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UPOZORNĚNÍ:
Dekodéry ZIMO obsahují mikroprocesor, v němž je uložen software, jehož číslo verze je uloženo v CV7 (verze) a CV65 (subverze) a
může být načteno. Aktuální verze nemusí ve všech funkcích a jejich kombinacích odpovídat doslovnému znění tohoto návodu; stejně
jako u programů pro počítače není z důvodu rozmanitosti uživatelských možností možné kompletní přezkoušení u výrobce. Nová
verze software (přinášející vylepšení funkcí nebo opravující zjištěné chyby) může být nahrána; update softwaru může u všech deko-
dérů ZIMO provést zákazník sám; viz kapitola „Update software“! Update software, provedené vlastními silami, jsou zdarma (kromě
pořízení programovacího přístroje), update a modernizace v dílně ZIMO nejsou zásadně prováděny jako záruční opravy, ale
v každém případě za úhradu. Jako záruční opravy budou odstraněny výhradně hardwarové chyby, pokud nebyly způsobeny uživa-
telem nebo připojenými zařízeními v modelu. Servis a update viz www.zimo.at!

<< Šedě vytišt ěné typy nejsou v dob ě tohoto vydání již vyráb ěny.
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1. Přehled typů
Dekodéry zde popsaných řad jsou určeny pro montáž do hnacích vozidel velikostí N, H0e, H0m,
TT, H0, 00, 0m, 0 a podobných. Jsou určeny jak pro lokomotivy se standardními motory, tak i pro
motory se zvonovým rotorem (Faulhaber, Maxxon aj.).

Tyto dekodéry pracují přednostně podle normovaného datového formátu NMRA-DCC  a jsou tak
použitelné jak v rámci digitálního systému ZIMO, tak i v jiných DCC systémech různých výrobců,
kromě toho i podle protokolu MOTOROLA (MM)  použitelné se systémy Märklin a jinými centrálami
MOTOROLA. Dekodéry jsou použitelné i ve stejnosm ěrném analogovém provozu  (transformáto-
ry pro modelovou železnici, zdroje s pulsně-šířkovou modulací, laboratorní zdroje), od verzí sw od
poloviny roku 2010 (s výjimkou MX621, MX640) také ve střídavém analogovém provozu  (trans-
formátory s přepěťovým impulsem pro změnu směru jízdy).

Řada
MX620

Výroba MX620 ukončena od června 2010, nahrazen MX621.

12 × 6,5 × 2 mm bez zvuku jen DCC a stejnosměrný analog. provoz (ne MOTOROLA)

Řada
MX621

Subminiaturní dekodér , s redukovanými vlastnostmi ZIMO; v software chybí:
MM (Motorola), serva, SUSI, ZIMO speciální přiřazení funkcí.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla velikostí N, H0e, H0m.

Varianty připojení MX621:

MX621

MX621N

MX621R
MX621F

7 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 2 funkční výstupy (délka 120 mm).
Pájecí plošky pro 2 další funkční výstupy.
Jako MX621, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 (= „small interface“ dle
NMRA RP 9.1.1), přímo na desce, tzn. 6 připájených kolíků, bez vodičů.
Jako MX621, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX621, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.

14 × 9 × 2,5 mm (plánováno) bez zvuku – 0,8 A 6 funkčních výstupů – 2 serva – SUSI

Řada
MX622

MX622 je přímým nástupcem MX620
Miniaturní dekodér , se všemi vlastnostmi ZIMO.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla velikostí N, H0e, H0m a vozidla H0 se stísněnými
prostorovými možnostmi.

Varianty připojení MX622:

MX622

MX622R
MX622F

MX622P12

7 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 2 funkční výstupy (délka 120 mm).
Pájecí plošky pro 2 další funkční výstupy.
Jako MX622, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX622, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.
Jako MX622, ale s 12-pólovým rozhraním PluX12 , konektor přímo na desce.

20 × 8,5 × 3,5 mm bez zvuku – 0,8 A 4 funkčních výstupy – 2 serva – SUSI

Řada
MX623

„Malý“ dekodér , zvlášť úzké provedení pro univerzální použití.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla H0 a TT. Díky vysoké napěťové pevnosti (50 V)
vhodný také pro analogový provoz se starými transformátory Märklin.

Varianty připojení MX623:

MX623

MX623R
MX623F

MX623P12

7 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 2 funkční výstupy (délka 120 mm).
Pájecí plošky pro 4 další funkční výstupy jako logické výstupy nebo 2 z nich ja-
ko řídicí pro serva nebo SUSI.
Jako MX623, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX623, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.
Jako MX623, ale s 12-pólovým rozhraním PluX12 , konektor přímo na desce.

20 × 11 × 3,5 mm bez zvuku – 1,0 A 6 funkčních výstupů – 2 serva – SUSI

Řada
MX630

Dekodér pro H0 , kompaktní řešení, pro univerzální použití.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla H0. Díky vysoké napěťové pevnosti (50 V) vhodný
také pro analogový provoz se starými transformátory Märklin.

Varianty připojení MX630:

MX630

MX630R
MX630F

MX630P16

9 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 4 funkční výstupy (délka 120 mm).
Pájecí plošky pro 2 další funkční výstupy jako logické výstupy nebo 2 z nich ja-
ko řídicí pro serva nebo SUSI.
Jako MX630, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX630, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.
Jako MX630, ale s 16-pólovým rozhraním PluX12 , konektor přímo na desce.

20,5 × 15,5 × 4 mm bez zvuku – 1,2 A 6 funkčních výstupů – 2 serva – SUSI

Řada
MX631

Dekodér pro H0 , podobný jako MX630, vyšší výkon, připojení zásobníku
energie .
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla H0, menší vozidla velikosti 0. Díky vysoké napěťo-
vé pevnosti (50 V) vhodný také pro analogový provoz se starými transformátory
Märklin.

Varianty připojení MX631:

MX631

MX631R
MX631F
MX631D
MX631C

11 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 4 funkční výstupy (délka 120 mm).
Pájecí plošky pro 2 další funkční výstupy, logické výstupy, řídicí výstupy pro
serva, SUSI.
Jako MX631, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX631, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.
Jako MX631, ale s 21-pólovým rozhraním „MTC“  přímo na desce.
Jako MX631, pro vozidla Märklin, Trix aj. ; FA3, FA4 logické výstupy.
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28 × 15,5 × 4 mm bez zvuku – 1,6 A 8 funkčních výstupů – 2 serva – SUSI

Řada
MX632

Výkonný dekodér, p řipojení zásobníku energie.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla H0, 0 a podobné velikosti, zejména pro vozidla
s nízkonapěťovými žárovkami (1,5 nebo 5 V).

Varianty připojení MX632:

MX632

MX632R
MX632D
MX631C

MX632V, VD
MX632W, WD

11 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 4 funkční výstupy (délka 120 mm).
Pájecí plošky pro 4 další funkční výstupy, logické výstupy, řídicí výstupy pro
serva, SUSI.
Jako MX632, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX632, ale s 21-pólovým rozhraním „MTC“  přímo na desce.
Jako MX632D, pro vozidla Märklin, Trix aj. ; FA3, FA4 logické výstupy.
Provedení s nízkým nap ětím  pro funk ční výstupy :
…V – 1,5V     …W – 5 V     …VD popř. …WD – s 21-pólovým rozhraním

20 × 11 × 4 mm ZVUK – 0,8 A 6 funkčních výstupů – 2 serva – SUSI

Řada
MX648

Subminiaturní zvukový dekodér, 1 W audio p ři 8 Ohm.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla velikostí N, H0e, H0m a vozidla H0 se stísněnými
prostorovými možnostmi.

Varianty připojení MX648:

MX648

MX648R
MX648F

MX648F16

11 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 4 funkční výstupy, reproduktor. Páje-
cí plošky pro 2 další funkční výstupy, 2 logické výstupy, řídicí výstupy pro serva,
SUSI.
Jako MX648, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX648, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.
Jako MX648, ale s 16-pólovým rozhraním PluX , se 4 funkčními výstupy.

28 × 10,5 × 4 mm ZVUK – 1,0 A 4 funkční výstupy – 2 serva – SUSI

Řada
MX646

Miniaturní zvukový dekodér, 1 W audio p ři 8 Ohm.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla velikostí N, H0e, H0m a vozidla H0 se stísněnými
prostorovými možnostmi.

Varianty připojení MX646:

MX646

MX646N

MX646L

MX646R
MX646F
MX647L

9 přípojných vodičů pro kolejnice, motor, 4 funkční výstupy, reproduktor. Pájecí
plošky pro 2 další funkční výstupy, logické výstupy, řídicí výstupy pro serva,
SUSI.
Jako MX646, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 (= „small interface“ dle
NMRA RP 9.1.1), přímo na desce, tzn. 6 připájených kolíků, 2 vodiče pro repro-
duktor.
Jako MX646, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 (= „small interface“ dle
NMRA RP 9.1.1), provedení 90° , přímo na desce, tzn. 6 připájených kolíků,
2 vodiče pro reproduktor.
Jako MX646, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX646, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.
Jako náhrada MX646W před jeho dostupností, vyráběn výhradně v říjnu 2010.

MX640,
MX642,
MX643

Výroba MX640 až MX643 ukončena od konce roku 2010, nahrazeno MX645,
MX644.

30 × 15 × 4 mm ZVUK – 1,2 A 10 funkčních výstupů – 2 serva – SUSI

Řada
MX645

MX645 nahrazuje MX642 (krom ě „D“ a „C“) a MX643 od ledna 2011.
Zvukový dekodér H0, 3 W audio p ři 4 Ohm (nebo 2 × 8), s p řipojením zá-
sobníku energie.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla H0, 0 a podobné velikosti.

Varianty připojení MX645:

MX645

MX645R
MX645F

MX645P16

MX645P22

13 přípojných vodičů (120 mm) pro kolejnice, motor, 4 funkční výstupy, repro-
duktor, zásobník energie. Pájecí plošky pro 6 dalších funkčních výstupů, logické
výstupy, serva, SUSI.
Jako MX645, ale s 8-pólovým rozhraním dle NEM652 na 70 mm vodičích.
Jako MX645, ale s 6-pólovým rozhraním dle NEM651 na 70 mm vodičích.
Kolíková lišta PluX16 na dekodéru, jen pro vozidla s 16-pólovým rozhraním
PluX , se 4 funkčními výstupy.
Kolíková lišta PluX22 na dekodéru, jen pro vozidla s 22-pólovým rozhraním
PluX , s 9 funkčními výstupy (+ 1 výstup navíc oproti normě).

30 × 15 × 4 mm ZVUK – 1,2 A 8 funkčních výstupů – 2 serva – SUSI

Řada
MX644

MX644 nahrazuje MX640D, …C a MX642D, …C od b řezna 2011.
Zvukový dekodér H0, 3 W audio p ři 4 Ohm (nebo 2 × 8), s p řipojením zá-
sobníku energie.
TYPICKÉ POUŽITÍ: Vozidla H0, 0 a podobné velikosti s 21-pólovým rozhraním
„MTC“.

Varianty připojení MX644:

MX644 nebude
vyráb ěn, protože je
jako MX645, ale jen

MX644D
MX644C

13 přípojných vodičů (120 mm) pro kolejnice, motor, 4 funkční výstupy, repro-
duktor, zásobník energie. Pájecí plošky pro 4 další funkční výstupy, logické vý-
stupy, serva, SUSI.
Jako MX644, ale s 21-pólovým rozhraním „MTC“  přímo na desce.
Jako MX644, ale pro vozidla Märklin, Trix aj. ; FA3, FA4 logické výstupy.
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2. Konstrukce a technická data
Přípustný rozsah provozního napětí v kolejích **) ..............................................................  min. 10 V
           MX620, MX640 (nahrazené typy)  ........................................................................   max. 24 V 
           MX621, MX622, MX623, MX646, MX647, MX648  ................................................   max. 35 V
           MX630, MX631, MX632, MX644, MX645 v digitálním a DC-analogovém provozu    max. 35 V
           MX630, MX631, MX632, MX644, MX645 v AC-analogovém provozu, impuls  ......   max. 50 V

Maximální trvalý proud motoru …..  MX620, MX621, MX622, MX623, MX648  .......................  0,8 A
                                                         MX630, MX646  ...............................................................  1,0 A
                                                         MX631, MX640, MX642, MX643, MX644, MX645  ...........  1,2 A
                                                         MX632  ............................................................................  1,6 A

Maximální špičkový proud motoru … MX620, MX621, MX623, MX646, MX648  ......................  1,5 A
                                                           MX630 až MX632, MX640 až MX645 na cca 20 s  .........  2,5 A

Maximální trvalý celkový proud funkčních výstupů *)  ….  MX620, MX621, MX646  .................. 0,5 A
                                                                                           MX630 až MX632, MX640 až MX645 0,8 A

Maximální trvalý celkový proud dekodéru .....................................  =  maximální trvalý proud motoru

Provozní teplota  ........................................................................................................  - 20 až 100oC

MX640 až MX648: Kapacita paměti pro vzorky zvuku ........................... 32 Mbit (= 180 s při 22 kHz)
MX640 až MX648: Vzorkovací frekvence podle vlastností daného vzorku zvuku  ..  11 nebo 22 kHz
MX640 až MX648: Počet nezávislých zvukových kanálů ................................................................  6
MX640 až MX648: Výstupní výkon zesilovače (sinus) (MX640, MX646, MX648) 1,1 W, (ostatní) 3 W
Impedance připojeného reproduktoru  ...........  (MX640, MX646, MX648) 8 Ohm, (ostatní) od 3 Ohm

Rozměry (D x Š x V)  ..........……… MX620, MX620N (bez připojovacích kolíků)  ...  14 × 9 × 2,5 mm
                                                         MX621, MX621N (bez připojovacích kolíků)  ..   12 × 8,5 × 2 mm
                                                         MX622, MX622P16 (výška bez konektoru)  ...   16 × 9 × 2,5 mm
                                                         MX623  ......................................................... 20 × 8,5 × 3,5 mm
                                                         MX630, MX630P16 (výška bez konektoru) ....  20 × 11 × 3,5 mm
                                                         MX631, MX631D .......................................  20,5 × 15,5 × 4 mm
                                                         MX632, MX632D ..........................................  28 × 15,5 × 4 mm
                                                         MX646  .......................................................... 28 × 10,5 × 4 mm
                                                         MX648  ............................................................. 20 × 11 × 4 mm
                                                         MX640  .......................................................... 32 × 15,5 × 6 mm
                                                         MX642, MX 643, MX644, MX645 ..................  30 × 15 × 4,5 mm

*) Hlídání nadproudu vždy pro celkový proud funkčních výstupů. Pro zamezení problému studeného
startu žárovek aj. (proudová špička při zapnutí, vedoucí k odpojení) může být použita vlastnost
softstart (CV125 = 52 atd.).

**) Upozornění k provozu s centrálami DiMAX (Massoth): DiMAX 1200Z má mít podle návodu k použití
výstupní napětí do kolejí 24 V (což by normu DCC překračovalo jen nevýznamně); ve skutečnosti přístroj
(zejména starší provedení) dává napětí silně závislé na zatížení, začínající na 30 V naprázdno
(v závislosti na napětí sítě!). Dekodéry ZIMO toto přepětí právě vydrží (na rozdíl od mnoha jiných vý-
robků); lepší ale každopádně je pomocí umělé zátěže (cca 0,5 A) snížit napětí v kolejích na přípustnou
míru.

**) K přepětí naprázdno (v malé míře, do cca 26 V) mají sklon i systémy Roco Lokmaus; toto může
být problém pro MX620, pro jiné typy dekodérů ZIMO ne.

Vylou čení záruky v souvislosti s vozidly Märklin/Trix (ze jména C-Sinus):

Märklin/Trix nebere nejmenší ohled na kompatibilitu svých vozidel s cizími výrobky; podmínky rozhraní se mění
často a bez upozornění. ZIMO proto nemůže převzít záruku, že popsané postupy připojení a provozu budou sku-
tečně možné s každým vozidlem, a nemůže převzít záruku ani pro případ, že vozidlo a/nebo dekodér budou po-
škozeny nebo zničeny.

Update software:
Dekodéry ZIMO jsou připraveny na to, že update software může být proveden přímo uživatelem.
K tomu se používá přístroj s funkcí update (přístroj pro update dekodérů ZIMO MXDECUP, od 2011
MXULF, nebo ovladač-centrála MX31ZL nebo základní p řístroj MX10) . Proces update se pak
odehrává buď z USB-sticku (MXULF, MX31ZL / MX10) nebo z počítače s programem „ZIMO Sound
Program“ ZSP nebo „ZIMO Rail Center“ ZIRC (MXDECUP).

Identická hardwarová a softwarová konfigurace se použije i pro nahrávání zvukových projektů do
zvukových dekodérů ZIMO.

Dekodér není nutné vymontovávat; lokomotivu není nutné rozebírat; postaví se beze změny na
updatovací kolej (připojenou k updatovacímu přístroji) a proces se spustí z počítače.

Upozornění: Zařízení v lokomotivě, přímo spojená s kolejnicemi (tedy nenapájená z dekodéru) mo-
hou proces update omezovat; rovněž zásobník energie, nejsou-li dodržena opatření podle kapitoly
„Montáž a připojení…“, odstavec „Použití externího zásobníku energie“, tlumivka!

Více informací k update dekodérů: viz poslední kapitola a www.zimo.at!

Samozřejmě je možné provést update software na požadavek jako službu v dílně ZIMO nebo u ob-
chodníků.

Opatření proti přetížení a ochrana proti přehřátí:
Výstup pro motor i funkční výstupy dekodérů ZIMO jsou ve svých výkonových rezervách navrženy
velmi velkoryse a kromě toho vybaveny i ochranami proti zkratu a přetížení. V případě přetížení
dojde k vypnutí.

Tato opat ření nesm ějí být zam ěněna s nezni čitelností dekodéru!

Špatné p řipojení dekodéru  (záměna drátů) a elektricky neoddělené spojení mezi motorem a kovovými díly lokomotivy
nemusejí být vždy rozeznány a vedou k poškození koncového stupně nebo i k úplnému zničení dekodéru.

Nevhodné nebo poškozené motory  (např. se závitovými zkraty nebo zkraty na komutátoru) nejsou vždy rozeznatelné
podle vysokého proudového odběru (vada se projevuje špičkovým přetížením) a mohou vést k poškození dekodéru, někdy
k poškození koncového stupně dlouhodobým působením.

Koncové stupně dekodéru (jak pro motor, tak i u funkčních výstupů) nejsou ohroženy jen přetížením, ale také (v praxi
pravděpodobně častěji) napěťovými špičkami, které pocházejí od motoru nebo jiných spotřebičů induktivního charakteru .
Tyto špičky mohou v závislosti na napětí v kolejích dosahovat i několik set Voltů a jsou pohlceny svodiči přepětí
v dekodéru. Kapacita a rychlost těchto prvků je ale omezená; proto nemá být napětí v kolejích nastaveno zbytečně vysoko,
tedy ne vyšší, než je pro dané vozidlo určeno.

Dekodéry ZIMO jsou vybaveny měřicím čidlem pro stanovení aktuální teploty. Při překročení pří-
pustné hraniční hodnoty (cca 100oC na desce) bude výstup pro motor odpojen. Jako signalizace to-
hoto stavu bliká čelní osvětlení v rychlém taktu (cca 5 Hz). Opětovné zapnutí proběhne automaticky
s hysterezí cca 20oC (tedy při poklesu teploty na cca 80oC) po asi 30 s.
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MX620, MX620R, MX620F
strana p řívodů

(zde jsou připájeny vodiče!)

MX622, MX622R, MX622F
strana p řívodů

(zde jsou připájeny vodiče!)

MX620N pop ř. MX622N (s 6-pólovým přímo připájeným konekto-
rem)

pohled na stranu procesoru
(v této poloze je dekodér nasunut do zásuvky v lokomotivě!)

MX621, MX621R, MX621F
strana p řívodů

(zde jsou připájeny vodiče!)

MX621, MX621R, MX621F
pohled na stranu procesoru

(spodní strana, zde nejsou  připájeny vodiče!)

MX621N (= MX621 s 6-pólovým přímo připájeným konektorem)
pohled na stranu procesoru

(v této poloze je dekodér nasunut do zásuvky v lokomotivě!)

MX623 horní strana s vodi či MX623 horní strana – zapojení pájecích plošek (PluX 12) MX623 spodní strana

MX630 horní strana s vodi či MX630 horní strana – zapojení pájecích plošek MX630P (s PluX 16)
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MX631 horní strana MX631 spodní strana

MX631D, C horní strana MX631D, C spodní strana Typy „C“ se od ty-
pů „D“ liší prove-
dením funkčních
výstupů F3 a F4:
MX631D: F3 a F4
jsou „normální“ vý-
stupy (jako světla
vpředu, světla
vzadu,…).
MX631C: F3 a F4
jsou „logické“ vý-
stupy.

MX632 horní strana
a MX632V, MX632W

MX632, ..V, ..W dolní strana

MX632D, C horní strana
a MX632VD, MX632WD

MX632D, C, VD, WD spodní strana

Typy „C“ se od typů „D“ liší prove-
dením funkčních výstupů F3 a F4:
MX63D: F3 a F4 jsou „normální“ vý-
stupy (jako světla vpředu, světla
vzadu,…).
MX632C: F3 a F4 jsou „logické“ vý-
stupy.
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MX640 horní strana MX640 spodní strana
(zde jsou připájeny vodiče!)

MX640D, C horní strana
(zde je 21-pólový konektor!)

MX640D, D spodní strana
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MX642 horní strana MX642 spodní strana
(zde jsou připájeny vodiče!)

MX642D, C horní strana MX642D, C spodní strana

MX643P16 horní strana (s PluX16) MX643P22 horní strana (s PluX22)
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MX644D, C horní strana (s 21-pólovým konektorem „MT C“) MX644D, C spodní strana

MX645 s vodi či   horní strana MX645 (všechny typy)   spodní strana

MX645P16 horní strana (s PluX16) MX645P22 horní strana (s PluX22)
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MX646, …R, …F horní strana
(zde jsou připájeny vodiče!)

MX646, …R, …F  spodní strana
(zde jsou pájecí plošky!)

MX646N,…W horní strana MX646N, …W spodní strana

MX647N, …W horní strana MX647N, …W spodní strana

MX648 horní strana s vodi či MX648 horní strana – zapojení pájecích plošek MX648P (s PluX 16)
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3. Konfigurování (adresování a programování)
Dekodéry ZIMO mohou být adresovány (= zapsání adresy vozidla) a programovány (zapsání a na-
čtení proměnných – CV) jak

- v „servisním módu “, tak i

- „provozním módu “ (také „programování na hlavní koleji“ = „PoM“; programování CV v „provozním
módu“ je možné vždy, potvrzení programování a čtení naopak jen tehdy, pokud digitální systém
podporuje „RailCom “.

3.1 Programování v „servisním módu“ (na programovací koleji)
Aby bylo programování skutečně možné, musí být vypnuta zábrana programování, tedy

CV144 = 0 nebo 128 (128: v tomto případě je povoleno programování, ale zablokováno update)

Toto (CV144 = 0) je sice nastaveno defaultně, ale v některých zvukových projektech je zábrana
programování nastavena jako ochrana proti neúmyslným změnám. Proto je účelná její kontrola,
zejména pokud dřívější pokusy o programování selhaly.
Potvrzení proběhlých programování, jakož i čtení CV, se na programovací koleji uskutečňuje po-
mocí proudových impulsů, které dekodér vytváří krátkým zapínáním motoru a/nebo čelního osvět-
lení. Pokud tyto spotřebiče neodebírají žádný proud (nejsou připojeny) nebo mají malý odběr, není
potvrzení programovacích kroků a čtení CV možné.
Jako pomoc je možné aktivovat (CV112, bit 1) náhradní potvrzování pomocí vysokofrekvenčních
impulsů koncového stupně. Zda tato metoda v konkrétním případě pomůže, je ale závislé na pou-
žitém digitálním systému.

CV označení rozsah default popis

144

zábrana progra-
mování a update

Upozornění: zábrana pro-
gramování v CV144 nemá
vliv na CV144 jako tako-
vé; proto je zrušení zá-

brany možné

bity

6, 7

0

nebo

255

= 0: bez zábrany programování a update

Bit 6 = 1: dekodér nelze programovat v „servisním
módu“; ochrana proti neúmyslnému přeprogramo-
vání a smazání
Upozornění: Programování v „provozním módu“
(„na hlavní koleji“) není blokováno (protože probíhá
za provozu a je cíleně oslovena konkrétní adresa).

Bit 7 = 1: Zábrana update software pomocí
MXDECUP, MX31ZL nebo jiných prostředků.

112 speciální proměn-
ná ZIMO

0 – 255
4 =

00000100
tedy bit 1 = 0
(normálně)

Bit 1 = 0: Normální potvrzení v „servisním módu“, tedy
spínání výstupu pro motor a světla.
= 1: Vysokofrekvenční proudové impulsy pro potvr-

zení jako opatření, pokud motor/světla nestačí.
Bit 2 = 0: Impulsy čísla vlaku vypnuty.
atd.

POZOR: Hodnoty CV ve stavu při expedici u zvukových dekodérů NEODPOVÍDAJÍ defaultním
hodnotám, uvedeným v následujících kapitolách; ale inicializačním hodnotám aktuáln ě nahraného
zvukového projektu!
Zejména často se to týká
CV29 – zde je často vypnut analogový provoz (bit 3 = 0); v případě potřeby zapnout pomocí
CV29 = 14!
CV144 – zde je často zapnuta zábrana update (bit 7 = 1), občas i zábrana programování (bit 6 = 1);
před update nebo programováním tedy nastavit CV144 = 0!
CV3, 4 – hodnoty zrychlení a brzdění jsou často nastaveny na vyšší hodnoty (např. 12).
CV33, ff – mapování funkcí je ve zvukových projektech často přizpůsobeno konkrétním modelům
lokomotiv.
…a zejména samozřejmě zvuková CV (od CV265) a (méně často) i všechna ostatní CV.

3.2 Programování v „provozním módu“ (na hlavní koleji, „PoM“)
Programování v „provozním módu“, historicky mladší metoda, také označováno jako „Program-
ming-on-the-main“ = PoM, „Programming-on-the-fly“.

Podle platných norem NMRA-DCC je na hlavní koleji možné jen programování a čtení CV, ne ale
zadání nové adresy vozidla; určité digitální systémy (např. ZIMO od generace MX10/MX32) umož-
ňují ale společně s „obousměrnou komunikací“ i změnu adresy.

Všechny dekodéry ZIMO jsou vybaveny obousměrnou komunikací („bidirectional communication“)
dle protokolu „RailCom “, takže při použití odpovídajícího digitálního systému (mj. ZIMO MX31ZL a
všechny přístroje od generace MX10/MX32) lze i v “provozním módu“, tedy na hlavní koleji, potvr-
zovat úspěšnost programování a načítat hodnoty uložené v CV. Proto ale musí být „RailCom“ akti-
vován, což platí, pokud

CV29, bit 3 = 1    A    CV28 = 3
Toto je sice defaultně nastaveno, v rámci některých zvukových projektů nebo OEM sad CV ale
standardně vypnuto a musí být opět zapnuto.

CV označení rozsah default popis

28
konfigurace

RailCom
0 – 3 3

Bit 0 – kanál 1 RailCom (broadcast)
0 = vypnut    1 = zapnut

Bit 1 – kanál 2 RailCom (data)
0 = vypnut    1 = zapnut

29 základní nastavení 0 – 63

14 =

0000 1110

tedy bit 3
= 1 (Rail-
Com za-

pnut)

bit 0 – směr jízdy
0 = normální,             1 = obrácený

bit 1 – systém jízdních stupňů (počet jízdních stupňů)

0 = 14,                    1 = 28 jízdních stupňů
bit 2 – autom. přepnutí = analogový provoz  *)

0 = vypnut,                   1 = zapnut

bit 3 – RailCom („obousměrná komunikace“)
0 = vypnuta                  1 = zapnuta

bit 4 – výběr křivky rychlosti

0 = tříbodová křivka dle CV2, 5, 6
1 = uživatelská křivka dle CV67 – 94

bit 5 – výběr adresy vozidla:
0 = 1-bytová („nízká“) adresa dle CV1
1 = 2-bytová („vysoká“) adresa dle CV17+18
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3.3 ID dekodéru, nahrávací kód, typ dekodéru a verze sw

CV označení rozsah default popis

250
251
252
253

ID dekodéru
obsahuje i kód (v CV250)

pro typ dekodéru

bez mož-
nosti zá-

pisu
-

ID dekodéru (= výrobní číslo) je zapsáno automaticky
při výrobě: první byt je kód typu dekodéru, tři následu-
jící byty tvoří pořadové číslo.
ID dekodéru je potřebné především (event.
v budoucnosti) pro přihlašovací proceduru k centrálám
a v souvislosti s nahrávacím kódem pro „kódované“
zvukové projekty (viz CV260 až 263).

260
261
262
263

nahrávací kód pro
„kódované“ zvu-

kové projekty
- -

Za příplatek při nákupu mohou být zvukové dekodéry
ZIMO pořízeny s továrně nahraným „nahrávacím kó-
dem“ a jsou tak od začátku připraveny pro vložení „kó-
dovaných“ zvukových projektů příslušné skupiny. Na-
hrávací kód lze zakoupit a nahrát i dodatečně:
Viz webové stránky ZIMO www.zimo.at nebo ZIRC.

8

identifikace výrob-
ce
a

HARD RESET
pomocí CV8 = „8“

popř. CV8 = 0

popř.

AKTIVACE
speciálních sad CV

bez
mož-
nosti

zápisu
načteno bu-

de vždy
„145“ jako
označení

ZIMO

pseudopro-
gramování
viz popis
vpravo

145

(= ZIMO)

Obsah tohoto CV udává číslo výrobce, přidělené
NMRA; pro ZIMO „145“ („10010001“).

Současně je toto CV použito k různým resetům pomo-
cí pseudoprogramování.
(„Pseudoprogramování” znamená: programovaná hodnota ne-
bude uložena, ale vyvolá definovanou akci).

CV 8 = „8“ -> HARD RESET  (standard NMRA);
všechna CV se nastaví na hodnoty naposledy akti-
vované sady CV  nebo zvukového projektu , nebo
(pokud před tím nic takového nebylo aktivováno)
defaultní hodnoty podle tabulky CV.

CV 8 = „9” -> hard reset a nastavení na starou techni-
ku LGB MZS (14 jízdních stupňů, příjem řetězce
impulsů).

Další možnosti: viz kapitola „Sady CV“!

7

číslo verze sw

viz také CV65 – číslo
subverze

a

pomocná procedura při
programování pomocí

„Lokmaus-2” a podobných
„nízkoúrovňových“ systé-

mů.

bez mož-
nosti zá-

pisu

pseudopro-
gramování
viz popis
vpravo

-

Načtení tohoto CV udává číslo verze software, aktuál-
ně nahraného v dekodéru.

Současně je toto CV použito k tomu, aby bylo možné
programování pomocí digitálních systémů
s omezeným počtem číslic pomocí pseudoprogramo-
vání (typický příklad: stará Lokmaus).
Jednotky = 1: následující programovaná hodnota +100
               = 2:                                                       ...+200
Desítky = 1: následující číslo CV                           +100
             = 2:                                                        ... +200
atd.       = 9:                                                       … +900

Stovky = 0: Navýšení platí jen pro jedno programování
            = 1:  ... až do vypnutí.

65
číslo subverze

viz také CV7 – číslo
verze

bez mož-
nosti zá-

pisu
-

Pokud k verzi sw dle CV7 existují ještě subverze, je
zde zaznamenána ta aktuální;

Celkové označení verze sw se tedy skládá z CV7 +65
(tedy např. 28.15).

3.4 Adresa(y) v digitálním provozu

Při expedici jsou dekodéry standardně nastaveny na adresu 3, tzn . CV1 = 3, jak pro provoz DCC,
tak i MM. Provoz na této adrese je plně možný, ale je doporučeno adresu co nejdříve změnit.

V provozu DCC jde adresový prostor přes rozsah jednoho jediného CV, a to až do 10239. Pro ad-
resy od 128 se použijí CV17 + 18. Pomocí CV29, bit 5 je určeno, zda platí „nízká“ adresa v CV1
nebo „vysoká“ v CV17 + 18.

� Běžné digitální systémy (možná s výjimkou velmi starých nebo velmi jednoduchých výrobků)
spravují příslušná CV a bit 5 v CV29 při zapisování adresy (=“adresování“ú automaticky, tak-
že uživatel se nemusí zabývat způsobem uložení.

CV označení rozsah default popis

1 adresa vozidla

DCC:
1 – 127

MM:
1 – 80

3

„Nízká“ (nebo „malá“) adresa vozidla (DCC, MM);

v případě provozu DCC:

Adresa vozidla v CV1 platí jen tehdy, je-li nastaven bit
5 v CV29 (základní nastavení) na 0.

Jinak platí adresa v CV17 + 18, tedy je-li bit 5 v CV29
(základní nastavení) nastaven na 1.

17
+
18

rozšířená adresa
Extended address

128
_

10239
0

„Vysoká“ (nebo „douhá“) adresa vozidla (DCC), je-li
požadována adresa nad 128),

Adresa vozidla v CV17 + 18 platí, je-li bit 5 v CV29 zá-
kladní nastavení) nastaven na 1.

29
základní nastavení

Configuration data
0 – 63

14 =

0000 1110

tedy bit 5
= 0 („níz-
ká“ adre-

sa)

bit 0 – směr jízdy

0 = normální,             1 = obrácený
bit 1 – systém jízdních stupňů (počet jízdních stupňů)

0 = 14,                    1 = 28 jízdních stupňů

bit 2 – autom. přepnutí = analogový provoz  *)

0 = vypnut,                   1 = zapnut
bit 3 – RailCom („obousměrná komunikace“)

0 = vypnuta                  1 = zapnuta
bit 4 – výběr křivky rychlosti

0 = tříbodová křivka dle CV2, 5, 6
1 = uživatelská křivka dle CV67 – 94

bit 5 – výběr adresy vozidla:
0 = 1-bytová („nízká“) adresa dle CV1
1 = 2-bytová („vysoká“) adresa dle CV17+18

Dekodérem řízený sdružený provoz (také: „Advanced consist“)
Sdružený provoz („trakce“), tedy ovládání dvou nebo více vozidel (většinou mechanicky spojených)
stejnou rychlostí může být buď:

- organizován digitálním systémem (u ZIMO obvyklé, netýká se žádných CV dekodéru), nebo

- spravován následujícími CV dekodéru, která mohou být jednotlivě programována, nebo (často
obvyklé v amerických systémech) spravován digitálním systémem.

V této kapitole jde jen o druhý případ, tedy o dekodérem spravovaný sdružený provoz!
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CV označení rozsah default popis

19
sdružená adresa

consist address
0 – 127 0

Alternativní adresa vozidla pro sdružený provoz („ví-
cenásobná trakce“), angl. „consist“.

Pokud je CV19 > 0: Rychlost je řízena přes sdruženou
adresu (a ne přes jednotlivou adresu v CV1 nebo 17 +
18); funkce jsou ovládány volitelně přes sdruženou
nebo jednotlivou adresu, viz CV21 + 22.

21

funkce
F1 - F8

ve sdruženém
provozu

Consist address active
for F1 - F8

0 – 255 0

Výběr funkcí, které mají být ovladatelné přes sdruže-
nou adresu.

bit 0 = 0: F1 ovládána přes jednotlivou adresu
= 1:                …přes sdruženou adresu

bit 1 = 0: F2 ovládána přes jednotlivou adresu
= 1:                …přes sdruženou adresu

……………… F3, F4, F5, F6, F7

bit 1 = 0: F2 ovládána přes jednotlivou adresu
= 1:                …přes sdruženou adresu

22

funkce F0 vpřed,
vzad ve sdruže-

ném
provozu

Consist address active
for FL

0 – 3 0

Výběr, zda má být čelní osvětlení ovládáno přes jed-
notlivou nebo sdruženou adresu.

bit 0 = 0: F0 vpřed ovládána přes jednotlivou adresu
= 1:                             …přes sdruženou adresu

bit 1 = 0: F0 vzad ovládána přes jednotlivou adresu
= 1:                           …přes sdruženou adresu

bit 2 = 0: F9 vpřed ovládána přes jednotlivou adresu
= 1:                             …přes sdruženou adresu

bit 3 = 0: F10 vpřed ovládána přes jednotl. adresu
= 1:                         …přes sdruženou adresu

bit 4 = 0: F11 vpřed ovládána přes jednotl. adresu
= 1:                         …přes sdruženou adresu

bit 5 = 0: F12 vpřed ovládána přes jednotl. adresu
= 1:                         …přes sdruženou adresu

3.5 Analogový provoz

Dekodéry ZIMO (všechny typy) jsou vhodné i pro konvenční kolejiště (s transformátory, ovladači
PWM atd.), jako pro analogový stejnosm ěrný tak i pro analogový st řídavý  provoz (Märklin, také
vysokonapěťový impuls pro změnu směru).

Aby byl analogový provoz možný, musí být

CV29, bit 2 = 1
To je sice nastaveno defaultně (CV29 = 14, tedy i bit 2 = 1), ale v některých zvukových projektech
je analogový provoz vypnutý. Proto je kontrola smysluplná, zejména v případě, že analogový pro-
voz nefunguje.

Skutečné chování v analogovém provozu je ale silně závislé na použitém napáječi; zejména při po-
užití slabého transformátoru může napětí lehce poklesnout, když dekodér začíná s odběrem prou-
du, takže toto pak nestačí: v nejnepříznivějším případě osciluje mezi provozem a ne-provozem.

Pro analogový provoz je k dispozici nastavení, týkající se regulace motoru a funkčních výstupů; CV
mohou být samozřejmě načtena a programována jen v digitálním provozu, tedy s pomocí digitální-
ho systému nebo programátoru.

CV označení rozsah default popis

29
základní nastavení

Configuration data
0 – 63

14 =

0000 1110

tedy bit 5
= 0 („níz-
ká“ adre-

sa)

bit 0 – směr jízdy

0 = normální,             1 = obrácený
bit 1 – systém jízdních stupňů (počet jízdních stupňů)

0 = 14,                    1 = 28 jízdních stupňů

bit 2 – autom. přepnutí = analogový provoz  *)

0 = vypnut,                   1 = zapnut
bit 3 – RailCom („obousměrná komunikace“)

0 = vypnuta                  1 = zapnuta

bit 4 – výběr křivky rychlosti

0 = tříbodová křivka dle CV2, 5, 6
1 = uživatelská křivka dle CV67 – 94

bit 5 – výběr adresy vozidla:
0 = 1-bytová („nízká“) adresa dle CV1
1 = 2-bytová („vysoká“) adresa dle CV17+18

13

funkce F1 – F8
v analogovém

provozu

„VITRÍNOVÝ
MÓD“

0 – 255 0

Výběr funkcí, které mají být v analogovém provozu
ovladatelné.

bit 0 = 0: F1 v analogovém provozu vypnuta
= 1:                                        …zapnuta

bit 1 = 0: F2 v analogovém provozu vypnuta
= 1:                                        …zapnuta

……………… F3, F4, F5, F6, F7

bit 7 = 0: F8 v analogovém provozu vypnuta
= 1:                                        …zapnuta

14

funkce F0
(vpřed, vzad),

F9 – F12
v analogovém

provozu

„VITRÍNOVÝ
MÓD“

a

regulace
rozjezdu/brzdění

v analogovém
provozu

Analog mode function
status

0 – 127
64

(bit 6 =
1)

Výběr funkcí, které mají být v analogovém provozu
ovladatelné.

bit 0 = 0: F0 vpřed v analogovém provozu vypnuta
= 1:                                                  …zapnuta

bit 1 = 0: F2 vzad v analogovém provozu vypnuta
= 1:                                                 …zapnuta

bit 2 = 0: F9 v analogovém provozu vypnuta
= 1:                                        …zapnuta

……………… F10, F11

bit 5 = 0: F12 v analogovém provozu vypnuta
= 1:                                          …zapnuta

bit 6 = 0: Analogový provoz se zrychleními dle
CV3 + 4; často smysluplné pro zvuk.

= 1: Analogový provoz bez vlivu CV3 + 4; tedy
       bezprostřední reakce na jízdní napětí, po
       dobná klasickému analogu.

bit 7 = 0: Analogový provoz bez regulace motoru.
= 1: Analogový provoz s regulací motoru.

Upozornění: Vlivem nahraného zvukového projektu mohou být aktivní některá jiná nastavení, než
odpovídá defaultnímu nastavení dekodéru. Zejména je to často případ nastavení regulace motoru
(CV14, bit 7), která je často zvukovým projektem vypnuta. Toto funguje pak dobře jen pro napáječe
s dobře vyhlazeným výstupním napětím (jako LGB 50 080); u nevyhlazeného půlvlnného napětí by
měla být regulace motoru spíše vypnuta.
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3.6 Řízení a regulace motoru

Křivka rychlosti
K dispozici jsou dva druhy křivky rychlosti; výběr mezi nimi se provádí pomocí

CV29, bit 4 = 0: Tříbodová křivka (definována pomocí 3 CV)
  ... = 1: 28-bodová křivka (definována pomocí 28 CV)

Tříbodová křivka: pomocí tří proměnných 2, 5, 6 (Vstart, Vhigh, Vmid) jsou definovány jízdní stupeň
pro rozjezd, nejvyšší jízdní stupeň a střední jízdní stupeň (= pro střední polohu ovladače, tedy
střední externí jízdní stupeň). Takto se jednoduše zadá rozsah a zakřivení křivky rychlosti.

� Obvykle je takováto tříbodová křivka plně dostačující.

28-bodová křivka (též zvaná „volně programovatelná křivka“): pomocí CV67 až 94 jsou přiřazeny
28 externím jízdní stupňům interní jízdní stupně (0 až 255). Těchto 28 CV platí pro všechny systé-
my jízdních stupňů, tedy pro 14, 28, 128 jízdních stupňů; v případě 128 jízdních stupňů dosadí de-
kodér chybějící mezilehlé hodnoty pomocí interpolace.

      

CV označení rozsah default popis

2

rozjezdové napětí
Vstart

křivky rychlosti,
je-li CV29, bit 4=0

1 – 255 1

Interní jízdní stupeň (1 … 255)
pro nejnižší  externí jízdní stupeň (tedy stupeň 1).
(jedno, zda 14, 28 nebo 128 jízdních stupňů)

= 1: nejnižší možná rychlost rozjezdu

5

maximální rychlost
Vhigh

křivky rychlosti,
je-li CV29, bit 4=0

0 – 255
1

odpovídá
255

Interní jízdní stupeň (1 … 255)
pro nejvyšší  externí stupeň (tedy stupeň 14, 28
popř. 128 dle systému jízd. stupňů dle CV29, bit 1).

= 1: odpovídá 255, nejvyšší možná koncová rychlost

6
střední rychlost

Vmid

1,

¼ až ½
hodnoty
v CV5

1
(znamená
cca třetinu
koncové
rychlosti)

Interní jízdní stupeň (1 … 255)
pro střední  externí jízdní stupeň (tedy pro externí
stupeň 7, 14 popř. 63 podle systému jízdních stupňů
14, 28, 128 dle CV29, bit 1).

„1“ = defaultní křivka rychlosti (střední rychlost je třeti-
na maximální rychlosti; tzn. když je CV5 = 255, pak
platí křivka rychlosti, jako kdyby bylo CV6 = 85.

Tříbodová křivka rychlosti, daná CV2, 5, 6 je automa-
ticky vyhlazena; proto nemá žádný zlom.

CV označení rozsah default popis

29
základní nastavení

Configuration data
0 – 63

14 =

0000 1110

tedy bit 5
= 0 („níz-
ká“ adre-

sa)

bit 0 – směr jízdy

0 = normální,             1 = obrácený

bit 1 – systém jízdních stupňů (počet jízdních stupňů)
0 = 14,                    1 = 28 jízdních stupňů

bit 2 – autom. přepnutí = analogový provoz  *)

0 = vypnut,                   1 = zapnut

bit 3 – RailCom („obousměrná komunikace“)
0 = vypnuta                  1 = zapnuta

bit 4 – výběr křivky rychlosti
0 = tříbodová křivka dle CV2, 5, 6
1 = uživatelská křivka dle CV67 – 94

bit 4 – výběr křivky rychlosti

0 = tříbodová křivka dle CV2, 5, 6
1 = uživatelská křivka dle CV67 – 94

bit 5 – výběr adresy vozidla:
0 = 1-bytová („nízká“) adresa dle CV1
1 = 2-bytová („vysoká“) adresa dle CV17+18

Hodnota referenčního napětí pro regulaci motoru
CV57 definuje hodnotu napětí, na niž se má regulace vztahovat. Tzn. pokud je naprogramováno
např. 14 V (tedy hodnota „140”), pokouší se dekodér přivést na svorky motoru požadovanou část
napětí podle polohy ovladače – nezávisle na aktuálním napětí v kolejích. Díky tomu zůstává rych-
lost konstantní, i když napětí v kolejích kolísá, předpokladem je, že (přesněji: v dekodéru usměrně-
né a zpracovávané napětí, tedy asi o 2 V méně než je napětí v kolejích) nebude nižší než absolutní
reference.

� pomocí defaultní hodnoty „0“ v CV57 je zvolena „relativní reference“, tzn. automatické přizpů-
sobení rozsahu rychlosti k aktuálnímu napětí v kolejích. To je ale účelné jen tehdy, pokud je
k dispozici stabilizované napětí v kolejích a elektrický odpor podél kolejí je co nejmenší. Takové
stabilizované napětí poskytují všechny systémy ZIMO (i starší), ale ne všechny cizí systémy, ze-
jména ne takové, které jsou (byly) relativně levné a byly postaveny před rokem 2005. V takových
případech by tedy CV57 mělo být nastaveno správně (ne „0“).

� CV57 může být také použito jako alternativa k CV5 (maximální rychlost); to má výhodu, že na-
dále je k dispozici plné rozlišení (256 interních jízdních stupňů).

CV označení rozsah default popis

57 reference regulace 0 – 255 0

Absolutní napětí pro řízení motoru v desetinách Voltu,
které má být na motoru při plné rychlosti (nejvyšší na-
stavení ovladače).

PŘÍKLAD: Cizí systém s napětím v kolejích naprázdno
22 V, při plném zatížení ale jen 16 V: účelné nastavení
tedy CV57 = 140 … 150

CV57 = 0: V tomto případě proběhne automatické na-
stavení k napětí v kolejích (relativní reference); smys-
luplné jen při stabilizovaném napětí v kolejích.
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Optimalizace regulace motoru
Jízdní vlastnosti, zejména pomalá jízda (která má být pokud možno plynulá), mohou být ovlivněny
především následujícími CV:

CV9 – Frekvence řízení motoru a hodnota vzorkování EMS

Pulsně šířková modulace napájení motoru může být nízko- nebo vysokofrekvenční. Nízkofrek-
venční (30 až 159 Hz) je účelná jen v jednotlivých případech u velmi starých motorů (např. univer-
zální typy bez permanentních magnetů), vysokofrekven ční (defaultně 20 kHz popř. 40 kHz dle
CV112) je naopak bezhlu čná a šetří motor .

Řízení motoru je ale i při vysokofrekvenčním řízení periodicky přerušeno (50 až 200krát za sekun-
du), aby bylo možné měřit skutečnou rychlost pomocí měření „EMS“ (napětí generované motorem,
běžícím setrvačností). Čím častěji je tato „měřicí mezera“ (hodnota vzorkování EMS), tím lepší je to
pro regulaci, ale tím častěji nastávají ztráty energie a hluk z převodů. Standardně se hodnota vzor-
kování mění automaticky mezi 200 Hz (při pomalé jízdě) a 50 Hz (při maximální rychlosti).

CV9 nabízí možnost nastavit individuální hodnoty jak pro hodnotu vzorkování (desítky), tak i pro
délku měřicí mezery (jednotky); defaultní hodnota 55 znamená střední nastavení.

CV56 – Regulace PID

Pomocí vyvážení hodnot Proporcionální-Integrální-Diferenciální složky může být chování regulace
přizpůsobeno typu motoru, hmotnosti vozidla atd. V praxi je možné vynechat změny diferenciální
složky.

CV56 nabízí možnost nastavit na individuální hodnoty jak proporcionální (desítky), tak i integrální
složku (jednotky). Defaultní hodnota 55 znamená střední nastavení, přičemž zde proběhne určité
nastavení pomocí software dekodéru.

CV označení rozsah default popis

9

perioda
popř. frekvence
řízení motoru

a

algoritmus
vzorkování EMS

(měřicí pauza
vzorkování)

Total PWM period

55

vysoká
frekven-

ce,
střední
algorit-

mus
vzorko-

vání

01 - 99

vysoká
frekven-

ce
s modifi-

kova-
ným

algorit-
mem

vzorko-
vání

55

vysoká
frekven-

ce
střední
algorit-

mus
vzorko-

vání

= 55: Defaultní řízení motoru s vysokou frekvencí
(20 / 40 kHz), střední míra vzorkování měření
EMS motoru, která se automaticky mění od
200 Hz (pomalá jízda) po 50 Hz, a střední mě-
řicí pauza EMS.

<> 55: Modifikace automatické optimalizace, vždy od-
děleně podle desítek (pro míru vzorkování) a
jednotek (měřicí pauza).

Desítky 1 – 4: Míra vzorkování omezena oproti de-
faultní (menší hluk pohonu!).

Desítky 6 – 9: Míra vzorkování vyšší než defaultní
(opatření proti cukání!).

Jednotky 1 – 4  Měřicí pauza EMS kratší než defaultní
(dobré pro Faulhaber, Maxxon,... menší hluk
pohonu, větší výkon).

Jednotky 5 – 9: Měřicí pauza EMS delší než defaultní
(příp. potřeba u 3-pólových motorů aj.)

Typická řada pokusů při problémech s cukáním:
CV9 = 55 (default) � 83, 85, 87,...
CV9 = 55 (default) � 44, 33, 22,...

CV označení rozsah default popis

= 255 – 178: nízká frekvence (jen pro staré motory!) –

perioda podle vzorce „131+mantisa*4)*2exp”. Bit 0-4 je „manti-
sa“, bit 5-7 je „exp“. Frekvence motoru (v Hz) je převrácená
hodnota periody.

Příklady CV9 = 255: frekvence motoru 30 Hz,
CV9 = 208: frekvence motoru 80 Hz,
CV9 = 192: frekvence motoru 120 Hz.

112
speciální

konfigurační bity
ZIMO

0 – 255

4 =
00000100

tedy
bit 5 =  0
(20 kHz)

bit 1 = 0: normální proces potvrzování
1 = vysokofrekvenční-vysokonapěťové impulsy

bit 2 = 0: impulsy čísla vlaku vypnuty
1 = impulsy čísla vlaku ZIMO aktivní

bit 3 = 0: mód 12 funkcí
1 = mód 8 funkcí

bit 4 = 0: bez příjmu řetězce pulsů
1 = příjem řetězce pulsů (pro staré LGB)

bit 5 = 0: řízení motoru s 20 kHz
1 = řízení motoru s 40 kHz

bit 6 = 0: normální (viz také CV29)
1 = „brzdicí mód Märklin“

56
hodnoty P a I

regulace vyrovná-
ní EMS

55

střední
nasta-

vení PID

1 – 199

modifi-
kovaná
nasta-
vení

55

= 55: defaultní řízení motoru pomocí středních para-
metrů PID.

= 0 – 99: modifikovaná nastavení pro „normální“ moto-
ry (Bühler atd.).

= 100 – 199: modifikovaná nastavení pro motory se
zvonovým rotorem (Faulhaber, Maxxon atd.).

Desítky 1 – 4: proporcionální složka regulace PID re-
dukována oproti defaultnímu nastavení.

Desítky 6 – 9: proporcionální složka regulace PID zvý-
šena oproti defaultnímu nastavení.

Jednotky 1 – 4: integrační složka regulace PID redu-
kována oproti defaultnímu nastavení.

Jednotky 6 – 9: integrační složka regulace PID zvýše-
na oproti defaultnímu nastavení.

Typická řada pokusů při problému s cukáním:
CV56 = 55 (default) � 33, 77, 73, 71,...

147
měřicí pauza EMS

rozšířený
rozsah

0 – 255 0
Použitelná počáteční hodnota k testování: 20
Pro zabránění cukání, při příliš vysokých hodnotách
může být ale regulace horší.

Doporučení pro optimalizační pokus (pokud defaultní nastavení nejsou uspokojivá):

vozidlo, druh pohonu CV9 CV56 poznámky
„normální“ (moderní) lokomotivy Roco = 95 = 33 vysoká hodnota vzorkování při malém zatížení; re-

dukce při velkém zatížení, tím bez ztráty výkonu
typické lokomotivy velikosti N = 95 = 55

„válcový motor“ Fleischmann = 89 = 91 doporučeno také: CV2 = 12, CV147 = 60 (POZOR:
doporučeno odstranit zabudované odrušovací prvky!)

malý Faulhaber (Maxxon aj.) = 51 = 133

„velký“ Faulhaber (od velikosti 0)

Čím silnější motor, tím slaběji je regulace nastavena,
aby se zabránilo překmitům; integrační podíl slouží
přesto pro plnou regulaci.
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Tip pro postup k nalezení optimálního nastavení CV56:
Výchozí nastavení CV56 = 11; pomalu jedoucí lokomotivu zastavit rukou. Regulace by měla během
půl sekundy vyrovnat větší zátěž. Pokud to trvá déle, pak postupně zvětšovat jednotkovou pozici:
CV56 = 12, 13, 14,...

Pomalu jet dále a postupně zvyšovat desítkovou pozici CV56, tedy např. (pokud před tím bylo zjiš-
těno CV56 = 13) CV56 = 23, 33. 43,…. Jakmile se chování lokomotivy zhorší, vrátit poslední krok
zvýšení �  toto je pak konečné nastavení.

Vliv regulace, křivka regulace a experimentální CV
Jako taková je plná regulace (totální udržení konstantní rychlosti, dokud stačí výkon) cílem vyrov-
nání zátěže, ale přesto je vhodnější několikanásobně menší vliv.

Většinou je v oblasti pomalých jízd účelná vysoká („stoprocentní“) regulace, která jak účelně zame-
zí tomu, aby vlak zůstal „trčet“, tak i „vystřelení“ při nízkém zatížení. Se zvyšující se rychlostí by ale
vliv regulace měl klesat tak, aby při nastavení ovladače „naplno“ byla nastavena plná neregulovaná
síla motoru. Určitá závislost rychlosti jízdy na trati je ale také často modelově věrná.

Ve sdruženém provozu (trakce, více lokomotiv spojených dohromady) by ale regulace neměla být
„stoprocentní“ v celém rozsahu, protože by to vyvolalo protichůdné působení vozidel (přes všechna
opatření k vyrovnání).

Pomocí CV58 se nastavuje
generelní míra regulace od
„bez regulace“ (hodnota „0“, ja-
ko neregulovaný dekodér) až
po plnou regulaci (hodnota
„255“); smysluplné hodnoty
jsou mezi „100“ a „200“.

Pro precizní kontrolu chování
regulace nebo kompletnější re-
gulaci v celém rozsahu: spo-
lečně s CV10 a 113 je vytvoře-
na tříbodová křivka pro vliv re-
gulace.

CV označení rozsah default popis

58 vliv regulace 0 – 255 255

Míra vlivu regulace pro vyrovnání EMS při nejnižších
rychlostech.

V případě potřeby – většinou to není nutné – je vliv re-
gulace při středních rychlostech nastavitelný pomocí
CV10 a CV113 – společně pak tato tři CV (58, 10,
113) tvoří tříbodovou křivku pro regulaci.

PŘÍKLADY HODNOT:

CV58 = 0: bez regulace (jako neregulovaný dekodér),

CV58 = 150: středně silná regulace,
CV58 = 255: nejsilnější možná regulace.

CV označení rozsah default Popis

10
přerušení regulace

EMF Fedback Cutoff
0 – 252 0

Interní jízdní stupeň, při němž má síla regulace kles-
nout pod hodnotu definovanou v CV113 (tvoří společ-
ně s CV58 a 113 tříbodovou křivku).

= 0: defaultní průběh regulace (platí jen CV58).

113
přerušení regulace

Toto CV je použito jen
málo.

0 – 255 0

Míra vlivu regulace, na niž má tato klesnout při jízdním
stupni, definovaném v CV10; CV113 tvoří společně
s CV58 a CV10 tříbodovou křivku).

= 0: skutečné přerušení při jízdním stupni dle CV10.
       Většinou je i CV10 = 0.

147

148

149

150

experimentální CV
pro

pokusné účely,

pro vyhledání, zda
určitá automatická
nastavení nemo-

hou případně
zhoršovat regula-
ci; použití experi-
mentálních CV

deaktivuje taková
automatická na-

stavení

CV147 až 149 by
měla být později
ze sw dekodéru

odstraněna

0

0

0

0

--- CV147 měřicí pauza (Timeout) ---
použitelná počáteční hodnota: 20; při příliš malém na-
stavení lokomotiva poskakuje, při příliš velkém nasta-
vení je regulace při pomalé jízdě horší.
0=automatické přizpůsobení (CV147 neúčinné)

--- CV148 hodnota D ---
použitelná počáteční hodnota: 20; při příliš malém na-
stavení může být regulace špatná (reguluje příliš má-
lo/pomalu), lokomotiva cuká (spíše pomalu); při příliš
velkém nastavení je regulace příliš silná a lokomotiva
je neklidná/chvěje.
0 = automatické přizpůsobení (CV148 neúčinné)

--- CV149 hodnota P ---
0 = automatické přizpůsobení (CV148 neúčinné)
1 = hodnota P fixní dle CV56 (desítky)

--- CV150 regulace při plné rychlosti ---
Normálně je regulace při plné rychlosti vždy 0. Pomocí
CV150 může být regulace při plné rychlosti nastavena.
Příklad: CV58 = 200, CV10 = 100, CV113 = 80,
CV150 = 40 -> výsledek: regulace při jízdním stupni 1
je 200 (z 255, tedy skoro naplno),regulace při jízdním
stupni 100 (z 252) je 80 (z 255, tedy třetinová), regula-
ce při jízdním stupni 252 (nejvyšší jízdní stupeň) je
200 (z 255, tedy opět skoro naplno).

Prosíme o informace o vašich výsledcích!

Motorová brzda
Ta se použije u vozidel s převody bez šneků, aby se zabránilo sjíždění a příliš rychlé jízdě ze spádu
nebo posouvání vlakem.

CV označení rozsah default Popis

151 motorová brzda 0 – 9 0

= 0: bez motorové brzdy

= 1…9: pokud není i přes „nulový přísun energie do
motoru“ (PWM nulová) dosažena požadovaná
rychlost (nadále příliš velká rychlost), pomalu se
použije brzdění motorem (rozděleně po 1, 2,...8
s až po plné zabrzdění zkratováním motoru kon-
covým stupněm).

Čím vyšší hodnota, tím rychlejší a silnější je brzdění
motorem.
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3.7 Zrychlování a brzdění

Základní nastavení časů pro zrychlení a brzdění se provede pomocí

CV3 a 4
v souladu s příslušnou normou NMRA, tedy s lineárním průběhem (změny rychlosti mezi dvěma
sousedními jízdními stupni ve stejných intervalech).

Aby bylo možné jednoduše docílit měkký průběh, jsou doporučeny hodnoty od „3“, „skutečný“ po-
malý rozjezd a brzdění začíná u asi „5“. Hodnoty nad „30“ jsou účelné velmi zřídka!

� Zvukové dekodéry obsahují vždy zvukový projekt, a ten definuje i skutečné defaultní hodnoty
pro CV3 a 4 (jakož i mnoho dalších CV); odlišně od hodnoty v tabulce hodnot. Protože zvuk
může být často korektně přehrán jen se zrychlováním nebo brzděním v určitém rozsahu (nebo
od určitých minimálních hodnot), neměly by být hodnoty definované zvukovým projektem příliš
měněny.

Dále se dá zrychlování a zpomalování, zejména rozjezd a brzdění, zlepšit pomocí „exponenciálního
rozjezdu/brzdění“, jakož i „adaptivního zrychlování a zpomalování“ (CV121, 122, 123).

Speciálně pro zamezení cuknutí při rozjezdu po změně směru jízdy (způsobeného chodem převodů
naprázdno) může být použito CV146: přenos síly mezi motorem a koly má většinou určitý chod na-
prázdno, zejména u šnekových převodů. To vede k tomu, že při změně směru jízdy se motor nejpr-
ve točí kousek naprázdno, než začne skutečně pohánět kola, přičemž v první fázi zrychluje. Při zá-
běru má tedy motor už určitou vyšší rychlost, která způsobí nepěkné cuknutí při rozjezdu, které lze
potlačit zpožděným začátkem zrychlování podle CV146.

CV označení rozsah default popis

3 čas rozjezdu
Acceleration rate

0 – 255 (2)

Obsah tohoto CV, násobený 0,9 udává čas v sekun-
dách pro rozjezd z klidového stavu na plnou rychlost.

Skutečně účinná defaultní hodnota většinou neodpo-
vídá zde uvedené hodnotě, ale je určena nahraným
zvukovým projektem.

4 čas brzdění
Deceleration rate

0 – 255 (1)

Obsah tohoto CV, násobený 0,9 udává čas
v sekundách pro zastavení z plné rychlosti do klidové-
ho stavu.

Skutečně účinná defaultní hodnota… viz výše!

23 varianta zrychlení 0 – 255 0 Pro dočasné zvýšení času zrychlení podle CV3; pokud
bit 7 = 1: redukce místo zvýšení.

24 varianta brzdění 0 – 255 0 Pro dočasné zvýšení času brzdění podle CV4; pokud
bit 7 = 1: redukce místo zvýšení.

121 exponenciální
křivka zrychlení

0 – 99 0

Průběh zrychlení podle funkce blízké exponenciální
(pomalé zvyšování rychlosti v oblasti nízkých rychlos-
tí).

Desítky: procentuální hodnota (0 až 90%) oblasti
rychlosti, pro niž má tato křivka platit.

Jednotky: parametr (0 až 9) pro zakřivení exponenci-
ální funkce.

Typická řada pokusů: CV121 = 11, 23, 25,…

CV označení rozsah default popis

122 exponenciální
křivka brzdění

0 – 99 0

Průběh zpomalení podle funkce blízké exponenciální
(pomalé zvyšování rychlosti v oblasti nízkých rychlos-
tí).

Desítky: procentuální hodnota (0 až 90%) oblasti
rychlosti, pro niž má tato křivka platit.

Jednotky: parametr (0 až 9) pro zakřivení exponenci-
ální funkce.

Často je nastavena podobná hodnota jako v CV121.

123
adaptivní průběh

zrychlení
a brzdění

0 – 99 0

Zvýšení, popř. snížení požadované rychlosti má pro-
běhnout teprve po přiblížení k předchozí požadované
rychlosti. CV123 obsahuje odstup jízdních stupňů, kte-
rý musí být dosažen.

= 0:          bez adaptivního průběhu

Desítky: 0 – 9 pro zrychlení (1 = silný vliv).
Jednotky:    0 – 9 pro brzdění.

= 11: nesilnější působení: občas je tím rozjezd zcela
omezen (lokomotiva „se nerozjede“).

146

vyrovnání chodu
převodovky
naprázdno

při změně směru
jízdy

pro

zamezení škub-
nutí

při rozjezdu

NE pro MX621

0 – 255 0

= 0: bez účinku

= 1 až 255: motor se otáčí po určitou dobu konstantně
minimální rychlostí (dle CV2), a teprve potom za-
číná zrychlovat;
jen v případě, že byl před tím změněn směr jízdy!

Jak dlouho tato doba, popř. „běh naprázdno“, trvá, zá-
visí na mnoha okolnostech a lze to zjistit jen zkouše-
ním. Typické hodnoty:

= 100: motor se otočí o cca jednu otáčku nebo nejvýše
jednu sekundu minimální rychlostí, pak by měl
„zabrat“.

= 50:    cca polovina otáčky nebo max. ½ s.

= 200: cca dvě otáčky nebo max. 2 s.

Důležité: CV2 (rozjezdová, popř. minimální rychlost)
musí být nastaveno správně, tzn. při nejnižším jízdním
stupni (1 z 128 nebo 1 z 28) na ovladači musí vozidlo
už spolehlivě jet. Kromě toho by měla být regulace (vy-
rovnání zátěže) v činnosti naplno nebo téměř naplno
(tedy CV58 asi 200 až 255).

UPOZORNĚNÍ: Skutečné chování při rozjezdu a brzdění je v případě brzdicí dráhy HLU („ovlivnění
jízdy vlaku návěstidly“ ZIMO) určeno také pomocí CV49, 50.

Chování p ři rozjezdu a brzd ění – pro lepší pochopení:

Chování při rozjezdu a brzdění podle CV3 a 4, tzn. časová posloupnost jízdních stupňů, se vztahuje na 255 inter-
ních jízdních stupňů, které jsou uspořádány mezi 0 a plnou rychlostí se stejnými rozestupy. Použitá křivka rych-
losti (tříbodová nebo 28-bodová) neovlivňuje chování při rozjezdu a brzdění.

Tzn.: Pomocí příslušně zakřivené křivky rychlosti NELZE zlepšit chování při rozjezdu a brzdění, ale mnohem spíš
pomocí „exponenciálního zrychlení“, tedy pomocí CV121 a 122!
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3.8 Speciální druh provozu – „regulace rychlosti v km/h“
(NE pro MX621)

„Regulace v km/h“ je alternativní princip pro jízdu modelově věrnými rychlostmi ve všech provoz-
ních situacích: jízdní stupně ovladače (1 až 126 v tzv. „módu 128 jízdních stupňů“) budou přímo
interpretovány jako hodnoty v km/h.

Dekodéry ZIMO NEdosahují dodržení rychlosti v km/h přepočtem jízdních stupňů na stupnici
v km/h, ale pomocí měření ujeté vzdálenosti a automatického doladění.

Provedení CEJCHOVACÍ JÍZDY pro každou lokomotivu:
Nejprve musí být určena cejchovací tra ť: kus koleje v délce odpovídající 100 m ve skutečnosti
(navíc ještě kus pro rozjezd a dojezd), samozřejmě bez stoupání/klesání, ostrých oblouků a podob-
ných překážek; tedy např. pro H0 (měřítko 1:87): 115 cm; pro velikost 2 (1:22,5): 4,5 m. Počáteční a
koncový bod cejchovací trati musejí být viditelně označeny.

� Lokomotiva se postaví 1 až 2 m před počáteční bod a přepne se na správný směr jízdy, funk-
ce F0 (čelní osvětlení) vypnuta. Časy zrychlení (jak CV3 v dekodéru, tak i v ovladači) by měly být
nastaveny na 0 nebo nízké hodnoty.

� Začátek cejchovací jízdy je nyní dekodéru oznámen programováním (v „operačním módu“)
CV135 = 1. Toto je „pseudoprogramování“, tzn. hodnota 1 nebude uložena, původní hodnota
v CV135 zůstane zachována.

� Na ovladači se nastaví střední rychlost (1/3 až 1/2 maximální rychlosti); lokomotiva se touto
rychlostí rozjede k počátečnímu bodu cejchovací tratě.

� Při dosažení označeného počátečního bodu musí být na ovladači zapnuta funkce F0 (čelní
osvětlení; při dosažení koncového bodu bude funkce F0 opět vypnuta. Tím je cejchovací jízda
ukončena a lokomotiva může být zastavena.

� Pro kontrolu je nyní možné načíst CV136. „Výsledek“ cejchovací jízdy, který je zde uložen,
sám o sobě mnoho neříká. Pokud bude pokusně provedeno několik cejchovacích jízd po sobě,
měla by být pokaždé v CV136 nalezena přibližně stejná hodnota, i když se rychlost jízdy měnila.

Provoz s regulací rychlosti v km/h:
CV135 je rozhodující pro výběr mezi „normálním“ provozem a provozem s km/h:

CV135 = 0: Vozidlo bude regulováno „normálně“; dříve případně provedená cejchovací jízda pro
„regulaci v km/h“ je neúčinná, její výsledek ale zůstane v CV136 zachován.

CV135 = 10 nebo 20 nebo 5: každý externí jízdní stupeň (1 až 126) znamená
1 km/h nebo 2 km/h nebo 1/2 km/h: viz také tabulku CV níže!

Regulace v km/h není použita samozřejmě jen při přímém ovládání z ovladače, ale je použita i při
„ovlivnění jízdy vlaku návěstidly“ (CV51...55); i zde uložené hodnoty jsou interpretovány jako km/h.

CV označení rozsah default popis

135

regulace rychlosti
v km/h

aktivace, řízení a
definice rozsahu

NE pro MX621

2 – 20 0

= 0: regulace v km/h vypnuta, platí „normální“ regulace
rychlosti.

Pseudoprogramování:

= 1 � zahájení cejchovací jízdy (viz výše)

„Normální“ programování:

= 10:  každý stupeň (1 až 126) znamená 1 km/h:
tedy stupeň 1 = 1 km/h, stupeň 2 = 2 km/h,…

= 20: každý stupeň znamená 2 km/h; tedy stupeň 1
= 2 km/h, stupeň 2 = 4 km/h,… 252 km/h.

= 5:   každý stupeň znamená 0,5 km/h; tedy stupeň
1 = 0,5 km/h, stupeň 2 = 1 km/h,… 63 km/h.

136

regulace rychlosti
v km/h

kontrolní číslo
k načtení

nebo

nastavení zpětné-
ho hlášení rych-

losti

CEJCHO-
VACÍ
JÍZDA

nebo

zobrazení
RailCom

načtená
hodnota

128

Po úspěšné CEJCHOVACÍ JÍZDĚ zde může být na-
čtena hodnota, sloužící k internímu výpočtu rychlosti
jízdy. Měla by být při více cejchovacích jízdách stejná
(málo změněná).

nebo

Opravný faktor pro zpětné hlášení rychlosti přes Rail-
Com nebo jiný proces „obousměrné komunikace“.

Mph (míle za hodinu) místo km/h:
Regulace v mph dosáhneme příslušným prodloužením cejchovací tratě!

3.9 „Ovlivnění jízdy vlaku návěstidly“ ZIMO (HLU)

Digitální systémy ZIMO nabízejí druhou komunikační úroveň pro přenos informací z kolejových
úseků do v nich se právě nacházejících vozidel; nejdůležitějším použitím je „ovlivnění jízdy vlaku
návěstidly“, tedy „zastavení na stůj“ a omezení rychlosti (speed limits) v 5 stupních, posílaných
podle potřeby do kolejového úseku prostřednictvím „pauz HLU“ v datovém toku DCC, vytvořených
pomocí modulů kolejových úseků MX9 nebo následníků.

Pokud je „ovlivnění jízdy vlaku návěstidly“ použito, musí být nastaven význam rychlostních stupňů
„U“ (ultralapomalu) a „L“ (pomalu) a event. mezistupňů pomocí CV51…55 a hodnoty pro zrychlení a
zpomalení pomocí CV49 a 50.

Je nutné přitom dbát na to, že časy rozjezdu a brzdění, ovlivněné návěstidly, platí vždy navíc
k časům a křivkám podle CV3, 4, 121, 122, takže tedy rozjezd a brzdění v závislosti na návěsti-
dlech může být na rozdíl od ručně ovládaného vždy buď stejné (když CV49 a 50 = 0) nebo poma-
lejší (když CV49 a/nebo 50 >0), nikdy ale ne rychlejší.

Pro správné fungování zabezpečení vlaků pomocí „ovlivnění jízdy vlaku návěstidly“ je správné (na
celém kolejišti provedené) rozdělení kolejových úseků, zejména rozhodující je zastavovacích a
předzastavovacích úseků. Viz návod k použití MX9.

Nastavení vozidel pro brzdění k bodu zastavení (tedy chování při brzdění CV4 a CV50 pro rychlost
předbrzdění většinou CV52 pro „U“) má být provedeno tak, aby každá lokomotiva po cca 2/3 délky
brzdicího úseku zastavila (tedy typicky pro H0 15 až 20 cm před jeho koncem). Nastavení bodu za-
stavení na „poslední centimetr“ není doporučeno.
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CV označení rozsah default popis

49

čas zrychlení
v závislosti

na návěstidle
(HLU)

0 – 255 0

Ovlivnění jízdy vlaku návěstidly ZIMO („HLU“) s mo-
dulem kolejových obvodů MX9 (nebo nástupcem)

nebo

při zastavení „asymetrickým signálem DCC“:

Obsah tohoto CV, násobený 0,4, udává čas
v sekundách pro proces zrychlení z klidu na plnou
rychlost.

50

čas brzdění
v závislosti

na návěstidle
(HLU)

0 – 255 0

Ovlivnění jízdy vlaku návěstidly ZIMO („HLU“) s mo-
dulem kolejových obvodů MX9 (nebo nástupcem)

nebo

při zastavení „asymetrickým signálem DCC“:

Obsah tohoto CV, násobený 0,4, udává čas
v sekundách pro proces zbrzdění z plné rychlosti do
klidu.

51
52
53
54
55

omezení rychlosti
v závislosti na ná-

věstidle (HLU)

52 pro „U“,
54 pro „L”,
51, 53, 55

pro mezistupně

0 – 252

  20
  40 (U)
  70
110 (L)
180

Ovlivnění jízdy vlaku návěstidly ZIMO („HLU“) s mo-
dulem kolejových obvodů MX9 (nebo nástupcem):

Tímto je pro každý z 5 rychlostních limitů, které mohou
být vytvořeny pomocí „HLU“, definován skutečně pou-
žitý interní jízdní stupeň.

59

čas reakce
v závislosti

na návěstidle
(HLU)

0 – 255 5

Ovlivnění jízdy vlaku návěstidly ZIMO („HLU“)
s modulem kolejových obvodů MX9 (nebo nástupcem)

nebo

při zastavení „asymetrickým signálem DCC“:

Čas v desetinách sekundy, po jehož uplynutí bude po
obdržení vyššího rychlostního limitu, než dosavadního
zahájeno zrychlování.

3.10 Zastavení před návěstidlem pomocí „asymetrického signálu
DCC“ (Lenz ABC)

„Asymetrický signál DCC“ je alternativní metoda pro zastavení vlaku v zastavovacím úseku (např.
před návěstidlem na stůj). Stačí k tomu jednoduché zapojení ze 4 nebo 5 běžných diod.

Normálně je zastavovací úsek napájen
přes 3 nebo 4 křemíkové diody zapo-
jené v sérii a k nim připojené jedné
Schottkyho diody v opa čném sm ě-
ru . Rozdílný úbytek napětí vytvoří
asymetrii cca 1 až 2 V. Směr zapojení
diod určuje směr asymetrie a tím směr
jízdy, v němž má zastavení před ná-
věstidlem proběhnout.

V dekodéru musí být fungování asymetrického signálu DCC aktivováno pomocí CV27. Normálně je
nastaven bit 0, tedy CV27 = 1. To udává směrovou závislost, jaká je u dekodérů „Gold“ firmy Lenz.

Je-li to nutné (např. pokud digitální systém již asymetrické napětí dodává), může být práh asymetrie
modifikován pomocí CV134; defaultně 0,4 V. V době tvorby tohoto textu není proces „asymetrický
signál DCC“ normován; digitální systémy na něj proto neberou ohled!

UPOZORNĚNÍ: U dekodérů firmy Lenz je použit stupeň pomalé jízdy při ABC (použitý např.
v modulu BM2 Lenz). Toto není dekodéry ZIMO podporováno.

CV označení rozsah default popis

27

zastavení
v závislosti
na poloze

(„před stůj“)

pomocí

„asymetrického
signálu DCC“

(ABC)

0, 1, 2, 3 0

bit 0 = 1: Zastavení proběhne, pokud pravá kolejnice
(ve směru jízdy) má vyšší napětí než levá. TOTO,
tedy CV27 = 1, JE NORMÁLNÍ POUŽITÍ (pokud je
dekodér správně připojen ke sběračům z kol).

bit 1 = 1: Zastavení proběhne, pokud levá kolejnice (ve
směru jízdy) má vyšší napětí než pravá.

Pokud je tedy nastaven jeden z výše uvedených bitů
(ale ne oba), proběhne zastavení v závislosti na směru
jízdy, tedy jen ve směru k návěstidlu, zatímco průjezd
v protisměru nebude ovlivněn.

bit 0 a bit 1 = 1 (tedy CV27 = 3):Zastavení proběhne
nezávisle na směru jízdy při asymetrii.

134

práh asymetrie

pro
zastavení pomocí
„asymetrického
signálu DCC“

(ABC)

1 – 14,

101 –
114,

201 –
214

=
0,1 - 1,4 V

106

Stovky: konstanta vyhlazení, pomocí níž může být
zjištění asymetrie provedeno spolehlivěji (a současně
pomaleji) nebo rychleji.

= 0: rychlé zjištění (ale vyšší nebezpečí chyb, takže
nejisté zastavení).

= 1: středně rychlé zjištění (cca 0,5 s), již poměrně
jisté (default).

= 2: pomalé zjištění (cca 1 s), velmi jisté

Desítky a jednotky: práh asymetrie v desetinách V. Od
tohoto rozdílu napětí bude asymetrie mezi půlvlnami
signálu DCC registrována jako taková a provedeno
zastavení vozidla.

= 106 (default) znamená tedy práh asymetrie 0,6 V.
Toto vypadá obvykle jako smysluplná hodnota;
odpovídá typickému získání asymetrie zapojením
4 diod.

142

kompenzace
rychlé

jízdy u „asymetric-
kého signálu

DCC“

0 – 255 12

Zpoždění zjištění (viz CV134), ale také nejistý kontakt
na kolejích, působí při vyšších rychlostech na bod za-
stavení silněji než při nižších; tento efekt je korigován
pomocí CV142.

= 12: default, vhodné většinou při CV134 = default
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3.11 Stejnosměrné brzdicí úseky, „brzdicí trať Märklin“

Toto jsou „klasické“ metody ovlivnění jízdy vlaku popř. zastavení před návěstidlem na stůj. K tomu
potřebná nastavení jsou v dekodérech ZIMO rozdělena do více CV.

CV označení rozsah default popis

25
124
112

v těchto CV jsou
vždy jednotlivé

bity odpovědné za
korektní reakci na
stejnosměrné a
Märklin brzdicí

úseky

- -

Při použití stejnosm ěrných brzdicích úsek ů závis-
lých na polaritě kolejnic musí být nastaveny

CV29, bit 2 = 0 a CV124, bit 5 = 1!
Pro stejnosměrné brzdění nezávislé na polaritě („brz-
dicí úseky Märklin“ ) musejí být rovněž nastaveny

CV29, bit 2 = 0 a CV124 , bit 5 = 1 a navíc CV112,
bit 6 = 1!

3.12 Zastavení řízené vzdáleností – konstantní brzdná dráha

Pokud byla pomocí CV140 (= 1, 2, 3, 11, 12, 13) zvolena konstantní brzdná dráha, proběhne
zastavení (tedy brzdění do klidového stavu) tímto způsobem, přičemž v

CV141
definovaná dráha k bodu zastavení bude dodržena co možná nejpřesněji, nezávisle na rychlosti jíz-
dy na začátku brzdění („vstupní rychlost“).

Tento postup je účelný především v souvislosti s automatickým zastavením před návěstidlem na
stůj pomocí ZIMO HLU („ovlivnění jízdy vlaku návěstidly“) nebo Lenz ABC  (zastavení před návěsti-
dlem pomocí „asymetrického signálu DCC“).

Rovněž je zastavení řízené vzdáleností aktivovatelné (pomocí příslušných hodnot v CV140 = 2, 12),
i když s malým praktickým významem, pokud má být zastavení řízeno přímo z ovlada če, tedy je-li
na ovladači (počítači) rychlost nastavena na 0.

140

zastavení řízené
vzdáleností -

konstantní brzdná
dráha

výběr příčiny brz-
dění a chování

při brzdění

0 – 255 0

Aktivace konstantní brzdné dráhy dle definice v CV141
namísto časem řízeného zastavení dle CV4, pro

= 1  automatické zastavení s ZIMO HLU („ovlivnění
jízdy vlaku návěstidly“) nebo ABC („asymetrický
signál DCC“)

= 2  ruční zastavení ovladačem

= 3  automatické a ruční zastavení.

Ve výše uvedených případech (= 1, 2, 3) je brzdění
z dílčí rychlosti zahájeno opožděně, proto se vlak
zbytečně dlouho „neplazí“ (doporučená hodnota). Na-
opak

= 11, 12, 13  jako výše, ale brzdění bude zahájeno
vždy ihned po vjezdu do zastavovacího úseku.

141

zastavení řízené
vzdáleností -

konstantní brzdná
dráha

brzdná dráha

0 – 255 0

Pomocí hodnoty v tomto CV je definována „konstantní
brzdná dráha“. Hodnota, odpovídající příslušné brzdné
dráze, musí být zjištěna pokusně; jako vodítko může
sloužit: CV141 = 255 znamená cca 500 m v předloze
(tedy 6 m v H0), CV141 = 50 tedy cca 100 m (tedy
1,2 m pro H0).

142

kompenzace
rychlé

jízdy u „asymetric-
kého signálu

DCC“

0 – 255 12

Zpoždění zjištění (viz CV134), ale také nejistý kontakt
na kolejích, působí při vyšších rychlostech na bod za-
stavení silněji než při nižších; tento efekt je korigován
pomocí CV142.

= 12: default, vhodné většinou při CV134 = default

143 …kompenzace
u metody HLU

0 – 255 0 Protože HLU je odolnější chybám než ABC, většinou
není zpoždění zjištění nutné, proto default 0.

Průběh „zastavení řízeného vzdáleností“ probíhá podle dvou možných průběhů; viz obrázky níže:
doporu čena je první varianta (CV140 = 1, 2, 3) , kdy při malých vstupních rychlostech vlak nejprve
jede určitý čas beze změny, a pak „normálně“ zabrzdí (se stejným brzděním, jako by stalo z plné
rychlosti).

Ve druhé variantě (CV140 = 11, 12, 13) naopak začne vlak i při nízké vstupní rychlosti brzdit hned
na začátku brzdicího úseku, což může vést k nepřirozeně působícímu chování. Kvůli přizpůsobení
cizím výrobkům, které pracují podobně druhé variantě, může být ale účelné ji zvolit.

Také při použití „zastavení řízeného vzdáleností“ v manuálním provozu (CV140 = 2 popř. 12) může
být upřednostněna druhá varianta (tedy CV140 = 12), takže vlak reaguje na ovladač okamžitě.

první varianta
pro konstantní
brzdnou dráhu

druhá varianta
pro konstantní
brzdnou dráhu
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� „Zastavení řízené vzdáleností“ (= konstantní brzdná dráha), je-li aktivováno, se použije jen p ři
brzdění až do klidového stavu , nikoli při brzdění na nižší rychlost (zde platí nadále CV4 atd.).
Nemá také žádný vliv na procesy rozjezdu.

Ujetá vzdálenost je trvale dopočítávána a tím je dosaženo co možná přesného přiblížení k bodu za-
stavení. Brzdění při „konstantní brzdné dráze“ probíhá vždy „exponenciálně“, tzn. relativně silné
brzdění v oblasti vysokých rychlostí a měkký výběh do klidového stavu; v tomto případě to nezávisí
na CV122 (exponenciální brzdná křivka)! CV121 pro exponenciální zrychlení platí beze změny i na-
dále.

3.13 Funkce tlačítka posunu, poloviční rychlosti a MAN

Chování při rozjezdu a brzdění, nastavené pomocí různých proměnných (3, 4, 121, 122, 123)
umožňuje sice na jedné straně modelově věrnou jízdu, je ale na druhé straně často omezující při
posunu, pokud má tento probíhat rychle a jednoduše.

Proto existuje možnost pomocí definovaného tlačítka časy rozjezdu a brzdění dočasně snížit nebo
nastavit na nulu; kromě toho je při posunu občas užitečné omezit rozsah ovladače rychlosti na část
plného rozsahu (polovinu).

Z historických důvodů jsou přiřazení pro „funkce tlačítka posunu“ soustředěny do CV124, což je
spojeno s omezeními a také relativně nepřehledné.

Proto je z dnešního pohledu  vhodné upřednostnit  nastavení pomocí CV155, 156, 157, kde lze
systematicky a bez omezení zvolit funkční tlačítko pro každou funkci posunu a tlačítko MAN.
Ohledně způsobu deaktivace časů zrychlení ale hraje ještě i CV124 svou roli.

124

funkce
tlačítka posun:

poloviční rychlost

a

deaktivace zrych-
lení

UPOZORNĚNÍ:

rozšířená volba
tlačítek pro posun

v CV155, 156

bity
0 – 4, 6

0

Výběr tlačítka posun (funkce)
AKTIVACE POLOVIČNÍ RYCHLOSTI:

bit 4 = 1 (a bit 3 = 0): F3 jako tl. poloviční rychlosti
bit 3 = 1 (a bit 4 = 0): F7 jako tl. poloviční rychlosti

Výběr tlačítka pro
DEAKTIVACI ČASŮ ZRYCHLENÍ:

bit 2 = 0 (a bit 6 = 0): tlačítko MN jako deakt. zrychlení
bit 2 = 1 (a bit 6 = 0): F4 jako deaktivace zrychlení
bit 6 = 1 (bit 2 bez významu): F3 jako deakt. zrychlení.

Rozsah účinnosti tlačítka (MN, F3 nebo F4) pro
DEAKTIVACI ˇASŮ ZRYCHLENÍ:

bity 1,0 = 00: žádný vliv na časy zrychlení
             = 01: tlačítko deaktivuje exponenciální+adapt.
             = 10:  redukuje časy rozjezdu/brzdění na
                        ¼ hodnoty dle CV3, 4.
             = 11:  deaktivuje čas rozjezdu/brzdění úplně.

bit 5

stejnosměrné za-
stavovací úseky

bit 7

přepnutí pinů
SUSI na logické

výstupy

PŘÍKLADY:

F3 jako tlačítko poloviční rychlosti dává: CV124 = 16.

F3 jako tlačítko poloviční rychlosti a
F4 pro plnou deaktivaci času rozjezdu/brzdění dává:
                       bity 0, 1, 2, 4 = 1, tedy    CV124 = 23.

F3 jako tlačítko poloviční rychlosti a pro deaktivaci
    zrychlení dává: bity 0, 1, 4, 6 = 1, tedy  CV124 = 83.

bit 5 = 1: „stejnosměrné zastavovací úseky“

bit 7 = 0: SUSI rozhraní aktivní
        = 1: funkční výstupy místo SUSI aktivní

155
výběr funkčního
tlačítka pro polo-

viční rychlost
0 – 19 0

Rozšíření nastavení CV124, pokud nastavení v něm
(poloviční rychlost na F3 nebo F7) nedostačuje, proto-
že je požadováno jiné tlačítko:

CV155: Určení funkčního tlačítka, jímž má být zapnuta
poloviční rychlost (= na nejvyšší jízdní stupeň je polo-
viční rychlost).

Pokud CV55 > 0 (tedy nastaveno nějaké tlačítko), je
případné přiřazení v CV124 neúčinné, CV155 = 0 ne-
znamená F0, ale že platí CV124.

156

výběr funkčního
tlačítka pro deakti-
vaci časů rozjezdu

a brzdění

0 – 19 0

Rozšíření nastavení CV124, pokud nastavení v něm
(deaktivace zrychlení na F3, F4 nebo MAN) nedosta-
čuje, protože je požadováno jiné tlačítko:

CV156: Určení funkčního tlačítka, jímž má být deakti-
vován nebo redukován čas rozjezdu a brzdění (nasta-
vený v CV3, 4, 121, 122).

Nastavení CV124 pro způsob deaktivace nebo reduk-
ce platí dále, tedy:
CV124, bit 1, 0 =

= 00: bez vlivu na časy zrychlení
= 01: tlačítko deaktivuje exponenc.+adaptiv.
= 10: redukuje čas rozj./brzd. na 1/4 hodnoty
v CV3, 4
= 11: úplně deaktivuje čas rozj./brzd.

Typicky bude proto CV124 = 3, aby byla dosažena pl-
ná deaktivace (pokud nebudou současně nastaveny
jiné bity CV124).

Přiřazení tlačítka pro deaktivaci zrychlení v CV124 je
naopak neúčinné, pokud CV156 > 0 (tedy tlačítko na-
staveno zde).

157

výběr funkčního
tlačítka pro funkci

MAN

pro případy, kdy není
k dispozici pro tyto

účely určené tlačítko
MN na ovladači ZIMO

0 – 19 0

Funkce MAN (popř. tlačítko MAN na ovladači ZIMO) je
funkce pořízená původně pro aplikace ZIMO, aby bylo
možné vypnout zastavení a rychlostní limity sytému
HLU – „ovlivnění jízdy vlaku návěstidly“.

V pozdějších rozšířeních software byla tato funkce
rozšířena i pro zastavení „asymetrickým signálem
DCC“ (Lenz ABC).

Ve všech případech, kdy je použit dekodér ZIMO
v cizím systému (tedy ne ZIMO), (méně často aplikace
HLU, častěji s ABC), lze pomocí CV157 definovat libo-
volné tlačítko pro vypnutí ovlivnění jízdy vlaku nebo
zastavení před návěstidlem.
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3.14 Mapování funkcí podle standardu NMRA-DCC

Dekodéry ZIMO mají 4 až 12 funkčních výstupů (FA). Připojená zařízení (žárovky, generátor kouře
aj..) budou zapínána a vypínána známým způsobem pomocí tlačítek na ovladači. Která funkce bu-
de kterým tlačítkem ovládána, je definováno pomocí CV „přiřazení funkcí“.

CV33 až 46
tvoří „přiřazení funkcí“ dle norem NMRA; při tom nastávají ale omezení v přiřazení (pro každou
funkci je jen jeden 8-bitový registr, tedy 8 výstupů na výběr), kromě toho je čelní osvětlení předpo-
kládáno jako jediná směrově závislá funkce.

funkční výstupy funkční výstupy

fu
nk
čn

í t
la
čí

tk
o 

na
ov

la
da
či

čí
se

ln
é 

tla
čí

tk
o 

na
ov

la
da
či

 Z
IM

O

CV

FA12 FA11 FA10 FA9 FA8 FA7 FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.
vzad

sv.
vpřed

F0
1 (L)

vr 33 7 6 5 4 3 2 1 0 ••••

F0
1 (L)

rü 34 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0

F1 2 35 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F2 3 36 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F3 4 37 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0
F4 5 38 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F5 6 39 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F6 7 40 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0
F7 8 41 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F8 9 42 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F9 0 43 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0

F10 ����1 44 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F11 ����2 45 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F12 ����3 46 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0

Ve výše uvedené tabulce je označeno defaultní nastavení; tzn. při expedici odpovídá číslo funkce
číslu funkčního výstupu. Defaultně jsou tedy v proměnných zapsány následující hodnoty:

CV33 = 1

CV34 = 2

CV35 = 4

CV36 = 8

CV37 = 2

CV38 = 4

CV39 = 8

CV40 = 16

CV41 = 4

atd.

PŘÍKLAD pro modifikaci přiřazení funkcí: funkčním tlačítkem F2 (ZIMO tlačítko 3) má být navíc
k funkčnímu výstupu FA2 spínán také funkční výstup FA4. Kromě toho NEMAJÍ být tlačítky F3 a F4
spínány výstupy FA3 a FA4, ALE výstupy FA7 a FA8 (to mohou být například spřáhla). Do přísluš-
ných proměnných je proto nutné naprogramovat nové hodnoty:

CV36=40

CV37 = 32

CV # 38 = 64

F2 3 36 7 6 5 •••• 4 3 •••• 2 1 0
F3 4 37 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F4 5 38 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0

3.15 Rozšířené mapování funkcí ZIMO  (NE pro MX621)

Protože originální mapování funkcí NMRA neumožňuje celou řadu požadovaných přiřazení, nabí-
zejí dekodéry ZIMO rozšířené možnosti, které jsou popsány na následujících stránkách. Většina
těchto voleb souvisí se speciálním ZIMO

CV61
Poznámka: Varianty CV61 (1, 2, 3,…) částečně vycházejí z postupně zjištěných praktických aplika-
cí.

Programování

CV61 = 97 vytvoří alternativní „p řiřazení funkcí“ bez „posunutí doleva“:

Pomocí CV61 = 97 se zruší „posunutí doleva“ vyšších CV (ad 37 podle originálního přiřazení funkcí
NMRA, viz vlevo), díky čemuž také „vyšší“ funkce mohou dosáhnout na „nižší“ funkční výstupy:
např. „F4 spíná FA1“, což podle NMRA není možné, ale zde ano.

FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.
vzad

sv.
vpřed

F0
1 (L)

vr 33 7 6 5 4 3 2 1 0 ••••

F0
1 (L)

rü 34 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0

F1 2 35 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F2 3 36 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F3 4 37 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0
F4 5 38 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F5 6 39 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F6 7 40 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0
F7 8 41 7 6 5 4 3 2 1 0
F8 9 42 7 6 5 4 3 2 1 0
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CV61 = 1 nebo 2 NE pro MX621
FA12 FA11 FA10 FA9 FA8 FA7 FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.

vzad
sv.

vpřed

F0 33 7 6 5 4 3 2 1 0 ••••
F0 34 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0
F1 35 7 6 5 4 3 2 1 0
F2 36 •••• 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F3 •••• ••••
F4 38 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F5 ••••
F6
F7 ••••
F8 42 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F9 43 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0

F10 44 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F11 45 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F12 46 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0
směrový bit ••••

Typická aplikace: F3(FA9): zvuky zap/vyp F5(FA8): zvon F2(FA7): píšťala
při připojení externího (většinou staršího) zvukového modulu k MX69V když CV61 = 1když CV61 = 2

CV61 = 11 nebo 12 NE pro MX621
FA12 FA11 FA10 FA9 FA8 FA7 FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.

vzad
sv.

vpřed

F0 33 7 6 5 4 3 2 1 0 ••••
F0 34 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0
F1 35 7 6 5 4 3 2 1 0
F2 36 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F3 •••• ••••
F4 38 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F5
F6 •••• ••••
F7 ••••
F8 42 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F9 43 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0

F10 44 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F11 45 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F12 46 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0
směrový bit ••••

Typická aplikace: F3(FA9): zvuky zap/vyp F7(FA8): zvon F6(FA7): píšťala
při připojení externího (většinou staršího) zvukového modulu k MX69V když CV61 = 1když CV61 = 2

CV61 = 1, 2, 11, 12 je podobné normálnímu přiřazení funkcí NMRA (tedy CV61 = 0), ale

…ovládání výstupu FA1 buď (když CV61 = 1, 11) pomocí „směrového bitu“, tedy směrem jízdy, ne-
bo (když CV61 = 2, 12) pomocí F7.

…přiřazení funkcí F2, F3, F5 (když CV61 = 1, 2) popř. F6, F3, F7 (když CV51 = 11, 12) k funkčním
výstupům FA7, FA9, FA8, což odpovídá klasickému zapojení externích starších zvukových modulů
(se vstupy pro píšťalu, zvon, zap/vyp).

CV61 = 3 nebo 4 NE pro MX621
FA12 FA11 FA10 FA9 FA8 FA7 FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.

vzad
sv.

vpřed

F0 33 7 6 5 4 3 2 1 0 ••••
F0 34 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0
F1 35 7 6 5 4 3 2 1 0
F2 36 •••• 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0

F3 P •••• ••••
F3 Z •••• ••••
F4 38 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F5 ••••
F6
F7 ••••
F8 42 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F9 43 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0

F10 44 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F11 45 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F12 46 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0
směrový bit ••••

Typická aplikace: F3(FA9): zvuky zap/vyp F5(FA8): zvon F2(FA7): píšťala
při připojení externího (většinou staršího) zvukového modulu k MX69V když CV61 = 1když CV61 = 2

CV61 = 13 nebo 14 NE pro MX621
FA12 FA11 FA10 FA9 FA8 FA7 FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.

vzad
sv.

vpřed

F0 33 7 6 5 4 3 2 1 0 ••••
F0 34 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0
F1 35 7 6 5 4 3 2 1 0
F2 36 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0

F3 P •••• ••••
F3 Z •••• ••••
F4 38 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F5
F6 •••• ••••
F7 ••••
F8 42 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F9 43 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0

F10 44 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F11 45 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F12 46 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0
směrový bit ••••

Typická aplikace: F3(FA9): zvuky zap/vyp F7(FA8): zvon F6(FA7): píšťala
při připojení externího (většinou staršího) zvukového modulu k MX69V když CV61 = 13        když CV61 = 14

CV61 = 3, 4, 13, 14 jsou identická jako přiřazení na předchozí stránce (CV61 = 1, 2, 11, 12), ale
navíc se směrově závislou funkcí F3 , která spíná podle směru jízdy výstupy FA3 popř. FA6 (ty-
pické použití pro červená zadní světla).
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CV61 = 5 pop ř. CV61 = 15 NE pro MX621

přídavné funkční výstupy na
MX69V a MX690V

druhý konektor

funkční výstupy
na všech MX69 / MX690

první konektor

N
M

R
A

 fu
nk

ce

C
V

čísel-
né
tla-
čítko
na

ovla-
dači

ZIMO

FA12 FA11 FA10 FA9 FA8 FA7 FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.
vzad

sv.
vpřed

F0 33
1 (L)

vr 7 6 5 4 3 2 1 0 ••••

F0 34
1 (L)

rü 7 6 5 4 3 2 1 •••• 0

F1 35 2 7 6 5 4 3 2 •••• 1 0
F2 36 3 •••• 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F3 4 vr •••• ••••
F3 4 rü •••• ••••
F4 5 vr ••••
F4 5 rü ••••
F5 6 •••• ••••
F6 7 ••••
F7 8 ••••
F8 42 U-9 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F9 43 U-1 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0

F10 44 U-2 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F11 45 U-3 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F12 46 U-4 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0
směrový bit

CV61 = 15 CV61 = 5

CV61 = 5, 15 pro elektrické a motorové lokomotivy, kde čelní osv ětlení, zadní sv ětla a osv ětlení
stanovišt ě strojvedoucího je sm ěrově závislé  a vždy spínané jedním tlačítkem (F3 a F4). Zapo-
jené v tomto přiřazení jsou i funkce F2, F5 (když CV61 = 5) nebo F6, F7 (když CV61 = 15) na vý-
stupy FA7, FA8 (přednostně pro píšťalu a zvon u starších externích zvukových modulů. Toto přiřa-
zení bylo převzato od předchůdců MX69 – MX65 a MX66.

Viz pravý sloupec této stránky:

CV61 = 6 pro švýcarské elektrické a motorové lokomotivy se zapoj ením;  přes F3 se rozhoduje,
zda jako zadní světlo má být jedno bílé nebo dvě červená světla.

Funkční výstupy FA1 a FA4 jednotlivě spínány (pomocí směrového tlačítka a F4);

CV61 = 6 NE pro MX621

přídavné funkční výstupy na
MX69V a MX690V

druhý konektor

funkční výstupy
na všech MX69 / MX690

první konektor

N
M

R
A

 fu
nk

ce

C
V

čísel-
né
tla-
čítko
na

ovla-
dači

ZIMO

FA12 FA11 FA10 FA9 FA8 FA7 FA6 FA5 FA4 FA3 FA2 FA1 sv.
vzad

sv.
vpřed

F0 33
1 (L)

vr •••• ••••

F0 34
1 (L)

rü •••• ••••
F0 vpřed když F3 vyp ••••
F0 vzad když F3 vyp ••••
F1 35 2 7 6 5 4 3 2 1 0
F2 36 3 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F3 4 vr •••• ••••
F3 4 rü •••• ••••
F4 5 vr ••••
F4 5 rü ••••
F5 6 ••••
F6 7 ••••
F7 8 ••••
F8 42 U-9 7 6 5 4 3 •••• 2 1 0
F9 43 U-1 7 6 5 4 •••• 3 2 1 0

F10 44 U-2 7 6 5 •••• 4 3 2 1 0
F11 45 U-3 7 6 •••• 5 4 3 2 1 0
F12 46 U-4 7 •••• 6 5 4 3 2 1 0
směrový bit ••••

Procedura přiřazení funkcí s CV61 = 98:

Touto procedurou získáváte více volnosti pro přiřazení funkčních výstupů k funkcím (= funkčním
tlačítkům na ovladači), než by bylo možné nastavením proměnných na pevné hodnoty. Provedení
procedury přiřazení funkcí vyžaduje ale určitý čas a určitou „pozornost“ ze strany uživatele.

Aktivace, příprava: Směr jízdy nastavit na „vpřed“, všechny funkce vypnout; lokomotiva je na hlavní
koleji (tedy ne na programovací koleji); celá procedura proběhne v „provozním módu“ („on-
the-main“)

� CV61 = 98 Zápisem hodnoty „98“ do CV61 (v provozním módu) začne vlastní proces přiřazení.

Dekodér se nyní nachází ve speciálním programovacím módu, který se ukončí teprve po provedení
celé programovací procedury do konce a odebráním lokomotivy z kolejí (vypnutí napájení).
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� Dekodér je připraven k registraci první informace pro přiřazení, totiž pro stisknutí funk čního tla-
čítka F0 ve sm ěru jízdy „vp řed“ .

Funkční výstupy (může jich být libovolně mnoho), které mají být spínány funkcí F0 při směru
vpřed, se zapnou pomocí funkčních tlačítek (tedy podle požadavků FLf, FLr, F1, F2,… F12).

Protože pro funkční výstupy FLf a FLr je k dispozici jen jedno tlačítko (F0), musí být požadovaná
konfigurace pro tyto výstupy zvolena opakovaným stisknutím tlačítka F0 (které střídavě spíná
osvětlení vpředu a vzadu).

Uložení přiřazení proběhne stisknutím tla čítka pro sm ěr.

� Tím je dekodér připraven pro další informaci o přiřazení, totiž pro tlačítko F0 „vp řed“ .

Další kroky přiřazení vit výše! Uložení opět tlačítkem pro sm ěr.

� Atd. pro všechna funk ční tlačítka (28 kombinací funkce – směr)!

� Poté, co bylo přiřazeno poslední funkční tlačítko (F12 „vzad“), zapnou se pro potvrzení funkční
výstupy FLf a FLr, tzn. svítí čelní osvětlení na obou stranách.

� Právě provedená přiřazení budou automaticky aktivována a CV61 nastaveno na „99“

Deaktivace:

CV61 = 0...97 (tedy libovolná hodnota kromě 98 a 99). Tím je přiřazení funkcí deaktivováno, nadále
platí přiřazení funkcí podle CV33 až 46 nebo CV61, pokud bylo nastaveno na hodnotu mezi 1 a 7.
Přiřazení, provedené procedurou, zůstane ale v dekodéru uloženo.

Opětovná aktivace (s již existujícími daty):

CV61 = 99 Reaktivace přiřazení,m provedených výše popsanou procedurou.

UPOZORNĚNÍ:

„Efekty“ (americké světelné efekty, odpojovač, softstart aj.) lze použít i společně s tímto způsobem přiřazení funk-
cí. CV125, 126 atd. se vztahují vždy přímo na funkční výstupy.

Pro lepší srozumitelnost seznam funkčních tlačítek v pořadí definování:

  1. F0 vpřed   2. F0 vzad   3. F1 vpřed   4. F1 vzad
  5. F2 vpřed   6. F2 vzad   7. F3 vpřed   8. F3 vzad
  9. F4 vpřed 10. F4 vzad 11. F5 vpřed 12. F5 vzad
13. F6 vpřed 14. F6 vzad 15. F7 vpřed 16. F7 vzad
17. F8 vpřed 18. F8 vzad 19. F9 vpřed 20. F9 vzad
21. F10 vpřed 22. F10 vzad 23. F11 vpřed 24. F11 vzad 25
25. F12 vpřed 26. F12 vzad

Tip: Směrově závislá zadní světla pomocí efektových CV:
Normálně (podle „přiřazení funkcí“ NMRA) je směrově závislá uvažována pouze funkce F0, tzn. při-
řazena podle směru jízdy čelnímu osvětlení „vpředu“ nebo „vzadu“. Všechny funkce F1…F12 (a
dále) jsou naopak používány jen jako směrově nezávislé.

Efektová CV125…132, 259. 160 (viz kapitola „Efekty funkčních výstupů“), které jsou vždy přiřazeny
jednomu funkčnímu výstupu (až FA8), umožňují naopak funkční závislost dalších funkcí. Pro toto
použití jsou v efektových CV použity jen směrové bity (0, 1), zatímco vlastní efektové bity zůstávají
prázdné (tedy 0).

PŘÍKLAD 1: Na funkční výstupy FA1, FA2 jsou připojena červená zadní sv ětla vpředu popř. vza-
du, obě mají být spínána tlačítkem F1, ale také se měnit se směrem jízdy. Pro tento účel se

nastaví CV35 = „12“ (tedy pro F1; bit 2 pro FA1 a bit 3 pro FA2), dále

efektová CV127 = „1“ (pro FA1) a CV128 = „2“ (pro FA2)

a tak se sepne FA1 jen při jízdě vpřed, FA2 jen vzad (a jen když je sepnuta funkce F1).

PŘÍKLAD 2: Zadní světla nemají být jako v prvním příkladě spínána směrově závisle a odděleně od
čelního osvětlení, ale mají být světla na obou stranách (platí vždy pro bílá a červená) spínána ne-
závisle na sobě pomocí F0 popř. F1 (podle toho, zda na příslušné straně jsou připojeny vozy) –
„jednostranná zm ěna světel“.

Toto lze provést následujícím způsobem:

Připojení: bílá světla vpředu na funkční výstup „světla vpředu“ /
červená světla vpředu na funkční výstup FA2 /
bílá světla vzadu na funkční výstup FA1 /
červená světla vzadu na funkční výstup „světla vzadu“(!).

CV33 = 1 a CV34 = 8 (bílá světla vpředu „normálně“, červená světla vpředu na F0 vzad!),
CV35 = 6 (jak bílá tak i červená světla vzadu na F1!)

CV126 = 1 / CV127 = 2
(směrová závislost pro bílá a červená světla vzadu pomocí efektových CV).

Alternativní možnosti:

- použití přiřazovací procedury CV61 = 98; viz výše!

- CV107, 108 pro „jednostranné“ potlačení světel, viz dále!

3.16 „Jednostranné potlačení světel“

Toto je další možnost (nově od verze sw 30.7) pro splnění častého přání, čelní a další světla na
jedné straně lokomotivy společně zhasnout jedním tlačítkem (většinou na straně vlaku, tedy tam,
kde jsou k lokomotivě připojeny vozy).

CV označení rozsah default popis

107

vypnutí světel (tzn.
„světla vpředu“ A
navíc definovatel-
ný funkční výstup)

na straně stano-
viště 1 (vpředu)

0 – 255 0

Hodnota tohoto CV se vypočítá následovně:

Číslo funkčního výstupu (FA1…FA28) × 32
+ číslo funkčního tlačítka (F1, F2,…F28)
� hodnota CV107.

Funkční tlačítko: každé tlačítko (F1…F28), jímž mají
být zhasnuta VŠECHNA světla na straně stanoviště
1, tedy výstup „světla vpředu“ A

funkční výstup např. zadní světla na této straně.

108 stanoviště 2
(vzadu)

0 – 255 0 Jako CV107, ale pro opačnou stranu lokomotivy.
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3.17 Přiřazení vstupů ZIMO  (NE pro MX621)

Pomocí „přiřazení vstupů“ lze odstranit omezení přiřazení funkcí NMRA (jen 12 funkčních tlačítek, a
vždy jen jedna možnost z 8 funkčních výstupů k jednotlivému funkčnímu tlačítku). Kromě toho mo-
hou být použitá funkční tlačítka (= externí funkce ) rychle přizpůsobena požadavkům uživatele, a to
společně pro funkční výstupy a zvukové funkce bez toho, že by se musela měnit interní p řiřazení
funkcí , zejména beze změny zvukových projektů:

CV400…428

CV označení rozsah default popis

400

přiřazení vstupů
pro interní F0

tzn. které funkční tla-
čítko spíná interní

funkci F0?

NE pro MX621

0,

1–28, 29

30–187,

254, 255

0

= 0: Tlačítko F0 (tzn. F0 z paketu DCC) bude předáno
na interní F0 (1:1).

= 1: Tlačítko F1 bude předáno na interní F0.
…
= 28: Tlačítko F28 bude předáno na interní F0.
= 29: Tlačítko F0 bude předáno na interní F0.
= 30: Tlačítko F1 na interní F0, jen při jízdě vpřed.
…
= 57: Tlačítko F28 na interní F0, jen při jízdě vpřed.
= 58: Tlačítko F0 na interní F0, jen při jízdě vpřed.
= 59: Tlačítko F1 na interní F0, jen při jízdě vzad.
…
= 86:Tlačítko F28 na interní F0, jen při jízdě vzad.
= 87 Tlačítko F0 na interní F0, jen při jízdě vzad.
= 101 Tlačítko F1 – invertovaně na interní F0.
…
= 187 Tlačítko F0 – invertovaně na interní F0, při jízdě

vzad.
= 254 Směrový bit na interní F0, při jízdě vpřed.
= 255 Směrový bit na interní F0, při jízdě vzad.

401

-

428

přiřazení vstupů
pro interní

F1…F28

0,

1– 28,
29,

30–255

0
Jako přiřazení vstupů viz výše, ale například:

CV401 = 0: tlačítko F1 na interní F1
= 1: tlačítko F1 na interní F1,   atd.

3.18 Stmívání a tlumení, směrový bit a výstupy

Funkční zařízení nesmějí být často provozována s plným napětím v kolejích, například žárovky na
18 V, pokud je napětí v kolejích až 24 V (u velkých měřítek obvyklé). Nebo má být jednoduše redu-
kován jas.

Nejlepší řešení pro tyto případy je připojení plus pólu takových zařízení na nízké napětí pro funkce
dekodéru, viz kapitola „Montáž a připojení“. Toto napětí je navíc stabilizováno, tzn. nekolísá
s napětím v kolejích (zatížení atd.).

Jako náhradní řešení nebo navíc (stmívání funguje nejen, když je spotřebič připojen k plus pólu
s plným napájecím napětím, ale i relativně k nízkému napětí) je k dispozici redukce napětí pomocí
stmívání PWM (pulsně-šířková modulace), s

CV60,

které definuje poměr spínání PWM. Samozřejmě je tento způsob redukce napětí zajímavý i proto,
neboť je pomocí CV60 lehce nastavitelný.

� POZOR: Žárovky s jmenovitým napětím do cca 12 V mohou být pomocí PWM napájeny bez
poškození, i když je napájecí napětí výrazně vyšší; ne ale žárovky na např. 5 V nebo 1,2 V; tyto
musejí být připojeny místo k „normálnímu“ plus pólu dekodéru k nízkému napětí pro funkce, viz ka-
pitola „Montáž a připojení“.

� LED naopak potřebují sice v každém případě předřadný rezistor, ale pokud tento je navržen
na např. 5 V, je stmívání PWM i při napájecím napětí 25 V dostačující (v tomto případě bude nasta-
vení CV60 = 50, tedy redukce na pětinu).

Generelně působí CV60 na všechny funkční výstupy. Pokud má být působení omezeno jen na ur-
čité výstupy, použijí se CV pro masky stmívání, viz tabulka.

CV označení rozsah default popis

60

stmívání funkčních
výstupů =

redukce napětí
funkčních výstupů

pomocí PWM

zásadně platí pro
všechny funkční

výstupy

0 – 255 0

Redukce efektivního napětí na funkčních výstupech
pomocí PWM (pulsně-šířkové modulace); tím může
být např. redukován jas žárovek.

PŘÍKLADY HODNOT:

CV60 = 0: (nebo 255) plné napájení
CV60 = 170: dvoutřetinový jas
CV60 = 204: 80% jas

114

maska stmívání 1

=

vyloučení určitých
funkčních výstupů

ze stmívání dle
CV60

viz také
pokračování

v CV152

bity
0 – 7

0

Zadání těch funkčních výstupů, na kterých nemá  být
nastaveno snížené napětí PWM (jas) dle CV60, ale pl-
né napětí použitého plus pólu, tedy napájecí napětí
nebo nízké napětí pro funkce.

bit 0  -  pro čelní osvětlení vpředu,
bit 1  -  pro čelní osvětlení vzadu,
bit 2  -  pro funkční výstup FA1,     bit 3  -  FA2,
bit 4  - pro funkční výstup FA3,      bit 5  -  FA4,
bit 6  - pro funkční výstup FA5,      bit 7  -  FA6

příslušný bit = 0: výstup bude – je-li zapnut – napájen
sníženým napětím dle CV60.

příslušný bit = 1: výstup je ze stmívání vyjmut, tzn. má
být napájen – pokud je zapnut – plným napětím.

PŘÍKLAD:
CV114 = 60: FA1, FA2, FA3, FA4 nebudou  stmívány,

tzn. redukováno bude jen čelní osvětlení.

152

maska stmívání 2

=

vyloučení určitých
funkčních výstupů

ze stmívání dle
CV60

pokračování
CV114

a FA3, FA4 jako
směrové výstupy

bity
0 – 5

a

bit 6,

bit 7

0

0

…pokračování CV114.

bit 0  -  pro funkční výstup FA7,
bit 1  -  pro funkční výstup FA8,
bit 2  -  pro funkční výstup FA9,
bit 3  -  pro funkční výstup FA10,
bit 4  -  pro funkční výstup FA11,
bit 5  -  pro funkční výstup FA12.

bit 6 = 0: „normálně“
= 1: „směrový bit“ na FA3, FA4, tzn.

FA3 bude zapnut, když je směr vzad
FA4 bude zapnut, když je směr vpřed
(„normální“ přiřazení pro FA3, FA4 neplatí).
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Dálková světla / tlumení světel pomocí masky zhasínání
Jako „tlačítko tlumění“ může být definováno jedno z funkčních tlačítek F6 (CV119) nebo F7
(CV120). Podle potřeby mohou být určité výstupy ztlumeny při zapnuté nebo vypnuté funkci (bit 7,
invertované působení).

CV označení rozsah default popis

119

maska tlumení F6

=

přiřazení funkč-
ních

výstupů jako
(např.)

tlumené / dálkové
světlo

POZOR:

Při určitých nasta-
veních CV154

(„speciální konfi-
gurace výstupů“)
se mění význam
CV119, 120, tzn.
pak již ne maska

tlumení

bity
0 – 7 0

Zadání těch funkčních výstupů, které mají při zapnuté
funkci F6 přejít do ztlumeného stavu (jas dle CV60)

Typické použití dálkové / tlumené světlo.

bit 0  -  pro čelní osvětlení vpředu,
bit 1  -  pro čelní osvětlení vzadu,
bit 2  -  pro funkční výstup FA1,
bit 3  -  pro funkční výstup FA2,
bit 4  -  pro funkční výstup FA3,
bit 5  -  pro funkční výstup FA4.

příslušný bit = 0: výstup netlumený,

příslušný bit = 1: výstup má po stisknutí F6 ztlumit na
hodnotu dle CV60.

bit 7 = 0: normální působení F6.
= 1: působení F6 invertováno.

PŘÍKLAD:

CV119 = 131: čelní osvětlení má pomocí F6 přepínat
mezi tlumenými a dálkovými světly (F6 = 1).

120 maska tlumení F7 bity
0 – 7

Jako CV119, ale s F7 jako funkcí ztlumení.

„Druhá hodnota stmívání“ pomocí CV pro spřáhlo

Pokud redukce napětí, nastavitelná pomocí CV60 nepostačuje, nebo je pro jiné funkční výstupy
potřeba jiná hodnota a funkce spřáhel není ve vozidle použita, může být „CV pro spřáhlo“

CV115
použito jako alternativní nastavení jasu. Příslušné funkční výstupy musejí mít v jenom z

CV125…132, 159, 160
přiřazen kód efektu „ovládání spřáhla“ (kapitola „Efekty pro funkční výstupy“).

CV označení rozsah default popis

115

(ovládání spřáhla
čas zapnutí

nebo

druhá hodnota
stmívání

0 – 9 0

Účinné, pokud je v CV125…132, 159, 160 nastaven
funkční efekt „odpojení“ (tedy hodnota „48”):

Desítky = 0 při použití jako hodnota stmívání

Jednotky (0 až 9): Redukce napětí PWM (0 až 90%)

127

-

132

159

160

Efekty

na FA1, FA2, FA3,
FA4, FA5, FA6

na FA7, FA8

0

0

= 48 při použití jako hodnota stmívání
127 � FA1 128 � FA2
129 � FA3 130 � FA4
131 � FA5 132 � FA6

159 � FA7 160 � FA8

3.19 Efekt blikání

„Blikání“ je vlastně světelný efekt jako všechny ostatní, které jsou shrnuty v CV od 125,
z historických důvodů byla pro něj ale použita vlastní CV117, 118.

CV označení rozsah default popis

117

blikání funkčních
výstupů dle

CV118
maska blikání

0 – 99 0

Poměr impuls/mezera pro blikání:
Desítky čas zapnutí / jednotky čas vypnutí
            = 100 ms,   1 = 200 ms,    , …,   9 = 1 s
PŘÍKLAD:
CV17 = 55: stejnoměrné blikání v taktu 1 s, tzn. iden-

tická čas zapnutí a vypnutí.

118

maska blikání

=

přiřazení
funkčních výstupů
k rytmu blikání dle

CV117

bity
0 – 7 0

Zadání těch funkčních výstupů, které mají v zapnutém
stavu blikat.

bit 0  -  pro čelní osvětlení vpředu,
bit 1  -  pro čelní osvětlení vzadu,
bit 2  -  pro funkční výstup FA1, bit 3 = …FA2
bit 4  -  FA3,      bit 5  -  pro funkční výstup FA4.

příslušný bit = 0: výstup nemá blikat,
příslušný bit = 1: výstup má – je-li zapnut - blikat.

bit 6 = 1: FA2 má blikat inverzně!
bit 7 = 1: FA4 má blikat inverzně!

(takto lze získat střídavé blikání)

PŘÍKLADY:

CV118 = 12: funkční výstupy FA1 a FA2 jsou určeny
pro blikající žárovky.

CV118 = 168: výstupy FA2 a FA4 mají blikat střídavě,
jsou-li oba zapnuty

3.20 F1 – řetězec pulsů (použití se starými výrobky LGB)

112
speciální

konfigurační bity
ZIMO

0 – 255

4 =
00000100

(tedy bity
4 a 7 = 0)

…

bit 3 = 0: mód 12 funkcí
        = 1: mód 8 funkcí

bit 4 = 0: bez příjmu řetězce pulsů
        = 1: příjem řetězce pulsů (staré systémy LGB)
…

bit 7 = 0: bez vytváření řetězce pulsů
        = 1: vytváření řetězce pulsů pro zvuk. modul LGB
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3.21 Efekty pro funkční výstupy
(americké a jiné světelné efekty, generátor kouře, spřáhla aj.)

Celkem 10 funkčním výstupům lze přiřadit „efekty“; toto se provede pomocí

CV125, 126, 127…132, 159, 160
pro světla vpředu, světla vzadu, FA1…FA6 , FA7 , FA8

Hodnoty, které mohou být programovány do efektových CV, sestávají z

vlastního 6-bitového kódu efektu a 2-bitového směrového kódu
bity 1, 0 = 00: směrově nezávislé (působí vždy)
              = 01: působí jen při jízdě vpřed (+ 1)
              = 10: působí jen při jízdě vzad (+ 2)

bity 7…2 = 000000xx bez efektu + směr = (0), 1, 2 (směrově nezávislé, vpřed, vzad)
= 000001xx Mars light + směr = 4, 5, 6 (směrově nezávislé, vpřed, vzad)
= 000010xx Random Flicker + směr = 8, 9, 10 (…, …, …)
= 000011xx Flashing headlight + směr = 12, 13, 14 …
= 000100xx Single puls strobe + směr = 16, 17, 18
= 000101xx Double puls strobe + směr = 20, 21, 22
= 000110xx Rotary beacon simul + směr = 24, 25, 26
= 000111xx Gyralite + směr = 28, 29, 30
= 001000xx Ditch light type 1, right + směr = 32, 33, 34
= 001001xx Ditch light type 1, left + směr = 36, 37, 38
= 001010xx Ditch light type 2, right + směr = 40, 41, 42
= 001011xx Ditch light type 2, left + směr = 44, 45, 46
= 001100xx ovládání spřáhla: omezení času/napětí v CV115,

automatické poodjetí při rozpojení v CV116
= 48, 49, 50

= 001101xx „Soft start“ = pomalé rozsvícení funkčního výstupu = 52, 53, 54
= 001110xx Automatická brzdová světla pro tramvaje, dosvit v klidovém stavu měnitelný, čas do-

svitu viz CV63.
= 56, 57, 58

= 001111xx Automatické odpojení funkčního výstupu při jízdním stupni > 0 (např. zhasnutí osvětle-
ní stanoviště za jízdy).

= 60, 61, 62

NE pro MX621 = 010000xx Automatické odpojení funkčního výstupu po 5 min. (např. pro ochranu generátoru kou-
ře před přehřátím).

= 64, 65, 66

- “ - = 010001xx jako nahoře, ale automatické odpojení po 10 min. = 68, 69, 70
- “ - = 010010xx Vytvá ření kou ře v závislosti na rychlosti nebo zatížení pro PARNÍ lokomotivy  podle

CV137 – 139 (předehřev v klidovém stavu, silný kouř při rychlé jízdě nebo zatížení).
Automatické odpojení podle CV353; po odpojení opětovné zapnutí jen novým sepnu-
tím funkce.

= 72, 73, 75

- “ - = 010100xx Vytvá ření kou ře v závislosti na stavu jízdy pro MOTOROVÉ lokomotivy  podle CV137
– 139 (předehřev v klidovém stavu, silný ráz kouře při startu zvuku motoru a při zrych-
lení). Odpovídající řízení ventilátoru na výstupu pro ventilátor. Automatické odpojení
podle CV353; opětovné zapnutí jen novým sepnutím funkce.

= 80, 81, 82

� Efektová CV jsou i bez efektu  (tedy kód efektu 000000) vhodná pro

směrovou nezávislost funkčních výstupů
PŘÍKLAD: CV127 = 1, CV128 = 2, CV35 = 12 (FA1, FA2 směrově nezávislé, spínatelné tlačítkem
F1).

CV označení rozsah default popis

125
1

americké světelné
a jiné efekty

spřáhlo, generátor
kouře aj.

na

funkční výstup
„světla vpředu”,

nastavení a modi-
fikace efektů po-

mocí

CV62, 63, 64 a

CV115, 116
(pro spřáhlo)

0

bity 1,0 = 00: směrově nezávislé (účinné vždy)
             = 01: účinné jen při jízdě vpřed
             = 10: účinné jen při jízdě vzad

POZOR v případě CV125 nebo 126: CV33, 34 („přiřa-
zení funkcí“ pro F0, vpřed a vzad) musejí být přizpů-
sobena, aby s nimi souhlasila výše uvedená směrová
závislost.

bity 7, 6, 5, 4, 3, 2   = kód efektu

PŘÍKLADY (hodnota efektu, která se programuje do CV125)
Mars light, jen vpřed - 00000101 = „5“
Gyralite, nezávisle na směru - 00011100 = „28“
Ditch type 1 left, jen vpřed - 00100101 = „37“
ovládání sp řáhla - 00110000 = „48“
Soft-Start pro výstup - 00110100 = „52“
automatická brzdová sv ětla - 00111000 = „56“
aut. zhasnutí stanoviště - 00111100 = „60“
gen. kouře závislé na rychlosti/zátěži - 01001000 = „72“
gen. kouře dieselu záv. rych./zátěž - 01010000 = „80“

126

Efekty

na funkčním
výstupu

„osvětlení vzadu”

0 jako CV125

127

-

132

Efekty

na FA1, FA2, FA3,
FA4, FA5, FA6

od FA3 ne pro
MX621

0

jako CV125
127 � FA1 128 � FA2
129 � FA3 130 � FA4
131 � FA5 132 � FA6

159
160

Efekty

na FA7, FA8
0 jako CV125

159 � FA7 160 � FA8

62 modifikace
světelných efektů

0 – 9 0 Změna minimální hodnoty stmívání.

63

modifikace
světlených efektů

nebo

dosvit brzdových
světel

0 – 99

0 – 255

51

Desítky: změna času cyklu pro efekty
      (0 – 9, defaultně 5), popř.
      stmívání při 001101 (0 – 0,9 s)

Jednotky: prodloužení dosvitu

V případě brzdových světel (kód 001110xx v CV125
    nebo 126 nebo 127…): dosvit v desetinách s (tedy
    rozsah do 25 s) v klidu po zastavení.

64 modifikace
světelných efektů

0 – 9 5 Modifikace času vypnutí postranních světel.

353
automatické

odpojení generá-
toru kouře

0 – 255

=

0-106 min

0

Pro efekty „010010xx“ nebo „010100xx“ (generátor kouře):
ochrana proti přehřátí: odpojení por 1/2 min. až cca 2 hod.

= 0: bez automatického odpojení
= 1 až 155: automatické odpojení po 25 s / jednotku

                                                                           
1 Speciální upozornění k postranním světlům: Tato jsou aktivní, jen je-li zapnuto čelní osvětlení (F0) a funkce F2; to odpovídá ame-
rické předloze. „Postranní světla“ fungují jen tehdy, jsou-li nastaveny odpovídající bity v CV33 a 34 (definice v CV125 – 128 není do-
stačující, ale nutná navíc). Příklad: Pokud jsou postranní světla definována pro FA1 a FA2, musejí být nastaveny bity 2, 3 v CV33, 34
(v tomto případě CV33 = 00001101, CV34 = 00001110).
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3.22 Konfigurace generátorů kouře (NE pro MX621)

Na příkladu generátoru kouře „Seuthe“ 18 V:
Kromě jednoduchého zapnutí a vypnutí přes libovolný funkční výstup existuje možnost vytvořit zá-
vislost intenzity  vytváření kouře na klidu  nebo jízdě a zrychlení .

K tomu se generátor kouře připojí k jednomu z funkčních výstupů FA1…FA6 (ne FA7, FA8);
v „efektovém CV“, příslušejícím tomuto výstupu, se naprogramuje efekt vytváření kouře pro parní
lokomotivu (kód efektu „72“) nebo motorovou lokomotivu („80“).

Pro příslušný výstup pak platí „křivka pro generátor kouře“ z CV137, 138, 139; tato musejí být
BEZPODMÍNEČNĚ naprogramována, jinak je kouř trvale vypnutý.

PŘÍKLAD – typická křivka pro napětí v kolejích 20 V, generátor kouře na plné napětí (18 V):
CV137 = 70 .. 90: Toto způsobí v klidu slabý proud kouře.
CV138 = 200: Od jízdního stupně 1 (tedy již od nejnižší rychlosti) bude generátor kouře pracovat

s výkonem cca 80%; tedy relativně hustý kouř.
CV139 = 255: Při zrychlení bude generátor kouře napájen na plno, hustý kouř.

CV označení rozsah default popis

137

138

139

křivka pro
generátor kouře

na jednom
z FA 1 – 6

NE pro MX621

PWM v klidu

PWM za jízdy

PWM zrychlení

0 – 255

0 – 255

0 – 255

0

0

0

Účinný, pokud v jednom z CV137 – 139 je definován
jeden z efektů „generování kouře“ (tedy „72“ nebo
„80“):

Pomocí tří hodnot v CV137 – 139 bude definována
křivka pro příslušný funkční výstup (FA1…FA8, dále
označen jako FAx).

CV137: PWM výstupu FAx v klidu

CV138: PWM výstupu FAx při konstantní jízdě

CV139: PWM výstupu FAx při zrychlení

Kouření synchronní s rázy páry nebo typické pro diesel s „USA Trains USAR22-454“:
Se zabudovaným ventilátorem budou rázy kouře synchronizované s rázy páry, popř. stavem jízdy
bez toho, že by byla nutná jakákoli přídavná elektronika.

Topné těleso generátoru kouře bude – jak bylo popsáno na příkladu „Seuthe“ – připojeno na
FA1…FA8 a konfigurováno, tzn. příslušné efektové CV = 72 (pára) popř.= 80 (motor).

Ventilátor bude připojen na výstup FA4 (u MX620-MX632 a MX646 FA2); viz kapitola „Montáž a
připojení“, podkapitola „Speciální připojení pro generátor kouře“.

Kromě toho musejí (mají být) naprogramována následující CV:
CV137, 138, 139 = 60, 90, 120: (DŮLEŽITÉ) Topné těleso generátoru kouře „USA-Trains“ je určeno na max. 9 V,

proto musí být napětí na funkčním výstupu omezeno, což se děje prostřednictvím příslušně přizpůsobené
křivky (tedy CV137, 138, 139). Výše uvedené hodnoty mohou být v určité míře přizpůsobeny podle potřeby
a napájecího napětí.

CV353 = ... například 10; automatické odpojení generátoru kouře (v příkladu „10“: 250 s).

CV351, 352 = … (jen pro motorové lokomotivy, tedy pokud kód efektu „80“ v efektovém CV pro FA1…FA8); tím je
nastaveno PWM pro ventilátor pro stavy start motoru (default: maximum) a jízda (default: poloviční síla);
viz tabulka CV.

CV355 = ... (parní, motorové lokomotivy) PWM ventilátoru v klidovém stavu (aby vytvářel minimální kouř).

3.23 Konfigurace elektrických spřáhel

„Systém KROIS” a „systém ROCO“
Pokud jen jednomu z funkčních výstupů (nebo dvěma) FA1…FA6 (ne FA7, FA8) přiřazen efekt
„ovládání spřáhle“ (CV127 pro FA1 atd.), provedou se nastavení pro ovládání spřáhla a celý proces
odpojení pomocí

CV115 a CV116
Jde přitom o omezení doby zapnutí (ochrana před přehřátím), definice případného přídržného na-
pětí (systém „ROCO“), jakož i o automatické stlačení a poodjetí.

U „systému Krois ” je doporučeno CV115 = „60“, „70“ nebo „80“ ; to znamená omezení impulsu
spřáhla (s plným napětím) na 2, 3 nebo 4 s; definice zbytkového napětí není pro systém „KROIS“
nutná (proto jednotky „0“).

CV označení rozsah default popis

115

(ovládání spřáhla
čas zapnutí

nebo

CV115
alternativně pou-

žitelné jako „druhá
hodnota stmívání“

(nastavením desítek
na „0“) od 0 do 90%

(podle jednotek)

0 – 99 0

Účinné, pokud je v CV125…132, nastaven funkční
efekt „odpojení“ (tedy hodnota „48”):

Desítky (0 až 9): Časový interval (v s), podle následu-
jící tabulky, během nějž je spřáhlo napájeno plným
napětím:

hodnota:  0       1       2       3       4       5       6       7       8       9
s:           0     0,1   0,2    0,4     0,8     1      2       3      4       5

Jednotky (0 až 9): Zbytkové napětí (0 až 90%) pro na-
pájení spřáhla po zbytek doby zapnutí (pro spřáhlo
ROCO, ne pro KROIS).

116
automatické

poodjetí
při rozpojení

0 – 99,

0 – 199
0

Desítky (0 až 9): Doba, během níž má lokomotiva po-
odjet od vlaku; kódování jako CV115.

Jednotky (0 až 9) = ×4: interní jízdní stupeň pro pood-
jetí (jeho zrychlení dle CV3)

Stovky
     = 0: bez stlačení před poodjetím.
     = 1: stlačení pro odlehčení spřáhla.

PŘÍKLAD:
CV115 = 60 (čas poodjetí 2 s) a
CV116 = 155 (stlačení aktivní, jízdní stupeň 20, 1 s)

Upozornění k automatickému stlačení a poodjetí:
- „Automatické poodjetí“ je aktivováno, pokud není desítková pozice CV116 rovna 0; případně (pokud

CV116 > 100) spojeno s předchozím automatickým stlačením.

- Automatické poodjetí (nebo předchozí automatické stlačení) se zahájí současně s ovládáním spřáhla, ale jen
tehdy, pokud vlak stojí v klidu (ovladač na nule); pokud je vlak ještě v pohybu, zahájí se proces odpojení (a
stlačení a poodjetí), jakmile vlak zastaví.

- Odpojení a poodjetí je ukončeno, pokud je funkce spřáhla vypnuta (tedy příslušné tlačítko – pokud je v momen-
tovém režimu – je uvolněno; nebo – je-li v trvalém režimu – je opětovně stisknuto), nebo pokud uplynuly za-
dané časy (pro spřáhlo v CV115,pro poodjetí v CV116).

- Pokud během procesu odpojení a poodjetí dojde k pohnutí ovladače rychlosti, následuje přerušení procesu.

- Směr jízdy poodjetí odpovídá vždy aktuálně nastavenému směru jízdy, nezohledňuje případně nastavené smě-
rové definice v definici efektu spřáhla.
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3.24 Rozhraní SUSI, logické výstupy (NE pro MX621)

Dekodéry, popsané v tomto návodu (s výjimkou MX621) mají výstupy, které lze alternativně použít
jako rozhraní SUSI, logické výstupy nebo řídicí výstupy pro serva. Tyto výstupy jsou na pájecích
ploškách nebo na konektorech (MTC nebo PluX), viz různé výkresy zapojení od strany 5.

Standardně jsou na těchto výstupech aktivní signály SUSI-Data a Clock, po přepnutí v CV124
(bit 7) nebo v CV181, 182 (viz následující kapitola „Konfigurace řídicích výstupů pro serva“) alterna-
tivní použití.

CV označení rozsah default popis

124

funkce
tlačítka posun:

přepnutí SUSI –
logické výstupy

bity
0 – 4, 6

0

bity 4 – 6, 6: Výběr tlačítka posun (funkce) AKTIVACE
POLOVIČNÍ RYCHLOSTI:

bit 5 = 1 „stejnosměrné zastavovací úseky“

bit 7 = 0: rozhraní SUSI aktivní
        = 1: funkční výstupy místo SUSI

3.25 Konfigurace řídicích výstupů pro serva  (NE pro MX621)

CV označení rozsah default popis

161

protokol
prvovýstupů

NE pro MX621

0 – 3
0

pro
Smart-
servo
RC-1

musí být
nasta-
veno

CV161 =
2!

0

bit 0 = 0: protokol serva s pozitivními impulsy.
= 1: protokol serva s negativními impulsy.

bit 1 = 0: ovládací vodič aktivní jen během pohybu
= 1:  …vždy aktivní (spotřebovává proud, někdy

chvěje, ale drží polohu i při mechanickém  za-
tížení); toto nastavení musí být vždy zvoleno,
když je použito Smart-servo RC-1 (s paměťo-
vým drátem).

bit 2 = 0: v případě dvoutlačítkového ovládání (dle
CV161) se střední polohou, když obě funkce 0.
= 1: v případě dvoutlačítkového ovládání (dle

CV161) běží servo jen během stisknutí tlačít-
ka.

162
servo 1

koncová poloha
vlevo

0 – 255
49

= 1 ms
servopuls

Definice využitelné části celkového rozsahu otáčení
serva.
„Vlevo“ je rozuměno symbolicky; s příslušnými hod-
notami může „vlevo“ být „vpravo“.

163
servo 1

koncová poloha
vpravo

0 – 255 205 Definice využitelné části celkového rozsahu otáčení
serva.

164 servo 1

středová poloha
0 – 255 127 Definice středové polohy pro případ třípolohového po-

užití.

165
servo 1

čas běhu
0 – 255

30

= 3 s

Rychlost přestavovacího pohybu; čas mezi definova-
nými koncovými polohami v desetinách s (tedy rozsah
do 25 s, defaultně 3 s).

166
-

169

170
-

173

174
-

177

Jako výše, ale pro
servo 2

servo 3

servo 4

181
182
183
184

servo 1
servo 2
servo 3
servo 4

přiřazení funkcí

0 – 28

90 – 93

101 -
114

0
0
0
0

= 0: servo mimo provoz

= 1: jednotlačítkové ovládání pomocí F1
= 2: jednotlačítkové ovládání pomocí F2     atd.
= 28: jednotlačítkové ovládání pomocí F28

= 90: servo závislé na směrové funkci vpřed = servo
         vlevo; vzad = vpravo

= 91: servo závislé na klidovém stavu a směru, tzn.
         servo vpravo v klidovém stavu a směru vpřed,
         jinak servo vlevo

= 92: servo závislé na klidovém stavu a směru, tzn.
         servo vpravo v klidovém stavu a směru vzad,
         jinak servo vlevo

= 93: servo závislé na klidovém stavu nebo jízdě, tzn.
          servo vpravo v klidovém stavu, servo vlevo
          za jízdy, nastavený směr neúčinný.

= 101: dvoutlačítkové ovládání F1 + F2
= 102: dvoutlačítkové ovládání F2 + F3      atd.

= 111: dvoutlačítkové ovládání F11 + F12
= 112: dvoutlačítkové ovládání F3 + F6
= 113: dvoutlačítkové ovládání F4 + F7
= 114: dvoutlačítkové ovládání F5 + F8
  (dvoutlačítkové ovládání dle CV161, bit 2)

185
speciální přiřazení
pro lokomotivy na
skutečnou páru

0

= 1: parní lokomotiva s provozem na jedno servo;
rychlost a směr jízdy ovladačem rychlosti, středová
poloha je stůj

= 2: servo 1 proporcionálně s ovladačem rychlosti,
servo 2 na přepínání směru

= 3: jako 2, ale: směrové servo automaticky v nulové
poloze, pokud je jízdní stupeň = 0 a F1 = zap.; při
jízdním stupni > 0 : směrové servo na přepínači
směru.

UPOZORNĚNÍ k CV185 = 2 nebo 3:

Servo 1 se nastavuje pomocí CV162, 163 (koncové
polohy), pomocí odpovídajících hodnot je možná i
změna směru.

Servo 2 se nastavuje pomocí CV166, 167.
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4. Zpětné hlášení – „obousměrná komunikace“
Dekodéry ZIMO všech typů jsou již od počátku DCC vybaveny nějakou formou zpětného hlášení;
toto byl a je významný rozdíl oproti konkurenčním výrobkům.

- Zjiš ťování čísla vlaku ZIMO je v DCC dekodérech zabudováno od roku 1997, již od cca
1990 ve (dnes už nepoužitelném) vlastním datovém formátu ZIMO. Funguje jen v rámci digitálních
systémů ZIMO (MX1,... MX10, MX31ZL, MX32ZL,…) a společně s moduly kolejových obvodů
ZIMO (MX9 a následníci): dekodér vysílá po obdržení jemu adresovaného datového paketu DCC
potvrzovací impulsy, které jsou využity k tomu, že je dekodér v příslušném kolejovém obvodu ro-
zeznán a nahlášen.

- „Obousm ěrná komunikace“ podle „ RailCom“ je připravena
ve všech dekodérech ZIMO od roku 2004; ve velkých dekodérech
MX695, MX696, MX697 od počátku funkční (základní funkce a
průběžné rozšiřování).
„Obousměrná” znamená, že v rámci protokolu DCC není datový tok jen ve směru k dekodéru, ale i v opačném
směru; tedy nejen jízdní povely, funkční povely atd. do dekodérů, ale i hlášení jako potvrzení příjmu, měření
rychlosti, informace o stavu, načítání CV z dekodérů.

Principiální funkce RailCom je založena na tom, že z jinak kontinuálního datového a energetického toku DCC,
tedy z kolejového signálu DCC, který do kolejí posílá systémová centrála (tedy základní přístroj MX1), jsou vy-
střiženy krátké pauzy („Cutouts“, max. 500 mikrosekund), v nichž mají dekodéry čas a příležitost odeslat pár
bytů dat, které jsou vyhodnoceny pevnými detektory.

Pro detailní specifikaci RailCom byla založena „Pracovní skupina RailCom“ (složená z firem Lenz, Kühn, Tams,
ZIMO) s cílem vytvořit jedinou a jednotnou platformu pro aplikace „RailCom“, o což se dříve snažily NMRA
„RPs“ (= Recommended Practices) 9.3.1 a 9.3.2 pro „obousměrnou komunikaci“, ale kvůli pokračujícímu samo-
rozpuštění NMRA „DCC working group“ nedošlo k realizaci.

- K RailCom alternativní proces „ZACK“ vychází z výše zmíněného zjišťování čísla vlaku
ZIMO, tzn. je realizován na základě jeho myšlenky, ale pomocí aktuálních technických prostředků
jde o rozsáhlý systém zpětného hlášení. Rozsah výkonu je stejný nebo v některých oblastech do-
konce větší než u RailCom. Z pohledu uživatele, který nevidí fyzikální podstatu přenosu dat, ale
jen logickou strukturu přenesených dat, není rozdíl oproti RailCom nijak velký. proto jsou následu-
jící popisy platné jak pro RailCom, tak i pro alternativní řešení.

„RailCom“ je zapsaná ochranná známka firmy Lenz Elektronik GmbH.

Pomocí „obousm ěrné komunikace “ podle RailCom nebo podle budoucích alternativních procesů
budou

potvrzována dekodérem přijatá data -
- to zvýší provozní jistotu a „šířku pásma“ systému DCC, neboť potvrzené povely nemusejí být zno-
vu opakovány;

hlášena aktuální data z dekodéru do centrály (do „globálního detektoru“) -
- např. „skutečná“ (změřená) rychlost vlaku, zatížení motoru, kód trasy a polohy, „zásoba paliva“, na
dotaz aktuální hodnoty CV;

zjišťována adresa dekodéru „lokálním detektorem“ -

- připojeným k jednotlivému izolovanému úseku, v budoucnu integrovanému do modulu kolejových
úseků MX9 (následník), bude zjišťovány aktuální polohy vozidel (= zjišťování čísla vlaku), což ale je
možné již dlouhou dobu pomocí vlastního systému zjišťování čísla vlaku ZIMO.

RailCom a/nebo alternativní proces budou trvale rozvíjeny a doplňovány o nové aplikace (což si
samozřejmě vynutí odpovídající update software dekodérů a přístrojů). Dekodéry ZIMO roku 2009
jsou schopny hlásit adresu vozidla v izolovaném úseku (tzv. procesem „Broadcast“ – velmi rychle,
ale jen pro jediné vozidlo v úseku), na dotaz hlásit obsah CV, a hlásit některá data z dekodéru jako
aktuální rychlost v  km/h, zatížení, teplotu dekodéru.

Na straně sytému byl od počátku k dispozici jen cizí výrobek – „Zobrazovač adresy“ LRC120 – „lo-
kální detektor RailCom“ k zobrazení adresy vozidla v kolejovém úseku, od roku 2007 je MX31ZL ja-
ko první digitální centrála od počátku vybavena „globálním detektorem RailCom“.

Ještě v roce 2011 bude ZIMO dodávat nové základní přístroje MX10 s integrovanými detektory pro
RailCom a alternativní proces. Ovladač MX32 (v prodeji od začátku 2011) využívá od začátku funk-
ce zpětného hlášení (zobrazení rychlosti, načtení CV), ty jsou ale k dispozici jen s MX31ZL (do do-
stupnosti MX10).

V dekodérech ZIMO bude RailCom aktivován pomocí

CV29, bit 3 = 1 a CV28 = 3
To je sice defaultně nastaveno; ale některé zvukové projekty defaultní zapnutí RailCom vypínají a
musí být proto znovu zapnut.
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5. Zvuk ZIMO – výběr a programování
���� „Kolekce zvuk ů“  ZIMO v dekodéru je přednostní forma dodávky a specialita zvukového kon-
ceptu ZIMO, která je možná díky velkoryse naplánované kapacitě paměti: vzorky zvuků a paramet-
ry pro více typů vozidel (např. 5) jsou uloženy v dekodéru současně; pomocí výběrové procedury se
z ovladače (tedy bez nahrávání zvuků z počítače) určí, který zvuk má v provozu skutečně zaznít.

Uživatel má přitom volnost sestavit si zvukový obraz pro svou lokomotivu podle vlastní chuti, proto-
že lze kombinovat např. 5 sad zvuků rázů páry s jedním z 10 uložených pískání (nebo i několika
různými na různých tlačítkách), k tomu ještě výběr zvuků zvonů, kompresorů, syčení páry nebo
olejových hořáků, skřípění brzd atd.

„Kolekce zvuků” jako taková je speciální forma „zvukového projektu“ (viz níže) a je rovněž k dispo-
zici na www.zimo.at (v části UPDATE, Decoder) pro stažení a nahrání (pro případ, že dekodér ne-
byl zakoupen se správnou kolekcí).

���� Zvukové projekty ZIMO zdarma („Free D’load“) jsou ke stažení připraveny v databázi zvuk ů
ZIMO na www.zimo.at, zpravidla volitelně v následujících formách:
1) jako projekt „Ready-to-use“:  Jedná se o soubor .zpp , který se po stažení nahraje buď přes
MXDECUP nebo MX31ZL (později MX10) s pomocí „ZIMO Rail Center“ ZIRC  nebo přes MX31ZL a
USB-sticku (později MX10 a karta SD) přímo do zvukového dekodéru ZIMO. Všechna přiřazení, pa-
rametry a hodnoty CV, obsažené v projektu, se rovněž nahrají; změna přiřazení funkcí před nahrá-
ním je v přípravě (červenec 2009).

Po nahrání do dekodéru mohou být mnohá přiřazení a nastavení přizpůsobena individuálním přá-
ním i u projektů „Ready-to-use“ pomocí procedur a CV, popsaných v návodu dekodérů.

2) jako projekt „Full-featured“: Zde se stáhne soubor .zip , který se nenahrává přímo do dekodé-
ru, ale rozbalí a zpracuje se pomocí „ZIMO Sound Program“ ZSP . V rámci ZSP mohou být poho-
dlně vytvořena přiřazení a nastavení, mohou být rovněž vyjmuty vzorky zvuků k externímu zpraco-
vání, vytvořeny vlastní zvukové projekty ze stávajících vzorků zvuků atd.

Po zpracování se zvuk nahraje do zvukového dekodéru pomocí ZSP přes MXDECUP nebo
MX31ZL (později MX10). Po nahrání mohou být pro individuální přizpůsobení použity procedury a
CV, popsané v návodu k použití dekodérů, přičemž je rovněž možné uložení nových hodnot do po-
čítače pomocí ZSP.

���� Placené zvukové projekty PROVIDER („Coded Provider “) jsou rovněž k dispozici v databázi
zvuků ZIMO, jsou ale použitelné jen v „kódovaných dekodérech“ , tedy takových, které obsahují
příslušný „nahrávací kód“ . „Kódované dekodéry“ jsou buď jako takové zakoupeny (jsou dražší o
příplatek) nebo se vytvoří dokoupením a zadáním nahrávacího kódu do „normálního“ dekodéru. „Na-
hrávací kód“, který opravňuje k použití všech zvukových projektů určité skupiny (např. všechny zvu-
kové projekty od Heinze Däppena), je dekodérům zadán individuálně, tzn. platí pro jeden určitý de-
kodér, který je označen svým identifika čním číslem . Viz www.zimo.at, část UPDATE, ZIMO Sound
Database.
Projekty „Coded Provider“ jsou vytvořeny externími partnery ZIMO  (v tabulce zvuků označenými ja-
ko „Provider“, např. Heinz Däppen pro Rhätische Bahn a americké parní lokomotivy); tito jsou hono-
rováni z prodeje „nahrávacích kódů“.

���� placené „p řednahrané“ zvukové projekty PROVIDER ; tyto budou do dekodéru nahrány vý-
robcem . K normální ceně dekodéru bude připočten příplatek ve stejné výši jako „nahrávací kód“.

Samozřejmě „předehrané“ zvukové projekty nejsou k dispozici jen jako přechodná náhrada pro na-
hrání s „nahrávacím kódem“, ale na přání pro veškeré zvukové projekty (placené i zdarma).

���� Během provozu může být obraz zvuku přizpůsoben pomocí „inkrementálního programování“ ,
tedy bez zkoušení různých hodnot CV, ale krokovým zvyšováním a snižováním hodnoty lze nasta-
vovat a zjemňovat ,...
- jak má zvuk reagovat na stoupání a klesání nebo zrychlování. Tím lze zvuk rychle přizpůsobit růz-
ným provozním situacím (jízda sólo nebo lokomotiva s těžkým nákladním vlakem...);

- jak mají zvuky vypouštění vody a skřípění brzd doprovázet rozjezd popř. zastavení vlaku; a mno-
ho dalšího.

Výběr lokomotivy pomocí CV265:
(Software a organizace zvuků se bude ještě často měnit… a tedy i význam CV265)

CV označení rozsah default popis

265 výběr typu
lokomotivy

1
2
…

101
102
…

1 nebo
101

parní lo-
komotivy

1

motoro-
vá loko-
motiva

101

= 0, 100, 200: rezervováno pro budoucí použití

= 1, 2…32: Výběr mezi v dekodéru uloženými zvuky
parních lokomotiv v kolekcích zvuků, např. pro lo-
komotivy BR01, BR28, BR50 atd. Jak rázy páry,
tak i ostatní zvuky (pískání, kompresor, zvon,…)
budou přizpůsobeny.

= 101, 102…132: Výběr mezi typy motorových loko-
motiv (pokud je v kolekci více zvuků motorových
lokomotiv).

UPOZORNĚNÍ: Zvuky motorových lokomotiv budou až na další nahrávány jen jako jednotlivé zvuky
(CV265 = 101)

První uvedení zvukového dekodéru do provozu (zvuk. kolekce „evropské páry“):

Ve stavu při dodání jsou již zvoleny typické zvuky vozidla a přiřazeny funkční zvuky, s nimiž lze za-
hájit provoz

funkce F8  – zapnutí/vypnutí
funkční zvuky zůstávají nezávisle na ní aktivní (těmto lze ale pomocí CV311 přiřadit vlastní tlačítko generelního zapnu-

tí/vypnutí); toto může být samozřejmě rovněž F8!

V případě dekodéru s „kolekcí evropských pár“  se jedná o sadu rázů páry dvouválcového stroje
(přičemž četnost rázů odpovídá bez doladění jen zhruba), s automatickými zvuky vypouštění vody a
skřípění brzd a některými náhodnými a klidovými zvuky.

Funkcím  jsou při dodání přiřazeny následující „funkční zvuky“:

    F2 – krátké písknutí                                             F9 – kompresor
         F4 – ventily válců (vypouštění vody,...)                F10 – generátor
              F5 – dlouhé písknutí (hratelné)                            F11 – vodní čerpadlo (= injektor)
                    F6 – zvon, houkačka                F7 – přikládání uhlí nebo olejový hořák
     F0, F1, F3  nejsou defaultně přiřazeny, protože jsou většinou použity pro jiné účely.
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Náhodným generátor ům jsou při dodání přiřazeny následující klidové zvuky:
      Z1 – kompresor                      Z2 – přikládání uhlí                      Z3 – vodní čerpadlo (= injektor)

Spínací vstupy jsou při dodání přiřazeny následovně:

      S1 – písknutí dlouhé                      S1 – nic                                        S3 – detektor náprav

Speciální postup pro uživatele digitálních systém ů ne-ZIMO:
(uživatelé ZIMO MX1 „model 2000“ -EC, -HS mohou tuto půlstranu přeskočit)
Pro výběr a přiřazení vzorků zvuků a rovněž pro další nastavení jsou použity proměnné (CV) 266
až 355. Programování těchto CV není pro moderní systémy „high level“ (jako jsou aktuální digitální
systémy ZIMO) problém, ať už v „servisním módu“ nebo v „provozním módu“.

Mezi uživateli jsou ale četné digitální systémy (částečně ještě ve výrobě), které umějí pracovat jen
s CV do 255 nebo jen do 127 nebo 99.

Protože je tímto omezen i rozsah hodnot pro CV (např. jen 0 až 99 místo 0 až 255), viz CV7!

Pro takové uživatele nabízejí zvukové dekodéry ZIMO možnost přístupu k „vyšším“ CV přes nižší
čísla. Toto se uskutečňuje pomocí „pseudoprogramování“

CV7 = 110   popř.  = 120   popř. = 130,

přičemž následně požadované CV bude přístupné přes číslo o 100 popř. 200 nižší, tedy např.:

pokud není možný programovací příkaz CV266 = 45,
může být místo toho použito CV7 = 110 a následně CV166 = 45

pro požadované programování CV266 = 45            popř.

pokud není možné ani jak CV266 = 45, tak CV166 = 45,
může být místo toho použito CV7 = 120 a následně CV66 = 45

pro požadované programování CV266 = 45.

Účinek provedeného pseudoprogramování CV7 zůstane zachován i pro následující programování
(CV267 bude tedy nahrazeno 167, CV300 nahrazeno 200 atd.) tak dlouho, dokud nebude dekodér
bez napětí. POZOR: Po opětovném zapnutí tato změna hodnot neplatí, pomocí CV167 bude tedy
skutečně osloveno opět CV167; pro zamezení tohoto efektu viz níže!

Pomocí                                                             CV7 = 0

může být kdykoli bez vypnutí napájení zrušena změna hodnot čísel CV, např. pro dosažení origi-
nálního CV166.

Pomocí pseudoprogramování

CV7 = 210   popř.  = 220

je dosaženo výše popsaného účinku, ten ale zůstane účinný trvale (tedy i při vypnutí napájení a
opětovném zapnutí). Zrušen může být jen pomocí

CV7 = 0;

toto nesmí být zapomenuto pro možnost dosažení originálních čísel CV!

Komfortní procedura (bez CV300…) s MX31, verze sw 1.22 / MX31ZL sw 3.05

Výběr sady ráz ů páry nebo vým ěna za aktuální (JEN PARNÍ):
V následujícím popsané procedury jsou použitelné stejným způsobem i přes flexibilní výbavu zvu-
kových dekodérů různými sestavami vzorků zvuků. Upřednostňována je metoda „zkušebního po-
slechu“ při provozních podmínkách, tedy v lokomotivě – i během jízdy – a ne jen na počítači.

Procedura výb ěru  bude zahájena programováním v „provozním módu“ (na „hlavní koleji“)

CV300 = 100 (jen pro PARNÍ LOKOMOTIVY  /  NENÍ možn é pro MOTOROVÉ LOKOMOTIVY!)

Toto „pseudoprogramování“ („pseudo“ znamená, že se ve skutečnosti nejedná o zapsání hodnoty
do CV) způsobí, že funk ční tlačítka F0 až F8  nebudou mít nadále svou normální úlohu pro spíná-
ní funkcí, ale získají speciální funkce  v rámci procedury výběru. Funkční tlačítka na ovladači by
měla být – pokud je to možné – přepnuta na mžikovou funkci; usnadní to proceduru.

Význam funkčních tlačítek během procedury výběru (a následně i pro další procedury nastavení
zvuků) je zobrazen na základě ovladače ZIMO (a předpokládané speciální obrazovce pro procedu-
ru výběru na displeji MX31), platí ale rovnocenn ě pro funk ční tlačítka všech ovlada čů, přičemž
jejich rozmístění se může lišit.

                            V rámci procedury výběru mají
                            funkční tlačítka následující speciální význam!

zo

   F0 = play:  Přehrání aktuálně zvolené sady rázů páry ke zkušebnímu poslechu, jen v klidovém
                                    stavu, neboť za jízdy jsou zvuky rázů páry přehrávány automaticky.

   F1, F2 = prev, next:  Přepnutí na předchozí popř. následující vzorek zvuku, který je ve zvukovém
                                    dekodéru uložen; v klidovém stavu s okamžitým přehráním ke zkušebnímu
                                    poslechu, za jízdy se přepne na zvuk jízdy.

   F3 = CLEAR + end:  Procedura výb ěru bude ukon čena, výběr bude smazán, tzn. nadále nebu-
                                    dou přehrávány žádné rázy páry (syčení páry a vypouštění vody zůstane).

   F8 = STORE + end:  Procedura výb ěru  bude ukon čena; naposledy přehraná sada rázů páry
                                     platí jako zvolená a bude nadále použita jako zvuk jízdy.

Procedura výb ěru  bude rovněž ukon čena, pokud bude provedeno jakékoli jiné programování
(např. CV300 = 0 nebo jakákoli jiná hodnota, ale i jakékoli jiné CV) nebo při přerušení napájení.
V tomto případě platí opět „staré“ p řiřazení; takovéto „nucené přerušení“ se často použije pro ná-
vrat ke „starému“ nastavení bez toho, že by musela být znovu hledána „stará“ sada rázů páry.

Ovládání během procedury výběru je podporováno akustickými signály :

„Hlas kuka čky“  je slyšet, když...

...není k dispozici žádná další sada rázů páry, tzn. bylo dosaženo poslední nebo první; pro další
zkušební poslech musí být nyní použito tlačítko pro opačný směr (F1, F2),

...je zapnuto přehrávání (F0), ale není přiřazen žádný vzorek zvuku,

...je stisknuto tlačítko, které nemá žádný význam (F4, F5...).

SOUND  AUSWAHL       .   
Dampfschlag  ---  SAMPLE ---
      (((((  play   (((((  prev  (((((  next

       CLEAR
      ((((( + end  (((((           (((((

                                    STORE
      (((((            (((((            ((((( + end

      Uspořádání tlačítek ZIMO MX31:

      (((((  1 F0   (((((  2 F1  (((((  3 F2

      (((((  4 F3  (((((  5 F4   (((((  6 F5

      (((((  7 F6  (((((  8 F7   (((((  9 F8   
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„Potvrzovací gong“  je slyšet po ukončení procedury výběru pomocí F3 nebo F8.

V průběhu procedury výběru může probíhat normální provoz : s ovladačem rychlosti, přepínáním
směru, tlačítkem MAN (poslední jen na ovladačích ZIMO); funkce nemohou být ovládány; teprve
po ukončení procedury výběru tlačítkem F3 nebo F8 nebo jiným programováním (viz výše) jsou
funkce opět dostupné.

Výběr zvuk ů syčení páry, vypoušt ění vody, písknutí p ři rozjezdu a sk řípění brzd:
Procedury výb ěru  pro tyto „automatické vedlejší zvuky“ budou zahájeny v „operačním módu“
pseudoprogramováním

              CV300 = 128      pro zvuk syčení páry (jen pro PARNÍ)
    CV300 = 129     pro zvuk změny směru jízdy
CV300 = 130     pro skřípění brzd

        CV300 = 131      pro zvuk tyristorové regulace (ELEKTRICKÉ lokomotivy)
CV300 = 132    pro písknutí nebo zahoukání při rozjezdu

     CV300 = 134     pro zvuk převodů ELEKTRICKÉ lokomotivy
CV300 = 136    pro zvuk kontroléru ELEKTRICKÉ lokomotivy

       CV300 = 133  pro zvuk vypouštění vody = ventily válců (PARNÍ lokomotiva)
  UPOZORNĚNÍ: Příslušný výběr pro vypouštění vody platí i pro tento zvuk pomocí funkčního tlačítka (CV312).

Vlastní proces výběru pro vedlejší zvuky probíhá stejným způsobem jako výběr rázů páry, ALE: lo-
komotiva  by přitom měla stát v klidu , neboť ovlada č rychlosti  funguje během výběru jako ovla-
dač hlasitosti  pro příslušný vedlejší zvuk!

UPOZORNĚNÍ: Tyto zvuky mohou být rovněž přiřazeny jako funkční zvuky (viz následující strana);
pomocí funkčního tlačítka je pak možné ukončení automatických zvuků.

        V rámci procedury výběru mají funkční tlačítka
                  následující speciální význam, ovladač rychlosti pro hlasitost!

   Funkční tlačítka jako při výběru rázů páry:

   F0 = play:  Přehrání aktuálně zvoleného zvuku.

   F1, F2 = prev, next:  Přepnutí na předchozí, popř. následující
                                    vzorek zvuku.

   F4, F5 = prev, next:  Přepnutí tříd, viz vpravo.

   OVLADAČ RYCHLOSTI slouží během celé procedury výběru
   jako ovladač hlasitosti pro aktuální vedlejší zvuk.

   F3 = CLEAR + end:  Procedura výb ěru bude ukon čena,
                                    aktuální vedlejší zvuk bude vypnut!

   F8 = STORE + end:  Procedura výb ěru  bude ukon čena;
                                    nový výběr bude převzat.

Procedura výb ěru  bude rovněž ukon čena jakýmkoli programo-
váním nebo vypnutím napájení.
Během této procedury nelze ovládat funkce!

Komfortní procedura (bez CV300…) s MX31, verze sw 1.22 / MX31ZL sw 3.05

Přiřazení vzork ů zvuků k funkcím F1...F12:
Každé funkci, popř. funkčnímu tlačítku F1...F12 může být přiřazen jeden vzorek zvuku ze zásoby,
uložené v dekodéru. Je zcela jedno, že je funkce přiřazena jak funkčnímu výstupu (FA1, FA2,...),
tak i funkčnímu zvuku; obě akce budou vykonány po stisknutí funkčního tlačítka.

Procedura p řiřazení pro funkční zvuky se zahájí v „provozním módu“ pseudoprogramováním

CV300 = 1     pro funkci F1
CV300 = 2     pro funkci F2

atd.
CV300 = 20    pro funkci F0(!)

UPOZORNĚNÍ: Funkce F4 je defaultně přiřazena zvuku vypouštění vody (v CV312); pokud má být
F4 přiřazena jinak, musí být nastaveno CV312 = 0.

Procedura přiřazení pracuje velmi podobně jako popsané procedury pro jízdní a vedlejší zvuky, na
rozdíl od nich je ale rozšířena, protože je možné hledat i mimo vlastní třídu zvuků, a proto je nutné
přepínat i mezi třídami.

Třída zvuk ů vytváří pořádek mezi vzorky zvuků, například existují třídy „písknutí krátká“ / „písk-
nutí dlouhá“ / „houkačky“ / „zvony“ / „přikládání uhlí“/ „hlášení“ / a mnoho jiných.

Lokomotiva by měla stát v klidu , protože ovlada č rychlosti  funguje během přiřazení jako ovlada č
hlasitosti !

                                                                 podle zahájení: F1...F12

                            V rámci procedury přiřazení mají funkční
                                                 tlačítka následující
                                                             speciální význam!

                  plánované zobrazení na displeji MX31; nejde o fotografii!

F0 = play:   Přehrání aktuálně zvoleného vzorku zvuku ke zkušebnímu poslechu.

F1, F2 = prev, next:  Přehrání předchozího, popř. následujícího vzorku zvuku, uloženého ve zvu-
kovém dekodéru.

F4, F5 = prev, next:  Přepnutí na předchozí, popř. následující třídu zvuků (pískání, zvony, přiklá-
dání uhlí atd.), přehrání prvního vzorku zvuku ve třídě.

OVLADAČ RYCHLOSTI slouží během procedury přiřazení jako ovladač hlasitosti pro aktuální
funkci.

F6 = loop:  Pokud je při ukončení procedury přiřazení zapnuta F6: Vzorek zvuku bude při přehrá-
vání prodlužován tak dlouho, dokud bude stisknuto funkční tlačítko, přičemž se
opakuje střední část mezi značkami (ty jsou obsaženy v uloženém vzorku zvuku).

F7 = short:  Pokud je při ukončení procedury přiřazení zapnuta F7: Vzorek zvuku bude při přehrá-
vání zkrácen na dobu stisknutí funkčního tlačítka, přičemž bude vynechána střed-
ní část až po značku.

UPOZORNĚNÍ: F6 a F7 působí jen tehdy, pokud jsou ve vzorku zvuku obsaženy příslušné znač-
ky; základní nastavení jsou rovněž uložena; změna jen při stisknutí F6, F7.

FUNKTIONSSOUND AUSWAHL

F6                  ---  SAMPLE ---
      (((((  play   (((((  prev  (((((  next

       CLEAR    ---  CLASS ----
      ((((( + end  (((((  prev  (((((  next

         ----- LOOP -----    STORE
      (((((  loop  ((((( short   ((((( + end

SOUND  AUSWAHL         .   
Sieden       ---  SAMPLE ---
      (((((  play   (((((  prev  (((((  next

       CLEAR   ---  CLASS ----
      ((((( + end  (((((  prev  (((((  next

                                    STORE
      (((((            (((((            ((((( + end

      Uspořádání tlačítek ZIMO MX31:

      (((((  1 F0   (((((  2 F1  (((((  3 F2

      (((((  4 F3  (((((  5 F4   (((((  6 F5

      (((((  7 F6  (((((  8 F7   (((((  9 F8   

M SOUND  AUSWAHL     .   
Br-Quietsch    --  SAMPLE ---
      (((((  play   (((((  prev  (((((  next

       CLEAR   ---  CLASS ----
      ((((( + end  (((((  prev  (((((  next

                                    STORE
      (((((            (((((            ((((( + end

SOUND  AUSWAHL         .   
Entwässern    ---  SAMPLE ---
      (((((  play   (((((  prev  (((((  next

       CLEAR   ---  CLASS ----
      ((((( + end  (((((  prev  (((((  next

                                    STORE
      (((((            (((((            ((((( + end

      Uspořádání tlačítek ZIMO MX31:

      (((((  1 F0   (((((  2 F1  (((((  3 F2

      (((((  4 F3  (((((  5 F4   (((((  6 F5

      (((((  7 F6  (((((  8 F7   (((((  9 F8   

hratelné písknutí!
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UPOZORNĚNÍ: Pokud nejsou F6 a F7 zapnuty, bude vzorek zvuku přehráván vždy v uložené dél-
ce, jak při kratším tak při delším stisknutí funkčního tlačítka.

F3 = CLEAR + end:  Procedura p řiřazení bude ukon čena, výběr bude smazán, tzn. tomuto
funkčnímu tlačítku nebude přiřazen žádný zvuk.

F8 = STORE + end:  Procedura p řiřazení bude ukon čena; naposledy přehraný funkční zvuk
platí jako vybraný a bude nadále spínán touto funkcí.

Procedura p řiřazení bude rovněž ukon čena, bude-li provedeno jakékoli programování (např.
CV300 = 0 nebo jakákoli jiná hodnota, ale i jakékoli jiné CV) nebo při přerušení napájení. V tomto
případě platí „staré“ přiřazení; takové „nucené ukončení“ se často použije pro návrat ke „starým“
přiřazením bez toho, že by musely být znovu hledány „staré“ vzorky zvuků.

Ovládání během procedury výběru je podporováno akustickými signály :

„Hlas kuka čky“  je slyšet, když...

...není k dispozici žádný další vzorek zvuku v dané třídě, tzn. bylo dosaženo posledního nebo první-
ho; pro další zkušební poslech musí být nyní použito tlačítko pro dosavadní směr (F1, F2 – cyklicky
– následuje první vzorek ve třídě) nebo tlačítko opačného směru (následuje poslední vzorek ve
třídě).

...není k dispozici další třída (po F4 nebo F5), tzn. bylo dosaženo poslední nebo první; pro další
zkušební poslech může být nyní stisknuto F4 nebo F5 (podle logiky jako uvnitř třídy).

...je zapnuto přehrávání (F0), ale není přiřazen žádný vzorek zvuku,

...je stisknuto tlačítko, které nemá žádný význam.

„Potvrzovací gong“  je slyšet po ukončení procedury výběru pomocí F3 nebo F8.

Přiřazení vzork ů zvuků náhodným generátor ům Z1...Z8:
Dekodér MX640 nabízí k použití 8 současně běžících náhodných generátorů, jejichž časové cho-
vání je určeno vlastními CV; viz odstavec Tabulka CV od CV315.

Každému tomuto náhodnému generátoru může být přiřazen jeden vzorek zvuku ze zásoby, ulože-
né v dekodéru.

Procedura p řiřazení pro náhodné zvuky bude zahájena v „operačním módu“ pseudoprogramová-
ním

CV300 = 101     pro náhodný generátor Z1
                  (Z1 obsahuje speciální logiku pro kompresor;

                     měl by tedy vždy zůstat přiřazen kompresoru)

CV300 = 102     pro náhodný generátor Z2
CV300 = 103     pro náhodný generátor Z3

atd.
                                                                 vždy podle zahájení: Z1...Z8

                            V rámci procedury přiřazení mají
                            funkční tlačítka následující speciální
                                                             význam!

   Význam a funkce funkčních tlačítek jako u funkčních zvuků (viz výše), tedy

        F0 = play:  přehrání
        F1, F2 = prev, next: přehrání předchozího popř. následujícího vzorku zvuku
        atd.

        ale

        F6 = still: Pokud je při ukončení procedury přiřazení zapnuta F6t: zvolený vzorek zvuku má
být
                         přehráván jako náhodný zvuk v klidu (default).

        F7 = cruise: Pokud je při ukončení procedury přiřazení zapnuta F7: zvolený vzorek zvuku má
                              být přehráván jako náhodný zvuk za jízdy (default: ne).

Procedura p řiřazení pro náhodné zvuky jako pro funk ční zvuky!

Komfortní procedura (bez CV300…) s MX31, verze sw 1.22 / MX31ZL sw 3.05

Přiřazení vzork ů zvuků ke spínacím vstup ům S1, S2:
Dekodér MX640 má 3 spínací vstupy (na „druhém konektoru“), z nichž jsou dva vždy volně použi-
telné („1“, „2“) a jeden („3“) je většinou použit jako vstup pro detektor nápravy, ale pokud není takto
použit (protože úlohu přebírá „simulovaný detektor nápravy“), je rovněž volně použitelný. K těmto
spínacím vstupům mohou být připojeny jazýčkové kontakty, optická čidla, Hallovy sondy aj.; viz
kapitola 8, Připojení reproduktoru, detektoru nápravy,… (což platí i zde).

Každému spínacímu vstupu může být přiřazen jeden vzorek zvuku ze zásoby, uložené v dekodéru;
pomocí CV341, 342, 343 se nastavují časy přehrávání; viz Tabulka CV.

Procedura p řiřazení pro spínací vstupy bude zahájena v „operačním módu“ pseudoprogramová-
ním

                   CV300 = 111     pro spínací vstup S1
             CV300 = 112     pro spínací vstup S2

      CV300 = 113     pro spínací vstup S3
atd.                                                            .

                                                                 vždy podle zahájení Z1...Z8

                            V rámci procedury přiřazení mají
                            funkční tlačítka následující speciální
                                                             význam!

Význam a funkce funkčních tlačítek jako u funkčních zvuků (viz výše), tedy

        F0 = play: přehrání
        F1, F2 = prev, next: Přehrání předchozího popř. následujícího vzorku zvuku
        atd.

 ZufALSSOUND  AUSWAHL.   

Z2                  ---  SAMPLE ---
      (((((  play   (((((  prev  (((((  next

       CLEAR    ---  CLASS ----
      ((((( + end  (((((  prev  (((((  next

         ----- LOOP -----    STORE
      (((((  still     ((((( cruise (((( + end

      Uspořádání tlačítek ZIMO MX31:

      (((((  1 F0   (((((  2 F1  (((((  3 F2

      (((((  4 F3  (((((  5 F4   (((((  6 F5

      (((((  7 F6  (((((  8 F7   (((((  9 F8   

SCHALTSOUND   AUSWAHL.   
S1                  ---  SAMPLE ---
      (((((  play   (((((  prev  (((((  next

       CLEAR    ---  CLASS ----
      ((((( + end  (((((  prev  (((((  next

         ----- LOOP -----    STORE
      (((((             (((((           (((( + end

      Uspořádání tlačítek ZIMO MX31:

      (((((  1 F0   (((((  2 F1  (((((  3 F2

      (((((  4 F3  (((((  5 F4   (((((  6 F5

      (((((  7 F6  (((((  8 F7   (((((  9 F8   
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Automatická m ěřicí jízda k ur čení základního zatížení motoru:

Následující procedura je nutná pro umožnění závislosti rázů páry (hlasitost a zvuk) na zatížení
(stoupání, hmotnost vlaku,…), popř. optimalizaci oproti defaultním hodnotám.

Technické zdůvodnění:
Závislost zvuku na zatížení vychází z měření EMS (= elektromotorická síla) v dekodéru, které je primárně určeno
pro regulaci (vyrovnání zátěže), která přivádí do motoru více nebo méně energie s cílem udržet rychlost jízdy
konstantní. Aby dekodér mohl skutečně přehrávat zvuk odpovídající jízdní situaci, musí nejprve vědět, jaké hod-
noty se naměří při „nezatížené jízdě“ (tzn. rovnoměrné jízdě lokomotivy nebo vlaku na vodorovné přímé trati), te-
dy jak velké je „základní zatížení“ vozidla nebo vlaku; toto je u modelové železnice kvůli ztrátám v převodech,
sběračům proudu aj. většinou výrazně větší než ve skutečnosti. Odchylky od tohoto „základního zatížení“ budou
potom v pozdějším provozu interpretována jako stoupání nebo klesání, což vyvolá příslušně změněné rázy páry.

Zahájením pomocí pseudoprogramováním

CV302 = 75

se uskuteční automatická jízda k sejmutí měřicích dat základního zatížení ve směru vpřed;

POZOR: lokomotiva (nebo vlak) se p řitom pohybuje automaticky, p řičemž musí být k dispo-
zici volná tra ť minimáln ě 5 m dlouhá ve sm ěru vp řed, bezpodmíne čně bez stoupání a klesá-

ní, pokud možno bez (ostrých) oblouk ů.

Pomocí                                                           CV302 = 76

může být tato měřicí jízda zahájena ve směru vzad, pokud jsou na základě konstrukce vozidla
očekávány rozdíly v základním zatížení (jinak se vychází z rovnosti vpřed a vzad).

UPOZORNĚNÍ: „Těžký“ vlak (přesněji: vlak s vysokým jízdním odporem, např. kvůli sběračům
proudu pro osvětlení) může mít jiné základní zatížení než samostatně jedoucí lokomotiva. Pro op-
timální závislost zvuku na zatížení může být proto nutná samostatná měřicí jízda.

UPOZORNĚNÍ k UPOZORNĚNÍ: V pozdějších verzích software bude možné praktičtější zacháze-
ní s různými základními zatíženími, odpovídajícími podmínkám; uložení více měřicích dat a jedno-
duché přepínání mezi (například) jízdou naprázdno a „těžkým vlakem“.

Zvuková CV a jejich programování:

Proměnné (CV) slouží k optimalizaci dojmu ze zvuku ve speciálních vozidlech a ve speciálních
provozních situacích. Programování  může proběhnout konvenčním způsobem (v “servisním
módu“  na programovací koleji nebo v “opera čním módu“ na hlavní trati); nebo pomocí „inkre-
mentálního programování“.

„Inkrementální programování“ je speciální formou programování v “operačním módu“
s následujícím základním principem: do CV nejsou zapisovány (jak je jinak obvyklé) absolutní hod-
noty, ale aktuální hodnota v CV je zvýšena (= „inkrementována“) nebo snížena (= „dekrementová-
na“) o pevnou hodnotu (definovanou v dekodéru pro každé CV).

Povely k „inkrementování“ a „dekrementování“ hodnot CV jsou zadávány pomocí funkčních tlačítek
na ovladači, k tomuto účelu jsou tato tlačítka (tedy funkce F1, F2, atd.) dočasně přiřazena namísto
jejich původního účelu (spínání funkcí). Toto přiřazení se proveden např. pseudoprogramováním

CV301 = 66,

což způsobí, že funkční tlačítka převezmou funkci tlačítek INC a DEC, a sice nejprve pro CV266
(tedy pro číslo CV, které vznikne přičtením 200 k programované hodnotě).

Pro jednodušší a přehlednější ovládání je většinou několik CV sdruženo do jedné procedury, tedy
v případě CV301 = 66 se k inkrementálnímu programování nepřiřadí jen zahájené CV266 („vedou-
cí CV“), ale současně i celá skupina CV, v tomto případě také CV266, 267 a 268.

To je opět znázorněno na ovladači ZIMO (a speciální obrazovce na displeji MX31), platí ale rovno-
cenně i pro funkční tlačítka všech ovladačů, přičemž jejich rozmístění se může lišit.

                            V rámci procedury inkrementálního
                                    programování mají funkční tlačítka
                                                   následující speciální význam!

                                                                                                                                    inkrementování!

                                                                  
                                                                  dekrementování!

                                                                
                                                 

   nastavit na defaultní hodnotu!

                plánované zobrazení na displeji MX31; nejde o fotografii!
   Poslední řádek (absolutní hodnoty CV) bude k dispozici teprve v budoucnu (zavedení „obousměrné komunikace“)!

F0, F3, F6  Inkrementování, dekrementování a nastavení na defaultní hodnotu „vedoucího CV“,
jehož číslo bylo zadáno v zahajovacím pseudoprogramování CV301 = ... (nebo u
MX31 přes menu).

F1, F4, F7 Inkrementování, dekrementování a nastavení na defaultní hodnotu druhého CV ve
skupině; která CV jsou do skupiny zahrnuta, vyplývá z následující tabulky CV, ne-
bo je zobrazeno na ovladači ZIMO MX31 (viz výše).

F2, F5, F8 Inkrementování, dekrementování a nastavení na defaultní hodnotu třetího CV ve sku-
pině (pokud skupina obsahuje 3 CV).

Inkrementování a dekrementování hodnot CV (která mají většinou rozsah hodnot 0…255) probíhá
v krocích po 1, 5, 10 nebo 15; toto je stanoveno v software dekodéru (nelze změnit). Mezihodnoty
mohou být nastaveny přímým programováním, což ale v praxi není téměř potřeba.

„Hlas kuka čky“ je slyšet, když
  …byla dosažena dolní nebo horní mezní hodnota rozsahu hodnot CV!

Pokud není k dispozici „RailCom“ (protože použitý systém není náležitě vybaven), může být abso-
lutní hodnota určitého CV zjištěna jen načtením na programovací koleji. Většinou to není vůbec
nutné, protože reakce na změnu hodnoty CV je bezprostředně slyšitelná na zvuku.

UPOZORNĚNÍ: pomocí MXDECUP existuje možnost načtení celé sady CV a parametrů a v přípa-
dě potřeby jejich editace na počítači!

MENÜ  SOUND  Incr.Prog.   
         CV 266  CV 267  CV 268
 (((((  +   Gesamt- Schlag-  Teil-
           Lautst.    Takt    Lautst.
     ((((  -                               Dampf

              + 2       - 40          + 3

  ((((  0    = 43       = 17      = 255

      Rozmístění tlačítek ZIMO MX31:

      (((((  1 F0   (((((  2 F1  (((((  3 F2

      (((((  4 F3  (((((  5 F4   (((((  6 F5

      (((((  7 F6  (((((  8 F7   (((((  9 F8   
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Tabulka CV pro ZVUKOVÉ PROM ĚNNÉ:

Následující CV jsou programovatelná jak „normáln ě“ (tedy CV.. = ..), tak i „inkrementáln ě“  (vý-
jimkou je CV280 pro motorové lokomotivy) ; „inkrementální programování“ je účelné především
tehdy, pokud správné nastavení nelze předem vypočítat, ale lze ho zjistit jen zkoušením, což je pří-
pad mnoha parametrů zvuku.

Jako „vedoucí CV“ je označeno vždy první ze tří v logicky souvisejících CV, která jsou při „procedu-
ře inkrementálního programování“ s ZIMO MX31 také současně zobrazena a spravována.

CV označení roz-
sah

INC
krok default popis

ved.
CV

266
celková hlasitost

0
–

255
5 65

Hodnota „65“ (default) udává (výpočetně) nejhla-
sitější možnou nezkreslenou reprodukci; každo-
pádně jsou účelné hodnoty až do cca 100, protože
tyto zvyšují hlasitost bez toho, že by se zkreslení
zvyšovalo výrazně slyšitelně, kromě toho závisí
použitelnost zvuku na použitých vzorcích zvuků.

267

četnost rázů páry
podle „simulova-

ného
detektoru nápravy“

pro PARNÍ
lokomotivy

viz také CV354

0
–

255
1 70

CV267 účinné jen je-li CV268 = 0:

Rázy páry sledují „simulovaný detektor nápravy“,
pak tedy není nutné připojovat k dekodéru skuteč-
ný detektor.

Základní nastavení „70“ udává přibližně 4 nebo 6
nebo 8 rázů páry na otáčku podle zvolené sady
rázů páry; protože je zde silná závislost na motoru
a převodech, musí být většinou provedeno indivi-
duální přizpůsobení pro dosažení skutečně exakt-
ní četnosti rázů páry: k tomu slouží CV267:

snížení hodnoty způsobí vyšší četnost rázů páry a
naopak. Nastavení by mělo proběhnout při nižší
rychlosti (asi na jízdní stupeň 10, ne 1).

268

přepnutí
na skutečný

detektor nápravy

a

počet hran signálu
detektoru na ráz

páry

pro PARNÍ
lokomotivy

0
–

255
1 0

= 0: „simulovaný“ detektor nápravy aktivní (nasta-
vení pomocí CV267, viz výše).

= 1: skutečný detektor nápravy (připojen na spínacím
vstupu 2 MX640, viz kapitola 6) aktivní, každá
negativní hrana vyvolá jeden ráz páry.

= 2, 3, 4,… skutečný detektor nápravy, více hran po
sobě (2, 3, 4,…) vyvolá jeden ráz páry.

ved.
CV

269

fixace úvodního
rázu

pro PARNÍ
lokomotivy

0
–

255
10 0

Pro zvuk kolemjedoucí parní lokomotivy je cha-
rakteristické, že jeden z rázů páry ze skupiny 4
nebo 6 zní hlasitěji než ostatní; tento efekt je již
sám o sobě dán výběrem zvolené sady rázů páry,
může být ale pomocí CV269 ještě zesílen.

CV označení roz-
sah

INC
krok default popis

270

PROJEKT
zatím bez funkce

prodloužení rázů
při

„plazivé“ jízdě

0
–

255
10 ?

PROJEKT (zatím neimplementováno):

Při velmi pomalé jízdě mají rázy páry ve skuteč-
nosti na základně mechanického ovládání ventilů
dlouhý výběh; tento efekt je pomocí CV270 více
nebo méně zafixován.

271

efekt překrytí při
rychlé jízdě

pro PARNÍ
lokomotivy

0
–

255

(účel
ný do
cca
30)

1 16

Při rychlé jízdě se mají jednotlivé rázy páry stejně
jako ve skutečnosti překrývat, protože následují
těsněji po sobě a nejsou stejně zkráceny, až ko-
nečně přejdou do slabě modulovaného šumění.
V modelovém provozu to není vždy žádoucí, pro-
tože to zní méně atraktivně; proto lze pomocí
CV272 nastavit, zda mají rázy páry při rychlé jízdě
znít spíše výrazně nebo spíše šumět.

ved.
CV

272

trvání vypouštění
vody

pro PARNÍ
lokomotivy

0
–

255

=

0
–

25 s

10
50

=

5 s

Otevření ventilů válců pro vypuštění vody probíhá
ve skutečnosti individuálně podle strojvůdce.
V modelovém provozu je to spíše požadováno
automaticky při rozjezdu; pomocí CV272 je stano-
veno, jak dlouho má v průběhu rozjezdu znít zvuk
vypouštění vody.

Hodnota v CV272 = čas v desetinách s!

Upozornění:Pokud je zvuk vypouštění vody přiřa-
zen funkčnímu tlačítku (při dodání F4, viz CV312),
lze pomocí tohoto tlačítka automatické vypouštění
vody libovolně prodloužit nebo zkrátit. Automatické
a funkční vypouštění vody je podmíněně identické
(podle později provedeného výběru (přiřazení).

= 0: bez zvuku vypouštění vody

273

zpoždění rozjezdu
pro vypouštění

vody

pro PARNÍ
lokomotivy

0
–

255

=

0
–

25 s

1 0

Otevření ventilů válců a s tím spojený zvuk začíná
ve skutečnosti většinou už v klidovém stavu. Po-
mocí CV273 to lze ztvárnit v modelu, přičemž je
rozjezd automaticky zpožděn.

Účinek zpoždění rozjezdu je zrušen, je-li aktivová-
na funkce posunu s deaktivací zrychlení (viz přiřa-
zení F3 nebo F4 pomocí CV124!)

= 0: bez zpoždění rozjezdu

= 1: Speciální nastavení vypouštění vody pomocí
ovladače; bez zpoždění rozjezdu, ale nejnižší
jízdní stupeň) (nejnižší poloha ovladače nad
0, jen při 128 stupních) znamená „ještě ne-
rozjíždět, ale vypustit vodu!“).

= 2: Zpoždění rozjezdu v desetinách s, doporuče-
ní: ne hodnoty > 20 (> 2 s).
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CV označení roz-
sah

INC
krok default popis

274

čas stání v klidu
při vypouštění

vody

pro PARNÍ
lokomotivy

0
–

255

=

0
–

25 s

10 30

Při posunu (časté zastavování a rozjíždění) se
v praxi opakované otevírání a zavírání ventilů ne-
používá. CV274 způsobí, že zvuk vypouštění vody
bude potlačen, pokud lokomotiva nestála po mini-
málně zde nastavenou dobu.

hodnota v CV274 = čas v desetinách s!

UPOZORNĚNÍ: Pokud se má posunovat s trvale
otevřenými ventily, lze to provést pomocí tomuto
zvuku přiřazeného funkčního tlačítka (při dodání
F4, pomocí přiřazení zahájeného CV312 = 2, 3,
4,…, viz výše možno změnit).

Pro nastavení závislosti na zatížení je nutné
provést tyto kroky v následujícím po řadí:

„Automatická měřicí jízda k určení základního za-
tížení motoru“, viz výše!

Nastavení nebo kontrola CV275 a 276.

Nastavení CV277 (toto by mělo doposud být „0“);
viz níže!

V případě potřeby CV278 a 279.

ved.
CV

275

hlasitost
jízdních zvuků

(rázů páry)
při nezatížené
pomalé jízdě

u PARNÍCH loko-
motiv:

rázy páry

u MOTOROVÝCH
lokomotiv:

zvuk jízdy

u
ELEKTRICKÝCH

lokomotiv:

často zvuk venti-
látorů (pro motor a
tyristory jsou nao-

pak
CV od 289)

0
–

255
10 60

Pomocí CV275 bude nastaveno, jak hlasité mají
být rázy páry při „základním zatížení“ (tedy stejné
provozní podmínky jako při dříve provedené měřicí
jízdě), a to při rychlosti cca 1/10 max. rychlosti.

Upozornění:

Účelné (ale ne nutné) je nastavit CV275 při po-
malé jízdě zkoušením (tedy „inkrementálním pro-
gramováním“) na odpovídající hodnotu. Protože
hlasitost je interpolována podle rychlosti mezi
hodnotami v CV275 a CV277, není  nutné při na-
stavování udržovat exaktní jízdní stupeň (ale stačí
cca 1/10 maximální rychlosti).

Účelnější je provést nastavení při ponechání
CV277 na „0“ (defaultní hodnota), tím nebude na-
stavení pro „nezatíženou jízdu“ zkresleno zátěží.

276

hlasitost
jízdních zvuků

(rázy páry)
při nezatížené

rychlé jízdě

0
–

255
10 80

Jako CV275 (viz výše!), ale pro rychlou jízdu.

Pomocí CV276 se nastaví, jak hlasité mají být rázy
páry při „základním zatížení“, a to při maximální
rychlosti (tedy ovladač naplno).

Všechna upozornění pro CV275 platí i zde!

277

závislost
jízdního zvuku

(rázy páry)
na zatížení

0
–

255
10

0

=
žádná
reakce

Při odchylce od základního zatížení (podle „auto-
matické měřicí jízdy pro určení základního zatížení
motoru, viz výše) mají být rázy páry silnější (ve
stoupání), popř. slabší (až se zcela vytratí, v kle-
sání).

CV277 představuje parametr pro míru této závis-
losti, který musí být na odpovídající hodnotu na-
staven zkoušením.

CV označení roz-
sah

INC
krok default popis

ved.
CV

278

změna zatížení

prahová hodnota

0
–

255
10 0

Tímto může být potlačena reakce jízdního zvuku
na malé změny zatížení (např. při jízdě v oblouku)
pro zamezení neklidného akustického dojmu.

Odpovídající nastavení může být prakticky zjištěno
jen zkoušením (pomocí „inkrementálního progra-
mování“).

279
změna zatížení

čas reakce

0
–

255
1 0

Tímto může být zpožděna reakce jízdního zvuku
na změny zatížení, přičemž se nejedná o defino-
vané zadání času, ale o „čas závislý na zatížení“
(=čím větší je změna, tím rychlejší účinek). Také
toto CV slouží pro zamezení příliš neklidného
akustického dojmu.

Odpovídající nastavení může být prakticky zjištěno
jen zkoušením (pomocí „inkrementálního progra-
mování“ CV278 a CV279 společně).

280

vliv zatížení

pro MOTOROVÉ
lokomotivy

0
–

255
10 0

Tímto může být (minimálně provizorně ve verzi sw
15) nastavena reakce Dieselova motoru (vyšší a
nižší stupeň otáček a výkonu u dieselhydrau-
lických lokomotiv, chod/chod naprázdno u diese-
lelektrických a řazení u dieselmechanických loko-
motiv) na zatížení (zrychlení, stoupání, klesání).

= 0: bez vlivu, závislost rychlosti motoru
až 255: velký vliv.

Důrazně doporučujeme nejprve provést měřicí
jízdu  s CV302 = 75 (viz výše!).

ved.
CV

281

práh zrychlení
pro plný zvuk

zrychlení

0
–

255
(interní
jízdní
stup-
ně)

1 1

Silnější a hlasitější rázy páry mají doprovázet zvý-
šenou potřebu výkonu oproti základnímu zatížení
při rozjezdu. Aby bylo možné realizovat, že zvuk
jako ve skutečnosti je slyšet již předem (tedy dříve
než je zrychlení samo viditelné, protože to je přece
důsledkem zvýšeného přísunu páry), je účelné
zvuk zrychlení spustit již při zvýšení rychlosti o je-
den jediný jízdní stupeň (tedy při nepatrné změně
rychlosti), aby bylo možné z ovladače řídit správný
sled zvuků. „Strojvedoucí“ může tímto způsobem
(1 jízdní stupeň) nastavit jízdní zvuk na nadcháze-
jící stoupání.

= 1: jízdní zvuk při zrychlení (rázy páry) na plnou
hlasitost již při zvýšení rychlosti jen o 1 jízdní
stupeň.

= 2, 3,... jízdní zvuk při zrychlení na plnou hlasitost
teprve při zvýšení o tento počet jízdních stup-
ňů, předtím proporcionální hlasitost.
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CV označení roz-
sah

INC
krok default popis

282
trvání zvuku

zrychlení

0
–

255

=

0
–

25 s

10
30

=

3 s

Po zvýšení rychlosti by měl jízdní zvuk ještě po
nějakou dobu zůstat (jinak bude každý jízdní stu-
peň slyšet jednotlivě, což je nerealistické).

Hodnota v CV282 = čas v desetinách s!

283

hlasitost
jízdních zvuků

(rázy páry)
pro plný zvuk

zrychlení

0
–

255
10 255

Pomocí CV283 se nastavuje, jak hlasité mají být
rázy páry při maximálním zrychlení (default: 255 =
maximální hlasitost).

Je-li CV281 = 1 (tedy práh zrychlení nastaven na
1 jízdní stupeň), působí zde definovaná hlasitost
při každém zvýšení rychlosti (i o 1 jízdní stupeň).

ved.
CV

284

práh zpoždění
pro

redukci zvuku
při zpomalení

0
–

255
(interní
jízdní
stu-
peň)

1 1

Tišší až zcela se vytrácející rázy páry mají dopro-
vázet redukovanou potřebu výkonu. Logika reduk-
ce zvuku je analogická obrácenému případu zvuku
zrychlení (podle CV281 až 283).
= 1: na minimum (dle CV286) redukovaný jízdní

zvuk (rázy páry) při snížení rychlosti o 1 jízdní
stupeň.

= 2, 3... na minimum redukovaný jízdní zvuk při
snížení o tento počet jízdních stupňů.

285
trvání redukce

zvuku
při zpomalení

0
–

255

=

0
–

25 s

10
30

=

3 s

Po snížení rychlosti má zůstat redukovaný jízdní
zvuk ještě určitou dobu redukovaný (analogicky
k případu zrychlení).

Hodnota v CV285 = čas v desetinách s!

286

hlasitost
redukovaného
jízdního zvuku
při zpomalení

0
–

255
10 20

Pomocí CV286 se nastavuje, jak hlasité mají být
rázy páry při zpomalení (default: 20 = poměrně ti-
ché, ale ne nula).

Pokud CV284 = 1 (tedy práh zpomalení nastaven
na 1 jízdní stupeň), působí zde nastavená hlasi-
tost při každém snížení rychlosti (i o 1 jízdní stu-
peň).

ved.
CV

287

práh pro
skřípění brzd

0
–

255
(interní
jízdní
stu-
peň)

10 20

Skřípění brzd má být spuštěno, pokud je zpomale-
ní větší než určitý počet jízdních stupňů. Při dosa-
žení nulové rychlosti (klidový stav na základě mě-
ření EMS) je zvuk automaticky zastaven.

CV označení roz-
sah

INC
krok default popis

288
minimální čas

jízdy pro
skřípění brzd

0
–

255

=

0
–

25 s

10 50

Skřípění brzd má být potlačeno, pokud lokomotiva
jela jen krátkou dobu, protože přitom se jedná
často o posun, často bez vozů (ve skutečnosti
skřípějí většinou vozy, ne sama lokomotiva!).

Upozornění: Zvuky skřípění brzd mohou být také
přiřazeny funkčnímu tlačítku (viz procedura přiřa-
zení CV300 =...), přičemž tyto mohou být manuál-
ně spuštěny nebo zastaveny!

289

tyristorové řízení

stupňový efekt
výšky tónu

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

od verze sw 20

1
–

255
10 1

Výška tónu zvuku tyristorového řízení nestoupá u
určitých vozidel (typický příklad TAURUS) konti-
nuálně, ale ve stupních (stupnice tónů).

= 1: bez stupňového efektu, kontinuální stoupání

1 – 255: stoupání výšky tónu odpovídající intervalu
jízdních stupňů.

ved.
CV

290

tyristorové řízení

výška tónu
při střední rych-

losti

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

zvuky pro
ELEKTRICKÉ

lokomotivy

od verze sw 20!

0
–

100
10 40

Procentuální hodnota, o niž má být výška tónu ty-
ristorového řízení vyšší při střední rychlosti oproti
klidovému zvuku. Definice „střední rychlosti“
v CV292.

= 0: beze změny zvuku (co se výšky tónu týká)
oproti klidovému stavu.

= 1 – 99: příslušná změna výšky tónu

= 100: dvojnásobná výška tónu již při „střední
rychlosti“.

291

tyristorové řízení

výška tónu
při maximální

rychlosti

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

od verze sw 20

0
–

100
10 100

Procentuální hodnota, o niž má být výška tónu ty-
ristorového řízení vyšší při maximální rychlosti
oproti klidovému zvuku.

= 0: beze změny zvuku (co se výšky tónu týká)
oproti klidovému stavu.

= 1 – 99: příslušná změna výšky tónu

= 100: dvojnásobná výška tónu při maximální
rychlosti.

292

tyristorové řízení

jízdní stupeň
pro střední rych-

lost

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
10 100

Interní jízdní stupeň, který platí jako „střední rych-
lost“ pro výšku tónu podle CV290.

CV290 - 292 tvoří tedy tříbodovou křivku pro výšku
tónu zvuku řízení, vycházející z klidového stavu,
kdy je vždy přehráván originální vzorek.
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CV označení roz-
sah

INC
krok default popis

ved.
CV

293

tyristorové řízení

hlasitost
při rovnoměrné

jízdě

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
10 30

Hlasitost zvuku tyristorového řízení při nezatížené
jízdě (bez zrychlení nebo zpomalování).

Upozornění: Závislost na zatížení je regulována
CV277; ale ještě ne ve verzi sw 4!

294

tyristorové řízení

hlasitost při
zrychlení

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
10 100

Hlasitost při větším zrychlení; účelnější by mělo
být nastavit větší hodnotu v CV294 než v CV293
(tím bude lokomotiva při zrychlení hlasitější).

Při malém zrychlení bude automaticky použita niž-
ší hlasitost (přesnější algoritmus není ještě ve ver-
zi sw 4 definitivně fixován).

295

tyristorové řízení

hlasitost
při zpomalování

zvuk motoru

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
10 50

Hlasitost při velkých zpomaleních (brzdění);
v tomto CV295 může být nastavena jak větší tak i
menší hodnota než v CV293, podle toho, zda jsou
tyristory při brzdění zatíženy rekuperací (pak bude
zvuk hlasitější) nebo ne (pak bude spíše tišší).

ved.
CV

296

zvuk motoru
nejvyšší hlasitost

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
10 100

Maximální hlasitost zvuku motoru,která má být do-
sažena při plné rychlosti nebo při rychlosti podle
CV298.

297

zvuk motoru,
kde začíná

slyšitelný zvuk

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
10 30

Interní jízdní stupeň, kde začíná být poprvé slyši-
telný zvuk motoru; při této rychlosti začíná zvuk ti-
še a maximální hlasitosti dle CV296 dosahuje při
rychlosti podle CV298.

298

zvuk motoru
kdy začíná

plná hlasitost

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
>

CV297

10 128

Interní jízdní stupeň, kdy dosáhne zvuk motoru pl-
né hlasitosti; při této rychlosti dosáhne zvuk moto-
ru maximální hlasitosti podle CV296.

299

zvuk motoru,
závislost výšky

tónu na rychlosti

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0
–

255
>

CV297

10 100

Zvuk motoru bude přehráván rychleji s rostoucí
rychlostí podle tohoto CV.

= 0: výška tónu (rychlost přehrávání) se nezvyšu-
je.

= 1...100: mezihodnoty

= 100: zdvojnásobení výšky tónu,

> 100: v současnosti jako 100; rezerva pro rozvoj
sw.

DALŠÍ CV této skupiny (od CV243) za následující tab ulkou!!!

Následující CV se nehodí pro „inkrementální programování “, protože jsou buď bezprostředně těžko testova-
telné (velké časové intervaly pro náhodné generátory) nebo se nastavují jednotlivé bity. Jsou programovány
„normálně“ (CV=…).

CV označení rozsah default popis

310

zapínací/vypínací
tlačítko pro

jízdní a náhodné
zvuky

0 – 19,

255
8

Určení funkčního tlačítka, kterým budou zapínány a
vypínány jízdní zvuky (rázy páry, zvuk syčení, auto-
matické vypouštění vody, skřípění brzd) a náhodné
zvuky (kompresor, přikládání uhlí,…); ve stavu při do-
dání F8.

= 255: jízdní a náhodné zvuky jsou trvale zapnuty

311

generelní
zapínací/vypínací

tlačítko pro
funkční zvuky

0 – 19 0

Určení tlačítka, kterým budou generelně zapínány a
vypínány zvuky, přiřazené funkčním tlačítkům (např.
F2 – pískání, F6 – zvon); ve stavu při dodání toto není
uvažováno!

= 0: neznamená F0, ale že funkční zvuky jdou trvale
aktivní

= (310), tedy stejná hodnota jako v CV310: příslušným
tlačítkem bude zvuk kompletně zapínán a vypínán

= 1...12: vlastní generelní tlačítko pro funkční zvuky

312 tlačítko vypouštění
vody 0 – 19

4

=
F4

Určení funkčního tlačítka, kterým bude spouštěn zvuk
vypouštění vody (tzn. takový zvuk, který byl pomocí
procedury výběru CV300 = 133 přiřazen jako automa-
tický zvuk vypouštění vody), např. pro posun
„s otevřenými ventily“.

= 0: žádné tlačítko nepřiřazeno (nastavit, když jsou
tlačítka použita jinak).

313

„mute“
(ztlumovací tlačítko

pro zvuky)

od verze sw 2

0 – 19

101–119
8

Určení funkčního tlačítka pro měkké ztlumení a zesíle-
ní jízdních zvuků, např. při vjezdu do neviditelné části
kolejiště. Ve stavu při dodání F8. tzn. normální zapí-
nání/vypínání zvuku probíhá měkce.

= 0: žádné tlačítko popř. funkce „mute“

= 1…19: přiřazeno funkční tlačítko

= 101 – 119: přiřazeno funkční tlačítko, funguje inver-
tovaně

314
„mute“

čas ztlumení/zesílení
od verze sw 2

0 – 255 0
Čas pro proces „mute“ v desetinách sekundy, tedy
rozsah až 25 s,

= 0: 1 s, stejně jako 10

315
náhodný generátor

Z1

minimální interval

0 – 255

=

0 – 255 s

1

Náhodný generátor vytváří v nepravidelných
(=náhodných) časových odstupech interní impulsy,
pomocí nichž jsou spouštěny zvuky, přiřazené vždy
jednomu z náhodných generátorů. CV315 určuje
nejmenší možný interval mezi dvěma po sobě násle-
dujícími impulsy.

Přiřazení vzorků zvuků k náhodnému generátoru Z1
proběhne pomocí procedury zahájené CV300 = 101,
viz výše! Ve stavu při dodání (default) je „kompresor“
jako klidový zvuk na Z1.
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CV označení rozsah default popis

Speciální upozornění k náhodnému generátoru Z1:

Náhodný generátor Z1 je optimalizován pro kompresor
(ten se má rozběhnout krátce po zastavení lokomoti-
vy); proto by mělo toto přiřazení ze stavu při dodání
zůstat zachováno nebo nejvýše změněno na jiný kom-
presor. CV315 určuje také časový bod spuštění kom-
presoru po klidovém stavu!

316
náhodný generátor

Z1

nejvyšší interval

0 – 255

=

0 – 255 s

60

CV315 určuje nejdelší možný interval mezi dvěma po
sobě jdoucími impulsy náhodného generátoru Z1 (tedy
většinou rozběh kompresoru v klidovém stavu; mezi
oběma hodnotami v CV315 a CV316 jsou skutečně
vytvářené impulsy rozděleny rovnoměrně.

317
náhodný generátor

Z1

doba přehrávání

0 – 255

=

0 – 255 s

5

Vzorek zvuku přiřazený náhodnému generátoru Z1
(tedy většinou kompresor) má být přehráván vždy po
dobu, definovanou v CV317.

= 0: vzorek přehrát jednou (v uložené délce)

318
319
320

jako výše,
ale pro

náhodný generátor
Z2

0 – 255
0 – 255
0 – 255

20
80
5

Ve stavu při dodání (default) je na Z2 zvuk přikládání
uhlí jako klidový zvuk.

321
320
323

jako výše,
ale pro

náhodný generátor
Z3

0 – 255
0 – 255
0 – 255

30
90
3

Ve stavu při dodání (default) je na Z3 vodní čerpadlo
jako klidový zvuk.

324
325
326

jako výše,
ale pro

náhodný generátor
Z4

0 – 255
0 – 255
0 – 255

Ve stavu při dodání není tento náhodný generátor po-
užit.

327
328
329

jako výše,
ale pro

náhodný generátor
Z5

0 – 255
0 – 255
0 – 255

Ve stavu při dodání není tento náhodný generátor po-
užit.

330
331
332

jako výše,
ale pro

náhodný generátor
Z6

0 – 255
0 – 255
0 – 255

Ve stavu při dodání není tento náhodný generátor po-
užit.

333
334
335

jako výše,
ale pro

náhodný generátor
Z7

0 – 255
0 – 255
0 – 255

Ve stavu při dodání není tento náhodný generátor po-
užit.

336
337
338

jako výše,
ale pro

náhodný generátor
Z8

0 – 255
0 – 255
0 – 255

Ve stavu při dodání není tento náhodný generátor po-
užit.

341
spínací vstup 1

doba přehrávání

0 – 255

=

0 – 255 s

0
Zvukový vzorek, přiřazený spínacímu vstupu S1, má
být přehráván vždy po dobu, definovanou v CV341.

= 0: vzorek přehrát jednou (v uložené délce)

342
spínací vstup 2

doba přehrávání

0 – 255

=

0 – 255 s

0
Zvukový vzorek, přiřazený spínacímu vstupu S2, má
být přehráván vždy po dobu, definovanou v CV342.

= 0: vzorek přehrát jednou (v uložené délce)

CV označení rozsah default popis

343

spínací vstup 3
(není-li požit jako
detektor nápravy)

doba přehrávání

0 – 255

=

0 – 255 s

0
Zvukový vzorek, přiřazený spínacímu vstupu S3, má
být přehráván vždy po dobu, definovanou v CV343.

= 0: vzorek přehrát jednou (v uložené délce)

Pokra čování tabulky CV do CV299!!!

CV označení rozsah default popis

344

čas doběhu zvuku
motoru (ventilátor aj.)

po zastavení

pro MOTOROVÉ a
ELEKTRICKÉ

lokomotivy

0 – 255

=

0 – 25 s

0

Po zastavení lokomotivy mají (například) ventilátory
ještě běžet a zastavit se po zde definované době, po-
kud se lokomotiva mezitím znovu nerozjede.

= 0: bez doběhu

= 1…255: doběh po dobu 1…25 s

345

rychlopřepínací
tlačítko

pro zvuk VÍCE-
SYSTÉMOVÝCH

lokomotiv

1 – 19 0

Určení funkčního tlačítka (F1 – F19), pomocí nějž se
přepíná mezi dvěma variantami zvuku, např. pro voli-
telný elektrický nebo motorový provoz vícesystémové
lokomotivy. Toto přepnutí je plánováno jen pro určité
zvukové projekty (např. RhB Gem), kde jsou obě vari-
anty zvuku shrnuty do jedné kolekce.

350

zpoždění zvuku kont-
roléru po rozjezdu

pro ELEKTRICKÉ
lokomotivy

0 – 255

=

0 – 25 s

0

Kontrolér nemá být u určitých lokomotiv (např. E10)
slyšet hned po rozjezdu, ale o určitý, zde definovatelný
čas později.

= 0: kontrolér je slyšet hned při rozjezdu

351

rychlost ventilátoru
kouře při konstantní

jízdě

pro MOTOROVÉ
lokomotivy

1 – 255 128

Rychlost ventilátoru se nastavuje pomocí PWM; hod-
nota v CV128 definuje chování při normální jízdě.

= 128: poloviční napětí na ventilátoru při jízdě

352

rychlost ventilátoru
kouře při zrychlení a

startu motoru

pro MOTOROVÉ
lokomotivy

1 – 255 255

Pro vytvoření mraku kouře při startu motoru se venti-
látor roztáčí na vyšší (většinou na maximální) rychlost,
rovněž v případě velkého zrychlení během provozu.

= 255: maximální napětí na ventilátoru při startu

353

automatické vypnutí
generátoru kouře

pro PARNÍ a
MOTOROVÉ loko-

motivy

0 – 255

=

0
–

106 min

0

Pokud je generátor kouře ovládán pomocí efektů
„010010xx“ nebo „010100xx“ v CV127 až 132 (pro je-
den z funkčních výstupů FA1 až FA6), lze v CV353
definovat automatické vypnutí po určité době jako
ochranu před přehřátím.

= 0: bez automatického vypnutí

= 1 až 155: automatické vypnutí po 25 s / jednotku,
tzn. maximální čas cca 6300 s = 105 min.
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Pokra čování tabulky CV do CV299!!!

CV označení rozsah default popis

354 četnost rázů páry při
jízdním stupni 1 1 – 255 0

CV354 jen v souvislosti s CV267!

Pomocí CV354 se vyrovnává nelinearita měření rych-
losti pro „simulovaný detektor nápravy“:

Tzn. má proběhnout během nastavení CV267 přibližně
při jízdním stupni 10 (tedy pomalu, ale ne extrémně
pomalu), může být pomocí CV354 provedena korektu-
ra pro jízdní stupeň 1 (tedy pro extrémně pomalou jíz-
du).

= 0: bez vlivu

= 1…127: rázy páry četněji v relaci k CV267

= 128…255: rázy páry méně často

355

rychlost ventilátoru
rázů páry v klidu

pro PARNÍ a
MOTOROVÉ loko-

motivy

1 – 255 0

Doplnění k nastavení v CV133 a efektů s kódem „72“
(parní) popř. „80“ (motorová lokomotiva), kde je venti-
látor zapínán jen při rázech páry, popř. při startu a bě-
hem jízdy.

Pomocí CV355 se naopak definují otáčky ventilátoru
při stání lokomotivy, aby i v tomto stavu vycházel kouř
(v malé míře).

357

tyristorové řízení

snížení hlasitosti při
rychlé jízdě

pro ELEKTRICKÉ lo-
komotivy

0 – 255 0

Interní jízdní stupeň, od nějž má být zvuk tyristorů tiš-
ší.

358

tyristorové řízení

průběh snižování
rychlosti při rychlé

jízdě

pro ELEKTRICKÉ lo-
komotivy

0 – 255 0

Průběh, jak má být zvuk tyristorů od jízdního stupně,
definovaného v CV257, tišší.

= 0: vůbec ne

= 10: bude tišší o cca 3% na jízdní stupeň

= 255: zlomová změna při jízdním stupni podle CV257

359

zvuk kontroléru

doba přehrávání zvu-
ku kontroléru při
změně rychlosti

pro ELEKTRICKÉ lo-
komotivy

0 – 255 30

Čas v desetinách sekundy (tedy nastavitelný od 0 do
25 s), po nějž má být slyšitelný zvuk kontroléru při
změně rychlosti.

Účinné, jen pokud je zvuk kontroléru ve zvukovém
projektu k dispozici.

360

zvuk kontroléru

doba přehrávání zvu-
ku kontroléru po za-

stavení

pro ELEKTRICKÉ lo-
komotivy

0 – 255 0

Čas v desetinách sekundy (tedy nastavitelný od 0 do
25 s), po nějž má být slyšitelný zvuk kontroléru po za-
stavení.

= 0: po zastavení vůbec ne

361

zvuk kontroléru

čas čekání do dalšího
přehrání

pro ELEKTRICKÉ lo-
komotivy

0 – 255 20

Při rychle po sobě jdoucích změnách rychlosti by byl
zvuk kontroléru slyšet příliš často.

CV361:Čas v desetinách sekundy (tedy nastavitelný
od 0 do 25 s) jako minimální odstup mezi přehráními
zvuku kontroléru.

Pokra čování tabulky CV do CV299!!!

CV označení rozsah default popis

362

tyristorové řízení

práh přepnutí na dru-
hý zvuk

pro ELEKTRICKÉ lo-
komotivy

0 – 255 0

Jízdní stupeň, od nějž má být přepnuto na druhý zvuk
tyristorů pro vyšší rychlosti; toto bude zavedeno
v souvislosti se zvukovými projekty pro „ICN“ (tovární
výbava Roco).

= 0: bez druhého zvuku tyristorů

363

zvuk kontroléru

rozdělení rychlostí do
stupňů kontroléru

pro ELEKTRICKÉ lo-
komotivy

0 – 255 0

Počet stupňů kontroléru v celém rozsahu (stání až pl-
ná jízda), např. pokud je definováno 10 stupňů, pře-
hraje se zvuk kontroléru při (interním) jízdním stupni
25, 50, 75,… (tedy celkem 10krát).

= 0: stejný význam jako 5; tzn. 5 stupňů v celém roz-
sahu

364

pokles otáček při řa-
zení nahoru

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy s řazením

rychlostí a motorovou
brzdou

0

Viz zvukové projekty (např. VT 61).

365

nejvyšší otáčky před
řazením

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy s řazením

rychlostí a motorovou
brzdou

0

Viz zvukové projekty (např. VT 61).

366
maximální hlasitost

turbodmychadla

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy

0 – 255 48

367

závislost
turbodmychadla na

rychlosti

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy

0 – 255 150

Závislost frekvence na rychlosti jízdy.

368

závislost
turbodmychadla na

zrychlení

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy

0 – 255 100

Závislost frekvence na rozdílu nastaveného jízdního
stupně od aktuálního jízdního stupně (zrychlení).

369
minimální zatížení

pro turbodmychadlo

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy

0 – 255 30
Práh slyšitelnosti pro turbodmychadlo; zátěž vychází
z CV367, 368.

370
zvýšení frekvence
turbodmychadla

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy

0 – 255 25
Rychlost zvýšení frekvence turbodmychadla.

371
snížení frekvence
turbodmychadla

pro MOTOROVÉ lo-
komotivy

0 – 255 15
Rychlost snížení frekvence turbodmychadla.
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Souhrnné vyjád ření opat ření pro p řípad
„jízdní zvuk je p říliš hlasitý“

Toto téma odpovídá četnému přání železničních modelářů, kteří najdou zvukový dekodér ZIMO
v sériově vyráběných lokomotivách (Roco, Fleischmann, Hag,… od roku 2010), kde je často hlasi-
tost výrobcem nastavena na maximální hodnotu, aby se zvýšil efekt…

Nejjednodušší opatření je samozřejmě snížení celkové hlasitosti pomocí CV266 – tedy načíst aktu-
ální hodnotu a naprogramovat hodnotu nižší – ale to samozřejmě ovlivní jízdní zvuk A funkční zvu-
ky (píšťala, houkačka, skřípění atd.), a ty poslední jsou pak často PŘÍLIŠ tiché. Proto…

ztišení jízdních zvuk ů (BEZ ovlivnění funkčních zvuků) pro PARNÍ lokomotivy :

CV275, 276, 283, 286 (jednotlivý význam viz tabulka CV) načíst a naprogramovat nižší hodnotu;
často stačí modifikovat jen CV275 a 276, neboť tato jsou odpovědná za nezrychlenou jízdu (a často
je jen zde hlasitost vysoká).

POZNÁMKA (také pro MOTOROVÉ a ELEKTRICKÉ lokomotivy): V tabulce CV zaznamenané de-
faultní hodnoty většinou v konkrétních případech neplatí, protože v rámci zvukového projektu jsou
definovány hodnoty jiné. Proto by měly být vždy načteny skutečné hodnoty z CV a naprogramovány
hodnoty nové (většinou nižší).

ztišení jízdních zvuk ů (BEZ ovlivnění funkčních zvuků) pro MOTOROVÉ lokomotivy :

Zde se modifikují rovněž CV275, 276, 283, 286, tedy hodnotu vždy redukovat pro dosažení tiššího
jízdního zvuku.

Na rozdíl od parních lokomotiv jsou hodnoty v těchto 4 CV stejné nebo téměř stejné (protože die-
selové motory nereagují tak silně na zatížení); pro jistotu by ale i přes to měly být načteny odděle-
ně.

ztišení jízdních zvuk ů (BEZ ovlivnění funkčních zvuků) pro ELEKTRICKÉ lokomotivy :

Zde jsou CV275, 276, 283, 286 většinou odpovědná „jen“ za zvuk ventilátorů (nebo nejsou použita
vůbec), ale toto se může mezi jednotlivými zvukovými projekty lišit.

Naopak hlasitost tyristorového řízení se nastavuje pomocí CV293, 294, 295, a zvuk motoru pomocí
296 (detailní popis viz tabulka CV). Proto musejí být aktuální hodnoty těchto CV případně rovněž
načteny a nahrazeny nižšími hodnotami.
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6. Montáž a připojení dekodéru ZIMO

Všeobecná UPOZORN ĚNÍ:
Pro dekodér musí být ve vozidle  nalezen nebo vytvořen prostor,  kam může být umístěn bez me-
chanického zatížení. Zejména je nutné dbát na to, aby při nasazení skříně lokomotivy nevznikl žád-
ný tlak na dekodér a aby pohyblivé díly nepoškodily dekodér nebo jeho přívody.

Všechna přímá propojení mezi sběrači proudu a motorem, která jsou ve vozidle v původním stavu,
musejí být spolehliv ě přerušena ; jinak může po uvedení do provozu dojít ke zničení koncového
stupně dekodéru.

Také čelní osvětlení a další zařízení musí být kompletn ě odizolováno .

Mají odrušovací prvky v lokomotiv ě špatný vliv na regulaci?
Ano, ob čas…

Pro vysvětlení: obvykle jsou motory modelových lokomotiv vybaveny předřazenými tlumivkami a
kondenzátory. Tyto mají omezit rušivá jiskření na komutátoru (např. rušící televizní příjem).

Takové součástky zhoršují regulovatelnost motoru. Dekodéry ZIMO jako takové s nimi vycházejí ve
srovnání dobře, tzn. není téměř rozdíl zda jsou tyto součástky odstraněny nebo ponechány. V po-
sledních letech je ale do lokomotiv zabudováváno stále více tlumivek než bylo dříve obvyklé (jako
opatření kvůli aktuálním předpisům) – a tyto ovlivňují jízdní vlastnosti již znatelně.

Potenciálně „škodlivé“ tlumivky jsou většinou rozeznatelné díky stejné konstrukci jako rezistory a
barevnými proužky (na rozdíl od ovinuté feritové tyčinky). To ale neznamená, že takové tlumivky
mají ve všech případech skutečně negativní vliv.

Typické zkušenosti a opat ření…

ROCO, BRAWA, HORNBY – dosud žádné problémy, nejsou nutná žádná opatření.

FLEISCHMANN H0 – „kulatý motor“ – tlumivky nevadí, kondenzátory by měly být v případě potřeby
odstraněny, zejména ty mezi šasi a motorem (nebezpečí zničení dekodéru)! Nové motory
Bühler – dosud žádné problémy.

TRIX H0 – tlumivka mezi kolejnicí a konektorem pro dekodér by měla být odstraněna!

MINITRIX, FLEISCHMANN PICCOLO – velmi nejednotné; odstranění kondenzátorů často výhod-
né; tlumivky naopak podle dosavadních zkušeností nevadí.

Indikátory skutečné škodlivosti v konkrétním případě jsou kromě generelně neuspokojivé regulace
(cukání, rozjezd ne na stupni 0, ale mnohem později,...):

- malá regulační síla lokomotivy; závěr poskytne test, kdy se pokusně přepne na nízkou frekvenci –
CV9 = 200 – a zkontroluje se, zda je přitom regulace silnější; pokud je to tento případ, jsou na vině
pravděpodobně tlumivky.

- pokud je znatelný rozdíl v regulaci mezi 20 a 40 kHz (volitelné pomocí CV112 / bit 5).

Pomoc:  tlumivky přemostit (nebo odstranit a nahradit drátovými propojkami), kondenzátory odstra-
nit! Kondenzátory nemají obvykle špatný vliv na regulaci.

U vozidel s normalizovaným digitálním rozhraním
(8-pólová nebo 6-pólová zásuvka)...

…a použití dekodéru typu MX...R, MX...F, MX...N (tedy např. MX630R nebo MX620F) s 8-pólovým
(...R) nebo 6-pólovým (...F, N) konektorem je přestavba vozidla velmi jednoduchá: v takových pří-
padech je potřebné místo zpravidla k dispozici a vyjmutím propojky jsou škodlivá spojení přeruše-
na.

V některých případech existuje kombinace mezi normalizovaným konektorem a volnými dráty (např.
MX630R, kde se na 8-pólový konektor nevejdou všechny funkční výstupy); pro volné vývody pak
platí následující provedení.

Digitalizace lokomotivy se stejnosm ěrným motorem a čelním osv ětlením:
Toto schéma připojení představuje základní použití  pro dekodér H0; všechna další použití (viz dal-
ší popis) jsou rozšířením této standardní přestavby.

Takto zapojené čelní osvětlení svítí směrově závisle i v klidovém stavu a je spínatelné funkcí F0.
Příslušným použitím „přiřazení funkcí“ – CV33, 34, 35... – může být dosaženo toho, že osvětlení je
spínatelné nezávisle, např. pomocí F0 a F1.

UPOZORNĚNÍ ohledně čelního osvětlení: pokud jsou žárovky spojeny jedním pólem s jednou ko-
lejnicí a toto spojení je obtížně přerušitelné (např. žárovky zasunuté v kostře lokomotivy), je možné
toto spojení ponechat (modrý vodič nesmí pak být samozřejmě zapojen); čelní osvětlení pak svítí
sníženým jasem, neboť je prakticky napájeno jen půlvlnným napětím.

                 ...lokomotivy se st řídavým motorem („univerzální motor“):
Pro digitalizaci lokomotivy s takovým střídavým motorem (většinou starší lokomotivy Märklin nebo
Hag) jsou nutné dvě diody 1N4007 nebo podobné (diody na min. 1 A). Takové diody je možné kou-
pit u ZIMO nebo v prodejnách se součástkami (za nepatrnou cenu).

Lokomotivy se střídavým motorem jsou většinou napájeny přes středovou kolejnici; se způsobem
připojení motoru to ale nesouvisí. Výše uvedené schéma platí tedy jak pro dvoukolejnicový, tak i
pro tříkolejnicový systém (namísto „levá“ a „pravá kolejnice“ se pak jmenují „vnější“ a „vnitřní“).
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Dodate čné připojení vnit řního osv ětlení, spínaného p řes F0:
Tento způsob se dnes už většinou nepoužívá, pochází z dob, kdy měl dekodér většinou jen dva
funkční výstupy a tyto výstupy musely být použity současně pro čelní a vnitřní osvětlení. Takto za-
pojené žárovky vnitřního osvětlení mají být tedy spínány pomocí F0 společně s čelním osvětlením,
ale na rozdíl od něj mají svítit nezávisle na směru jízdy.

Schéma je nutno chápat jako všeobecný návod pro všechny případy, kdy zařízení mají být spínána
z několika funkčních výstupů; tyto funkční výstupy jsou ale navíc použity pro další zařízení. Nutné
jsou vždy dvě diody (1N4007 nebo podobné). Takové diody je možné koupit u ZIMO nebo
v prodejnách se součástkami (za nepatrnou cenu).

Použití funk čních výstup ů FA1, FA2, FA3, FA4…:
Funkční výstupy (nad rámec čelního osvětlení), tedy FA1, FA2,… jsou zapojeny podle typu dekodé-
ru buď na vodičích, na konektoru nebo na pájecích ploškách (například u MX620 FA1, FA2 jako
pájecí plošky, u MX630, MX632 FA1, FA2 na vodičích, ostatní jako pájecí plošky) a mohou být za-
pojeny stejně jako čelní osvětlení. Přiřazení výstupů k funkcím viz kapitola 5; standardně jsou FA1
a FA2 spínány funkcemi F1 a F2, atd. (Přiřazení funkcí od CV33 atd., ve stavu při expedici).

Viz také upozorn ění MX6632 dole!

Použití logických (nezesílených) výstup ů:
Dekodéry ZIMO mají kromě „normálních“ funkčních výstupů tzv. „logické“ výstupy – výstupy, k nimž
není možné spotřebiče připojit přímo, neboť je na nich jen nezatížitelné logické napětí (0 V, 5 V).
Pokud mají být tyto výstupy použity, musí být použit buď zesilovací modul M4000Z nebo tranzisto-
rový člen vlastní stavby.

„Logické“ výstupy používají alternativně vývody „SUSI-CLOCK“ a „SUSI-DATA“, tyto jsou na „logic-
ké“ výstupy přepnuty CV124, bit 7 = 1 („SUSI“ pak samozřejmě není k dispozici). Stejné piny mo-
hou být navíc alternativně použity i pro řídicí vodiče pro serva (aktivace přes CV181, 182).

Upozorn ění MX632:  „Logické“ výstupy na MX632 jsou funkčně identické se „zesílenými“ funkčními
výstupy FA5, FA6 (tedy ne FA7, FA8, jak bylo omylem inzerováno); pokud je ale aktivováno
„SUSI“ (CV124, bit 7) nebo serva (CV181, 182), nejs ou funk ční výstupy FA5, FA6 (jak „nor-
mální“, tak i „logické“) funk ční!!!

Zesilovací modul M4000Z  se svým hnědým vodičem připojí na příslušný „logický“ výstup, tzn. při-
pájí na pájecí plošku.

Připojení zvukových modul ů DIETZ bez „SUSI“ / „simulovaný detektor nápravy“:
Podrobnosti k montáži zvukových modulů a jejich připojení k dekodérům ZIMO najdete v návodech
k použití firmy Dietz.

U parních lokomotiv je synchronizace rázů páry s otáčením kol důležitým kritériem pro kvalitu akus-
tického dojmu. Proto by měl být ke zvukovému modulu připojen detektor nápravy (jazýčkový kon-
takt, optická nebo Hallova sonda), který poskytuje přesně 2 nebo 4 impulsy na otáčku kola (podle
konstrukce lokomotivy).

Pokud není detektor nápravy k dispozici (protože montáž je nemožná nebo náročná), vytvářejí zvu-
kové moduly obvykle vlastní takt, který je získán z informace o rychlosti (z dekodéru sdělované
např. přes rozhraní SUSI). Výsledek je často nedostatečný, zejména při pomalé jízdě vychází často
příliš rychlý sled rázů páry (kvazi-standardizovaný protokol SUSI tento případ zohledňuje jen velmi
málo).

Proto nabízejí dekodéry ZIMO „simulovaný detektor nápravy“ ; k tomuto se použije funkční vý-
stup FA4, který se pomocí CV133 přepne na detektor nápravy a spojí se vstupem zvukového mo-
dulu pro senzor (např. „jazýčkový vstup“ u modulů Dietz); samozřejmě navíc k propojení SUSI nebo
ostatním spojům. Simulace samozřejmě neposkytuje spouštění rázů páry v závislosti na poloze ná-
pravy, ale spouštění závislé na otáčení nápravy, což ale pro pozorovatele představuje jen malý
rozdíl.

Pomocí CV267 se nastaví počet impulsů „simulovaného detektoru nápravy“ na otáčku kola. Viz ta-
bulka CV v kapitole „Zvuk ZIMO“!

Připojení zvukových modul ů DIETZ a jiných modul ů se „SUSI“:
Rozhraní „SUSI” je standard NMRA-DCC a vychází z vývoje firmy Dietz; definuje připojení zvuko-
vých modulů (pokud jsou tyto rovněž vybaveny „SUSI”) k lokomotivnímu dekodéru.

U malých dekodérů není 4-pólové rozhraní „SUSI“, tvořené 2 datovými vodiči, zemí a +V (kladné
napájecí napětí zvukového modulu) z prostorových důvodů provedeno jako normalizovaný konek-
tor, ale jako 4 pájecí plošky  (viz výkres připojení na začátku tohoto návodu).

Přes datové vodiče „SUSI” (CLOCK a DATA) se z dekodéru do zvukového modulu přenášejí infor-
mace jako rychlost jízdy a zatížení motoru (stoupání/klesání/rozjezd atd.) a hodnoty pro programo-
vání CV v modulu (CV890,...).

PŘÍSTUP k CV v modulu SUSI : Tato CV leží podle normy (RP) NMRA DCC v prostoru od 890.
Ten ale nemohou mnohé digitální systémy obsloužit (i ovladače ZIMO MX2 a MX21 – až do polovi-
ny 2004 – byly omezeny na 255); proto umožňují dekodéry ZIMO tyto CV obsloužit i pomocí
CV190…!
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Připojení elektrického sp řáhla (systém „Krois”):
Pro ochranu vinutí spřáhla před přetížením trvalým proudem mohou být pro jeden nebo několik
funkčních výstupů nastavena příslušná omezení délky impulsu.

Nejprve musí být v tom „efektovém“ CV (např. CV127 pro FA1 nebo CV128 pro FA2), kam je
spřáhlo připojeno, zapsána hodnota „48”.

Pak se v CV115 (viz tabulka CV) definuje požadované omezení délky impulsu:

U „systému Krois ” je doporučena hodnota „60”, „70” nebo „80” pro CV115; ty znamenají omezení
délky impulsu na 2, 3 nebo 4 s; definice dílčího napětí není pro systém „Krois“ nutná (proto jednotky
„0”); toto je naopak účelné pro spřáhla ROCO.

Informace o automatickém poodjetí při rozpojování, popř. o automatickém stlačení a poodjetí viz
CV116 a kapitola „DOPLŇUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ“!

MX620R, MX630R,… pro 8-pólové rozhraní (NEM 652):
„Varianty R” mají 8-pólový konektor na konci připojovacích
vodičů, který odpovídá digitálnímu rozhraní příslušně vy-
bavených lokomotiv. K přestavbě lokomotivy musí být tedy
jen vytažena originální propojka a připojen dekodér.

MX620F, MX630F,… pro 6-pólové rozhraní (NEM 651):
„Varianty F” mají 6-pólový konektor na konci připojovacích
vodičů, který odpovídá digitálnímu rozhraní příslušně vy-
bavených lokomotiv.

Při tomto zapojení svítí čelní osvětlení s půlvlnným napá-
jením (redukovaný jas), neboť společný plus pól na 6-
pólovém konektoru chybí (a žárovky jsou místo k němu
připojeny k jednomu sběrači z kol). Na dekodéru je ale
„modrý drát“ k dispozici a může být v případě potřeby pou-
žit!

MX620N pro p římé nasunutí do digitálního rozhraní (NEM 651):
Četná hnací vozidla velikostí N, H0e a H0m (i některé lokomotivy H0)
mají normalizovanou zásuvku a montážní prostor s plochou min. 14 ×
9 mm.

POZOR: při zasouvání do lokomotivy patří strana s kolíky dolů. tedy
shora pohled na stranu mikrokontroléru !

MX631D, MX632D, MX632VD, MX632WD, MX640D, MX642D, MX644D
MX631C, MX632C, MX640C, MX642C. MX644C – 21-pólový přímý konektor:

Tato provedení jsou vybavena 21-pólovou zásuvkou na desce (tzn. bez vodičů), kterou se dekodér
nasadí přímo na příslušnou 21-pólovou kolíkovou lištu ve vozidle. Jedná se vlastně o 22-pólový ko-
nektor, přičemž jeden pin (č. 11, při běžném směru pohledu vpravo nahoře) chybí nebo je blokován,
čímž je zamezeno chybnému nasunutí. 21-pólové rozhraní (nazývané také „MTC“) je definováno
v NMRA DCC RP 9.1.1 stejně jako 8-pólové a 6-pólové (obrázek vlevo dole).

Protože originální definice
21-pólového rozhraní byla
původně koncipována pro
určitý účel („C-Sinus“), jsou
některé pozice při „normál-
ním“ použití nadbytečné
(Hall, Motor 3) a jsou pou-
žity jinak.

„C-typy “, tedy MX631C, MX632C, MX640C,
MX642C se od „D-typů“ liší funkčními výstupy
FA3, FA4: u „C“ jsou provedeny jako logické vý-
stupy, u „D“ jako normální výstupy. „C-typy“ pro
Märklin. Trix a např. LS-models.

Proto existují podle výbavy dekodéru lehce se li-
šící zapojení 21-pólového konektoru. Tyto pří-
davné výstupy jsou použity jen tehdy, pokud je
pro to vozidlo speciálně určeno. Proto jsou např.
na MX632D funkční výstupy FA4 – FA6 jak jako
nízkonapěťové, tak i na pájecích ploškách na
dekodéru; viz zapojovací plány v kapitole „Kon-
strukce a technická data“.

Dekodéry s 21-pólovým konektorem mohou být
namontovány dvojím zp ůsobem ; deska pod
konektorem je provrtána, takže vždy podle typu
lokomotivy  je konektor dekodéru nasunut na
konektor v lokomotivě shora nebo zdola. Vyne-
chaný, popř. blokovaný pin 11 (index) zabraňuje
špatné montáži.
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MX630P16, MX643P16, MX643P22,… - dekodéry s konekto rem PluX:
Na rozdíl od 21-pólového systému rozhraní je na dekodéru „PluX“ kolíková lišta a zásuvka je na
desce lokomotivy. „PluX“ existuje ve verzi 8-, 12-, 16- a 22-pólového konektoru, přičemž i zde je
počet využitelných spojení o 1 menší (indexovací pozice = chybějící pin pro zamezení otočení).

Systém „PluX“ je definován v NMRA 9.1.1. a také v N EM (MOROP), včetně příslušejících ma-
ximálních rozm ěrů normovaného dekodéru.

MX630P je vybaven 16-pólovým konektorem „PluX“ (z toho sku-
tečně osazených 15 pinů, 1 indexovací pozice); může být použit
ve vozidlech s rovněž 16-pólovým rozhraním, ale i ve vozidlech
s 22-pólovým rozhraním – viz obrázek vlevo (hnědá oblast = 16-
pólový, celý obrázek = 22-pólový).

V lokomotivách s 8-pólovým (žlutá) a 12-pólovým rozhraním je
možnost použití závislá na rozměrových možnostech.

V případě MX630P (který není zvukový dekodér) jsou oba piny,
originální definicí určené pro reproduktor, využity pro přídavné
funkční výstupy FA3, FA4. Toto nevede k poškození případného
reproduktoru, umístěného ve vozidle.

Zvukový dekodér MX643 je nabízen volitelně s 16-pólovým nebo 22-pólovým rozhraním „PluX“.
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Připojení serv a SmartServa:
K připojení běžných serv a Smart-
Servo RC-1  (výrobce: TOKO
Corp., Japan) jsou na MX620,
MX630, MX632, MX640 k dispozici
2 výstupy, přičemž příslušné pájecí
plošky (popř. kontakty na 21-
pólovém konektoru nebo konektoru
PluX) mohou být alternativně pou-
žity pro SUSI, logické výstupy nebo
právě pro serva.

Při použití funkce pro serva (akti-
vuje se pomocí CV181, 182, viz ní-
že) není tedy k dispozici SUSI a ani
oba logické výstupy, u MX632 také
ani funkční výstupy FA5, FA6.

Typy MX632W, MX632WD obsa-
hují také napájení 5 V pro provoz
serv, u MX640 je 5 V omezeno na
200 mA.

Jinak musí být napájecí napětí 5
V pro servo získáno externě, na-
příklad pomocí běžné součástky
pro stabilizaci napětí LM7805 se
zapojením podle obrázku.

Aktivace příslušných vývodů jako
výstupů pro řídicí vodiče pro serva
proběhne pomocí CV181...182
(různé od 0).

Pomocí CV181 popř. 182 mohou
být servům přiřazeny různé funkce
(přiřazeny i směrům jízdy), volitelně
s jednotlačítkovým nebo dvoutla-
čítkovým ovládáním.

CV161...169 umožňují nastavení
dorazů a rychlosti; viz tabulka CV!

V CV161 může být zvolen protokol
na řídicím vodiči; „normální“ pro
většinu serv (proto default) jsou
pozitivní impulsy; kromě toho je
možno rozhodnout, zda má být
servo aktivováno jen během pohy-
bu nebo dostávat řídicí signál trva-
le. Poslední je účelné tehdy, pokud
by jinak poloha byla ovlivněna me-
chanickými vlivy.

MX640, MX642 – připojení serv a SmartServa:
K připojení běžných serv a SmartServo RC-1  (výrobce: TOKO Corp., Japan) jsou na MX640
k dispozici 2 řídicí výstupy. Jedná se o alternativní využití výstup ů SUSI (podle typu pájecí ploš-
ky, popř. kontakty na 21-pólovém konektoru), každý může být připojen k řídicímu vstupu jednoho
serva.

Serva s malým odběrem (do 200 mA) mohou být napájena přímo z MX640!

Jinak musí být napájecí napětí 5 V pro servo získáno externě, například pomocí běžné součástky
pro stabilizaci napětí LM7805 se zapojením podle obrázku.

Aktivace příslušných vývodů jako výstupů pro řídicí vodiče pro serva proběhne pomocí CV181...182
(různé od 0). Pomocí CV181 popř. 182 mohou být servům přiřazeny různé funkce (přiřazeny i smě-
rům jízdy), volitelně s jednotlačítkovým nebo dvoutlačítkovým ovládáním.

CV161...169 umožňují nastavení dorazů a rychlosti; viz tabulka CV!

V CV161 může být zvolen protokol na řídicím vodiči; „normální“ pro většinu serv (proto default) jsou
pozitivní impulsy; kromě toho je možno rozhodnout, zda má být servo aktivováno jen během pohy-
bu nebo dostávat řídicí signál trvale. Poslední je účelné tehdy, pokud by jinak poloha byla ovlivněna
mechanickými vlivy. Pro SmartServo musí být v každém případě nastaven bit 1 v CV161, tedy
CV161 = 2!
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MX640 – celkové schéma zapojení a opat ření pro ZVUK

MX642, MX644, MX645…
Nejnovější zvukové dekodéry se připojují v principu stejným způsobem, přičemž přede-
vším

- ZEM, spínací vstup a plus pól se připojují na pájecí plošky na horní straně vpravo, popř.
na modrý vodič (plus pól), a

- jsou k dispozici jen 2 výstupy pro LED (MX642) nebo nejsou vůbec, které jsou alterna-
tivní k vodičům SUSI na pájecích ploškách na horní straně vpravo.

Viz také připojovací plány dekodérů na prvních stranách tohoto návodu!

Připojení reproduktoru, detektoru nápravy:
Aby mohl být MX640 provozován jako zvukový dekodér, musejí/mohou být připojena ná-
sledující zařízení:

- povinně – REPRODUKTOR – může být použit jakýkoli reproduktor 8 Ohm nebo dav re-
produktory 4 Ohm v sérii. Reproduktory s vyšší impedancí jsou samozřejmě také povole-
ny, znamenají ale pokles hlasitosti.

V případě potřeby může být navíc připojen výškový reproduktor (rovněž 8 Ohm nebo ví-
ce); tento by ale měl být každopádně připojen přes bipolární kondenzátor (10 µF bipolární
pro mezní frekvenci 2 kHz).

- volitelně – DETEKTOR NÁPRAVY  – obvykle jsou zvukové dekodéry ZIMO nastaveny
na „simulovaný detektor nápravy“, který se softwarově nastavuje pomocí CV267. Pokud
se použije „skutečný“ detektor, musí být nastaveno CV267 = 0 nebo = 1, podle toho, zad
má ráz páry spouštět každý nebo každý druhý impuls. Viz kapitola 6!

Jako detektory náprav mohou být použity: mechanické kontakty, jazýčkové kontakty, op-
tická čidla, Hallovy sondy.
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Použití externího zásobníku energie (kondenzátoru)
pro p řeklenutí výpadk ů napájení:

Zásobník energie u dekodéru má velký užitek v mnoha ohledech; již velmi malé kondenzátory od
100 µF mají pozitivní efekty, větší o to více:

- Zabránění zastavení a blikání světel na znečištěných kolejích nebo srdcovkách výhybek, zejména
společně s ZIMO metodou zastavení na nenapájených místech (skutečně užitečné od cca 1000 µF),
viz dále,

- snížení ohřevu dekodéru zejména u motorů s nízkým ohmickým odporem (účinné již od kapacity
cca 100 µF),

- při použití techniky RailCom: zamezení ztrát energie kvůli „pauze RailCom“, snížení hlučnosti mo-
toru, zlepšení kvality (= čitelnosti) signálu RailCom (účinné již od cca 100 µF).

Potřebná napěťová pevnost kondenzátoru se řídí napájecím napětím; 25 V je vhodné prakticky
vždy; rozměrově malé kondenzátory na 16 V by měly být použity jen tehdy, pokud napětí v kolejích
s jistotou nebude vyšší.

Dekodéry s možností k přímému připojení zásobníku energie:
Mezi dekodéry, popsanými v tomto návodu, mají MX631, MX632, jakož i zvukové dekodéry
MX642, MX643, MX644, MX645 zabudována všechna opatření, umožňující přímé připojení  (bez
externích doplňujících součástek) externího kondenzátoru.

K těmto dekodérům je přibalen malý kondenzátor (220 µF) jako „nástup“ do techniky zásobníku
energie. Doporučeny jsou kondenzátory s větší kapacitou do cca 10.000 µF; takové jsou lehce
k dostání, v případě potřeby i u ZIMO, a mohou být jednoduše paralelně spojovány.

POZOR: „Goldcap“, popř. „Goldcap-Bank“ jsou NEvhodné, protože jejich velká kapacita zapříčiňuje
tak dlouhý čas nabíjení, který nabíjecí obvody přehřívá a mohl by je spálit.

Dekodéry bez možnosti k přímému připojení zásobníku energie:
Zde není jednoduché připojení kondenzátoru mezi zem dekodéru a plus pól účelné, protože dochází
k nežádoucímu vedlejšímu efektu: update software a nahrávání zvuků, programování v „servisním
módu“ (na programovací koleji) a zjišťování čísla vlaku ZIMO jsou ztíženy nebo znemožněny. Toto
se týká dekodérů MX620, MX621, MX630 a zvukových dekodérů MX640, MX646, MX647; zde jsou
nutná opatření k zamezení zmíněného vedlejšího efektu.

V případě použití kondenzátoru do cca 220 µF (ev. 470 µF) postačuje tlumivka (100 µH / 500 mA,
k dostání i u ZIMO), která umožní update software dekodéru s updatovacím přístrojem MXDECUP a
rovněž impulsy čísla vlaku ZIMO.

V případě použití větších kapacit (což je i doporučeno), by takové rozšířené zapojení mělo být pou-
žito vždy. Nabíjení kondenzátoru probíhá v tomto případě přes rezistor (např. 68 Ohm), díky tomu
nebude při zapnutí systému – pokud je na kolejích větší počet takto upravených lokomotiv – celkový
nabíjecí proud kondenzátorů vyhodnocen jako zkrat, vedoucí k vypnutí systému. Dioda (např.
1N4007) slouží k tomu, aby energie kondenzátoru v případě potřeby byla k dispozici nesnížená.

UPOZORNĚNÍ: V případě použití zastavení před návěstidlem pomocí „asymetrického DCC signálu“
(= Lenz ABC, zavedení v dekodérech ZIMO od začátku 2005) je tato kombinace rezistor-dioda nut-
ná v každém případě (i u menších hodnot kondenzátoru), aby dekodér mohl asymetrii detekovat!

Při vlastní stavbě zásobníku by mělo být použito zde uvedené schéma (obrázek níže): Nabíjení kon-
denzátoru probíhá v tomto případě přes rezistor (např. 68 Ohm), díky tomu nebude při zapnutí sys-
tému – pokud je na kolejích větší počet takto upravených lokomotiv – celkový nabíjecí proud kon-
denzátorů vyhodnocen jako zkrat, vedoucí k vypnutí systému. Dioda (např. 1N4007) slouží k tomu,
aby energie kondenzátoru v případě potřeby byla k dispozici nesnížená.

Ve výše uvedeném zapojení zakreslený (ale ne bezpodmínečně nutný) vybíjecí rezistor 3k3 má ná-
sledující funkci:
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Velký kondenzátor napájí motor a žárovky sice jen na několik desetin sekundy (1.000 µF) nebo se-
kund (např. 4.700 µF), ale jeho zbytkové napětí (exponenciální vybíjecí křivka při dlouhém výběhu
na úroveň napětí, které je pro motor a žárovky už nízké) slouží pro trvalé (až několik minut) uchová-
ní paměti jízdních dat v mikrokontroléru. Tento efekt je v praxi spíše (ale ne vždy) nežádoucí: např.
lokomotiva je během jízdy sundána z kolejí, ovladač stažen na nulu, lokomotiva po minutě opět po-
stavena na koleje; a nyní se krátce rozjede původní rychlostí. Díky vybíjecímu rezistoru bude paměť
jízdních dat vždy po několika sekundách vymazána.

Pod označením SPEIKOMP je možné u ZIMO objednat sadu součástek, potřebných pro vlastní
stavbu zásobníku energie a jeho připojení k dekodéru MX62, MX63, MX64, MX630, MX640,…: dio-
da, rezistory, tlumivka a několik elektrolytických kondenzátorů (navíc ale mohou a mají být připojeny
i vlastní kondenzátory – podle místa, které je k dispozici).

Automatické zabránění zastavení na nenapájených místech:
V případě přerušení napájení (kvůli nečistotě na kolejích nebo na srdcovce výhybky) se dekodér
automaticky postará o to, aby vozidlo jelo dál, i když už by mělo zastavit kvůli probíhajícímu procesu
brzdění. Teprve po obnovení kontaktu kolo-kolejnice dojde k zastavení a znovu se zkontroluje, zda
kontakt přetrvává i v klidu (jinak dojde k opakovanému krátkému popojetí).

MX632V, MX632W, MX632VD, MX632WD –
provedení MX632 se zabudovaným zdrojem nízkého nap ětí

Tyto typy obsahují bezztrátový spínaný regulátor  1,5 V, popř. 5 V, který umožňuje přímé připojení
nízkonapěťových žárovek k dekodéru. Nízké napětí je vyvedeno na samostatném vodiči (fialovém) a
použije se pro příslušné spotřebiče místo „společného plus pólu“ (modrého).

MX632V a MX632VD (1,5 V) usnadňují zejména přestavbu drahých mosazných modelů (kde jsou
takové žárovky s oblibou používány), protože odpadá nutnost montáže externího stabilizátoru (často
s požadavkem na chlazení).

MX632W a MX632WD (5 V) je především určen pro přestavbu modelů velkých měřítek (LGB), kde
se používají žárovky na 5 V. Napájení 5 V může bát použito i pro serva, čímž se ušetří externí stabi-
lizátor.

MX640, MX642, MX643, MX644, MX645, MX646 –
připojení generátor ů kou ře pro parní a motorové lokomotivy:

Na příkladu generátoru kou ře „Seuthe“ 18 V:

Kromě jednoduchého zapnutí a vypnutí libovolným funkčním výstupem nabízí MX640/MX642 mož-
nost nastavit závislost intenzity vyvíjení kouře na klidu nebo jízdě a zrychlení .

K tomu se generátor kouře připojí k jednomu z funkčních výstupů FA1 až FA6; v „efektovém CV“,
příslušejícím k tomuto výstupu (tedy 127 pro FA1, 128 pro FA2 atd.) musí být naprogramován poža-
dovaný efekt, tedy vytváření kouře pro praní lokomotivu (kód efektu „72“) nebo vytváření kouře pro
motorovou lokomotivu (kód efektu „80“).

PŘÍKLAD – parní lokomotiva, generátor kouře na funkčním výstupu FA5: CV131 = 72.

Pro příslušný výstup pak platí „křivka pro generátor kouře“ z CV137, 138, 139; tato musejí být
BEZPODMÍNEČNĚ naprogramována hodnotami, jinak je kouř vždy vypnut.

PŘÍKLAD – typická křivka pro napětí v kolejích cca 20 V, generátor kouře na plné napětí:

CV137 = 70…90: Toto způsobí při stání lokomotivy slabý pramen kouře.
CV138 = 200: Od jízdního stupně 1 (tedy již od nejnižší rychlosti) bude generátor kouře napájen na

cca 80% svého maximálního výkonu; tedy relativně hustý kouř.
CV139 = 255: Při zrychlení bude generátor kouře napájen na maximum; tedy zvlášť hustý kouř.

Rázy páry synchronn ě nebo typické kou ření pro diesel s generátory kou ře s ventilátorem:

MX640/MX642 může pomocí generátoru kouře se zabudovaným ventilátorem vytvářet rázy kouře
synchronně se zvuky rázů páry nebo v závislosti na jízdní situaci (spouštění spalovacího motoru –
toto je řízeno zvukovým projektem), bez toho, že by byla nutná jakákoli přídavná elektronika.

Topné těleso generátoru kouře bude – jak bylo popsánu v příkladu „Seuthe“ – připojeno na FA1,
FA2,…FA6 a konfigurováno, tzn. příslušné efektové CV = 72 (pára) popř.= 80 (motor).

Ventilátor bude připojen na FA4 (u MX620-MX632 a MX646 FA2); druhý pól motoru ventilátoru musí
být většinou (v závislosti na jeho typu) napájen nízkým napětím, buď z externího stabilizátoru, nebo
– pokud je ventilátor určen pro 5 V – z 5 V výstupu dekodéru.

Následující CV musejí být (měla by být, mají být,…) naprogramována:

CV137, 138, 139 = 60, 90, 120: (DŮLEŽITÉ) Pokud je topné těleso určeno jen na omezené napětí,
musí být napětí na funkčním výstupu omezeno, což se provede příslušně upravenou křivkou
(tedy CV137, 138, 139).

CV133 = 1: (DŮLEŽITÉ): Tímto je FA4 konfigurován jako výstup pro ventilátor.
CV353 = ... například 10; automatické odpojení generátoru kouře (v příkladu „10“: po 250 s) jako

ochrana proti přehřátí.
CV351, 352 = .. (jen pro motorové lokomotivy, tedy pokud je kód efektu „80“ v efektovém CV pro

FA1…FA6)“ Tím je nastaveno PWM (napětí) pro ventilátor pro stavy spouštění motoru (de-
fault: maximum) a jízda (default: poloviční výkon); viz tabulka CV.

CV355 = .. (parní a motorové lokomotivy): PWM pro ventilátor za klidu (aby i v tomto stavu vycházel
– většinou slabý – kouř).
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7. MX631C, MX632C, MX640C, MX642C pro
C-Sinus (Softdrive)

Speciálně pro vozidla Märklin a Trix s motorem C-Sinus , pokud jsou tato vybavena 21-pólovým
rozhraním, byla vytvořena provedení MX631C, MX632C, popř. MX640C, MX642C. Poskytují rovněž
pro desku C-Sinus potřebné napájení 5 V  (čehož nejsou „normální“ dekodéry schopné!).

Tyto „C“ typy jsou samozřejmě bez ohledu na druh provozu použitelné pro vozidla Märklin, Trix a
Märklin kompatibilní , která také neumějí na výstupech FA3, FA4 pracovat s „normálními“ funkčními
výstupy, ale potřebují „logické výstupy“.

Varianty „C“ se od normálních „21-pólových“ (MX631D, MX632D, MX640D, MX642D) liší tím, že vý-
stupy FA3 a FA4 (= AUX3, AUX4 dle specifikace rozhraní NMRA) jsou provedeny jako „logické“ a
tím poskytují potřebnou úroveň 5 V pro aktivaci desek C-Sinus nebo Softdrive, nebo například také
pro smyčkový přepínač, který je zabudován v některých vozidlech.

MX631C, MX632C (nebo se zvukem: MX640C, MX642C) se nasune na kolíkovou lištu lokomotivy,
horní strana dekodéru nahoru, tzn. kolíky procházejí deskou. Orientace vychází z desky a je rovněž
zajištěna chybějícím pinem 11 a na tomto místě neprovrtanou deskou dekodéru.

Následující obrázek znázorňuje možné uspořádání; deska lokomotivy se může ale případ od přípa-
du lišit.

Nejprve je nutné zkontrolovat, zda deska obsahuje rezistory 0 Ohm ; viz VÝSTRAHA na následují-
cí stran ě!

MX631C, MX632C a MX640C MX642C jsou až na výstupy FA3 a FA4 „normální“ dekodéry pro
„normální“ motory; přepnutí na provoz C-Sinus  proběhne pomocí CV145 = 10 (většinou vyhovující,
pokud byl dříve zabudován dekodér Märklin/Trix) nebo CV145 = 12 (většinou vyhovující, pokud byl
dříve zabudován dekodér ESU, typicky rozeznatelný podle modré desky).

Pomocí CV145 mohou být konfigurovány i speciální varianty, které jsou v některých případech nutné
kvůli rozdílnému osazení rozhraní ze strany Märklin/Trix, viz tabulka CV!

Provoz s lokomotivou C-Sinus s MX64DM může probíhat jak ve formátu DCC NMRA , tak i
v protokolu MOTOROLA , ne ale v analogovém provozu!

V provozu C-Sinus neexistuje regulace motoru v dosavadním smyslu, protože motor se snaží
v každém případě přesně dodržet zadanou rychlost. Příslušné proměnné, mj. CV9, 56, 58 jsou proto
neúčinné!

VÝSTRAHA:

Märklin/Trix bohužel provedl „zlý žert“ (pravděpodobně neúmyslně…): v určitých modelech nebo
v určitém období nebyly na desce lokomotivy jindy použité ochranné rezistory osazeny; přesněji:
místo dosavadních rezistorů 100 kOhm byly osazeny rezistory 0 Ohm  (tedy neúčinné součástky).
Díky tomu se dostává zničující napětí z dekodéru dovnitř desky lokomotivy, pokud nebyl dekodér
předem přepnut na C-Sinus (Softdrive-Sinus) pomocí CV112 = 10 nebo 12; deska následně „shoří“;
dekodér sám je přitom také často poškozen.

I po provedeném p řepnutí pomocí CV145 = 10 nebo 12 „nežije“ taková de ska lokomotivy
(s rezistory 0 Ohm) bezpečně (přestože na začátku to nevypadá, že by vznikl problém)!

Důvod: 21-pólová kolíková lišta ve vozidlech Märklin a Trix je sice velmi podobná normalizovanému
(NMRA-DCC) 21-pólovému rozhraní (mechanicky identická), byla ale firmou Märklin podle potřeby a
libosti modifikována (více variant, „zneužití“ funkčních výstupů k aktivaci motoru a rovněž i elektrická
změna vstupů); přitom byl vždy zohledněn jen vlastní dekodér; montáž jiných dekodérů není oprav-
du žádoucí…

OPATŘENÍ: MX631C, MX632C popř. MX640C, MX642C nesmí být zabudován, pokud jsou na des-
ce lokomotivy osazeny rezistory 0 Ohm  (označeny „000“) místo funkčních ochranných rezistorů
(„104“). Případně musejí být bezpodmínečně vym ěněny za rezistory 100 kOhm  („104“).

Deska s “nebezpečnými rezistory 0 Ohm („000“); deska může v jednotlivých případech vypadat ji-
nak; v tomto případě není povolena pro uvedení do provozu s MX631C, MX632C,…!

VÝSTRAHA II – Výjimka záruky v souvislosti s Märkli n/Trix:

Märklin/Trix nebere ohledy na kompatibilitu svých vozidel s cizími výrobky; podmínky rozhraní se
často mění bez upozornění. ZIMO nemůže proto převzít jakoukoli záruku, že popsaný postup připo-
jení a provozu skutečně bude funkční s deskami C-Sinus.
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8. Použití v cizích systémech
Protože dekodér MX640 pracuje podle normalizovaných postupů NMRA-DCC, může být použit na
kolejištích, řízených cizími digitálními systémy, pokud tyto přístroje rovněž požívají datový formát
NMRA-DCC.

Rozdíl oproti ZIMO je téměř ve všech cizích systémech stejný: napájecí napětí není vůbec nebo jen
částečně stabilizované a často relativně slabé (jak ohledně napětí, tak i proudu). Proto může dochá-
zet ke kolísání rovnoměrnosti chodu a/nebo k chybné koncové rychlosti, neboť dekodéry ZIMO jsou
defaultně nastaveny na stabilizované a až 24 V dosahující napětí ze základních přístrojů ZIMO.

V případě potřeby se doporučuje (tedy pokud nastanou problémy, nebo preventivně) -

- CV57 (referenční napětí) nenechávat na defaultní nastavení „0” (kdy se regulace odvozuje od změ-
řeného napětí v kolejích), ale nastavit na pevnou hodnotu (např. „140” pro digitální systém s napětím
v kolejích 16 – 18 V, z čehož bude využito 14 V a zůstane rezerva) – neplatí pro MX62, kde bez tak
jako tak platí pevná hodnota.

MX640 se systémem Lenz „DIGITAL plus” od verze soft ware 2.0
Od verze 2.0 (na rozdíl od starších verzí) disponuje DIGITAL plus již systémem jízdních stupňů s 28
jízdními stupni (od verze 3.0 již 128 jízdních stupňů) a také s tzv. „direct mode” dle standardu
NMRA-DCC pro programování proměnných. Tím je dána plná kompatibilita s dekodéry ZIMO.

Je nutné zkontrolovat, zda je pro konkrétní adresu v systému skutečně nastaveno 28 jízdních stup-
ňů, protože dekodéry ZIMO jsou standardně naprogramovány na 28 jízdních stupňů. Nesoulad
systému jízdních stupňů je v provozu často zjistitelný tím, že nefunguje čelní osvětlení (tento efekt je
podmíněn rozdílným formátem povelů). Účelné je nastavit systém na 28 nebo 128 jízdních stupňů,
protože přestavení dekodéru na 14 jízdních stupňů by zbytečně zhoršovalo jízdní vlastnosti.

Je možné přistupovat ke všem proměnným, postup je popsán v návodu k použití ovladače. Adresa
vozidla je dostupná jako registr 1.

Proměnné 49 až 54 jsou (jako ve všech cizích systémech) neúčinné, neboť „ovlivnění jízdy vlaku
návěstidly“ podporují jen přístroje ZIMO.

MX640 s ROCO Lokmaus-2
Pomocí Lokmaus-2 může být sice provedeno programování proměnných v dekodéru, ale je omeze-
na na rozsah hodnot 0…99 kvůli dvoumístnému displeji a rozsahu dostupných proměnných.

Proto nabízejí dekodéry ZIMO čistě speciální proceduru s pomocí CV7. Toto CV jako takové obsa-
huje číslo verze software (např. „5”) a nemůže být změněno. Pomocí tzv. „pseudoprogramování“ (=
normální procedura programování, ale programovaná hodnota není ve skutečnosti uložena, ucho-
vána pro jediné použití) je CV7 použito pro rozšíření možností programování s  Lokmaus-2 (viz ta-
bulka CV); lokomotiva musí během programování stát v klidu (rychlost 0)!

Příklady:

Do CV5 (maximální rychlost) má být naprogramována hodnota „160” (která se na Lokmaus-2 nedá
nastavit, protože > 99); postup:

Nejprve se naprogramuje CV7 na „1”, bezprostředně potom (nesmí dojít k přerušení napájení) CV5
na „60”! Objasnění: CV7 = „1”, vlastně „01”, tedy desítky „0” a jednotky „1” znamená, že hodnota při
následujícím programovacím příkazu bude zvýšena o „100”, takže tedy CV5 = 60 má za následek
CV5 = 160!

Do CV122 má být naprogramována hodnota „25” (aktivace exponenciálního zrychlení s typickým
zakřivením); postup:

Nejprve naprogramovat CV7 na „10”, bezprostředně potom CV22 na „25”. Objasnění: CV7 = 10
způsobí pro následující programování, že ve skutečnosti se nebude měnit CV22, ale CV122!

MX640 s DIGITRAX Chief
Provoz, adresování a programování jsou možné bez omezení!

Obvykle odpovídají módy jízdních stupňů systému Digitrax a dekodéru ZIMO MX64 již od počátku
(standardní nastavení v obou případech 28 popř. 128 jízdních stupňů – což funguje rovnocenně).
Pokud by při uvedení do provozu i přes správné zapojení nefungovalo čelní osvětlení, zda není pro
danou adresu nastaveno 14 jízdních stupňů – což se dá na ovladači DT100 změnit na 28 nebo 128
jízdních stupňů.
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9. Připravené sady CV
V následujícím popsané sady CV existují od verze sw 27.0, a sice jen v nezvukových dekodérech ,
tedy MX620, MX621, MX630, MX631, MX632. S pokračujícími verzemi sw přibudou další sady CV.

Ve zvukových dekodérech sady CV neexistují (přinejmenším ne do července 2010); odpovídající
úkol je realizován pomocí seznamu CV v rámci zvukového projektu.

Sady CV jsou připravené seznamy nastavení CV, které jsou vloženy do software dekodéru;
v případě potřeby může být jeden z těchto seznamů aktivován pomocí „pseoudoprogramování“ CV8.

Ve stavu při expedici „normálního“ dekodéru není žádná z dostupných sad CV aktivní, ale CV ob-
sahují „normální“ defaultní hodnoty dekodéru. Na přání („CV8“ – procedury viz níže) může být ale
některá ze sad aktivována.

Ve stavu při expedici „OEM-dekodéru“ , tedy dekodéru zabudovaného výrobcem do sériově vyrá-
běné lokomotivy je často odpovídající sada CV při expedici aktivní. Na přání je možné dekodér na-
stavit zpět na „normální“ defaultní hodnoty („CV8“ – procedury viz níže).

Stav ŘÍJEN 2010: Existující sady CV:
Sada CV, aktivovatelná pomocí CV8 = 10
pro ROCO ICN, nezvuková verze, továrně instalovaný dekodér MX630P16, dodávky od srpna 2010.

CV2 = 4 počáteční jízdní stupeň nastaven na provoz ICN bez cukání
3 = 6 zrychlení
4 = 2 zpomalení
5 = 252 maximální rychlost; odpovídá normální defaultní hodnotě; nebyla by v sadě CV nutná
6 = 85 střední rychlost (křivka rychlosti)
9 = 95 regulace motoru: nastavena vysoká hodnota vzorkování jako opatření cukání

10 = 128 CV10, 113, 150 jsou nastavena na plnou regulaci až do maximální rychlosti
29 = 6 aktivován analogový provoz, RailCom vypnut
56 = 33 PID-regulace optimalizována pro ICN

105 = 161 kódování ROCO
106 = 1 kódování ROCO
113 = 255 CV10, 113, 150 jsou nastavena na plnou regulaci až do maximální rychlosti
122 = 31 exponenciální brzdná křivka (měkčí zastavování)
144 = 128 zábrana update, aby se předešlo nechtěným poruchám
146 = 30 vyrovnání chodu převodů naprázdno při změně směru (měkčí rozjezd)
150 = 255 CV10, 113, 150 jsou nastavena na plnou regulaci až do maximální rychlosti

Sada CV, aktivovatelná pomocí CV8 = 11
vytvořeno pro firmu HAG, dekodér MX631D, od června 2010.

CV3 = 3 zrychlení
4 = 2 zpomalení
9 = 88 regulace motoru: vysoká hodnota vzorkování a dlouhá měřicí pauza

13 = 1 v analogovém provozu zapnut funkční výstup F1
56 = 61 snížena integrační hodnota v regulaci PID
58 = 170 regulace redukována

112 = 36 frekvence řízení motoru 40 kHz
124 = 128 SUSI deaktivováno, oba vývody jsou použity pro logické funkční výstupy
152 = 64 FA3, FA4 jsou použity pro směrový bit pro ovládání smyčkového přepínače ESU

Sada CV, aktivovatelná pomocí CV8 = 12
vytvořeno pro firmu Hobby-Trade , dekodér MX631D, od října 2010.

CV3 = 15 zrychlení
4 = 8 zpomalení
6 = 120 střední rychlost (přizpůsobení křivky rychlosti)

35 = 12 přiřazení funkcí
35 = 48 přiřazení funkcí

124 = 2 redukce času zrychlení/brzdění má být na 1/4 hodnot z CV3, 4
127 = 2 směrově závislá zadní světla
128 = 1 směrově závislá zadní světla
129 = 170 směrová závislost dalšího zařízení
130 = 36 směrová závislost dalšího zařízení
155 = 4 poloviční rychlost (posun) pomocí F4
156 = 4 deaktivace časů zrychlení a brzdění (posun) pomocí F4

Sada CV, aktivovatelná pomocí CV8 = 13
vytvořeno pro firmu Hobby-Trade , dekodér MX631C (typ jako „druh Märklin“ popř. ESU), od října 2010.

CV3 = 10 zrychlení
4 = 7 zpomalení

35 = 0 tlačítko F1 nemá mít žádnou funkci
36 = 0 tlačítko F2 nemá mít žádnou funkci
37 = 0 tlačítko F3 nemá mít žádnou funkci
61 = 97 změna standardu „přiřazení funkcí“ na verzi bez posunutí vlevo

124 = 4 redukce času zrychlení/brzdění má být na 1/4 hodnot z CV3, 4
155 = 4 poloviční rychlost (posun) pomocí F4
156 = 4 deaktivace časů zrychlení a brzdění (posun) pomocí F4

CV8-procedury k manipulaci se sadami CV:
Jako takové obsahuje CV8 „manufacturer ID“, tedy číslo výrobce dekodéru, v případě ZIMO „145“.
Tuto hodnotu nelze změnit, proto je CV použito k provedení různých akcí pomocí „pseudoprogramo-
vání“ („pseudo“ – protože se neuloží žádná hodnota).

V případě CV8 jde o „HARD RESET“ dekodéru (ten je normován pro všechny dekodéry) a manipu-
laci se sadami CV (jen dekodéry ZIMO).

CV8 = xx (xx = číslo požadované sady CV); provede se HARD RESET, přičemž všechna CV, na-
cházející se v sadě, budou nastavena podle popisu sady a všechna ostatní CV na příslušné
defaultní hodnoty dekodéru (podle návodu k použití).

CV8 = 8 (tento povel je normalizován NMRA); obnoví se stav předchozího HARD RESET, tzn. bude
použita stejná sada CV jako při předchozím povelu „CV8 = xx“; ostatní CV samozřejmě opět
na defaultní hodnoty.

Toto je i správný HARD RESET pro případy OEM, tedy vozidla, do nichž byl dekodér ZIMO zabudo-
ván výrobcem; v tomto případě byla již správná sada CV aktivována před expedicí.

CV8 = 8 je naopak „normální“ HARD RESET, když je nutné se vrátit do výchozího bodu, např.
při chybném programování.

CV8 = 0 (tento povel je vlastní povel ZIMO); všechna CV budou vrácena na defaultní hodnoty podle
návodu k použití, bez ohledu na dříve aktivovanou sadu CV.

Po aktivaci sady CV je samozřejmě možné i nadále kdykoli přeprogramovávat jednotlivá CV.
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10. Přepočet dvojková/desítková soustava
Pokud pro některé CV podle tabulky proměnných musejí být nastaveny jednotlivé bity (to jsou např.
CV29, 112, 124), postupuje se následovně:

Každý bit má přiřazenou hodnotu:

bit 0 = 1
bit 1 = 2
bit 2 = 4
bit 3 = 8
bit 4 = 16
bit 5 = 32
bit 6 = 64
bit 7 = 128

Pro všechny bity, které mají být v daném CV nastaveny  („bit… = 1“ podle údajů v tabulce proměn-
ných), se hodnoty sečtou do výsledné desítkové hodnoty; všechny ostatní bity („bit… = 0”) nejsou
zohledněny, tedy:

PŘÍKLAD:

Mají být nastaveny bity 0, 2, 4, 5 („bit... = 1”); ostatní (tedy 1, 3, 6, 7) naopak ne („bit… = 0”). To
udává vzor bitů (zapsaný podle konvence od bitu 7 po bit 0) „00110101”; tedy

bit 7    bit 6    bit 5    bit 4    bit 3    bit 2    bit 1   bit 0

  0          0         1        1         0         1        0        1

  0    +    0   +   32  + 16   +   0    +   4   +   0    +  1    =     53 (desítková hodnota)

Zpětný přepočet:

Aby bylo možné z desítkové hodnoty určit jednotlivé bity, musí se „zkoušet“: je hodnota větší nebo
rovna 128 (pak je bit 7 = 1)? – je zbytek (desítková hodnota mínus hodnota posledního bitu, určené-
ho jako nastavený) větší nebo rovna 64 (pak je bit 6 = 1) – atd.

PŘÍKLAD:

Desítková hodnota „53” není větší nebo rovna 128, ani větší nebo rovna 64, ale je větší než 32
(proto je bit 7= 0, bit 6 = 0, bit 5 = 1); zbytek (53 - 32 = 21) je větší než 16 (proto bit 4 = 1), zbytek
(21 - 16 = 5) není větší než 8, ale je větší než 4 (proto bit 3 = 0, bit 2 = 1), zbytek (5 - 4 = 1) není vět-
ší než 4, ale je roven 1.

11. Použití v systému Märklin MOTOROLA
Smysluplně se schopnost použití dekodéru ZIMO v systému MOTOROLA uplatní jen tehdy, pokud
musí být použit systém, který nepracuje ve formátu DCC. DCC je výrazně výkonnější a proto bez-
podmínečně přednostní.

Zjištění datového formátu MOTOROLA proběhne automaticky.

Adresování a programování CV je možné jak s aktuální Märklin Mobile Station  tak i se starou cen-
trálou  Märklin 6021 . V prvním případě je postup automatizován a jednoduše proveditelný (viz ná-
vod k použití Mobile Station); se starými přístroji naopak opravdu zdlouhavý (protože tam proto ne-
jsou připravena žádná vlastní opatření):

Návod k programování CV se starou centrálou Märklin 6021:

� Přejít do programovacího módu:
- zvolit adresu programované lokomotivy,
- stisknout tlačítko „STOP" na centrále a počkat několik sekund,
- ovladač rychlosti otočit přes levý doraz, podržet (změna směru),
- stisknout tlačítko „START" na centrále,
- ovladač rychlosti uvolnit

Dekodér by měl nyní být v programovacím módu a čelní osvětlení by mělo blikat v odstupu jed-
né sekundy.

K dispozici jsou dva způsoby programování:

1. Krátký mód: mohou být programována jen CV1 – 79 a rozsah hodnot 0 – 79.
2. Dlouhý mód: zadávané hodnoty budou rozděleny a předávány vždy ve dvou krocích (rozsah CV
1 -  799, rozsah hodnot 0 – 255)

Po vstupu do programovacího módu je vždy aktivní krátký mód. Pro změnu módu naprogramujte
hodnotu 80 do CV80 (zadat adresu 80 a dvakrát provést změnu směru pro dlouhý mód).

� Krátký mód:
Zadejte CV, které chcete programovat jako adresu do centrály a krátce proveďte změnu směru.
Čelní osvětlení nyní blikne dvakrát po sobě.
Zadejte nyní hodnotu, kterou chcete zapsat do zvoleného CV (pro hodnotu 0 musí být zvolena
adresa 80) a opět proveďte změnu směru.
Čelní osvětlení blikne nyní jednou a může být zadánu buď další CV nebo programovací mód
ukončen vypnutím napájecího napětí.

� Dlouhý mód:
Dbejte vždy na to, že pro hodnotu 0 musí být zvolena adresa 80!
Zadejte stovky a desítky programovaného CV do centrály (pro CV123 např. 12) a proveďte
změnu směru.
Čelní osvětlení nyní blikne dvakrát po sobě.
Nyní zadejte jednotky programovaného CV (pro CV123 např. 03) a opět proveďte změnu směru.
Čelní osvětlení nyní blikne třikrát po sobě.
Zadejte stovky a desítky programované hodnoty proveďte změnu směru.
Čelní osvětlení nyní blikne čtyřikrát po sobě.
Nyní zadejte jednotky programované hodnoty a proveďte změnu směru.
Čelní osvětlení blikne nyní jednou a může být zadánu buď další CV nebo programovací mód
ukončen vypnutím napájecího napětí.
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12. Analogový stejnosměrný provoz
Dekodéry ZIMO automaticky přepnou na analogový provoz, pokud je zjištěno příslušné napájení a je
správně nastaveno CV29, tzn. bit 2 = 1 (což je defaultní hodnota).

Analogový provoz je možný s mnoha různými zdroji:

- „normální“ stejnosměrné trafo, tzn. vůbec nebo málo vyhlazené usměrněné napětí,
- vyhlazené stejnosměrné napětí z laboratorních zdrojů aj.,
- přístroje s PWM, např. Roco-Analogmaus.

Pro analogový provoz jsou k dispozici následující možnosti nastavení CV:

o CV14, bit 7 = 0: analogový provoz bez regulace motoru,
           bit 7 = 1: analogový provoz s regulací motoru (významný v souvislosti zejména se
                              ZVUKEM, aby souhlasila např. frekvence rázů páry),

o CV14, bit 6 = 0: analogový provoz s hodnotami zrychlení/brzdění dle CV3, 4,
           bit 6 = 1: analogový provoz bez zpožděného zrychlení/brzdění.

o CV13, CV14: zadání funkcí, které mají být zapnuté v analogovém provozu.

DOPORUČENÍ při intenzivním analogovém provozu by měla být nastavena ZÁBRANA UPDATE

CV144, bit 7, tedy nap ř. CV144 = 128,

aby se předešlo poruchám a špatným jízdním vlastnostem!

13. Analogový střídavý provoz (střídavé trafo)
POZOR: Dekodéry řady MX621 (miniaturní dekodéry) a MX640 (starší zvukový dekodér) nemají
potřebnou napěťovou odolnost (> 30 V), aby vydržely přepěťový impuls pro změnu směru, který se
používá v klasickém střídavém provozu!
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14. Přehledný seznam CV
Tento seznam zahrnuje všechna CV v číselném pořadí; s velmi krátkým popisem (jako pomůcku pro
připomenutí); úplné informace jsou uvedeny v předchozích kapitolách („Konfigurování“, „Zvuk
ZIMO“).

Levý „červený“ sloupec: upozornění na podkapitolu v kapitole 3 „Konfigurování“!

CV označení rozsah default popis

4 1 adresa vozidla 1–127 3 „Malá“ („krátká“). Platná když CV29, bit 5 = 0.

6 2 rozjezdové napětí 1–255 1 Interní jízd. stupeň pro nejnižší externí jízd. st.

7 3 čas zrychlení 0–255 (2) Násobeno 0,9 �  čas pro proces rozjezdu.

7 4 čas brzdění 0–255 (1) Násobeno 0,9 �  čas pro proces brzdění.

6 5 maximální rychlost 0–255 1 (= 255) Interní jízd. stupeň pro nejvyšší externí jízd. st.

6 6 střední rychlost 32–128 1 (= 1/3
CV5)

Interní jízd. stupeň pro střední externí jízd. st.

3 7 číslo verze sw read only - aktuálně nahraného sw; subverze viz CV65.

3 8 identifikace výrobce, reset,
set

0, 8. set 145
(ZIMO)

Zadáno NMRA; CV8 = 8 �  hard reset.

6 9 vzorkování regulace
motoru

1–255 55 Měřicí pauza EMS (desítky), hodnota vzorkování
(jednotky).

6 10 přerušení regulace 0–252 0 Interní j. stupeň, kde síla regulace dle CV113.

- 11 ----- - - -

- 12 ----- - - -

5 13 analogový provoz F1 – F8 0–255 0 Výběr f. výst. pro analog: F1 (bit 0), F2 (bit 1),…

5 14 analogový provoz F0,
F9…

0–255 0 Výběr funkčních výstupů pro analog: F0 vpřed
(bit 0), vzad (bit 1),…

- 15 ----- - - -

- 16 ----- - - -

4 17, 18 rozšířená adresa 128–10239 0 „Velká“ („dlouhá“). Platná když CV29, bit 5 = 1.

4 19 sdružená adresa 0–127 0 Adresa pro sdružený provoz, platná když > 0.

4 21 sdružený provoz F1 – F8 0–255 0 Výběr f. výst. pro s. prov.: F1 (bit 0), F2 (bit 1),…

4 22 sdružený provoz F0 0–3 0 Výběr f. výst. pro s. prov.: F0 vpřed (bit 0), vzad
(bit 1),…

7 23 varianta zrychlení 0–255 0 Pro dočasné přizpůsobení CV3 (zrychlení).

7 24 varianta brzdění 0–255 0 Pro dočasné přizpůsobení CV4 (brzdění).

- 25 ----- - - -

- 26 ----- - - -

10 27 zastavení asymetrií (ABC) 0, 1, 2,
3

0 bit 0 = 1: zastavit, když je napětí vpravo
bit 1: vlevo

2 28 konfigurace RailCom 0, 1, 2,
3

3 bit 0 = 1: RailCom Broadcast
bit 1 = 1: Data

CV označení rozsah default popis

2 29 základní nastavení DCC 0–63 14 =
0000 1110
tedy bity 1,
2, 3 (28 j.
s., analog,
RailCom)

bit 0 – směr. chování: 0 = normál, 1 = obrácené
bit 1 – mód jízdních stupňů: 0 = 14, 1 = 28, 128
bit 2 – automat. přepnutí na analogový provoz
bit 3 – RailCom: 0 = vypnut, 1 = zapnut
bit 4 – křivka rychlosti: 0 = tříbodová, 1 = volná
bit 5 – adresa vozidla: 0 = CV1, 1 = CV17, 18

14 33 NMRA přiřazení funkcí F0 0–255 1 Přiřazení funkcí pro F0 vpřed.

14 34 NMRA přiřazení funkcí F0 0–255 2 Přiřazení funkcí pro F0 vzad.

14 35–46 přiřazení funkcí F1 – F12 0–255 4, 8, 2,
4, 8,…

Přiřazení funkcí pro F1…F12.

- 47 ----- - - -

- 48 ----- - - -

9 49 zrychlení HLU 0–255 0 Násob. 0,4 �  čas pro zrychlení v záv. na náv.

9 50 čas brzdění HLU 0–255 0 Násob. 0,4 �  čas pro brzdění v záv. na náv.

9 51–55 limity HLU 0–255 20, 40,… Jízd. stupeň pro každý z 5 rychlost. limitů HLU.

6 56 param. regulace motoru 1–255 55 PID-regulace: hodnota P (desítky), I (jednotky).

6 57 reference regulace motoru 0–255 0 Max. napětí motoru v desetinách V, = 0: podle
napětí v kolejích.

6 58 vliv regulace motoru 0–255 255 Vyrovnání síly regulace při pomalé jízdě.

9 59 čas reakce HLU 0–255 5 Zpoždění v desetinách s pro platné limity HLU.

18 60 stmívání funkč. výstupů 0–255 0 Redukce efektivního napětí pomocí PWM.

14 61 rozšířené přiřazení ZIMO 1, 2,…
97, 98

0 Speciální konfigurace, která není možná pomocí
přiřazení NMRA.

21 62 modifikace světel. efektů 0–9 0 Změna minimální hodnoty stmívání.

21 63 modifikace světel. efektů 0–99 51 Čas cyklu (desítky), prodlouž. vypnutí (jednotky).

21 64 modifikace světel. efektů 0–9 5 Modifikace času vypnutí pro ditch light.

3 65 číslo subverze sw 0–255 - Doplnění čísla verze z CV7.

6 66 trim. hodnota jízdy vpřed 0–255 0 Násobení jízdního stupně trim. hodnotou/128“.

6 67–94 volná křivka rychlosti 0–255 0 Interní jízd. st. pro každý z 28 externích jízd. st.

6 95 trim. hodnota jízdy vzad 0–255 0 Násobení jízdního stupně trim. hodnotou/128“.

- 96 ----- - - -

- 105, 6 uživatelská data 0–255 0 K volnému využití jako paměťová místa.

16 107 jednostr. potlačení světel 0–255 0 Potlačení světel na straně stanoviště 1 (vpředu).

16 108 jednostr. potlačení světel 0–255 0 Potlačení světel na straně stanoviště 2 (vzadu).

- 109… ----- - - -

1,
6,

20
…

112 speciální konfigurační bity
ZIMO

0–255 4 =
00000100
tedy bit 2
= 1 (im-

pulsy čísla
vlaku zap.,

20 kHz)

bit 1 = 1: potvrzení vysokofrekvenčními impulsy
bit 2 = 0 / 1: impulsy čísla vlaku ZIMO zap/vyp
bit 3 = 1: mód 8 funkcí (pro staré systémy ZIMO)
bit 4 = 1: příjem řetězu pulsů (pro staré LGB)
bit 5 = 0 / 1: řízení motoru 20 kHz / 40 kHz
bit 6 = 1: brzdění „Märklin“ (+CV29, bit 2, 124, 5)

6 113 přerušení regulace 0–255 0 Vliv regulace při jízdním stupni dle CV10.

18 114 maska stmívání 1 bity 0–7 0 Vyloučení jednotl. výstupů ze stmívání dle CV60.
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CV označení rozsah default popis

23 115 ovládání spřáhla 0–99 0 Ef. 48: Interval (desítky), zbytk. nap. (jednotky).

23 116 automatické poodjetí při
rozpojení

0–199 0 Stlačení (stovky), čas poodjetí (desítky), rychlost
(jednotky).

19 117 blikání 0–99 0 Fáze zapnutí (desítky) a vypnutí (jednotky).

19 118 maska blikání bity 0–7 0 Udání funkčních výstupů pro blikání dle CV117.

18 119 maska tlumení F6 bity 0–7 0 Udání fun. výst. pro tlumení pomocí F6 na CV60.

18 120 maska tlumení F7 bity 0–7 0 Udání fun. výst. pro tlumení pomocí F7 na CV60.

7 121 exponenciální zrychlení 0–99 0 Rozsah křivky (desítky), zakřivení (jednotky).

7 122 exponenciální brzdění 0–99 0 Rozsah křivky (desítky), zakřivení (jednotky).

7 123 adaptivní zrychlení/brzdění 0–99 0 Přizpůs. zrychlení (desítky) a brzdění (jednotky).

13 124 tlačítko posun, výstupy
místo SUSI

bity 0–4,6

bit 7

0 Tlačítko posunu (poloviční rychlost, deaktivace
zrychlení), přepnutí SUSI pinů na log. výstupy.

21 125
126
127
128
129
130
131
132

efekty na „světla vpředu“
„světla vzadu“
F1
F2
F3
F4
F5
F6

0–255 0 bity 1, 0 = 00: směrově nezávislé (působí vždy)
              = 01: působí jen při jízdě vpřed
              = 10: působí jen při jízdě vzad
bity 7, 6, 5, 4, 3, 2 = kód efektu, např.:
ovládání spřáhla - 00110000 = „48“
softstart pro výstup - 00110100 = „52“
automatická brzdová světla - 00111000 = „56“ atd.

- 133 ----- - - -

10 134 zastavení asymetrií (ABC) 1–14,
101,…

106 Vyhlazení (stovky), práh (desítky, jednotky).

8 135 regulace v km/h 2–20 0 = 1 �  zahájení cejch. jízdy; 5, 10, 20: relace
km/stupeň.

8 136 regulace v km/h nebo: Rail-
Com

Kontrolní hodnota po cejchovací jízdě; nebo ko-
rekční hodnota RailCom.

22 137
138
139

křivka generátoru kouře 0–255
0–255
0–255

0
0
0

Efekt 72,80: CV137: PWM f. výstupu v klidu
                    CV138: PWM f. v. při konst. jízdě
                    CV139: PWM f. v. při zrychlení

12 140 zastavení řízené vzdále-
ností

0–3,
11–13

0 = 1: HLU nebo ABC = 2: ručně = 3: oboje

12 141 zastav. řízené vzdáleností 0–255 0 „Konst. brzdná dráha“: bod zastav. = 155: 500 m

12 142 zastav. řízené vzdáleností 0–255 12 Komp. rychlé j. pro zpoždění rozeznání u ABC.

12 143 zastav. řízené vzdáleností 0–255 0 Komp. rychlé j. pro zpoždění rozeznání u HLU.

- 144 zábrana program./update bity 6, 7 0 bit 6 = 1: zábrana „serv. módu“, bit 7 = 1: update

- 145 ----- - - -

7 146 vyrov. chodu naprázdno 0–255 0 Čas otáčení po změně směru v setinách s.

6 147… experimentální CV 0–255 0 Speciální nastavení pro regulaci motoru.

5 151 motorová brzda 0–9 0 = 1…9: Síla a rychlost motorové brzdy.

18 152 maska stmívání 2 bity 0–7 0 Vyloučení jednotl. výst. ze stmívání dle CV60.

- 153 další jízda bez signálu 0–255 0 Zastavení po nepřijetí DCC v desetinách s.

- 154 speciální bity OEM

13 155 poloviční rychlost 0–19 0 Výběr funkčního tlačítka (místo CV124).

CV označení rozsah default popis

13 156 deaktivace zrychlení 0–19 0 Výběr funkčního tlačítka (místo CV124).

13 157 funkce MAN 0–19 0 Výběr funkčního tlačítka.

- 158… ----- - - -

21 159
160

efekty na   F7
F8

0–255 0 Jako CV125 – 132.

25 161 protokol serva 0–3 0 bit 0 = 0: pozitivní impulsy, = 1: negativní
bit 1 = 0: aktivní jen během pohybu, = 1: vždy

25 162
163
164
165

servo 1 konc. poloha vlevo
servo 1 konc. pol. vpravo

servo 1 střední poloha
servo 1 čas chodu

0–255 49
205
127
30

Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Pro případ třípolohového provozu.
Čas běhu z jedné do druhé konc. p. v des. s.

25 166
167
168
169

servo 2 konc. poloha vlevo
servo 2 konc. pol. vpravo

servo 2 střední poloha
servo 2 čas chodu

0–255 49
205
127
30

Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Pro případ třípolohového provozu.
Čas běhu z jedné do druhé konc. p. v des. s.

25 170
171
172
173

servo 3 konc. poloha vlevo
servo 3 konc. pol. vpravo

servo 3 střední poloha
servo 3 čas chodu

0–255 49
205
127
30

Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Pro případ třípolohového provozu.
Čas běhu z jedné do druhé konc. p. v des. s.

25 174
175
176
177

servo 4 konc. poloha vlevo
servo 4 konc. pol. vpravo

servo 4 střední poloha
servo 4 čas chodu

0–255 49
205
127
30

Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Využitelný podíl z celkového rozsahu otáčení.
Pro případ třípolohového provozu.
Čas běhu z jedné do druhé konc. p. v des. s.

25 181
182
183
184

servo 1
servo 2
servo 3
servo 4

0–114 0
0
0
0

Druhy ovládání (jednotlačítkový, dvoutlačítko-
vý,…).

25 185 speciální pro lokomotivy
na skutečnou páru

1–3 0 Nastavení ovládání pro lokomotivy na skutečnou
páru.

- 186… ----- - - -

3 250
251
252
253

ID dekodéru read
only

- Výrobní číslo, automaticky zadáno při výrobě.

3 260
261
262
263

nahrávací kód - - Oprávnění pro „kódované“ zvukové projekty.

264 -----

265 výběr z kolekce zvuků 1, 2,
3,…

1 = 1, 2, … 32: Výběr mezi nahranými zvuky.

266 celková hlasitost 0–65
(255)

65 !!: > 65 Velké zesílení, mj. nebezpečné pro re-
produktor.

267–
399

parametry zvuků Všechna nastavení pro generování zvuků (viz
tabulka CV výše).

400
401

přiřazení vstupů (jen zvu-
kové dekodéry)

0–255 0 Externí funkce (funkční tlačítko) pro interní F0
Externí funkce (funkční tlačítko) pro interní F1
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15. Update software dekodérů ZIMO
…a nahrávání zvuk ů: viz návod k použití MXULF!

Do ČR dováží a prodává:

Libor Schmidt – MARATHON MODEL BRNO

Obřanská 10

614 00 Brno

url: www.marathonmodel.cz

e-mail: schmidt@marathonmodel.cz

e-shop: www.vltava2000.cz/marathon
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