaarts
= 1(1): Out1 actief op F0 achterwaarts
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F0 achterwaarts
= 1(2): Out2 actief op F0 achterwaarts
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F0 achterwaarts
= 1(4): Out3 actief op F0 achterwaarts
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F0 achterwaarts
= 1(8): Out4 actief op F0 achterwaarts
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F0 achterwaarts
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= 1(1): Out5 actief op F0 achterwaarts
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F0 achterwaarts
= 1(2): Out6 actief op F0 achterwaarts
Bit 5 = 0(0): Out7 niet actief op F0 achterwaarts
= 1(4): Out7 actief op F0 achterwaarts
Bit 6 = 0(0): Out8 niet actief op F0 achterwaarts
= 1(8): Out8 actief op F0 achterwaarts
F1, vooruit verplaatsen in kaart brengen 35
Bit 0 = 0(0):Out1 niet actief op F1 f.w.
= 1(1):Out1 actief op F1 forward
Bit 1 = 0(0):Out2 niet actief op F1 f.w.
= 1(2):Out2 actief op F1 forward
Bit 2 = 0(0):Out3 niet actief op F1 f.w.
= 1(4):Out3 actief op F1 forward
Bit 3 = 0(0):Out4 niet actief op F1 f.w.
= 1(8):Out4 actief op F1 forward
Bit 4 = 0(0):Out5 niet actief op F1 f.w.
= 1(1):Out5 actief op F1 forward
Bit 5 = 0(0):Out6 niet actief op F1 f.w.
= 1(2):Out6 actief op F1 forward
Bit 6 = 0(0):Out7 niet actief op F1 f.w.
= 1(4): Out7 actief bij F1 vooruit
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Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F1 f.w.
= 1(8): Out8 actief bij F1 forward
F1, Achterwaartse beweging in kaart
36
brengen
Bit 0 = 0(0):Out1 niet actief op F1 b.w.
= 1(1):Out1 actief op F1 b.w.
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F1 b.w.
= 1(2):Out2 actief op F1 b.w.
Bit 2 = 0(0):Out3 niet actief op F1 b.w.
= 1(4): Out3 actief op F1 b.w.
Bit 3 = 0(0):Out4 niet actief op F1 b.w.
= 1(8):Out4 actief op F1 b.w.
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F1 b.w.
= 1(1):Out5 actief op F1 b.w.
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F1 b.w.
= 1(2): Out6 actief op F1 b.w.
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F1 b.w.
= 1(4): Out7 actief op F1 b.w.
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F1 b.w.
= 1(8): Out8 actief op F1 b.w.
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F2 in kaart
brengen
voor
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37

Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F2
= 1(1): Out1 actief op F2
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Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F2
= 1(2): Out2 actief op F2
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F2
= 1(4): Out3 actief op F2
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F2
= 1(8): Out4 actief op F2
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F2
= 1(1): Out5 actief op F2
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F2
= 1(2): Out6 actief op F2
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F2
= 1(4): Out7 actief op F2
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F2
= 1(8): Out8 actief op F2
F3 mapping
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F3
= 1(1): Out1 actief op F3
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F3
= 1(2): Out2 actief op F3
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F3
= 1(4): Out3 actief op F3
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F3

38
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= 1(8): Out4 actief op F3
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F3
= 1(1): Out5 actief op F3
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F3
= 1(2): Out6 actief op F3
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F3
= 1(4): Out7 actief op F3
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F3
= 1(8): Out8 actief op F3
F4 mapping
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F4
= 1(1): Out1 actief op F4
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F4
= 1(2): Out2 actief op F4
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F4
= 1(4): Out3 actief op F4
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F4
= 1(8): Out4 actief op F4
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F4
= 1(1): Out5 actief op F4
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F4
= 1(2): Out6 actief op F4

39
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Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F4
= 1(4): Out7 actief op F4
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F4
= 1(8): Out8 actief op F4
F5 mapping
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F5
= 1(1): Out1 actief op F5
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F5
= 1(2): Out2 actief op F5
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F5
= 1(4): Out3 actief op F5
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F5
= 1(8): Out4 actief op F5
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F5
= 1(1): Out5 actief op F5
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F5
= 1(2): Out6 actief op F5
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F5
= 1(4): Out7 actief op F5
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F5
= 1(8): Out8 actief op F5
F6 toewijzing

40

41
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Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F6
= 1(1): Out1 actief op F6
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F6
= 1(2): Out2 actief op F6
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F6
= 1(4): Out3 actief op F6
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F6
= 1(8): Out4 actief op F6
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F6
= 1(1): Out5 actief op F6
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F6
= 1(2): Out6 actief op F6
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F6
= 1(4): Out7 actief op F6
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F6
= 1(8): Out8 actief op F6
F7 mapping
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F7
= 1(1): Out1 actief op F7
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F7
= 1(2): Out2 actief op F7
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F7

42
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= 1(4): Out3 actief op F7
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F7
= 1(8): Out4 actief op F7
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F7
= 1(1): Out5 actief op F7
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F7
= 1(2): Out6 actief op F7
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F7
= 1(4): Out7 actief op F7
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F7
= 1(8): Out8 actief op F7
F8 mapping
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F8
= 1(1): Out1 actief op F8
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F8
= 1(2): Out2 actief op F8
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F8
= 1(4): Out3 actief op F8
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F8
= 1(8): Out4 actief op F8
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F8
= 1(1): Out5 actief op F8

43
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Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F8
= 1(2): Out6 actief op F8
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op F8
= 1(4): Out7 actief op F8
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op F8
= 1(8): Out8 actief op F8
F9 mapping
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F9
= 1(1): Out1 actief op F9
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F9
= 1(2): Out2 actief op F9
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F9
= 1(4): Out3 actief op F9
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F9
= 1(8): Out4 actief op F9
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F9
= 1(16):Out5 actief op F9
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op F9
= 1(32): Out6 actief op F9
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op
F9
= 1(64): Out7 actief op F9

44
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= 1(128): Out8 actief op F9
F10 in kaart brengen
Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F10
= 1(1): Out1 actief op F10
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F10
= 1(2): Out2 actief op F10
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F10
= 1(4): Out3 actief op F10
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F10
= 1(8): Out4 actief op F10
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F10
= 1(16): Out5 actief op F10
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op
F10
= 1(32): Out6 actief op F10
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op
F10
= 1(64): Out7 actief op F10
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op
F10
= 1(128): Out8 actief op F10

45
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46

Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F11
= 1(1): Out1 actief op F11
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F11
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= 1(2): Out2 actief op F11
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F11
= 1(4): Out3 actief op F11
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F11
= 1(8): Out4 actief op F11
Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F11
= 1(16): Out5 actief op F11
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op
F11
= 1(32): Out6 actief op F11
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op
F11
= 1(64): Out7 actief op F11
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op
F11
= 1(128):Out8 actief op F11
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47

Bit 0 = 0(0): Out1 niet actief op F12
= 1(1): Out1 actief op F12
Bit 1 = 0(0): Out2 niet actief op F12
= 1(2): Out2 actief op F12
Bit 2 = 0(0): Out3 niet actief op F12
= 1(4): Out3 actief op F12
Bit 3 = 0(0): Out4 niet actief op F12
= 1(8): Out4 actief op F12
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255
255
255
255
255
255
255
255
255
255

0-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255

Versie
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Bit 4 = 0(0): Out5 niet actief op F12
= 1(16): Out5 actief op F12
Bit 5 = 0(0): Out6 niet actief op
F12
= 1(32): Out6 actief op F12
Bit 6 = 0(0): Out7 niet actief op
F12
= 1(64): Out7 actief op F12
Bit 7 = 0(0): Out8 niet actief op
F12
= 1(128): Out8 actief op F12
Out 1 Lichtintensiteit, [1-255]
Out 2 Lichtintensiteit, [1-255]
Out 3 Lichtintensiteit, [1-255]
Uit 4 Lichtintensiteit, [1-255]
Uit 5 Lichtintensiteit, [1-255]
Uit 6 Lichtintensiteit, [1-255]
Uit 7 Lichtintensiteit, [1-255]
Uit 8 Lichtintensiteit, [1-255]
Uit 9 Lichtintensiteit, [1-255]
Uit 10 Lichtintensiteit, [1-255]
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PID- en PWM-besturing
128,
129

Bit 0 = 0 (0): PID-regeling
uitgeschakeld
= 1 (1): PID-regeling ingeschakeld
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63
64

80
120
40
1

0-255
0-255
0-255
0-15

65

0

0-255

67
.....
94
95
105
106
112

2

1-255

240
1
0
0
50

1-255
1-10
0-255
0-255
1-127

Versie
0.1.22

Bit7 = 0(0): Motor PWM Frequentie 32kHz
= 1(128): Motor PWM Frequentie 16kHz
PID P constante
PID I constante
PID D constante
Rem, 0-geen rem, 1-15 Rempercentage, Waarde invloed Constante remweg,
1-Value Kortste remafstand vanaf maximum snelheid, Verhoog waarde om
de remafstand te vergroten, Distance=Value x Kortste afstand
RemDelay, 0-geen vertraging, om de remafstand te vergroten, verhoog de
waarde, BrakeDelay = Waarde * 8ms (ms)
Extra afstand = MaxSnelheid *
Remvertraging Ex:
200ms(vertraging)=8(ms)*25(waarde)
Snelheidstabel Stap 1 Waarde
Snelheidstabel Stap 28 Waarde
PID-foutgrens
GEBRUIKERSGEGEVENS
GEBRUIKERSGEGEVENS
Lichteffect Fade ON (vertraging inschakelen), ex.:1=8ms, 15=120ms
125=1000ms
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Lichteffect
Fade OFF (uitschakelen vertraging)
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8
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0

0-255
0-255
0-255
0-255

Versie
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Rangeersnelheid, functiemapping F1-F8, F3 standaard
Uitschakelen versnelling vertraging, functiemapping, F4 standaard
Constant remmen uitschakelen, functiemapping, F5 standaard
Geen effect (Fading) op AUX, blijft signaal, Output Mapping
Bit 0 = 0(0): FL kan gedimd en vervaagd worden (PWM signaal)
= 1(1): signaal gaat door zonder fading op FL
Bit 1 = 0(0): RL kan worden gedimd en vervaagd (PWM-signaal)
= 1(2): signaal gaat door zonder fading op RL
Bit 2 = 0(0): AUX1 kan worden gedimd en vervaagd (PWM-signaal)
= 1(4): zet signaal voort zonder fading op AUX1
Bit 3 = 0(0): AUX2 kan worden gedimd en vervaagd (PWM-signaal)
= 1(8): zet signaal voort zonder fading op AUX2
Bit 4 = 0(0): AUX3 kan worden gedimd en vervaagd (PWMsignaal)
= 1(16): zet signaal voort zonder fading op AUX3
Bit 5 = 0(0): AUX4 kan worden gedimd en vervaagd (PWMsignaal)
= 1(32): zet signaal voort zonder fading op AUX4
Bit 6 = 0(0): AUX5 kan worden gedimd en vervaagd (PWMsignaal)
= 1(64): zet signaal voort zonder fading op AUX5
Bit 7 = 0(0): AUX6 kan worden gedimd en vervaagd (PWMPagina 105 din 144
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signaal)
= 1(128): zet signaal voort zonder fading op AUX6

118

0

0-12

Elektrische koppelaar Uitgang in kaart brengen. Slechts één van de
uitgangen kan
geconfigureerd als ECoupler uitgang
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CV118 = 0, geen van de AUX geselecteerd voor ECouplerwerking CV118 = 1, FL geselecteerd voor ECoupler-werking
CV118 = 2, RL geselecteerd voor ECouplerwerking CV118 = 3, AUX1 geselecteerd voor
ECoupler-werking
.......
CV118 = 12, AUX10 geselecteerd voor ECoupler-werking
Elektrokoppeling, Kick_tijd = Val*8ms, ex: 400ms=50*8ms
Ontkoppeling, Locomotief bewegingstijd=Val*8ms, ex: 400ms=50*8ms
Ontkoppeling Locomotief rijsnelheid
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Versie
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Bit 0 = 0(0): SUSI-pennen gebruikt als PWM-uitgangen (AUX)
= 1(1): SUSI-pennen gebruikt als SUSI CLK/SUSI DATA of
Locowire Bit 1 = 0(0): Locowire-interface actief
= 1(2): SUSI-interface actief
Bit 2 = 0(0): Geen ladingsoverdracht ower SUSI
= 1(4): Lastoverdracht ower SUSI actief Bit
3 = 0(0): Motor PWM weging UIT
= 1(8): Motor PWM weging met variatie van de railspanning Bit
4,5= 00(0): Geen Push-Pull werking
= 10(16) Push-Pull werking zonder tussenstop actief
= 01(32) Push-Pull-bedrijf met tussenstop actief
= 11(48) Niet toegestaan, moet vermeden worden!
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123
124

16
0

0-255
0-1

126
127
128
129
130
133

102
1
6
6

0-255
0-255
1-4
1-10
1-12

134
135

100

60-120
0-100%

136
137

0-100%

60

0-255

Versie
0.1.22

Bit 6 = 0(0): FL/RL inactief tijdens firmware-update
= 1(64): Tijdens Firmware update knipperen de FL/RL
uitgangen Bit 7 = 0(0):Geen opslag
= 1(128): Inschakelen van opslaan van QoS en temperatuur in Eeprom
SPP (Smart Power Pack) Timeout=16ms*Value Ex: =16ms*16=256ms
ECoupler mode
CV124 = 0, PWM uitgang
CV124 = 1, Volle uitgang op geselecteerde AUX in CV118
SUSI CV transport, SUSI CV=800+Value
SUSI DATA transport, gegevens schrijven naar CV=800+cv126
Indien CV9 = 9, gebruikersmodus PWM Periode
Indien CV9 = 9, gebruikersmodus Bemf gemiddelde
Indien CV9 = 9, gebruikersmodus Bemf vertraging
Uitlezing van de temperatuur van de chip. Voorafgaand aan de uitlezing
moet de F5 functie worden geschakeld
Aan en uit
TempLimit, 85o C Temperatuurbescherming
QoS (Quality of Service) huidige waarde (alleen na opslaan met F5, als de
functie is ingeschakeld in CV122 bit 7. Alleen leesbaar
Slechtste QoS (Quality of Service) waarde (alleen na opslaan met F5, als de
functie is ingeschakeld in CV122 bit 7. Alleen leesbaar
Vmedium voor belastingcompensatie (gemiddelde snelheid voor
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139
140
141
142
143

150
100
80
14
10
15

0-255
0-255
0-255
0-50
0-255
0-255

144
145
146
147
148
149
150

50
85
65
160
0
0
0

0-255
0-255
0-255
0-160
1-63
0-63
0-15

151

0

0-255

Versie
0.1.22

Belastingscompensatie bij Vmin
Belastingcompensatie bij Vmedium (dit kan anders zijn dan Vmid)
Belastingscompensatie bijVmax
ABC-gevoeligheid, ABC-detectiedrempel in 0,1V (14 => 1,4V-drempel)
Wachttijd bij stationair draaien in pendelmodus, in seconden
Voorwaartse snelheid, wanneer ABC traag is, wordt het geactiveerd in
voorwaartse richting
ABC startvertraging na opstarten
DC startdrempelspanning, in stappen van 0,1V (85 => 8,5V)
DC stop drempelspanning, in stappen van 0,1V (65 => 6,5V)
DC max. snelheid drempelspanning, in stappen van 0,1V (160 => 16V)
Acceleratiesnelheid Achteruit: 0 = gebruik CV3 waarde
Vertragingssnelheid Achteruit 0 = gebruik CV4 waarde
CBD Rem Achteruit, 0-gebruik CV64 waarde, 1-15 Rempercentage
Achteruit, Waarde beïnvloedt Constante remweg bij achteruitrijden,
1-Value Kortste remafstand vanaf maximum snelheid, Verhoog waarde om
de remafstand te vergroten, Distance=Value x Kortste afstand
CBD RemDelay achteruit, 0-gebruik CV65 waarde, Om de remafstand in
kleine hoeveelheid te verhogen verhoog de waarde, RemDelay = Waarde *
8ms (ms)
Extra afstand = MaxSnelheid *
Remvertraging Ex:
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200ms(vertraging)=8(ms)*25(waarde)

152

10

0-255

SPP (Smart Power Pack) startvertraging in seconden, standaard 10s
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154

0
0

0-255
0-15

155
156
157
158
159
160
161

40

0-255
0-59
0-255
0-255
0-255
0-255
0-255

0

Versie
0.1.22

CBD Rem_afstand voorwaarts
Onderhoudsconfiguratie
Bit0 = 0 (0): onderhoudsfunctie
uitgeschakeld
= 1 (1): onderhoudsfunctie ingeschakeld
Bit1 = 0 (0): MI overschrijding wordt niet gesignaleerd in CV30, bit3
= 1 (2): MI-overrun wordt gesignaleerd in
CV30, bit3 Bit2 = 0 (0): MI-overschrijding wordt
niet gesignaleerd met FL/RL
= 1(4): MI overschrijding wordt gesignaleerd door FL/RL afgewisseld
met lage frequentie
Bit3 = 0 (0): overschrijding van MI met 50% wordt niet gesignaleerd door
FL/RL
= 1(8): overschrijding van MI met 50% wordt gesignaleerd door FL/RL
afgewisseld met hoge frequentie
Onderhoudsinterval MI (uren)
Werk minuten
Werktijden laag byte
Werktijden hoog byte
Laatste onderhoudsuur laag byte
Laatste onderhoudsuur hoge byte
CBD Rem_afstand achteruit
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Gebruikershandleiding
3.5.195 remdrempelspanning -zie hoofdstuk. Fout! Verwijzingsbron
0-255 firmware
Gelijkstroom
niet
gevonden.
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163

15

0-255

164
165

255(64)
255

0-255
0-255

Versie
0.1.22

Vcc > drempel => gelijkstroomrem
Vcc < drempel => SPP timeout
Omgekeerde snelheid, wanneer ABC lage snelheid wordt geactiveerd in
omgekeerde richting
Motor PWM-waarde voor DC-modus2
CV-operatie, bevestig de toewijzing aan de uitgangen - zie hoofdstuk 8
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0-255 firmware
Blokkering
van uitgangen met F0f (F0 voorwaartse beweging) - zie hfdst.
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Bit 0 = 0(0): FLniet geremd door F0 (vooruit)
= 1(1): FL geremd door F0 (vooruit)
Bit 1 = 0(0): FRniet geremd door F0 (vooruit)
= 1(2): FRgeremd door F0 (vooruit)
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geremd door F0 (vooruit)
= 1(4): Aux1 geremd door F0 (voorwaarts)
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door F0 (vooruit)
= 1(8): Aux2 geremd door F0 (voorwaarts)
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geremd door F0 (vooruit)
= 1(16): Aux3 geremd door F0 (vooruit)
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd door F0 (vooruit)
= 1(32): Aux4 geremd door F0 (voorwaarts)
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd door F0 (vooruit)
= 1(64): Aux5 geremd door F0 (voorwaarts)
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geremd door F0 (vooruit)
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168

0

0-255

Versie
0.1.22

= 1(128): Aux6 geremd door F0 (mers înainte)
Inhibitie van uitgangen met F0r (F0backward beweging ) -zie hoofdstuk.
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Bit 0 = 0(0): FLniet geremd door F0 (achterwaarts)
= 1(1): FLinhibited by F0 (achterwaarts)
Bit 1 = 0(0): FRniet geremd door F0 (achterwaarts)
= 1(2): FRgeremd door F0 (achterwaarts)
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geremd door F0 (achterwaarts)
= 1(4): Aux1 geremd door F0 (achterwaarts)
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door F0 (achterwaarts)
= 1(8): Aux2 geremd door F0 (achterwaarts)
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geremd door F0 (achterwaarts)
= 1(16): Aux3 geremd door F0 (achterwaarts)
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geblokkeerd door F0 (achteruit)
= 1(32): Aux4 geremd door F0 (achterwaarts)
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd door F0 (achteruit)
= 1(64): Aux5 geremd door F0 (achterwaarts)
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd door F0 (achteruit)
= 1(128): Aux6 geremd door F0 (achterwaarts)
Blokkering van de uitgangen met F1f (F1 voorwaartse beweging) - zie hfdst.
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F1 (vooruit)
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0

0-255

Versie
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= 1(1): FL geremd door F1 (vooruit)
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F1 (vooruit)
= 1(2): FR geremd door F1 (vooruit)
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geremd door F1 (vooruit)
= 1(4): Aux1 geremd door F1 (vooruit)
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door F1 (vooruit)
= 1(8): Aux2 geremd door F1 (vooruit)
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geremd door F1 (vooruit)
= 1(16): Aux3 geremd door F1 (vooruit)
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd door F1 (vooruit)
= 1(32): Aux4 geremd door F1 (vooruit)
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geremd door F1 (vooruit)
= 1(64): Aux5 geremd door F1 (vooruit)
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd door F1 (vooruit)
= 1(128): Aux6 geremd door F1 (vooruit)
Blokkering van de uitgangen met F2 ziehfdst.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F2
= 1(1): FL geremd door F2
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F2
= 1(2): FR geremd door F2
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geremd door F2
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= 1(4): Aux1 geremd door F2
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door F2
= 1(8): Aux2 geremd door F2
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geremd door F2
= 1(16): Aux3 geremd door F2
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd door F2
= 1(32): Aux4 geremd door F2
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geremd door F2
= 1(64): Aux5 geremd door F2
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd door
F2
= 1(128): Aux6 geremd door F2
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0-255 firmware
Blokkering
van uitgangen met F3 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F3
= 1(1): FL geremd door F3
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F3
= 1(2): FR geremd door F3
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geremd door
F3
= 1(4): Aux1 geremd door F3
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door
F3
= 1(8): Aux2 geremd door F3
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geremd door F3
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= 1(16): Aux3 geremd door F3
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd door F3
= 1(32): Aux4 geremd door F3
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geremd door F3
= 1(64): Aux5 geremd door F3
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd
door F3
= 1(128): Aux6 geremd door F3
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Blokkering
van uitgangen met F4 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F4
= 1(1): FL geremd door F4
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F4
= 1(2): FR geremd door F4
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geremd door
F4
= 1(4): Aux1 geremd door F4
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door
F4
= 1(8): Aux2 geremd door F4
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geremd door F4
= 1(16): Aux3 geremd door F4
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd door F4
= 1(32): Aux4 geremd door F4
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geremd door F4
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Versie
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= 1(64): Aux5 geremd door F4
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd
door F4
= 1(128): Aux6 geremd door F4
Blokkering van uitgangen met F5 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F5
= 1(1): FL geremd door F5
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F5
= 1(2): FR geremd door F5
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F5
= 1(4): Aux1 geremd door F5
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geblokkeerd
door F5
= 1(8): Aux2 geremd door F5
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F5
= 1(16): Aux3 geremd door F5
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd door F5
= 1(32): Aux4 geremd door F5
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geremd door F5
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1(64): Aux5 geremd door F5
Bit 7 = 0(0):

Aux6 niet geblokkeerd
door F5
= 1(128): Aux6 geremd door F5

173

0

0-255

Blokkering van uitgangen met F6 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet

Pagina 124 din 144

Lokommander II
Gebruikershandleiding
firmware 3.5.195

Versie
0.1.22

gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F6
= 1(1): FL geremd door F6
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F6
= 1(2): FR geremd door F6
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F6
= 1(4): Aux1 geremd door F6
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door
F6
= 1(8): Aux2 geremd door F6
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F6
= 1(16): Aux3 geremd door F6
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd door F6
= 1(32): Aux4 geremd door F6
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geremd door F6
= 1(64): Aux5 geremd door F6
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd
door F6
= 1(128): Aux6 geremd door F6
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0-255 firmware
Blokkering
van uitgangen met F7 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F7
= 1(1): FL geremd door F7
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F7
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= 1(2): FR geremd door F7
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F7
= 1(4): Aux1 geremd door F7
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geblokkeerd
door F7
= 1(8): Aux2 geremd door F7
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F7
= 1(16): Aux3 geremd door F7
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geblokkeerd
door F7
= 1(32): Aux4 geremd door F7
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd
door F7
= 1(64): Aux5 geremd door F7
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd
door F7
= 1(128): Aux6 geremd door F7
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0-255 firmware
Blokkering
van uitgangen met F8 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F8
= 1(1): FL geremd door F8
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F8
= 1(2): FR geremd door F8
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F8
= 1(4): Aux1 geremd door F8
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geblokkeerd
door F8
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= 1(8): Aux2 geremd door F8
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F8
= 1(16): Aux3 geremd door F8
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geblokkeerd
door F8
= 1(32): Aux4 geremd door F8
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd
door F8
= 1(64): Aux5 geremd door F8
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd
door F8
= 1(128): Aux6 geremd door F8

Pagina 129 din 144

Lokommander II
176

0

Versie
0.1.22

Gebruikershandleiding
3.5.195
0-255 firmware
Blokkering
van uitgangen met F9 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F9
= 1(1): FL geremd door F9
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F9
= 1(2): FR geremd door F9
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F9
= 1(4): Aux1 geremd door F9
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geblokkeerd
door F9
= 1(8): Aux2 geremd door F9
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F9
= 1(16): Aux3 geremd door F9
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geblokkeerd
door F9
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= 1(32): Aux4 geremd door F9
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd
door F9
= 1(64): Aux5 geremd door F9
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd
door F9
= 1(128): Aux6 geremd door F9
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0-255 firmware
Blokkering
van uitgangen met F10 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geblokkeerd door F10
= 1(1): FL geremd door F10
Bit 1 = 0(0): FR niet geblokkeerd door F10
= 1(2): FR geremd door F10
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F10
= 1(4): Aux1 geremd door F10
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geblokkeerd
door F10
= 1(8): Aux2 geremd door F10
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F10
= 1(16): Aux3 geremd door F10
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geblokkeerd
door F10
= 1(32): Aux4 geremd door F10
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd
door F10
= 1(64): Aux5 geremd door F10
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd door
F10
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= 1(128): Aux6 geremd door F10
Blokkering van uitgangen met F11 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F11
= 1(1): FL geremd door F11
Bit 1 = 0(0): FR niet geblokkeerd door F11
= 1(2): FR geremd door F11
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F11
= 1(4): Aux1 geremd door F11
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geblokkeerd
door F11
= 1(8): Aux2 geremd door F11
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F11
= 1(16): Aux3 geremd door F11
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geblokkeerd
door F11
= 1(32): Aux4 geremd door F11
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd
door F11
= 1(64): Aux5 geremd door F11
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0(0): Aux6 niet geblokkeerd door
F11
= 1(128): Aux6 geremd door F11

179

0

0-255

Blokkering van uitgangen met F12 - zie hfdst. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F12
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= 1(1): FL geremd door F12
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door
F12
= 1(2): FR geremd door F12
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geblokkeerd
door F12
= 1(4): Aux1 geremd door F12
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geblokkeerd
door F12
= 1(8): Aux2 geremd door F12
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geblokkeerd
door F12
= 1(16): Aux3 geremd door F12
Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geblokkeerd
door F12
= 1(32): Aux4 geremd door F12
Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geblokkeerd
door F12
= 1(64): Aux5 geremd door F12
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd door
F12
= 1(128): Aux6 geremd door F12
Pagina 135 din 144

Lokommander II
180

0

Versie
0.1.22

Gebruikershandleiding
3.5.195
0-255 firmware
Blokkering
van de uitgangen met F1r (F1 achterwaarts) - zie hfdst. Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.
Bit 0 = 0(0): FL niet geremd door F1 (achterwaarts)
= 1(1): FL geremd door F1 (achterwaarts)
Bit 1 = 0(0): FR niet geremd door F1 (achterwaarts)
= 1(2): FR geremd door F1 (achterwaarts)
Bit 2 = 0(0): Aux1 niet geremd door F1
(achterwaarts)
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= 1(4): Aux1 geremd door F1 (achterwaarts)
Bit 3 = 0(0): Aux2 niet geremd door F1 (achterwaarts)
= 1(8): Aux2 geremd door F1 (achterwaarts)
Bit 4 = 0(0): Aux3 niet geremd door F1 (achterwaarts)
= 1(16): Aux3 geremd door F1
(achterwaarts) Bit 5 = 0(0): Aux4 niet geremd
door F1 (achteruit)
= 1(32): Aux4 geremd door F1
(achterwaarts) Bit 6 = 0(0): Aux5 niet geremd
door F1 (achteruit)
= 1(64): Aux5 geremd door F1 (achterwaarts)
Bit 7 = 0(0): Aux6 niet geblokkeerd door F1 (achteruit)
= 1(128): Aux6 geremd door F1 (achterwaarts)
Opslaan van de laatste toestand van functies en uitgangen: 0 - uitgeschakeld,
1 - ingeschakeld
Status opgeslagen FL, RL
Status opgeslagen F1 - F8
Status opgeslagen F9 - F16
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effect (Fading) op Uitgangen, blijft signaal, Aux7 ...
Aux10 Bit 0 = 0(0): Aux7 kan gedimd en gefade worden (PWM
signaal)
= 1(1): signaal gaat door zonder fading op Aux7
Bit 1 = 0(0): Aux8 kan worden gedimd en vervaagd (PWM-signaal)
= 1(2): signaal gaat door zonder fading op Aux8
Bit 2 = 0(0): Aux9 kan worden gedimd en vervaagd (PWM-signaal)
= 1(4): signaal gaat door zonder fading op Aux9
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Bit 3 = 0(0): Aux10 kan worden gedimd en vervaagd (PWM-signaal)
= 1(8): signaal gaat door zonder fading op Aux10
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27. Bits en bytes
Als we de waarden van de configuratievariabelen (CV) willen
wijzigen, is het goed om een paar noties in acht te nemen betreffende de
weergave van getallen in binair formaat. In binair formaat hebben we
slechts twee cijfers 0 en 1. Een binair getal wordt een bit genoemd. Een 8-

bits groep noemen we een byte, die een binair getal van 8 binaire
cijfers voorstelt. Configuratievariabelen, CV, zijn bytes die zijn
opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen van decoders. De bits van
een byte zijn genummerd van 0 tot 7. Bit 0, het minst significante
(LSB), heeft de decimale waarde van 1 en bit (7) het meest
significante (MSB), heeft de decimale waarde van 128.
Sommige controlestations, die worden gebruikt om CV's te wijzigen,
geven de waarde weer en staan invoer alleen in decimaal formaat toe. In dit
geval is het goed te weten hoe de toestand van een bit kan worden
gevonden uit de gelezen decimale waarde, of hoe de decimale waarde kan
worden berekend die u in de CV moet schrijven op basis van de gewenste
bitconfiguratie.

Bit positie
Bit waarde

MSB
LSB
Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
128
64
32
16
8
4
2
1

Indien wij de bitconfiguratie kennen en de decimale waarde
willen achterhalen, gebruiken wij de volgende berekeningsformule:
Dec=B7*128+B6*64+B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2+B0
waarbij B0 ... B7 de waarde van het desbetreffende bit weergeeft
(0 of 1).
Bijvoorbeeld, als B7 = 1, B5 = 1, B2 = 1, in de rest 0, dan hebben
we: Dec = 1*128+0*64+1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+0=
= 128+32+4=164
Als we de bitsconfiguratie van de decimale waarde willen
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vinden, doen we het omgekeerde. We proberen van de decimale
waarde de bits af te trekken die beginnen met de MSB en we houden
het verschil voor de volgende aftrekkingen tot we nul krijgen. Voor
mogelijke aftrekkingen, met een
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positief resultaat, zal het bit een waarde hebben van 1. Voor de
onmogelijke aftrekkingen, wanneer het verschil negatief is, stoppen
we met de bewerking (de waarde van het bit zal nul zijn) en gaan we
verder met de volgende afname.
Bijvoorbeeld, wij willen de bitsconfiguratie vinden voor
decimale waarde 73:
73 - 128 = -55

=> Bit7 = 0

73 - 64 = 9

=> Bit6 = 1

9 - 32 = -23

=> Bit5 = 0

9 - 16 = -7

=> Bit4 = 0

9-

8=1

=> Bit3 = 1

1-

4 = -3

=> Bit2 = 0

1-

2 = -1

=> Bit1 = 0

1-

1=0

=> Bit0 = 1

CV-instrument
Cv tool is een klein hulpprogramma om de waarde van decimale
bits om te zetten in binaire en vice versa of om de waarde van
uitgebreide adressen te berekenen.
Het kan worden gedownload van het volgende
adres:

https://train-o-

matic.com/downloads/software/cvTool.zip
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