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Conformiteitsverklaring.
Wij, ESU electronic solutions ulm GmbH & Co Kg, Edisonallee 29, D-89231, Neu-Ulm, verklaren onder eigen
verantwoordelijkheid, dat het product LokProgrammer waarop deze handleiding betrekking heeft, in
overeenstemming is met de volgende normen :
EN 71 1-3: 1988/6: 1994 - EN 50088: 1996 - EN 55014, deel 1 + deel 2: 1993 EN 61000-3-2: 1995 - EN 60742: 1995 - EN
61558-2-7: 1998. In overeenstemming met de bepalingen van richtlijn 88/378 / EEG - 89/336 / EEG - 73/23 / EEG. De
LokProgrammer draagt de EG-markering.
Dit symbool op het apparaat, in de handleiding en op de verpakking, wijst erop dat dit
product niet met het huisvuil mag meegegeven worden. De gebruiker dient zich te
schikken naar de geldende normen in zijn land voor wat betreft de recuperatie.
Train Service Danckaert, ESU-importeur voor Benelux & Frankrijk, is overeengekomen
met ESU, de fabrikant van o.a. de LokProgrammer om alle afgedankte ESU-apparaten terug te
sturen naar ESU. Deze laatste staat in voor de recyclage ervan, conform de geldende wetgeving in Duitsland.
Wij verwijzen hiervoor ook naar: www.modeltrainservice.com/reyclage.pdf
Ook de batterijen horen niet bij het huisvuil en dienen afzonderlijk gerecycleerd te worden, volgens de normen van het
land waar het apparaat gebruikt wordt. De consument dient hiervoor zelf in te staan.

Copyright 1998-2009 door ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG. Vergissingen, veranderingen die de technische
vooruitgang dienen, leveringsmogelijkheden en alle verdere rechten voorbehouden. Elektrische en mechanische
maatopgaven net zoals afbeeldingen zonder waarborg. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik
niet conform de bepalingen, niet naleven van de gebruiksaanwijzing, eigengemaakte bouwsels en andere is uitgesloten.
Verzamelaarsmodel! Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar. Bij het onoordeelkundig gebruik bestaat gevaar voor
verwonding.
Märklin is een gedeponeerde merknaam van de firma Gebr. Märklin und Cie. GmbH, Göppingen. RailCom is een
gedeponeerde merknaam van de firma Lenz Elektronik GmbH, Giessen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom

van hun respectievelijke eigenaar.
ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG ontwikkelt, overeenkomstig zijn politiek, de producten voortdurend
verder. ESU behoudt zich hierdoor het recht voor zonder voorafgaande aankondiging aan elk van de in de
documentatie beschreven producten aanpassingen en verbeteringen door te voeren.
Voor de vermenigvuldiging of reproductie van deze handleiding in welke vorm dan ook is de schriftelijke toestemming
van ESU nodig.
1. Belangrijke aanwijzingen - alstublieft lezen.
Hartelijk bedankt voor de aankoop van de LokProgrammer-set 53450/53451. Met de LokProgrammer kunt u ESU
LokPilot- en de LokSound decoders programmeren.
De LokProgrammer 53450 bestaat uit twee elementen : een interface, die de fysieke verbinding tussen de PC en de lok
vormt en een softwarecomponent, die op elke door de handel verstrekte PC onder Windows werkt. De set 53451
onderscheidt zich van de 53450 door toevoeging van een extra USB-adapter.
Nog nooit was de aanpassing van een digitale decoder zo makkelijk als met de LokProgrammer:
Dank zij de grafische interface van Windows lukt de optimale aanpassing van de LokSound-decoder ook degene, die
over geen of weinig ervaring met de “programmering” van digitale decoders beschikt. Deze combinatie stelt u in staat
de veelvoudige eigenschappen en instelmogelijkheden van de LokSound decoders comfortabel met behulp van uw PC
te manipuleren en in te stellen.
Met de LokProgrammer is het ook mogelijk de diverse op de LokSound modules opgeslagen geluiden achteraf te
veranderen.
ESU biedt u meer dan 100 geluidsbestanden op de website www.esu.eu aan. Hier zult u zeker het passende geluid
voor uw locomotief vinden.
Gelieve ook met de licentie-overeenkomst rekening te houden ten behoeve van de download en gebruik van deze
geluidsbestanden in de bijlage
Deze handleiding beschrijft in detail de manier waarop u geluiden kunt wijzigen en de passende methodes om de
gewenste resultaten te bereiken.
Wij wensen u veel plezier in de wereld van LokSound
2. Installatie en start van de LokProgrammer.
Let u alstublieft op de installatieaanwijzingen, zodat de LokProgrammer software ook naar uw
tevredenheid zal werken!
2.1 Systeemeisen.
Om deze software te kunnen gebruiken, hebt u een in de handel verkrijgbare PC nodig met de volgende
eigenschappen :
Besturingssysteem: Microsoft Windows 98, 2000 of XP, Vista, Win 7 32/64 bit, Win8 en 8.1.
CD-ROM loopwerk.
Een seriële poort of een USB-interface op uw PC
Een geluidskaart.
20MB minimaal beschikbaar geheugen op uw harde schijf.
Om gebruik te kunnen maken van de geluidsbestanden is een geluidskaart vereist. Hiertoe zijn alle geluidskaarten
geschikt mits zij van een werkende Windows driver gebruik maken.
2.2 Aansluiting van de LokProgrammer.
De LokProgrammer wordt als volgt aangesloten (zie afbeelding 1): Verbind de LokProgrammer met de PC door middel
van de meegeleverde seriële aansluitkabel resp. USB-adapterkabel. Welke seriële aansluiting wordt gebruikt is
onbelangrijk.
Let u er steeds op, dat het programmeerspoor helemaal gescheiden is van de modelbaan om eventuele schade aan de
LokProgrammer hardware te vermijden !
Let u er verder op, dat er geen overbrugging tussen de geleiders bestaat.

Afbeelding 1 : aansluiting van de LokProgrammer.

Afbeelding 2 : polariteit van de voedingsaansluiting.
Voor de stroomverzorging zijn er twee mogelijkheden :
U gebruikt het meegeleverde netdeel. De uitgang moet met de stroomverzorgingsbus van de LokProgrammer
verbonden worden. De uitvoering van de steker ziet er uit als in afbeelding 2.
U gebruikt de wisselspanningaansluiting van een treintransformator, dan moet deze met behulp van de
schroefaansluitingen aangesloten worden. Voor het programmeren van schaal 1 locomotieven wordt deze
aansluiting aanbevolen.
Gebruik nooit beide aansluitingen gelijktijdig, dit kan de LokProgrammer vernietigen!
Na het aansluiten van de stroomverzorging moet de “groene” LED van de LokProgrammer
oplichten.
De aansluitingen “track-out” (railuitgang) worden met het programmeerspoor verbonden, de polariteit is onbelangrijk.
Let u er nogmaals op, dat het programmeerspoor volledig van de rest van de modelbaan geïsoleerd is.
De twee LED’s van de LokProgrammer geven de volgende informatie :
Groene LED:
1. Licht voortdurend op, wanneer de LokProgrammer van spanning wordt voorzien.
2. Knippert, wanneer de LokProgrammer gegevens van de PC krijgt.
Gele LED:
1. Knippert snel, wanneer er spanning op het programmeerspoor staat en data gezonden worden.
2. Knippert langzaam, wanneer de LokProgrammer een te hoge stroomopname ontdekt en daarom de spanning
aan de rails uitgeschakeld heeft.
2.3 Installatie van de software.
Wees er zeker van dat de LokProgrammer zoals afgebeeld is aangesloten en van spanning wordt
voorzien.
Zodra de CD-ROM in de CD-ROM speler is ingebracht, wordt het installatieprogramma automatisch opgestart.
Als dit niet het geval is, klikt u op “Start” en dan op “Uitvoeren” en blader naar de plek waar de CD-ROM speler zich
bevindt en klik hierna op “x:\setup.exe”-bestand van het programma. Klik daarna op “OK” waarbij de “x” staat voor de
letter waarmee uw CD-ROM loopwerk in uw systeem bekend is, (doorgaans “D“).
Ook kunt u middels de Windows-Explorer de CD-ROM speler opzoeken en dan het programma LokProgrammer
opzoeken en daarna op het bestand “Setup” klikken.
Na korte tijd zou het installatieprogramma moeten starten. Volg hier de aanwijzingen op het
beeldscherm en wacht u af totdat het programma op uw harde schijf geïnstalleerd is.
2.4 Starten van het programma.
Het installatieprogramma legt een registratie aan in het startmenu. Kies “LokProgrammer vX” in het startmenu onder
“Alle Programma’s”, waarbij de “X” staat voor het versienummer van uw software. Kies dan “LokProgrammer” en het
programma zal worden gestart.

2.5 Software updates.
ESU biedt op de website www.esu.eu de meest recente versie van de LokProgrammer software
aan. U vindt deze software in het menu “Downloads” in de rubriek “Software”. Klik op het download
symbool aan het einde van de regel. Er opent zich een venster. Kies dan ''Ausfüren'' (Uitvoeren) en u wordt door het
installatieproces geleidt.

Afbeelding 3 : startvenster van de internet-update.
Er bestaat ook een automatische updatemogelijkheid bij de reeds geïnstalleerde softwareversie.
Kies in het startmenu / Alle Programma’s “LokProgrammer versie X” waarbij de X staat voor de softwareversie van
uw software.
Klik dan op “Internet Update” en er opent zich een venster (zie afbeelding 3)
Klik op <Next> (Volgende) en er verschijnt een aanwijzing: <Downloading required Files Please be patient>
(Download benodigde bestanden, alstublieft even geduld). Tijdens dit proces van de update worden de benodigde
bestanden geïnstalleerd. Daarna bestaat de mogelijkheid de LokProgrammer software vanuit het installatievenster te
starten.
Houdt u er rekening mee dat de softwareversie 4.4.7 en hoger loopt en opent geschikte data (bedoeld voor decoder
versies 3.5 en V4.0) dus deze software bevat software 2.6.6 en hoger voor V3.5 decoders en versies 4.4.1 en hoger
voor V4.0 decoders.
U kunt kenmerken van decoder versies niet mixen, software en firmware zijn duidelijk verschillend voor elke decoder
versie, maar deze software zal geluidsprojecten openen voor beide decoder architecturen. Bijzonderheden voor versie
3.5 decoders zijn in de handleiding van die decoder beschikbaar. Deze handleiding is specifiek voor V4 decoders.
2.6 Firmware-Updates.
De firmware stelt het bedrijfssysteem van de LokPilot- of LokSound decoders voor.
Let alstublieft op : sommige nieuwe opties van de software kunnen door de LokSound-decoders alleen met de meest
recente firmware-update uitgevoerd worden.
De installatie van de firmware is vereist wanneer geluidsdata op de decoder worden geschreven.
Privacybescherming.
ESU garandeert u dat geen enkele informatie van uw PC naar de ESU website wordt verstuurd. Er worden uitsluitend
bestanden van de ESU homepage naar uw PC gezonden. De bescherming van uw persoonlijke gegevens blijft altijd
gewaarborgd.
3. Loksound grondbeginselen.
In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de LokSound decoder voorbeeldgetrouwe geluiden reproduceert,
welke opties beschikbaar zijn met een digitale controle van modeltreinen en welke protocollen van digitale systemen
vandaag op de markt te krijgen zijn. Mocht u al ervaring met digitale systemen hebben en ook vertrouwd zijn met
locomotiefgeluiden dan kunt u dit hoofdstuk overslaan.
3.1 Geluidseigenschappen van locomotieven.
Met de LokProgrammer en een LokSound decoder kunnen geluiden van stoomlocomotieven, dieselelektrische en
dieselhydraulische locomotieven, elektrische locomotieven of locs met een handgeschakelde versnellingsbak (bijv.
railbus) weergegeven worden. Bij elk type zijn de geluidssequenties verschillend.

3.1.1 Stoomlocomotief.
De dominante geluiden van een stoomloc zijn het gesis van de ketel en de stoomstoten tijdens de rit. De stoomstoten
lopen synchroon met de wielomwentelingen, daarom versnellen /vertragen ze wanneer de locomotief sneller/
langzamer gaat rijden. We onderscheiden locomotieven met 2 of 4 cilinders en andere met 3 cilinders. Een
stoomlocomotief met 3 cilinders genereert ofwel 3 of 6 stoomstoten per wielomwenteling terwijl een 2- of 4-cilinder
locomotief 4 stoomstoten per omwenteling laat horen.
Verder laten de stoomstoten zich bij oplopende snelheid veel volumineuzer en harder horen, dan bij gelijkblijvende
snelheid. Bij gesloten ventielen hoort men vaak alleen maar het klapperen van de
aandrijfstangen
Bij het vertrek zijn de cilinderkleppen open, om de gecondenseerde stoom uit te stoten en daarmee het breken van de
aandrijfstangen te voorkomen.
Dit specifieke gedrag is bij gebruik van de LokSound decoders met behulp van de LokProgrammer mogelijk. De aparte
toestanden worden daarbij in rijstappen van een afloopplan onderverdeeld. De verschillende klanken van de
respectieve fasen bestaan uit de aparte opnamen van de stoomstoten (Zie ook afbeelding 4 en hoofdstuk 11.5 om
nadere uitleg).

Afbeelding 4 : rijgedrag van een stoomloc.
3.1.2 Dieselelektrische locomotief.
Dieselelektrische locomotieven zijn in principe elektrische locomotieven waarvan de elektrische generatoren door
dieselmotoren aangedreven worden. De dieselmotor wordt meestal geregeld bij constante snelheid stappen,
afhankelijk van de snelheid. Daarom verandert het rijgeluid stapsgewijs.
De stille elektromotoren laten zich nauwelijks horen wegens het lawaai van de dieselmotoren. De meeste
dieselelektrische locs hebben 4 tot 8 stappen.

Afbeelding 5 : rijgedrag van een dieselelektrische locomotief.
Voorbeelden van dieselelektrische locs zijn de DB bouwserie 232 (“Ludmilla”), de meeste Amerikaanse diesellocs van
General Electric of ALCO of de MZ-locs van de Deense Staatsbanen.
3.1.3. Diesel- hydraulische locomotief.
Het kenmerkende van dieselhydraulische locs zijn de hydraulische koppelomvormers die een hydraulische vloeistof
gebruiken voor de krachtoverbrenging. Deze inzet van stromingsenergie is in de waarste zin van het woord “vloeiend”.
Daarom gieren dieselhydraulische locs zodra de gasklep wordt geopend eer zij zich in beweging
zetten. Het toerental van het motorgeluid is hierbij afhankelijk van de snelheid, de aandrijving verloopt traploos, het
rijgeluid verandert navenant. Het verhoudt zich lineair met de snelheid.
De LokSound decoders laten uw locs zoals in het grote voorbeeld pas dan rijden, wanneer het
toerental hoog genoeg is. De toonhoogte van het rijgeluid kan snelheidsafhankelijk ingesteld worden.
Dit is alleen mogelijk door de samenwerking van de Soundmodule en decoder (voor verdere
informatie zie hoofdstuk 8.5.4)

Afbeelding 6 : rijgedrag van een dieselhydraulische locomotief.
Voorbeelden van dieselhydraulische locs zijn de V200 (Reeks 220) en de Regio-Shuttle van de DB of de DMU41 van de
SNCB/NMBS.

3.1.4. Dieselloc met handgeschalde versnellingsbak (dieselmechanisch).
Diesellocs met een handgeschalde versnellingsbak benutten mechanische tandwieloverbrenging
ter overzetting van de kracht van de motor op de wielen, zoals bij auto’s. De koppeling wordt ingedrukt om van de ene
versnelling naar de andere te schakelen en de krachtoverbrenging wordt
voor een kort moment onderbroken. Het verschuiven van tandwielen kan in veel diesellocomotieven met handmatige
versnellingsbak duidelijk worden gehoord.
Met behulp van de LokProgrammer software kan men hetzij de originele opnamen van het schakelmechanisme in de
modelloc inbouwen hetzij de optie “Schakelgeluid” (User- Soundslot 14) gebruiken (meer daarover in paragraaf 9.6.2)
Voorbeelden van diesellocomotieven met manuele versnellingsbak zijn de Duitse treinstellen VT95 of
rangeerlocomotieven, daar handgeschakelde transmissies zijn alleen praktisch in voertuigen van relatief laag gewicht
en met lage maximumsnelheden.

Afbeelding 7 : rijgedrag dieselmechanische loc.
3.1.5. Elektrische locomotieven.
Bij elektrische locomotieven zijn er verscheidene geluidsvarianten. Bij de ene kan men het zoemen
van de motoren horen, bijna gelijk aan het geluid van een dieselhydraulische welke het geluid ook
aanzwelt bij het harder rijden.
Er zijn ook locomotieven waarbij de ventilatorgeluiden dominant zijn. Bij vele elektrische
locomotieven is dit geluid ook constant, zodat tijdens de rit het geluid niet zal veranderen. Daar elektrische
locomotieven relatief zeer stil zijn, vergeleken met andere locs, kan men met behulp van de LokProgrammer geluiden
toevoegen, zoals een fluit, hoorn, compressor, enz. (voor verdere informatie zie hoofdstukken 9.5 en 9.6)

Afbeelding 8 : rijgedrag van een elektrische locomotief.
3.2. Door gebruikers gedefinieerde geluiden.
De door de gebruiker gedefinieerde geluiden ''User-Sounds'' (Gebruikersgeluiden), zijn bijvoorbeeld hoorns en fluitjes,
koppelgeluiden, bezanding etc. Na de overeenkomstige programmering met de LokProgrammer, kunt u die geluiden bij
het indrukken van een toets van uw digitale centrale laten horen. Op dit moment beschikken de LokSound decoders
over 28 functies zoals koplampen, rookgenerator etc. De meest recente centrales zoals de ESU ECoS kunnen volledig
gebruik maken van die functies.

3.3. Automatische / willekeurige geluiden.
Als toevalgeluiden (Random-Sounds) worden geluiden gehoord, die automatisch of toevallig komen, zoals bijvoorbeeld,
veiligheidskleppen, ventilatoren, compressoren enz.
Met behulp van de LokProgrammer kunt u bepalen binnen welke tijdruimte de toevalsgeluiden
afgespeeld moeten worden (meer daarover in hoofdstuk 8.5.3)
Andere mogelijkheden voor de automatische triggering van geluiden zoals piepende remmen zijn opgenomen in de
Decoder instellingen en in de passende flow chart (zie hoofdstuk 9). Dergelijke geluiden zullen getriggerd worden op
bepaalde tijdstippen op basis van deze instellingen
3.4. Digitale systemen/ protocollen.
In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de door de LokProgrammer ondersteunde protocollen voor de besturing van
modeltreinen, seinen en wissels.
3.4.1. DCC (NMRA).
DCC staat voor “Digital Command Control” en werd door de NMRA (National Model Railroad Association) als
standaard geaccepteerd.
De besturing was aanvankelijk beperkt tot 14 rijstappen en 80 lokadressen. Inmiddels kunnen tot 10.000 lokadressen
en 128 rijstappen gebruikt worden.
DCC is neerwaarts compatibel op het gebied van besturing en decoders, hiermee wordt bedoeld dat oudere decoders
met up-to-date centrales kunnen worden bediend en dat nieuwe decoders (met bepaalde beperkingen) kunnen
bediend en geprogrammeerd worden met oudere systemen.
3.4.2. Motorola.
Het Motorola®-protocol dateert uit de jaren 1984 en is één van de oudste digitale systemen voor modelbanen.
Wegens zijn leeftijd zijn de stuurmogelijkheden beperkt.
Het Motorola®-protocol kan slechts met 80 locomotiefadressen omgaan met 14 rijstappen, naast de locverlichting
kunnen nog maar 4 verdere functies geschakeld worden (functies 5-8 kunnen met het tweede Motorola®-adres
gekozen worden).
Daar het Motorola®-protocol nog in vele digitale systemen gebruikt wordt, kunnen alle ESU-decoders ook met dit
protocol bedreven worden.
3.4.3. M4.
Sinds 2004 wordt het MFX©-systeem aangeboden. Theoretisch kunnen daarmee op een baan meer
dan 16.000 modellocomotieven gelijktijdig gestuurd worden met 128 rijstappen.
De LokProgrammer software behandelt sommige instellingen enigszins anders dan DCC.
Zo wordt bijvoorbeeld in plaats van een lokadres een loknaam geregistreerd (bijv. “BR 01” of ICE”).
Verder gelden andere CV- bestemmingen, dan bij DCC.
Gebruik de vanaf hoofdstuk 3.5 genoemde DCC-CV’s niet voor M4.
Wat betekent M4 ?
In deze handleiding zult u de term "M4" misschien voor de eerste keer merken en zich terecht afvragen wat dit zou
kunnen betekenen.
Deze vraag kan heel eenvoudig worden beantwoord : vanaf 2009 is M4 de naam van een dataprotocol dat door ESU
werd gekozen om in hun decoders te implementeren. Decoders met het M4 protocol zijn honderd procent compatibel
met MFX® centrales. Op zulke centrales (bijv. Märklin® Central Station®) zullen ze automatisch herkend worden en al
de functies beschikbaar zijn, net als bij het gebruik van MFX®. Anderzijds zullen onze ESU centrales met M4 al de
MFX® decoders (Märklin® en ESU) zonder enige beperkingen herkennen en steeds zonder problemen werken. Als de
(onderlinge) uitvinder van MFX® kunnen we u dit verzekeren.
Kortom: de techniek blijft dezelfde, alleen de naam werd gewijzigd.
3.4.4 Selectrix©.
Selectrix® is een ander digitaal systeem. Het verschil met DCC ligt in het feit, dat lokadressen niet apart maar in
groepen verzonden worden. Daarom kunnen geen gebruiker-gedefinieerde geluiden (bijv. fluit of bel) afgespeeld
worden maar alleen de rij- en toevalsgeluiden. Selectrix® is bijna alleen in kleine spoorschalen te vinden als N en Z
spoor. Om deze reden kan het alleen maar in de ESU LokSound Micro decoder gebruikt worden.
Het is belangrijk deze protocollen niet te verwarren bij het programmeren van geluiden. Zo kunnen bijvoorbeeld geen
M4 projectbestanden in een DCC-decoder worden opgeslagen.

3.5 CV’s.
3.5.1 Definitie en toepassing.
CV staat voor “Configuration Variable”. CV's kunnen bit- of bytegewijs waarden aannemen. De bytesgewijze CV's
kunnen een bereik van 0 tot 255 hebben terwijl de bitsgewijze CV's als een on/off schakelaar functioneren.
Voorbeeld:
CV-63 (gezamenlijke geluidssterkte) is een bytesgewijze CV met een maximale waarde van 192. De waarde 0 betekent
hier stilte, de waarde 192 is de maximale geluidssterkte (150%).
CV-49, bit 0 is de schakelaar voor het activeren van de lastregeling (zie hoofdstuk 8.3.2).
Staat het bit op “0” dan is de lastregeling gedeactiveerd, staat het bit op “1” dan is de lastregeling
geactiveerd. De NMRA (National Model Railroad Association) heeft bepaalde CV’s voor bepaalde functies vastgelegd.
Bij voorbeeld wordt CV-1 altijd voor het lokadres gebruikt en CV-5 voor de maximale snelheid.
3.5.2 Voordelen/nadelen.
Digitale decoders kunnen zonder grote programmeervoorkennis of uitrusting geprogrammeerd worden. Veel digitale
centrales bieden ook interne programmeermenu's aan. Bovendien vereist de programmering met bits en bytes weinig
geheugenruimte. Programmering uitsluitend met CV's is niet zo gemakkelijk te onthouden en afhankelijk van het type
digitale centrale, het kan zeer lastig zijn.
Ook beïnvloeden CV’s het geluid van de LokSound decoder maar gering (bijv. geluidsterkte) De geluiden kunnen niet
met de CV’s beïnvloed worden maar zijn van de opname afhankelijk. In de LokProgrammer software worden CV’s in de
vorm van keuzetabellen of schuifregelaars getoond en kunnen daarmee eenvoudig en duidelijk bewerkt worden.
3.6 Verdere informatie met betrekking tot LokSound decoders.
3.6.1 Algemeen.
Het hart van een LokSound decoder is een krachtige processor. Deze wordt door een hoogwaardige audio versterker
en een geheugen aangevuld dat geluiden tot 268,44 seconden kan opslaan. De achtkanalen mixer met geactiveerd
filter kan tot acht verschillende geluiden gelijktijdig afspelen : één kanaal is voorbehouden aan het rijgeluid, de
resterende kanalen kunnen worden gebruikt voor andere geluiden (zoals bellen, fluiten, etc.) en toevalsgeluiden (zoals
automatische veiligheidsventielen of het scheppen van kolen). De acht afzonderlijke kanalen worden in de decoder tot
één uitgangskanaal gemixt en naar de luidspreker gevoerd.
Het geheugen van de LokSound decoder kan op elke tijd gewist en opnieuw geladen worden. Op deze manier is het
geen probleem om een stoomgeluid decoder in dieselgeluid te wijzigen. Dit kunt u zelf met behulp van de ESU
LokProgrammer doen.
Let op, de onbeperkte bewerking van een LokSound decoder kan alleen uitgevoerd worden met achteraf door de
gebruiker aangekochte decoders. LokSound decoders die door een modeltrein fabrikant ingebouwd en geleverd
worden, beschikken niet altijd over deze functionaliteit.
Tijdens de programmering wordt de beschikbare geheugenruimte (in seconden en bytes) zowel als de totale capaciteit
getoond in het informatieveld aan de onderzijde van het beeldscherm. Om deze functie te zien, kies het tabblad
“Sound” en dan één van de geluiden (zie ook hoofdstuk 9).
Indien u een aantal bestanden wilt opslaan en de opslagruimte niet toerijkend is, moet u eventueel sommige
geluidsbestanden uit het project verwijderen. Als alternatief kunt u een aantal geluidsfragmenten met uw audioprogramma verkorten.
3.6.2. Luidsprekeraansluiting.
De luidspreker is het eindstuk van de geluidsinstallatie. Uiteraard kunnen slechts kleine luidsprekers in onze modellocs
geplaatst worden.
Daarom werden er speciale eisen gesteld aan de bijgeleverde luidspreker. ESU biedt een reeks diverse luidsprekers aan
voor diverse doeleinden en inbouwgroottes en decodertypes.

Let u er op, dat de audio-uitgang van de LokSound V3.5 decoders voor een luidsprekeraansluiting met een impedantie
van 100 Ω bedoeld is. V4.0 en XL decoders vereisen andere waarden. Gelieve de decoder handleiding te raadplegen
voor de passende waarde.
3.6.3. Geschikte geluiden.
Op zijn website www.esu.eu biedt ESU een groot aantal lokgeluiden aan. Let op de licentiebepalingen betreffende het
downloaden en gebruik van deze geluiden in de bijlage. U kunt ook de door u zelf samengestelde geluiden op een
LokSound decoder programmeren.
In het algemeen zijn alle geluidsbestanden voor de LokSound decoder geschikt die in het Windows *.wavformaat
gemaakt zijn. WAV is het standaard formaat voor de opslag van alle soorten geluiden. Of het nu geluidsbestanden zijn
met lawaai, muziek of spraak is onbelangrijk.
De bestanden kunnen op de meegeleverde CD-ROM staan, ze kunnen van het internet gedownload of door u
aangelegd worden.
Wav-bestanden kunnen in verschillende geluidskwaliteit op de harde schijf opgeslagen worden. Hoe beter is de
kwaliteit, des te groter wordt het bestand.
Om een optimale geluidskwaliteit te krijgen, zou u waw-bestanden opslaan en bewerken met de CD kwaliteit
(44.100hz/16bit, stereo of mono). Het programma converteert de bestanden automatisch naar het geschikte formaat
afhankelijk van de specifieke decoder.
Tip :
Met de V4 decoder architectuur is een nieuw hoog vermogen conversie hulpprogramma opgenomen in de
programmer software, daarmee is de beste geluidskwaliteit voor alle V4.0 decoders gerealiseerd door het opnemen en
bewerken met CD-kwaliteit (44100Hz /16bit, stereo of mono) en het door de software omzetten van uw bestanden
terwijl ze in het geluidsproject worden geïmporteerd.
In deze handleiding kunnen we geen volledige instructies bieden over het bewerken of het omzetten van digitale
bestanden en de manier waarop ze op een harde schijf opgeslagen worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
PC, geluidskaart, opnameapparaat en sound editing software die u gebruikt om uw eigen geluiden op te nemen en
bewerken.
3.6.4. Ondersteunde hardware.
De LokProgrammer software vanaf versie 2.5.0 ondersteunt uitsluitend de LokProgrammer
53450.
Afhankelijk van de gebruikte LokProgrammer versie is verder het aantal ondersteunde decoders verschillend.
De versies vanaf 2.6.1 ondersteunen de volgende ESU-decoders:
LokSound V3.5 met 8 en 16 Mbit geluidsopslag voor de spoorbreedtes 0 en H0 (DCC en
Motorola®).
LokSound micro voor de spoorbreedtes TT en N (DCC, Motorola® en Selectrix®)
LokSound XL V3.5 voor de spoorbreedtes G en I (DCC en Motorola®)
LokSound M4 voor de spoorbreedtes 0 en H0, wenden zich aan de vrienden van het Märklin® systeem.
Bovendien worden de volgende decoders (gedeeltelijk oudere productversies) ondersteund:
LokSound V3.0, LokSoundXL V3.0, LokSound2, LokSoundXLV2.0, LokPilot, LokPilotDCC, LokPilotXL, LokPilotXL DCC.
Software versies vanaf 4.4.7 ondersteunen V3.5 en V4.0 decoders.
De LokProgrammer software wordt regelmatig ontwikkeld. Om er zeker van te zijn, dat u steeds de meest recente
softwareversie heeft, zou u regelmatig de internet-update functie moeten raadplegen. Telkens als een nieuwe versie
met uitgebreide functionaliteit en foutoplossingen beschikbaar is, zal die op de downloadsectie van onze website
worden geplaatst.
De weergave op het scherm kan veranderen afhankelijk van de kenmerken van een specifieke decoder. Daarom
worden, in bepaalde gevallen, alleen sommige van de hier beschreven functies actief, soms kunnen zelfs meer opties
beschikbaar zijn. Gelieve de met de decoder meegeleverde gebruiksaanwijzing altijd te raadplegen.
4. Opgaven van de LokProgrammer software.
In de volgende hoofdstukken worden de programmafuncties van de LokProgrammer beschreven. Allereerst worden de
algemene functies en daarna de specifieke instelmogelijkheden van de ESU-decoder (LokPilot en LokSound)

beschreven.
Voor elke optie zal de passende CV in het DCC protocol genoemd worden en ook welke instelling door welke ESU
decoder ondersteund wordt. LP staat voor LokPilot, LS voor LokSound.
Let er op dat u al de mogelijkheden van de decoder alleen met de meest recente firmware kunt benutten.
4.1. Overzicht.
Het instellen / wijzigen van alle parameters van ESU decoders: alle opties kunnen gemakkelijk worden ingesteld op
de PC. Natuurlijk is het nog steeds mogelijk elke CV handmatig aan te passen via digitale centrales, zoals de ESU ECoS.
Het veranderen van geluidsbestanden die op een ESU LokSound module opgeslagen zijn : het is mogelijk, elk
moment, al de geluidsbestanden van de LokSound module te wijzigen ook achteraf. Zo kunt u de door u verzamelde
geluiden samenstellen. U kunt de om het even welke bron gebruiken die u op uw PC kunt opslaan : lokgeluiden,
muziek, spraak, enz. De fantasie hoeft hierbij geen grenzen te hebben.
Het is bijvoorbeeld, mogelijk, de geluiden van een stoomloc in een diesel- of elektrische locomotief om te zetten en
omgekeerd.
Het testen van nieuwe ESU geluiden : met behulp van de virtuele cabine (Virtual driver's cab, zie hoofdstuk 6) kunt u
de decoder direct op het programmeerspoor uitproberen.
Beperkingen: sommige decoders staan alleen de installatie van volle geluidsprojecten toe, geen individuele geluiden
kunnen worden geschreven. V4 project moet niet beschermd zijn om individuele bestanden te veranderen. Het
geluidsproject moet beschikbaar en geopend zijn in LSP (LokSound Programmer Software) om de geluidsbestanden te
veranderen. (Zie hoofdstuk 10 en verder.)
4.2. Assistent.
Zodra de software gestart is, verschijnt het assistentievenster op het beeldscherm, waarop u de
belangrijkste functies van het programma direct kunt oproepen. Het maakt niet uit welke functie u
daar oproept, er verschijnt direct een venster met de betreffende functie. Met behulp van de assistent kunt u de
belangrijkste opgaven direct en snel uitvoeren.
U kunt de volgende opgaven uitvoeren:
1.
2.
3.
4.

Een decoder uitlezen, om dan de instellingen makkelijk te bekijken en te veranderen.
De geluidbestanden opslag van een decoder compleet veranderen, om op een eenvoudige manier, bijv. van
een stoom geluidsdecoder in een diesel omzetten.
Een compleet nieuw project aanleggen.
Een reeds opgeslagen project openen.

Selecteer de gewenste optie en volg de aanwijzingen in het geopende kleine venster.

Afbeelding 9 : LokProgrammer Assistent.
5. Hoofdscherm.

5.1. Beeldschermen.
Overeenkomstig de verschillende opgaven van het programma zijn ze in verschillende tabbladen en menu’s verdeeld.
Afbeelding 10 toont het hoofdscherm van de LokProgrammer software met de hoofdcomponenten.
Driver'scab (Virtuele cabine): hier kunt u decoders eenvoudig testen.
Read/Write CV’s (CV's lezen/schrijven) : individuele bewerking van CV’s voor zover de decoder DCC (NMRA)
ondersteunt.
Decoder: gemakkelijke programmering van ESU-decoders met een grafische display.

Informatie: voor het weergeven van informatie over de functies en algemene informatie over het bestand,
zoals type, land, enz.
Sound (Geluid): dient om geluiden te veranderen of nieuwe projecten samen te stellen voor de LokSound
decoders.

Afbeelding 10 : hoofdscherm.
5.2 Menubalk.

Afbeelding 11 : menubalk.
- File (Bestand) : in dit menu kunt u het volgende doen wat projecten betreft : New Project, Open, Import Project (zet
V3.5 projecten in V4.0 projecten om). Het project dat moet geconverteerd worden, hoeft eerst met versie 2.7.9 of 4.7.
en hoger van de software als een V3.5 bestand opgeslagen te worden
U kunt ook de LokProgrammer software beëindigen.
Bij het opslaan worden alle data, instellingen en geluidsbestanden in het projectbestand geschreven. Projectbestanden
worden met de extensie “.esu” voor V3.5 decoders, ''.esux'' voor V4.0. decoders opgeslagen.
– Programmer: hier kunt u decoderdata lezen en schrijven en geluidsbestanden schrijven. Uitgebreide decoderdata
zoals decodertype en versienummer van de firmware kunnen ook gelezen worden.

Afbeelding 12 : menu “Programmer”.
''Read decoder data'' (Lees Decoder Gegevens) : alvorens decoderdata te wijzigen is het raadzaam alle decoderdata te
lezen. Plaats de locomotief op het programmeerspoor en zorg ervoor dat het programmeerspoor correct is
aangesloten.
Klik vervolgens op "Read decoder data" in de taakbalk aan de bovenkant van het scherm. Het programma begint de
gegevens onmiddellijk te lezen. Wees geduldig, dit proces kan een of twee minuten duren.
De status wordt weergegeven in de voortgangsbalk.
"Write Decoder Data'' (Schrijf Decoder Gegevens) : de CV's van het projectbestand worden naar de decoder

geschreven die met de LokProgrammer verbonden is. Klik op "Continue'' (Doorgaan) in het venster dat eerst opent om
de CV's te schrijven. Alle gegevens van de decoder zullen door de nieuwe gegevens vervangen worden.
"Write Sound Data " (Schrijf geluidsgegevens) : met deze opdracht zal het hele geluidsproject naar de decoder worden
geschreven, ter vervanging van alle geluidsgegevens. Gedeeltelijke geluidsinformatie kan niet worden geschreven. Om
dit opdracht te gebruiken, hoeft het projectbestand voor de decoder eerst geopend te zijn via het bestand menu. Een
submenu dialoogvenster gaat onmiddellijk open na dit opdracht.

Afbeelding 13 : schrijf geluidsgegevens ''Programmer''.
Indien "Write decoder data ''aangevinkt is, zullen de decoderdata eerst in het project worden geschreven, gevolgd
door geluiden. Indien "Overwrite defaults with current values'' (Overschrijven defaults met de actuele waarden) is
aangevinkt, dan zullen de actuele decoderdata de standaardinstellingen worden wanneer de opdracht "reset
decoder,,," wordt uitgegeven. Indien op "Next" geklikt wordt, begint het schrijven hetgeen tot 30 minuten kan duren,
afhankelijk van de hoeveelheid geluidsgegevens.
"Reset Decoder": zet de decoder terug ofwel naar de fabrieksinstellingen of naar de actuele defaults indien
"overschrijven defaults" eerder werd gebruikt.
5.3. Gereedschap. Tools.

Afbeelding 14 : menu ''Gereedschap''.
In het menu ''Gereedschap''vindt u opties die informatie over de actuele decoder verstrekken en die u in staat stelt om
sommige acties uit te voeren met betrekking tot de gebruikte decoder.
''Ondersteunde decoders": dit geeft een overzicht van al de door de actuele programmeersoftware versie
ondersteunde decoders.
''Export CV Lijst" : maakt een txt-bestand en opent een dialoogvenster ''Opslaan'', hiermee kunt u een overzicht van de
actuele CV's opslaan voor toekomstig gebruik, zoals vergelijkingen, enz.
"Toon veranderde CV's'' : opent een sub-dialoogvenster, toont een lijst van slechts de CV's die gewijzigd werden sinds
de laatste keer dat het projectbestand werd geopend. Dit is zeer nuttig als u van plan bent om een actie uit te voeren,
zoals de handmatige programmering van een decoder. Zie afbeelding 15.

Afbeelding 15 : gewijzigde CV's, sub-dialoog ''Tools''.
''Load Control": opent een sub-dialoogvenster, toont een lijst van de gewone DCC motoren waarvan de eigenschappen
in de software beschreven zijn. Het selecteren van een motor uit deze lijst die overeenkomt of nauw overeenkomt met
de in uw locomotief gebruikte motor is het uitgangspunt voor het instellen van uw model. Zie afbeelding 16.

Afbeelding 16 : lastregeling, sub-dialoog "Tools".
"Update decoder firmware": voert een actie uit die ofwel bevestigt dat de decoder de laaatste firmwareversie bevat of
die de actuele firmware op de decoder zal schrijven. Let op, deze actie is ook opgenomen in de opdrachten die
decodergegevens schrijven.
"Verander het type decoder": hiermee kunt u een project openen als één voor een LokSound Micro of Standard en het
decodertype veranderen naar een andere ondersteunde decoder, zoals een XL.
Opmerking : het is niet mogelijk om een decodertype van een V4 project naar een V3.5 te veranderen, deze optie is
voorbehouden voor het werken binnen de dezelfde decoderarchitectuur.
"Programma-instellingen": opent een sub-dialoogvenster, hier kunt u de programmer instellen of de actuele
instellingen wijzigen; zoals folders, talen, weergave CV's, enz. Dit is ook de plaats waar com-instellingen worden
gecontroleerd voor communicatie met de LokProgrammer hardware. Zie afbeeldingen 17 en 18.

Afbeelding 17 : programma instellingen, sub-dialoog ''General''.

Afbeelding 18 : programma instellingen, sub-dialoog ''LokProgrammer''.
6. Cabine.
Met behulp van de Virtuele cabine kunnen decoders en geluidsprojecten getest worden. Het is zowel mogelijk, diverse
functietoetsen te simuleren, als ook rijopdrachten te geven. U kunt uw loc op het met de LokProgrammer verbonden
programmeerspoor proef rijden.

Afbeelding 19 : virtuele cabine.
Opgenomen in de sectie ''Virtuele cabine'' is de ''Turnout Control Panel'' waarmee u ook de SwitchPilot decoder kunt
testen.

Afbeelding 20 : wissel bedieningspaneel.
Daarbij zijn uiteraard enige beperkingen te vermelden. De LokProgrammer begrenst te toelaatbare stroom op
ongeveer 400mA. Zou de stroomopname van de motor hoger liggen, dan wordt de stroombeveiliging aangesproken en
de stroom op het programmeerspoor uitgeschakeld. Dit wordt aangegeven door de knipperende gele LED op de
LokProgrammer. Zou dat het geval zijn, deactiveer de virtuele cabine en start die opnieuw.
Alle andere functies in dit tabblad zijn eenduidig. U kunt het adres en het aantal rijstappen invoeren. Let er op dat de
hier ingestelde rijstappen met die van de LokProgrammer overeenkomen.
De LokProgrammer kan locs in het DCC-formaat besturen, vanaf versie 2.5.0 ook in het Motorola®- formaat. Wegens
de hardware kan de LokProgrammer M4 niet beheersen. Test uw M4-projecten in het Motorola®-formaat.
Alvorens de virtuele cabine te activeren, gelieve te controleren of het programmeerspoor van het
hoofdspoor gescheiden is en geen elektrische verbinding bestaat, zoniet kan schade aan de
LokProgrammer optreden (zie ook paragraaf 2.2)!
Controleer de snelheid van de loc door middel van de schuifregelaar.
Per muisklik in het bedoelde veld, kunt u de functietoetsen activeren. Tot F12 kunt u de functies ook met de toetsen
van uw toetsenbord van uw PC activeren.
Maar bedenk, dat de door de LokProgrammer geboden rijmogelijkheden in geen geval een digitale centrale vervangen
of zelfs kunnen vervangen. Wegens de stroomverzorging per netdeel kunt u nooit meer dan één loc gelijktijdig laten
rijden. De functionaliteit is hoofdzakelijk voor een snelle test van uw loc bedacht.

7. Decoder informatie, CV's lezen / schrijven.
In het register "Read / Write CVs" kunt u 2 acties uitvoeren, eerst in de lijst is een icoon "Decoder informatie" (zie
afbeelding21). Wanneer op de knop "Lees decoder informatie" wordt geklikt, zal de aan de programmer verbonden
decoder worden gelezen en de informatie in het informatievenster weergegeven (zie afbeelding 21).
Ook in dit register kunt u individuele CV's op de decoder lezen en schrijven (zie afbeelding 22). Dit gaat als volgt :
Selecteer het register "CV's lezen /schrijven ". Om een CV te lezen :
1.
2.
3.

In het bovenste invoerveld het nummer van de CV invullen, die uitgelezen moet worden.
Druk op de knop ''Read CV'' (CV lezen).
De uitkomst van deze leesoperatie wordt binair en decimaal getoond.

Afbeelding 21 : decoder informatie.

Afbeelding 22 : CV's lezen / schrijven.
Om een CV te schrijven :
1.
2.
3.
4.

In het bovenste invoerveld het nummer van de CV invullen, die geschreven moet worden.
De nieuwe waarde van de CV in het onderste veld invoeren.
Op het knopje ''Write CV'' (CV schrijven) klikken.
De CV wordt door de nieuwe waarde overschreven.

De index CV's worden ook getoond en moeten correct worden ingesteld om de waarden correct te schrijven.
Opmerking: net als POM (Programming on the Main), verandert de waarden van geluidsprojecten niet.
8. Het ''decoder instellingen" tabblad.
Alle instellingen met betrekking tot de besturing van de motor en CV configuratie (zoals de functie mapping,

geluidsinstellingen, DCC instellingen, enz..) van de decoder worden in het "Change decoder instellingen" (Decoder
instellingen wijzigen) tabblad behandeld.
Let op: dit register is aanvankelijk leeg wanneer u het programma start. Informatie wordt in dit veld weergegeven
slechts nadat u een nieuw project hebt aangelegd, een bestaand project hebt geopend of een decoder hebt uitgelezen.
Projecten zijn een beeld van alle op een decoder opgeslagen gegevens.

Afbeelding 23 : register ''Decoder instellingen wijzigen''.
Aan de linker rand van het beeldscherm bevinden zich de knoppen waarmee u naar de aparte opties kunt komen.
Naast de rij- en geluidseigenschappen worden hier ook de speciale instellingen, zoals remmodus, het lokadres etc.
ingesteld. Op de volgende bladzijden worden de aparte parameters (parameters = instellingen) en opties uitgelegd.
8.1. Decoderadres.
8.1. 1. Adres (CV-1, CV-17, CV-18).
Alle adreswijzigingen worden in het venster ''Address" gedaan. Afhankelijk van de decoder bestaat de mogelijkheid,
korte (CV-3) of lange adressen (vierdelig, CV-17 en CV-18) te gebruiken. Let erop, dat de daar uitgevoerde instellingen
uitsluitend voor het bedrijf met NMRA-DCC conforme centrales gelden. Bij het bedienen van decoders met het
Märklin®/Motorola®-protocol geldt het apart instelbare Märklin-adres.
U kunt een tweede adres voor M4-decoders in Motorola® modus aangeven om de functies F5 tot F8 te activeren.
Normaal gesproken zou dit het adres van de decoder plus 1 zijn.
8.1.2. Meervoudige tractie instellingen (CV 19).
Het DCC ''consist address'' is nuttig voor meervoudige tractie. Het is ook mogelijk om functie-uitgangen en
functietoetsen in te stellen voor meervoudige tractie. Zo kunnen bij meervoudige tractie bepaalde nuttige functies zo
ingesteld worden dat, bij beide locomotieven, de functie met een druk op één knop opgeroepen wordt (bijv. licht).
Daarvoor klik op de passende functietoets die in meervoudige tractie ingeschakeld moeten worden.

8.2. DCC / Analoog.
Ondersteunde analoge modi en instellingen (CV's 13, 14, 50, 125, 126, 127, 128, 129, 130).
Bij analoog bedrijf is de lastregeling niet actief. U kunt, gescheiden voor AC resp. DC analoog bedrijf, de startspanning
en de hoogste snelheid met de daarvoor bestemde schuifregelaar aan uw motor resp. transformator aanpassen.
Verder kunt u kiezen welke functies bij analoog bedrijf actief moeten zijn (DC, AC of beide; CV 50).
8.2.1. Actieve functies in de analoge modus (CV13, CV14).
Omdat de meeste analoge banen geen stuurelementen voor functies hebben, kunt u met deze parameters vooraf
selecteren welke functies automatisch bij analoog bedrijf plaats kunnen vinden. Het is aanbevelenswaardig, om het
geluid aan te zetten (standaard F1 voor Europa, F8 voor de Verenigde Staten) ) en bij stoomlocs de rookgenerator
(meestal F4). De verlichting zou ook actief moeten zijn indien gewenst. Geselecteerde functies kunnen niet bij analoog
bedrijf gecontroleerd worden, ze zijn ofwel ingeschakeld (aangevinkt) of uitgeschakeld (niet aangevinkt).
8.2.2. AC analoge modus (CV 29, CV50).
Activeert de AC analoge modus, hier kunt u de startspanning (minimale snelheid, CV127) en de maximale snelheid
(CV128) instellen.
8.2.3. DC analoge modus (CV29, CV50).
Activeert de DC analoge modus, hier kunt u de startspanning (minimale snelheid, CV125) en de maximale snelheid
(CV126) instellen.
8.2.4. Analoge spanning hysteresis (CV 130, CV129).
De motor stopt wanneer de spanning onder startspanning minus motor hysteresis spanning valt. Functies worden
geactiveerd wanneer de spanning de motor startspanning bereikt minus het functie verschil.
8.3. Compatibiliteit.
ESU V4 decoders hebben sommige ingebouwde kenmerken die geconfigureerd kunnen worden om de operationele
compatibiliteit met bepaalde DCC centrales te vergroten. Compatibiliteitsinstellingen worden ingeschakeld door zekere
vakjes in de programmeersoftware aan te vinken Deze vakjes zijn in het onderdeel ''compatibiliteit'' geïdentificeerd.
Beschikbare opties zijn:
8.3.1 LGB MTS (CV49.5).
Dit vakje maakt seriële functie-modus van F1 tot F8 mogelijk en verbetert de compatibiliteit met LGB Multi Train
Systems centrales.
8.3.2 Marklin Delta-modus (CV49.2).
Deze optie maakt de Märklin Delta modus beschikbaar.
8.3.3 Zimo Manual functie (CV49.6).
Zimo handmatige functie kan worden ingeschakeld door deze optie aan te vinken.
8.3.4 SUSI interface (CV 124.3).
Deze optie activeert de SUSI (Serial User Standard Interface) interface van de decoder, hierdoor kan de decoder met
maximaal 3 SUSI apparaten in verbinding staan.
8.4. DCC Instellingen.
In dit venster kunt u twee groepen parameters configureren (Zie afbeelding 24). Het zijn de RailCom instellingen en de
rijstapmodus.

Afbeelding 24 : het "DCC-instellingen" register.
8.4.1. RailCom instellingen (CV29, CV28).
Met deze instellingen kunt u de RailCom informatie in- of uitschakelen. Door de eerste optie aan te vinken, wordt
RailCom feedback geactiveerd, u kunt dan de andere 3 opties instellen zoals u wenst.
LokSound V4 decoders ondersteunen RailCom en dus bieden u de door RailCom verstrekte mogelijkheden.
8.4.2. Rijstappenkeuze (CV-29, CV-49).
Hier kunt verdere instellingen voor het rijbedrijf uitvoeren. Bij DCC-bedrijf kunt u het aantal rijstappen 14, 28 of 128
handmatig kiezen. Eventueel kunt u het eerste vakje aanvinken en de rijstappen automatisch laten detecteren.
8.5 Rijeigenschappen.
In dit venster kunt u verschillende variabelen aanpassen die de algemene rij-eigenschappen beïnvloeden, bijvoorbeeld :
optrek- en remtijd, rem opties, snelheid regulatie en andere belangrijke eigenschappen.

Afbeelding 25 : het "Rijeigenschappen" register.
8.5.1. Optrek- en remtijd (CV3, CV4).
Door de selectievakjes voor het optrekken en afremmen aan te vinken, kunt u de motortraagheid bij het optrekken en
afremmen instellen. De instelling van de traagheid laat het model op een meer realistische manier rijden en maakt het
afspelen van bepaalde geluiden mogelijk.
De versnelling (CV3) kan, met behulp van de schuifregelaar, aangepast worden binnen een decimaal bereik van 1 tot
255 hetgeen een optrektijd van 1 seconde tot 63,75 seconden bepaalt.
De remtijd (CV4) kan op dezelfde manier worden aangepast binnen hetzelfde bereik waardoor u
ook waarden voor het deceleren kunt bepalen.
Met hogere traagheidsinstellingen kunnen bepaalde geluidskenmerken realistisch werken, zoals het uitrollen en het
afremmen.
8.5.2. Toegestane remtrajecten. (CV27, CV134,CV123).
Verschillende automatische remtrajecten kunnen voor de V4 decoder geselecteerd worden. Hiermee kan men de baan
configureren om de locomotief te laten remmen wanneer een bepaalde baansectie is bereikt, misschien een bocht, en
daarna hervat de locomotief zijn oorspronkelijke snelheid. De detectie van de verschillende soorten remtrajecten is
ingeschakeld door de vakjes aan te vinken die met uw modelbaan overeenkomen..
ABC-remmodus kan worden ingesteld voor ofwel de rechter rail (CV27.0), ofwel de linker rail (CV27.1), ofwel beide, de
ene met een positievere spanning dan de andere. Het spanningsverschil (CV134) dat de trigger activeert, kan worden
ingesteld met een schuifregelaar binnen een bereik van 4 tot 32, hetgeen een gewichtige flexibiliteit bij het opzetten
van modelbanen toestaat. De tweede schuifregelaar (CV123) controleert de snelheidsreductie binnen een bereik van 0
tot 255, hetgeen een automatische snelheidsvermindering toestaat van zeer licht tot stilstand.
Ook verkrijgbaar is de compatibiliteit met ZIMO (HLU) remtrajecten (CV27.2) door de optie aan te vinken.

U kunt ook een automatische stopsectie instellen ofwel bij voorwaartse DC polariteit (CV24.4) ofwel bij omgekeerde
DC polariteit (CV27.3) door het selecteren van het passende vakje.
8.5.3 Constante remafstand (CV254, CV255, CV253, CV27.7).
Met de constante remafstand kunt u nauwkeurig controleren waar uw treinen op uw baan zullen stoppen. Dit proces
werkt met remsecties samen, het kan zonder remtrajecten gebruikt worden door alleen CV254 in te stellen om een
remafstand te bepalen, samen met de instelling van CV27 bit 7. Met deze instellingen zal de V4 decoder een stop
opdracht genereren wanneer de regelaar op rijstap 0 gezet wordt. De remafstand zal op de in CV254 ingestelde
waarde gebaseerd worden. Raadpleeg hoofdstuk 10.6 van de decoder handleiding voor details.

Afbeelding 26 : tabblad ''Rijeigenschappen''.
8.5.4. Reverse mode (CV 29).
Een vinkje bij ''Reverse mode'' (Omgekeerd bedrijf) activeert de omkeermode van de decoder. De rijrichting wordt
omgekeerd, evenals de frontverlichting. Dit is nuttig in geval van een verkeerde bedrading (omgekeerde spoor- of
motordraden).
8.5.6. Trimmen (CV66, CV95).
Met de Trim-functie kan de hoogste snelheid afzonderlijk worden ingesteld voor het vooruitrijden en het
achteruitrijden. De door 128 gedeelde CV waarde geeft de factor waarmee de motorspanning vermenigvuldigd wordt
(voorwaarts CV66 en achteruit CV95).
8.5.7 Power Pack (CV 113).
De V4 decoders (HO en N) zijn ontworpen voor de montage van condensatoren of power packs (de zogenaamde "keep
alive" apparaten). Met CV113 wordt de bufferduur ingesteld. Het instelbereik schommelt tussen 0 en 255 via de
schuifregelaar. De verwachte duur in seconden is rechts van de instelling getoond. Informatie voor de montage van
condensatoren of power packs is te vinden in de decoder handleiding, hoofdstukken 10.9 (configureren) en 6.11
(bedrading).
8.5.8. Rijrichting bewaren (CV124.0).
Indien deze optie gekozen is, blijft de rijrichting onveranderd wanneer de met een V4 decoder uitgeruste locomotief
van een DCC baansectie naar een analoge sectie overgaat.

8.5.9. Uitgestelde start (CV124.2).
Meestal, wanneer het LokSound V4.0 geluid stationair is en u de regelaar draait, begint de loc pas te rijden nadat de
dieselmotor rijstap 1 bereikt heeft. Een stoomlocomotief zal eerst de remmen lossen
en de cilinders vullen. Hoewel dit gedrag zeer realistisch is, kan men het niet goedkeuren omdat het enige vertraging
veroorzaakt.
U kunt deze uitgestelde start vermijden door gewoon deze optie te deactiveren. De LokSound V4.0 zal onmiddellijk
beginnen te bewegen wanneer er aan de regelaar wordt gedraaid. Het startgeluid zal echter niet meer met de
beweging worden gesynchroniseerd.
8.6. Functies overzicht.
Zowel LokSound V4.0 en LokSound micro V4.0 decoders hebben identieke functietoetstoewijzing (function mapping).
M4 en XL decoders hebben verschillende beeldschermen. Het scherm zal verschuiven wanneer het decodertype voor
een project is veranderd, het beeldscherm is afhankelijk van het decodertype. Hier ziet u de display voor V4 standaard
en micro decoders. Een grote hoeveelheid informatie is beschikbaar in de V4 decoder handleiding wat de
functietoetstoewijzing betreft.
Afhankelijk van het decoderproject, is het aan de sound slot toegewezen geluid variabel. U vindt een lijst met al de
beschikbare projectbestanden "Download / Sound files / LokSoundV4.0 /" op onze homepage op www.esu.eu. U kunt
ook een lijst met alle gebruikte functies en soundslots bekijken en afdrukken.
De LokSound V4.0 decoder biedt krachtige en flexibele mapping opties : elke functietoets kan zoveel uitgangen zoals
gewenst schakelen. Elke uitgang kan door verschillende functietoetsen geactiveerd worden. Functietoetsen kunnen
worden gekoppeld (bijv.: F3 EN F5 tegelijkertijd ingedrukt). Functietoetsen kunnen worden omgekeerd (bv: NIET
wanneer F8 is in). Naast de knoppen F0 tot F28 kunt u ook de rijrichting en de snelheid toevoegen (loc rijdt / staat stil)
U kunt maximaal 5 externe sensoren aansluiten. Terwijl vele modeltrein liefhebbers precies deze functies benutten
voor het optimaal functioneren van alle locomotieven, vertegenwoordigt de instelling van de functietoetstoewijzing
de "vrije stijl" versie van de decoder programmering. Neem de tijd om het concept te begrijpen voordat u de om het
even welke instelling verandert. Voor een volledig overzicht van de functie mapping, zie de V4 decoder handleiding.
TIP : zelfs als u geen LokProgrammer hardware bezit, kunt u nog steeds gebruik maken van de software als hulpmiddel
bij mappingveranderingen in combinatie met de "Show changed CV's" functionaliteit.

Afbeelding 27 : het "Functietoetstoewijzing " tabblad.
Het functietoetstoewijzing overzicht is ingericht als een tabel met verticale kolommen voor voorwaarden, fysieke
uitgangen, logische functies en geluiden. Horizontale rijen lijsten elke conditie en functietoets voor het gebruik in
mapping zoals gewenst. Zie figuur 27.

8.6.1. Functietoetstoewijzing, "Voorwaarden".
De input blok (voorwaarden blok) geeft aan onder welke voorwaarde(n) een bepaald effect kan bereikt worden.
Voorwaarden zijn bijvoorbeeld "F3 in" of "Locomotief staat stil met rijrichting voorwaarts en F8 is ingeschakeld. ". Voor
een efficiënte configuratie van de uitgangen moet u eerst kiezen welke functie of functietoets u wilt configureren om
de gewenste actie uit te voeren wanneer de functie in- of uitgeschakeld is.
Afbeelding 28 geeft een voorbeeld van het instellen van een voorwaarde op functietoets F11 waarin de rijrichting op
''reverse'' is ingesteld en de toets moet IN zijn opdat de voorwaarde gelijk aan "true" zou zijn. Dit wordt dan de
voorwaarde waaraan moet worden voldaan om de gewenste output te activeren.

Afbeelding 28 : een voorwaarde stellen voor F11.
Op deze manier kunnen alle beschikbare functies worden geconfigureerd om het gewenste effect te sorteren. De
volgende taak is de gewenste uitgang voor de functie in te stellen.
8.6.2. Functietoetstoewijzing, "Fysieke uitgangen".
In de output blok wordt getoond welke actie moet worden uitgevoerd wanneer de voorwaarde (n) is / zijn voldaan. Dit
kan, bijvoorbeeld, het schakelen van een functie-uitgang of geluidseffect zijn. LokSound decoders hebben tot 12
fysieke functie-uitgangen. "Koplampen" en "Achterlichten" worden voor de verlichting gebruikt, de overblijvende zijn
vrij beschikbaar.
Andere functies omvatten : "Shunting Mode"(rangeermodus), "Versnelling/ Vertraging On / Off" evenals virtuele
functies zoals "Sound On / Off". De functieknoppen ("F toetsen") van uw centrale of regelaar activeren de functieuitgangen. In het algemeen, is F0 de verlichtingsknop, terwijl de resterende knoppen vanaf F1 opwaarts genummerd
worden.
Zie afbeelding 29 voor een voorbeeld van configuratie van de fysieke uitgang F0, het achterlicht wordt ingeschakeld
wanneer de conditie "F0 is in en rijrichting is omgekeerd'' wordt waar.

Afbeelding 29 : het instellen van een fysieke uitgang voor het achterlicht.
Gecompliceerde verlichting configuraties kunnen door het selecteren van meer dan 1 uitgang worden ingesteld.
Voorbeeld : we willen de koplamp met normale helderheid hebben bij vooruitrijden en gedimd bij achteruitrijden. Dit
kan worden gedaan door het inschakelen van koplamp (1) en koplamp (2) en vervolgens het instellen van de functieuitgangen voor koplamp (1) op on (normale helderheid) en koplamp (2) gedimd in de functie-uitgangen sectie. (Zie
afbeeldingen 30 en 31).

Afbeelding 30 : het instellen van een fysieke uitgang voor Kop / Achter.
8.6.3 Functie-uitgangen, "Configuratie".
De configuratie van de functie-uitgangen wordt gedaan op een aparte scherm van het mapping gedeelte. Elke uitgang
kan afzonderlijk worden geconfigureerd. Een aantal uitgangen (zoals ''Front light'' ( Koplamp) en ''Rear light''
(Achterlicht), Aux1 en Aux2 kunnen 2 configuraties voor bepaalde behoeften hebben : koplamp met normale
helderheid bij vooruitrijden en gedimd bij achteruitrijden. Talrijke configuratieopties zijn beschikbaar, zoals voorgesteld
in de drop-down menu's van afbeeldingen 31 en 32.

Afbeelding 31 : fysieke uitgang configuratie voor Front (2) dim.

Afbeelding 32 : het instellen van een fysieke uitgang om rook chuff te triggeren.
8.6.4. Functie mapping, "Logische functies".
Logische functies kunnen aan elke functietoets toegewezen worden welke voor de mapping werd gekozen. Het is niet
vereist dat een logische functie wordt geselecteerd, het is een aanvullende beschikbare optie om het gewenste effect
te bereiken. Afbeeldingen 33 tot en met 34 geven de verschillende eigenschappen die aan de functietoets kunnen
toegepast worden.

Afbeelding 33 : logische functie kolom.
Afbeelding 33 toont de logische functie kolom, de volgende 2 afbeeldingen tonen de inhoud van de logische functie.
De toewijzing van logische functies aan functietoetsen maakt een aantal zeer
krachtige acties mogelijk die met de V4 decoder familie beschikbaar zijn (Zie afbeeldingen 34 en 35).

Afbeelding 34 : inhoud van de logische functies, deel 1.
Opmerking : meerdere logische functies kunnen aan elke functietoets worden toegewezen, op deze wijze kan men een
toets volledig configureren zoals gewenst.

Afbeelding 35 : inhoud van de logische functies, deel 2.
Hier volgt de beschrijving van elke logische functie:
Versnelling : de toewijzing van deze optie schakelt de traagheid uit.
Switching mode (Rangeermodus) : deze optie halveert de snelheid, handig in rangeeroperaties
Dynamische rem : halveert de inertiewaarde bij het afremmen (CV4)
Firebox : produceert een vuurhaard flikkering effect.
Dimmer : vermindert de helderheid van alle fysieke uitgangen die op ''dimbaar''zijn ingesteld met 60%.
''Grade crossing'' (Overweg) : activeert overweg lichteffecten, zoals geconfigureerd in de sectie functie-uitgang.
Doppler-effect : simuleert een doppler geluidseffect gebaseerd op snelheid indien ingeschakeld.
Fade out sound'' (geluid vervagen) : wanneer ingeschakeld vervaagt het geluid naar de volume-instelling voor "Fade
sound" (CV133) in de sectie "geluidsinstellingen"; simuleert tunnels, gebouwen, enz.
''Diesel notch up'' (Diesel rijstap omhoog) : voor dieselelektrische geluidsprojecten, wisselt het motorgeluid van de
actuele stap naar het geluid van een hogere stap, een stap per toetsaanslag (~ 1 sec cyclus), het maakt niet uit bij
welke snelheid of bij stilstand.
''Diesel notch down'' (Diesel rijstap omlaag) : dan gebeurt het tegenovergestelde. Opmerking: eenmaal geselecteerd
blijft actief totdat de locomotief stilstaat en de rijstap op stationnair.
Shift-modus : wanneer geselecteerd zal de flow chart naar de flow charts overgaan waarbij "shift" als een voorwaarde
wordt gebruikt, zoals "shift = true" (b.v. alternatieve opstart pad, zoals koude start, dynamische rem acties zoals
motortoerental gaat naar stationair over gevolgd door notch 4)

ESU rook unit : wanneer ingeschakeld activeert rook effecten geassocieerd met intelligente rookgeneratoren zoals ESU,
KM-10, Kiss en anderen, ook standaard rookgeneratoren. Opmerking: vereist ook de instelling van de passende
functie-uitgang en rookgeneratoren instellingen
Volumeregeling : wanneer ingesteld, maakt het instellen van het volume in 6 stappen door de functietoets in te
drukken en los te laten, eenmaal per stap. Verandert het hoofdvolume in 6 stappen (CV 62).
Remgeluid uitschakelen : wanneer geselecteerd schakelt automatisch remgeluid uit (CV459 (CV32 = 1))
Ontkoppeling cyclus : schakelt automatische koppelingsactie in, vereist ook instelling van de functie-uitgang en functieinstellingen sectie voor automatische ontkoppeling.
8.6.5. Functie mapping, "Geluiden"
Hier is het gedeelte van de functietoetstoewijzing waarin geluiden aan specifieke functietoetsen worden gekoppeld.
Indien de sound slots een naam dragen, zal die in de lijst weergegeven worden wanneer uitgebreid. U kunt meerdere
geluiden aan een enkele toets toewijzen en u kunt geluiden aan meerdere locaties toewijzen. Indien gewenst. Zie
afbeelding 36.

Afbeelding 36 : toewijzing van geluiden aan functietoetsen.
8.6.6. Functie-instellingen, "Algemeen" en "Automatische ontkoppeling".
Zoals in 8.6.5 vermeld, bij de toewijzing van logische functies aan een functietoets, in sommige gevallen, moet u ook
''Functie-instellingen'' gebruiken om het gewenste resultaat te bereiken wanneer de functietoets ingeschakeld wordt.
Algemene instellingen zijn bedoeld voor het configureren van lichteffecten, u kunt de knipperfrequentie instellen voor
toestanden die knipperende lampjes vereisen (CV112) en de overweg ''holding time'' (CV132). ''Holding time'' is de tijd
gedurende dewelke het overweg effect wordt ingeschakeld.
Met ''Automatic uncoupling'' kunt u de automatische ontkoppeling activeren (CV246) en de ontkoppelingssnelheid
instellen met een bereik van 1-255 (hetzelfde als het snelheidsbereik), standaard is 1 (CV246). ''Push time'' (CV248) is
de tijd in seconden gedurende dewelke de locomotief tegen de wagen drukt en ''Move time'' (CV247) is de tijd in
seconden gedurende dewelke de locomotief zich van de afgekoppelde wagen(s) verwijdert. "Tijd" heeft rechtstreekse
betrekking op de afgelegde afstand met de ingestelde snelheid gedurende de automatische ontkoppeling cyclus. Zie
afbeelding 37.

Afbeelding 37 : functie-instellingen.
8.7. Identificatie.
8.7.1. Gegevens velden, "User identification".
De ''gebruikersidentificatie velden'' zijn vrije velden die voor om het even welk doel kunnen gebruikt worden. Deze
worden aangeduid als "User ID # 1" en "User ID # 2". CV's zijn respectievelijk CV105 en CV106. Het waardebereik voor
beide is 0 – 255 en zij kunnen afzonderlijk of samen worden ingesteld. Het instellen van deze CV's heeft geen invloed
op het decodergedrag, ze zijn een open codesectie en kunnen voor om het even welk doel worden gebruikt,
bijvoorbeeld om een bepaalde versie te volgen of een functietoets structuur. Standaard waarde is 0 voor beide CV's.
Zie afbeelding 38.

Afbeelding 38 : gebruikersidentificatie.
8.8. Handmatige CV Input.
8.8.1 Handmatige CV Input.
Deze sectie van de ''Change decoder settings'' (decoderinstellingen wijzigen) is tot uw beschikking indien u handmatige
CV wijzigingen wenst aan te brengen zonder de gepreformatteerde schermen en uitzichten te gebruiken.
Het is ook zeer nuttig om CV's terug te vinden. Wanneer u de decoder CV lijst exporteert (zie "5.3 Tools", Export CV
lijst), zal het gemaakte tekstbestand uit dezelfde gegevens als die op dit beeldscherm bestaan.
8.8.2. CV veranderingen.
CV veranderingen kunnen direct door het overschrijven van de gegevens in een van de datavelden worden gemaakt :
"Value", "Binary" of "Hex", voer de gewenste waarde in, klik buiten het veld en de gegevens zullen worden veranderd
en de andere twee kolommen data bijgewerkt. Het is natuurlijk veel gemakkelijker directe numerieke gegevens in de
kolom "Value" in te voeren dan binaire of hexadecimale gegevens te schrijven.

Nadat u met de wijzigingen klaar bent, kunnen de nieuwe waarden op de decoder geschreven worden met behulp van
"Write decoder data" (Zie "5.2 Programmer ", afbeelding 12).
Opmerking : de mogelijkheid om handmatige wijzigingen aan te brengen is zeer krachtig en moet voorzichtig worden
gebruikt. Het is aanbevolen het gewijzigde projectbestand onder een nieuwe naam op te slaan, op die manier hebt u
de mogelijkheid de laatste bekende correcte data op de decoder te herschrijven om fouten te herstellen. Zie
afbeelding 39.

Afbeelding 39 : handmatige CV invoer.
8.9. Motor instellingen.
Hier configureert u, met behulp van de LokProgrammer, verschillende parameters van de V4 decoder : snelheidstabel,
lastregeling, PWM frequentie en bescherming tegen overbelasting. De hier gepresenteerde informatie is niet zo
gedetailleerd als in de handleiding van de V4 decoder. Voor gedetailleerde informatie gelieve de decoder handleiding
te raadplegen, hoofdstuk 10, als voorkeursbron voor informatie.
8.9.1. Snelheidstabel selectie en configuratie (CV 2, CV5, 6 CV, CV 26 en CV 67-97).
Hier hebt u de keuze tussen een driepuntslijn (afbeelding 40) en een persoonlijke snelheidscurve (afbeelding 41). Als u
de driepuntslijn kiest, moet u de aanrijspanning (CV-2), de middelste snelheid met (CV-6) en de hoogste snelheid met
(CV-5) bepalen zoals gewenst. U kunt ook de schuifregelaar aan de rechterkant gebruiken om zowel de maximale
snelheid als de middelste in te stellen. Om een abnormaal rijgedrag te voorkomen, zorg er dan voor dat de middelste
snelheid hoger dan de startsnelheid is en de hoogste snelheid hoger dan de middelste (CV2<CV6<CV5).

Afbeelding 40 : driepuntslijn.
U kunt ook uw eigen snelheidscurve definiëren : voer de gewenste waarden in de CV's 67 tot 94 in (zie ook afbeelding
16). De decoder zal deze 28 waarden op de echte snelheidsstappen superponeren. Zo kunt u het rijgedrag optimaal
aan uw locomotief aanpassen. Een andere oplossing is het gebruik van de snelheidscurve optie, er zijn 5
voorgedefinieerde snelheidscurves opgeslagen in de programmer software, u kunt er één selecteren door eenvoudig
te klikken op degene waarmee u wenst te beginnen, en dan kunt u deze naar wens aanpassen. Zie afbeelding 41.

Afbeelding 41 : snelheidscurve opties en instelling.
De vorm van de snelheidscurve wordt door het aanpassen van de 28 punten ingesteld. De minimale en maximale
snelheid wordt dan geselecteerd zoals met de snelheidstabel (CV's 2 en 5), de decoder past dan de curve tussen de
minimale en de maximale snelheid aan hetgeen in een vloeiende 28-punten snelheidscurve resulteert. Voor meer
informatie, gelieve de decoder handleiding te raadplegen, hoofdstuk 10.
8.9.2. Lastregeling / Back Electromotive Force. (CV's 53, 52, 51, 55, en 56)
De lastregeling wordt geactiveerd via de LokProgrammer door het vakje bovenaan aan te vinken, daarna kunnen de
CV's naar wens worden ingesteld.
Tip : als de decoder in een modellocomotief ingebouwd is, bestaat er een "auto set" functie voor het instellen van de
oorspronkelijke parameters. Zie de decoder handleiding, hoofdstuk 11, voor meer informatie over deze mogelijkheid.
Als u dan verdere aanpassingen nodig hebt, kunt u "read decoder data" gebruiken om de automatische instellingen in
de programmer te laden voor fijnafstemming. Zie afbeelding 42.

Afbeelding 42 : lastregeling controle / back EMF instelling.
Met LokSound decoders kunt u de lastregeling aan de motor aanpassen met CV's 53, 54 en 55. Indien de hierboven
aanbevolen waarden niet tot aanvaardbare resultaten leiden, kunt u deze verder optimaliseren. Speciaal voor het
langzaam rijden (rijstap 1) kan de LokSound V4.0 met CV 51 en CV52 de versterkingsregeling wijzigen. Dit vermijdt
schokken bij het uiterst langzaam rijden.
Parameter K, opgeslagen in CV 54, beïnvloedt de sterkte van de lastregeling. Hoe hoger de waarde, hoe sterker zal de
lastregeling reageren op eventuele veranderingen en proberen het toerental van de motor aan te passen. Parameter K
moet worden aangepast als de locomotief ongelijkmatig rijdt (schokken). Verlaag de waarde van CV 54 met 5 en doe
een rijtest met de locomotief om te zien of er sprake is van verbeteringen. Herhaal deze stappen totdat de loc
behoorlijk rijdt bij rijstap 1.

Parameter I, opgeslagen in CV 55, geeft belangrijke informatie aan de decoder over de traagheid van de motor.
Motoren met grote vliegwielen hebben natuurlijk meer inertie dan kleinere of klokankermotoren. Pas parameter I aan
indien de loc schokt enigszins vlak voordat ze stopt of springt bij lagere snelheid (onderste derde van het snelheid
bereik) of gewoon niet soepel loopt. Verhoog de waarde met 5 beginnend met de oorspronkelijke waarde voor
motoren met zeer kleine of geen vliegwielen. Verminder de waarde met 5 beginnend met de oorspronkelijke waarde
voor motoren met grote vliegwielen. Test opnieuw en herhaal deze procedure totdat u het gewenste resultaat bereikt.
In CV 53 wordt de door de motor opgewekte EMF (Electromotive Force) referentiespanning ingesteld bij het maximaal
toerental. Deze parameter kan afhankelijk van de spoorspanning en het rendement van de motor worden aangepast.
Als de locomotief haar maximale snelheid bereikt wanneer de regelaar op ongeveer driekwart gedraaid is en het
bovenste derde van de regelaar geen invloed op de snelheid heeft, dan moet de waarde van CV 53 verlaagd worden.
Verlaag de waarde met 5-8 en test de locomotief weer. Herhaal dit proces totdat de locomotief haar topsnelheid
bereikt slechts wanneer de regelaar volledig gedraaid is. Anderzijds, als de loc bij volgas te langzaam rijdt, dan moet u
de waarde van CV 53 stap voor stap verhogen totdat de topsnelheid wordt bereikt.
Met de LokSound V4.0 decoder werd een extra CV 52 ingevoerd die de versterkingsregeling afzonderlijk bepaalt
bijzonder voor het heel langzaam rijden, bij rijstap 1. Als u niet met het rijgedrag tevreden bent wanneer de
locomotief langzaam rijdt of start, terwijl alles in orde is met de middelste en maximale snelheid, hoeft u de waarde
van CV 52 te verhogen met 5-10 hoger dan de waarde in CV 54. Hier kunt u de traagheid van de motor afzonderlijk
voor lage snelheden aanpassen en het starten na een halte. De gewenste waarde moet in CV 51 ingevoerd worden. De
parameters "K slow" en "I slow" hebben een gezamenlijke invloed op het rijgedrag bij rijstappen 1 en 2 terwijl de
parameters CV 54 ("K) en CV 55 (" I ") verantwoordelijk voor de resterende
snelheidsstappen zijn. De decoder berekent een snelheidscurve om abrupte veranderingen te voorkomen.
De decoder werkt af fabriek met een veranderlijke (adaptieve) regulatiefrequentie om de motor zo nauwkeurig
mogelijk te besturen. Als gevolg kunnen sommige motoren een naar zoemend geluid produceren. Voor dergelijke
motoren kunt u de regulatiefrequentie instellen op een constante waarde. U kunt ook de Back EMF
bemonsteringsperiode met behulp van de schuifregelaar aanpassen, waarden schommelen tussen 4 en 8 (CV10).

Afbeelding 43 : lastregeling, vooraf ingestelde motoren.
U kunt voorinstellingen gebruiken die door ESU getest werden voor talrijke motortypes, klik op de optie ''use motor
control values from preset motor types'' (Gebruik motorbesturing waarden uit voorafingestelde motortypes). Zie
afbeeldingen 42 en 43. Zie de V4 decoder handleiding voor meer informatie.
8.9.3. DC Motor PWM (Pulsbreedtemodulatie)-frequentie (CV 49.1).
De LokSound lastregeling werkt normaal met 40 kHz. Soms kan het nuttig zijn om deze frequentie te halveren : voor
motoren met weinig vermogen als gevolg van hoge inductiviteit of motoren met onderdelen (zoals condensatoren,
spoelen, enz.) die de lastbelasting verstoren en niet kunnen worden verwijderd (b.v. sommige oudere Gützold®
locomotieven).
Controleer de gewenste instelling in de Programmer software om CV49 bit1 te zetten zoals gewenst voor 40 of 20 kHz.
8.9.4 Motor Overload Protection (CV 124.5).
ESU decoders V4 bieden een instelling om de motoroverbelasting te voorkomen, indien nodig. Dit is gescheiden van de
normale thermische bescherming van de decoder zoals beschreven in de decoder handleiding, hoofdstuk 6.10.1. Met
de bescherming tegen motoroverbelasting kan de decoder de BEMF reacties van de motor controleren bij
verschillende operationele lasten. Indien de decoder motoroverwerk ontdekt (mogelijk door mechanische problemen
of spanning), zal de decoder de motor stoppen zonder andere decoderfuncties of geluiden te treffen.

8.10. Rook Unit.
ESU V4 DCC decoders beschikken over verschillende uitgangen, één daarvan is voor rookgeneratoren bestemd zoals
rookgeneratoren van ESU of van andere fabrikanten.
U kunt verschillende soorten verbruikers aan de functie-uitgangen aansluiten zoals LED's (light emitting diodes), rook
generatoren of soortgelijke apparaten mits de maximale opgenomen stroom kleiner is dan de decoder uitgang. Het
toegestane maximale stroomverbruik per functie-uitgang is opgenomen in hoofdstuk 20 van de decoder handleiding
onder "Technische gegevens". Controleer of het verbruik van de geplande rookgenerator voor uw decoder geschikt is.
Het is belangrijk binnen de effectieve mogelijkheden van de decoder te blijven om eventuele schade te voorkomen.
Dit gedeelte van de decoderinstellingen werkt in combinatie met meerdere functieinstellingen uitgelegd in paragraaf
8.6 van deze handleiding, zoals functietoetstoewijzing, fysieke en logische uitgangen en functie-uitgangen. Gelieve
alles correct te configureren om uw rook-uitgang te controleren zoals gewenst.
De ESU V4 XL decoder kan verschillende soorten rookeenheden direct besturen, de standaard V4 decoder en de micro
V4 zijn niet in staat om een rookeenheid volledig te controleren maar u kunt nog steeds een "slimme" of een door
geluid bestuurde rookeenheid inbouwen als u opties zoals SUSI of een relais gebruikt. Het plaatsen van magneten of
andere ingewikkelde schakelsystemen is niet nodig als u de rookeenheid functionaliteit van ESU decoders gebruikt. Zie
afbeelding 44 en de functietoetstoewijzing afbeeldingen in hoofdstuk 8.6 voor details.

Afbeelding 44 : rookeenheid instelling.
8.10.1. ESU Rook eenheid (CV's 140.138.139).
Hier kunt u variabelen instellen om ESU en andere rookeenheden te controleren. U kunt de werkingstijd bepalen
waarna de rookeenheid uitgeschakeld wordt binnen een bereik van 1 tot 120 (1 tot 600 seconden) (CV140). Met
behulp van de schuifregelaars kunt u zowel de ventilatorsnelheid (CV138) als de temperatuur (CV139) instellen om de
rookdichtheid naar uw keuze te controleren. Standaard instellingen zijn 128 (100%) binnen een bereik van 0-255.
8.10.2. Rook chuffs (CV's 143.141.142).
In dit gedeelte van de rook-eenheid instelling kunt u de duur van de rook "puff" controleren ten opzichte van het
trigger interval (CV143), binnen een bereik van 0-255 hetgeen een maximale duur van 1 seconde per trigger event
bepaalt .
De minimale duur (CV141) en de maximale duur (CV142) van de rookpuls is instelbaar binnen een bereik van 0 tot 255,
dit geeft een maximale duur van de rookpuls van 1 seconde, met een minimum en maximum variërend tussen 0 en
1,04 seconden. Met deze instellingen kan de rookpuls met de locomotiefsnelheid variëren, vergelijkbaar met de
manier waarop stoomstoten met de snelheid variëren.
Alle rookinstellingen zijn directe waarden die voor POM programmering geschikt zijn voor eenvoudige fijnafstelling. De
SUSI interface zal voor "intelligente" rook zorgen als uw decoder functies niet aan de nominale stroom van de rookeenheid kunnen voldoen. Bij gebruik van de SUSI-interface vergeet dan niet de optie SUSI te activeren, zie hoofdstuk
8.3. "Compatibiliteit" voor details.

8.11. Geluidsinstellingen.
In het gedeelte ''Geluidsinstellingen'' kunt u de verschillende gebieden configureren die invloed hebben op de
reproductie van opgeslagen geluiden wanneer het geluidsproject op de decoder wordt geschreven. Daardoor kan de
gebruiker de werkwijze selecteren die met de modellocomotief overeenkomt. Bekijk afbeeldingen 45 en 46 terwijl elke
sectie wordt uitgelegd.

Afbeelding 45 : geluidsinstellingen deel 1.
8.11.1. Sound selectie (CV 48).
Met de versie 4 decoders en software kunt u voorgeconfigureerde groepen van geluiden gebruiken die samen in
templates worden gehouden welke in een geluidsproject kunnen worden geplaatst.
Voorbeelden : fluit en hoorn pakketten. Binnen elke groep, wordt een indexnummer aan elk specifiek geluid gegeven,
zoals een Nathan-P3 hoorn, wanneer het pakket wordt gecreëerd, het nummer schommelt tussen 1 en 16, een
specifiek geluid is aan elk nummer toegewezen.
Met behulp van het configuratienummer kunt u kiezen welke hoorn of fluit u liever hoort klinken wanneer het hoorn
pakket, via de functietoetstoewijzing, aan een functietoets toegewezen wordt. CV48 kan ook direct worden
geschreven, waardoor veranderingen mogelijk zijn tijdens de werking. (Power cycle (stroom uit en weer aan) kan
nodig zijn na de verandering).
8.11.2. Stoomstoten (CV's 57, 58, 250, 249).
De synchronisatie van stoomstoten met wielomwentelingen wordt in dit gedeelte van de programmer uitgevoerd. Een
verkorte methode wordt hier vermeld. Voor volledige details, gelieve de decoder handleiding te lezen, hoofdstuk 13.4.
Bij gebruik van een externe chuff trigger, zoals magneten of een schakelaar, selecteer de optie "Use external sensor".
Daarna hebt u een optie met de schuifschakelaar waarmee u het aantal nodige triggers bepaalt om een stoomstoot te
produceren. Voorbeeld : als een magneet op een tandwiel gemonteerd is die 4 omwentelingen nodig heeft om de
aandrijfwiel genoeg te laten draaien en een stoomstoot te vereisen, dan zou u 4 in het vak invoeren. Dit betekent dat
16 omwentelingen van de tandwiel nodig zijn om 4 stoomstoten per aandrijfwiel omwenteling te triggeren.
Alvorens een ingewikkelde trigger methode op te stellen, probeer dan de optie "Play steam chuffs according to speed''
(stoom chuffs afspelen afhankelijk van de snelheid). Selecteer die optie, configureer dan de stoomstoten
synchronisatie met de schuifregelaars om correcte automatische stoomstoten weer te geven. Een groot aantal
modelbouwers die chuff triggers vroeger hebben gebruikt, hebben gevonden dat de automatische stoomstoten timing
net zo precies is en veel gemakkelijker op te zetten.
CV57 wordt gebruikt om de opeenvolging van stoomstoten in te stellen voor 1 volledige wielomwenteling bij rijstap 1
(1 van 28). Time één aandrijfwielomwenteling in seconden, bereken de initiële waarde voor CV57 door de tijd door

0,128 te delen voor 4 stoomstoten per omwenteling of 0,103 voor 3 stoomstoten per omwenteling. Voer de
berekende waarde in (afgerond, geen komma) met de schuifregelaar. Testrijden en aanpassen totdat de juiste
stoomstoten sequentie is gevonden voor rijstap 1 van 28.
CV58 wordt voor de timing van stoomstoten bij hogere snelheden gebruikt. Doe dit slechts nadat u de juiste timing
voor rijstap 1 hebt gevonden. Verhoog de locosnelheid tot rijstap 4 van 28, bekijk de stoomstoten frequentie. Indien
de frequentie nu minder dan 4 stoomstoten per omwenteling is, verlaag de waarde van CV58 (standaardwaarde is 43,
tenzij die werd overschreven). Indien de frequentie te hoog is, verhoog de waarde van CV58. Maak incrementele
veranderingen totdat u de juiste stoomstoten frequentie bereikt bij rijstap 4. Opmerking : gebruik "Read decoder data"
om de actuele decoderwaarden te vinden. Opmerking : in de praktijk zult u ondervinden dat CV's 57 en 58 in een
evenwicht samenwerken, u kunt een aantal passende instellingen vinden.
De minimale afstand tussen stoomstoten (CV249) wordt gebruikt voor de fijne weergave van stoomstoten bij hogere
snelheden, bijvoorbeeld als de stoomstoten eerder als een machinegeweer klinken, dan naar een stoomloc; u kunt dit
gebrek met deze instelling verbeteren. Activeer de optie en voer een trimmer waarde in met de schuifregelaar. Hint :
start halverwege en schuif vervolgens de schuifregelaar omhoog of omlaag.
Tip : voor die instellingen kan het sneller zijn door POM te gebruiken en dan naar de programmer terug te gaan, ''Read
decoder data'' selecteren om de waarden in uw project op te slaan.
Zie de decoder handleiding, hoofdstuk 13.4 voor volledige details
Het selecteren van het vakje ''Enable secundary trigger'' (tweede trigger activeren) (CV250) is nuttig in verschillende
omstandigheden. Indien u het geluid van een gelede stoomlocomotief wilt simuleren, zoals een 2-8-8-0 of iets
dergelijks, kunt u het vakje aanvinken om een secundaire trigger te activeren. Met de schuifbalk stelt u een waarde in
om de cyclusduur van de drivers zodanig vast te stellen dat ze ten opzichte van elkaar lichtjes verschoven draaien.
Het is ook handig als u een tweemotorige diesellocomotief of een multikanaals stoomgeluid wilt simuleren (In dit geval,
moet het geluidsproject met behulp van 2 kanalen worden gebouwd, zie het hoofdstuk voor de modelisatie van
geluiden in deze handleiding.)
Zie afbeelding 46 voor de overige geluidsinstellingen.

Afbeelding 46 : geluidsinstellingen deel 2.
8.11.3 Random geluiden (CV's 61, 62).
Willekeurige geluiden zijn cyclische geluiden zoals compressor, lucht afblazen, pompen, enz. die worden gehoord
wanneer locomotieven rijden of blijven stilstaan. Deze geluiden betrekken rem- of motorgeluiden niet. De frequentie
en de duur van deze geluiden wordt met de instellingen in dit deel van de handleiding vastgesteld.

In CV61 wordt de minimale duur, in seconden, tussen het afspelen van een willekeurig geluid bepaald. Met behulp van
de schuifregelaar kunt u de waarde instellen. CV62 wordt gebruikt om de maximale duur tussen geluiden in te stellen.
Willekeurige geluiden zullen dan afgespeeld worden tussen de twee instellingen, op een willekeurige basis. Indien het
geluidsproject vijf willekeurige geluiden heeft dan worden alle vijf op verschillende momenten gehoord. Als slechts
twee toevalsgeluiden beschikbaar zijn, dan zullen vanzelfsprekend alleen die twee geluiden worden gehoord.
8.11.4. Volume (CV's 63, 133).
De hoofdvolume-instelling voor het algemene geluidsniveau van de decoder wordt met deze schuifregelaar ingesteld
(CV63). Het hoofdvolume kan met de schuifregelaar binnen een bereik van 0-192 ingesteld, het hoofdvolume
schommelt dan tussen 0 en 150%. Het volume van individuele sound slots kan ook worden ingesteld, zie hoofdstuk
8.12 voor die instellingen.
''Fade sound'' (CV133) kan worden gebruikt om de geluidsreductie na te bootsen bij het betreden van tunnels, het
rijden achter obstakels of andere omstandigheden waarin u het hoofdvolume wilt vervagen. De geluidsreductie wordt
met de schuifregelaar ingesteld binnen een bereik 0-128, hetgeen een volumevermindering van 0 tot 100% produceert,
wanneer geactiveerd.
8.11.5. Remgeluid (CV's 64, 65).
Remgeluid in en uit wordt hier ingesteld, met behulp van de schuifregelaars die de waarden van CV's 64 en 65
veranderen. Het remgeluid wordt door het verlagen van de snelheid met de regelaar ingeschakeld. Om het remgeluid
voor snelheidsverandering gevoeliger te maken, stelt u de "on" drempelwaarde op een hogere waarde in.
Nadat het remgeluid is ingeschakeld, wordt de gevoeligheid voor de uitschakeling met de "off" drempel bepaald. Stel
deze waarden in als u wilt. Met behulp van een goede inertieinstelling, samen met de gewenste on / off drempels,
kunnen remgeluiden op dezelfde manier klinken als een echte locomotief doet.
8.12. Sound slot instellingen.
Hier kunt u tot vier sound slot eigenschappen configureren : volume, minimale geluidssnelheid, maximale
geluidssnelheid en vergrendeld. Elke van de 27 sound slots kan een naam krijgen (van de sectie Sound) en met de
bovenstaande instellingen individueel geconfigureerd worden. Zie afbeeldingen 47 en 48 voor details.

Afbeelding 47 : sound slot instellingen A.
8.12.1. Sound slot selectie.
Om een sound slot te configureren, hoeft u eerst de gewenste sound slot te selecteren, zie afbeelding 48.

Afbeelding 48 : sound slot instellingen B.
Klik in het dialoogvenster onder "Sound slot" en de lijst van sound slots zal getoond worden. Hier kunt u al de sound
slots met hun naam bekijken. Wanneer u een geluidsproject voor V4 decoders ontwerpt, is het nuttig de gebruikte
sound slots te noemen. Als ze een naam dragen , kan de gebruiker ze gemakkelijk aan functietoetsen toewijzen en ook
het door de slot gespeelde geluid herkennen. Selecteer de sound slot die u wenst in te stellen door erop te klikken en
het scherm zal de opties tonen zoals weergegeven in afbeelding 47.
8.12.2 Sound slot configuratie.
Configureer eerst het volume van de sound slot met de volumeregelaar, het bereik bedraagt 0-128, dat een volume
van 0 tot 100% produceert. 100% vertegenwoordigt het maximale volume van de sound slot, zoals vastgesteld
wanneer de flow chart die de individuele geluiden afspeelt werd ontworpen. U kunt het volume van de andere sound
slots op dezelde manier configureren, zoals gewenst.
De minimale en maximale geluidsnelheid instellingen kunnen zodanig worden ingesteld dat het geluid toeneemt en
afneemt met betrekking van de waargenomen snelheid binnen het snelheidsbereik van de locomotief. Beide standaard
waarden bedragen 128 d.w.z. een instelling van 100%, het geluid zal, tenzij veranderd, zoals gemodeliseerd in de flow
chart weerklinken. De aanpassing van beide schommelt tussen 0 en 255, hetgeen een mogelijke toonhoogte van 0 tot
200% voorziet. Deze optie moet zorgvuldig worden gebruikt daar u ongewenste geluidseffecten zou kunnen maken.
Die functionaliteit kan gebruikt worden met geluiden die naargelang van de motortoerental kunnen variëren,
bijvoorbeeld een compressor. Ze kan ook gebruikt worden om een aandrijfmotor van een andere met hetzelde
motorgeluid enigszins te verschuiven, op die manier kan een dubbele tractie meer realistisch klinken, bijvoorbeeld een
dubbele EMD 567 diesel waarbij elke motor stationair iets vlugger of langzamer draait dan de andere en waarbij het
toptoerental enigszins verschillend is. Dit zou met een zeer klein verschil tussen de instellingen min / max bereikt
worden.
Het laatste instelbare punt met betrekking tot de configuratie van sound slots is een controleoptie, het motorgeluid
moet actief zijn voordat de sound slot kan gespeeld worden. Dit voegt realisme toe, items zoals een door de motor
aangedreven compressor kunnen natuurlijk slechts functioneren als de locomotief is gestart.
Merk op dat de met iedere sound slot geassocieerde CV van de andere CV's verschillend zijn, samen met
indexwaarden waarmee de juiste CV voor de POM programmering wordt geselecteerd. Raadpleeg de decoder
handleiding voor gedetailleerde informatie over de CV-structuur.
8.13. Speciale opties.
Deze sectie betreft globale instellingen die de algemene werking van de decoder beïnvloeden. Zie afbeelding 49 en
hoofdstuk 9.5 van de decoder handleiding voor details.

Afbeelding 49 : speciale opties.
8.13.1. Gebruikte protocollen (CV 47).
ESU Decoders V4 ondersteunen verschillende protocollen van diverse fabrikanten. Hier kunt u het protocol selecteren
op basis van de modelbaan waarop uw locomotieven rijden. Vink het juiste selectie vakje aan dat met uw installatie
overeenkomt. Deactiveer degene die u niet van plan bent te gebruiken.
8.13.2. Geheugen instellingen.
Met deze optie kunt u selecteren hoe de decoder zich na een stroomonderbreking gedragen zal, b.v. wegens vuile rails
of de uitschakeling van het systeem.
Door de vakjes aan te vinken beslist u of de decoder met de vorige functietoets instellingen en / of de oorspronkelijke
snelheid werking hervat. In de meeste gevallen wordt de meest praktische oplossing gevonden door het aanvinken van
de in afbeelding 49 getoonde vakjes.
9. Informatie.
Dit hoofdstuk bestaat uit twee vensters die informatie over sommige DCC centrales kunnen verschaffen en waarin de
gebruiker informatie kan invoeren zoals gewenst. Beide vensters in dit hoofdstuk zijn optioneel, de gebruiker kan ofwel
ze met informatie invullen of in de standaardinstellingen laten. Het zijn optionele vensters.
9.1. Functies.
Informatie over de functies bestaat uit tekst en afbeeldingen gerangschikt in kolommen en rijen gelijk aan de sectie
''functietoetstoewijzing''. Het verschil is dat de gebruiker hier informatie kan verstrekken zoals hij wil, het is optionele
informatie. Als de gebruiker een ECoS digitale centrale gebruikt, zal de centrale deze informatie gebruiken wanneer de
decoder door de centrale wordt gedetecteerd. Het wordt dus zeer waardevol omdat dit een grafische weergave van de
functietoetstoewijzing toont. Zie afbeelding 50 voor informatievoorbeelden.

Afbeelding 50 : functie informatievoorbeelden.
9.2. Algemeen.
Algemene informatie kan in dit venster worden toegevoegd; veel producenten van geluidsprojecten gebruiken dit
gedeelte om informatie over het betrokkene geluidsproject te bieden. Naast informatie over het type project, het land
van herkomst, beschrijving en versie is er ook een ruimte voor een afbeelding of foto. Beelden moeten 190 bij 40
pixels zijn om te worden geüpload. Hetzelfde beeld kan ook op sommige centrales geladen worden, b.v. een ECoS. Zie
afbeelding 51 voor informatievoorbeelden.

Afbeelding 51 : algemene informatie voorbeeld.
10. Geluidsmodellering, geluiden toevoegen.
De geluidsmodellering voor ESU V4 decoders is aanzienlijk verschillend van alle andere beschikbare geluidsdecoders.
De basis van de geluidspartituur is een flow chart met een volledig vrije vorm. De partituur begint aan de linkerkant
van de grafiek en vordert van daar. Er zijn symbolen die u op de grafiek kunt plaatsen, ze worden door lijnen
verbonden. De symbolen kunnen aan een geluid gekoppeld worden. Op de lijnen worden logische voorwaarden

geplaatst, ze bepalen wanneer de flow naar een ander symbool mag overgaan en het volgende geluid spelen. Het is
een zeer elegant modelleringsysteem en zodra u de symbolen studeert en de voorwaarden begrijpt, kunt u echt om
het even welk geluid modelleren. Gelukkig hoeft u niet alles te weten om te beginnen, u kunt geleidelijk leren.
Dit gedeelte van de handleiding zal de symbolen in de modellen uitleggen en de methoden om ze te gebruiken. Sound
flow charts variëren van zeer eenvoudig tot zeer complex, er is een bibliotheek van geluiden in de software en er zijn
talrijke beschikbare geluidsprojecten om te downloaden. Het is niet nodig een opnamestudio of een opnameapparaat
te hebben, u kunt beginnen op welk niveau u wilt, mix en match, en geleidelijk leren.
10.1. Geluidssectie overzicht (startpagina).
U klikt op het "geluid" pictogram en het bladzijde opent een tabblad genaamd "Geluidsproject overzicht", het bestaat
uit 4 uitzichtvensters, bovenaan is er de titel "Sound type" en daaronder "Beschikbare sound slots". Daaronder aan de
linkerkant bevindt zich een venster dat de bestandstructuur van uw computer toont en aan de rechter kant een
venster met "File name''. Als een geluidsproject geopend is, dan ziet u de geluidsbestanden die zich in het project
bevinden. Boven die vensters vindt u een grijs menubalk met namen beginnend met "Sound slot simulatie" en diverse
andere items. Elk van de vier vensters kan worden aangepast als u er een gedeelte van wilt maximaliseren,
schuifregelaars zullen beschikbaar zijn wanneer informatie is verborgen, zodat die kan worden gescrolld.
Als u een pre-loaded decoder (Select of Standard) hebt, dient het geluidsproject geopend te worden om
geluidsgegevens naar de decoder te schrijven. U kunt echter de geluidsinformatie van uw decoder zien slechts indien u
een V4.0 decoder met een onbeschermd geluidsproject hebt. Decoders selecteren wijzigt het basis-bestand niet,
daarom verschijnt het geluidsicoon niet. Beschermde V4 bestanden tonen het geluidsicoon ook niet.
In de volgende pagina's zal elk weergavevenster grondig worden onderzocht. Daarna zal de modellering in details
worden onderzocht.

Afbeelding 51b : geluidsproject overzicht, met een geopend geluidsproject.

Afbeelding 51b.
10.1.1. Geluidstype.
Het type geluidsproject wordt hier aangeduid door op het geluidstype dialoog te klikken en de passende optie te
selecteren. Zie afbeelding 52.

Afbeelding 52 : het type geluid kiezen voor een geluidsproject.

Geluidstype opties zijn Standard (diesel, elektrisch, enz.) of Stoom. Binnen het type Stoom hebt u de keuze tussen
mono- of meerkanaals. V4 decoders kunnen meerkanaals motorgeluiden ondersteunen, deze optie is voor gelede
stoomlocomotieven en meermotorige diesellocomotieven bedoeld. De verschillen tussen "standaard" en "stoom" zijn
weinig, het proces om de motor flow chart te creëren is vergelijkbaar voor beide.
Als "stoom" gekozen wordt, is een extra symbool beschikbaar, de ''stoomcontainer''. Containers en andere verschillen
tussen geluidsoorten zullen in details later worden behandeld. Wilt u een tweemotorige diesellocomotief simuleren
met behulp van een multi-kanaals geluid, selecteer"stoom
(multikanaals)" zonder de stoom chuff container te gebruiken. Een laatste optie om een nieuw project te maken is in
het menu Bestand beschikbaar om een V3.5 decoder project naar 4.0 om te zetten. Gebruik daarvoor de optie
"import" zoals beschreven in hoofdstuk 5.2.
10.1.2. Beschikbare sound slots.
De rest van het bovenste linkervenster toont de beschikbare sound slots. De V4 decoder architectuur ondersteunt 27
sound slots, de meeste zijn genummerd en sommige dragen een naam. De genaamde sound slots zijn voor bepaalde
geluidseigenschappen gereserveerd, aangezien zij door decoderinstellingen worden geconfigureerd of ze aan
specifieke taken toegewezen zijn binnen de decoder geluid flow chart. De genaamde sound slots zijn "Toevalsgeluiden",
"Remgeluid", "Versnellingsgeluid" en als het geluidstype ''stoom'' geselecteerd is, "sissen en opstarten". (Sissen en
opstarten zal in plaats van sound slot # 24 verschijnen). Zie afbeelding 53 voor een voorbeeld.

Afbeelding 53 : weergavevoorbeeld van beschikbare sound slots.
In afbeelding 53 merkt u op dat sommige sound slots uitgegrijsd zijn en sommige vetgedrukt. De vetgedrukte naam
duidt aan dat er geluiden aan deze sound slots gekoppeld zijn; als ze uitgebreid worden, zullen de bijbehorende geluid
flow chart en gekoppelde geluiden weergegeven worden.
Dit wordt in details na dit hoofdstuk uitgelegd.
De uitgegrijzde sound slots zijn beschikbaar om er geluiden aan te koppelen. Het geven van een naam aan een sound
slot is optioneel maar het is een goede gewoonte om sound slots een naam te geven met de inhoud, zoals motortype
of het type hoorn of fluit. Op die manier kan de gebruiker de naam van de geluiden zien wanneer ze aan functies
worden toegewezen of op een verschillende manier geconfigureerd worden in de decoderinstellingen (zie het begin
van deze handleiding). Als de sound slots geen naam dragen, is het slotnummer de enige informatie die bij de
functietoetstoewijzing of het instellen van sound slot weergegeven wordt, u hebt geen informatie over de inhoud, u
weet zelfs niet of er geluiden opgenomen zijn.
10.1.3. Geluidsbibliotheek (LokSound Template Pack n. n).
ESU heeft een bibliotheek van geluiden in een gecomprimeerd formaat inbegrepen in de LokSound programmer

software. Zowel de programmer software als de templates pakketten worden regelmatig geüpdatet. Het is een goede
gewoonte om uw software en templates up-to-date te houden. Het template versienummer wordt aangeduid door de
cijfers aan het einde van de naam, in plaats van "n. n", versie 1.4 wordt in afbeelding 54 weergegeven als voorbeeld.

Afbeelding 54 : overzicht, reeks templates.
Templates worden gemakkelijk gebruikt om geïndividualiseerde geluidsprojecten te maken of als bron in het wijzigen
van projecten die u vanaf de ESU site hebt gedownload. Ze zijn ook uitstekende onderwijs- of leermiddelen, u kunt
zien hoe de verschillende dingen die u wilt doen kunnen worden verwezenlijkt in de bouw van persoonlijke geluiden. U
kunt ook uw eigen creaties toevoegen aan de templates pack, in uw eigen folders of in bijgeleverde folders. Het is
aanbevolen om uw eigen folders te gebruiken. Wanneer de reeks templates wordt geüpdatet, zullen uw eigen data
niet overschrijven worden. Templates worden in folders ingedeeld (zie afbeelding 54) en de foldernamen zijn heel
duidelijk. De folder "Locomotive motor" is waar volledige flow charts zijn opgeslagen zowel als de bijbehorende
geluiden.
10.1.4. Bestandsnaam.
Het kader rechtsonder bevat de geluidsbestanden die deel uitmaken van het project dat momenteel is geopend. Alle in
dit kader getoonde bestanden maken uit het geopende geluidsproject deel maar het kader toont niet noodzakelijk de
geluidsbestanden die in de decoder worden geladen of zullen worden geladen wanneer het geluid op de decoder
wordt geschreven. De “uitgegrijsde” bestanden zijn bestanden die niet in de om het even welk geluid flow chart
gebruikt worden maar ze nemen ruimte in de beschikbare ruimte berekening, daarom is het nuttig het aantal
ongebruikte bestanden bij te houden. Er bestaan commando's en andere hulpmiddelen die bij het beheer van
bestanden helpen; dit zal worden uitgelegd. Zie afbeelding 55 voor het overzicht van geluidsbestanden.

Afbeelding 55 : geluidsproject bestanden, overzicht.
Het venster met de bestanden van het geluidsproject toont zowel de bestanden die in het geluidsproject gebruikt zijn
als de ongebruikte (uitgegrijsd). Deze laatste kunnen misschien nog toegewezen worden of als opties beschouwd.

Samen met de bestandsnaam toont het zichtvenster ook de duur van het geluid voor elk bestand, de bestandsgrootte
in bytes en de volume-instelling.
Niet zichtbaar in de afbeelding is er een volumeschuifregelaar waarmee elk geluidsbestand individueel ingesteld kan
worden. Het standaardvolume is 100%. Wanneer een geluidsbestand in het geluidsproject wordt geplaatst, zal het
omgezet worden om aan de eisen van de decoderarchitectuur te voldoen. Het omzettingsprogramma van de V4
decoder is veruit de beste manier om opgenomen bestanden te converteren vanuit een externe bron, het geeft u de
minste hoeveelheid ruis en de beste hifi. Opnamen kunnen worden gemaakt en bewerkt op CD-kwaliteit, (44100 kHz /
16bit, mono of stereo) en het importhulpprogramma zal de bestanden converteren om die aan de decoder aan te
passen.
Met de standaard volume-instelling wordt het geluid afgespeeld op het volume waarop het werd opgenomen of
bewerkt, dit kan versterker- of speakervervorming veroorzaken indien het volume van het geluidsbestand te hoog
ingesteld is. Het instelbereik van het volume is 0 tot 200%. Dit is de eerste plaats in de decoderstructuur waar het
geluidsvolume kan worden ingesteld of gewijzigd, meer details in de volgende hoofdstukken. Deze instelling wordt de
geluidsbasis voor het bestand wanneer het door de decoder afgespeeld wordt.
Aan de onderkant van het venster bevinden zich diverse capaciteitswaarden. De maximale capaciteit is de totale
geluidsduur die de decoder kan ondersteunen, 4096 Kb / 268,44 seconden. De actuele capaciteit toont de door alle
bestanden in de bestandenlijst gebruikte ruimte, in flowcharts gebruikt of ongebruikt (uitgegrijsd). De vrije capaciteit
toont de beschikbare ruimte in Kb en seconden voor verdere bestanden in het project.
10.1.5. Bestandsbrowser.
Het laatste deel van het overzicht heeft betrekking op de file browser en methoden om geluidsbestanden in het
geluidsproject over te dragen. Het kader linksonder van het tabblad overzicht toont de bestandsbrowser die met de
file browser van Windows vergelijkbaar is, het werkt op dezelfde manier. Zie afbeeldingen 56, 57 en 58 als
bestandsbrowser voorbeelden.

Afbeelding 56 : geluidsbestand browser, overzicht.
De navigatie met de bestandbrowser om geluidsbestanden te vinden is eenvoudig, u gebruikt die op dezelfde manier
als een Windows bestandbrowser. Het belangrijkste verschil tussen deze
geluidsbestand browser en een Windows bestandbrowser is dat het geluidsbestand browser alleen geluidsbestanden
toont die aan de specificaties voor de invoer in de LokProgrammer software voldoen.

Afbeelding 57 : geluidsbestand details, overzicht.
Een andere optie voor het browsen van geluidsbestanden voor een eventuele invoer in geluidsprojecten is het gebruik
van bestaande geluidsproject bestanden, opties zijn V4 geluidsprojecten en V3.5 geluidsprojecten geproduceerd met
de LokProgrammer softwareversie 2.7.9 en hoger. Eerdere softwareversies dan 2.7.9 voldoen niet aan de
coderingsvereisten en zullen niet verschijnen, deze bestanden moeten eerst in de 2.7.9. versie worden geopend en
vervolgens opgeslagen, daarna zullen ze in de bestandbrowser worden weergegeven.

Afbeelding 58 : geluidsbestanden in bestaand project, overzicht.
Geluidsbestanden moeten in wav-formaat zijn en op CD-kwaliteit of lager om getoond te worden. Versie 3.5
geluidsbestanden (15625Hz 8 bit) zullen van mindere kwaliteit zijn dan een CD bij de invoer in een V4 geluidsproject.
Bestandsnaam structuur:
ESU heeft een bestandnaamgeving structuur ontwikkeld die over het algemeen in de actuele V4 projecten gebruikt
wordt. Het is geen verplichte structuur maar die is nuttig om de inhoud van het bestand te kunnen lezen. De structuur

is alfanumeriek, de letter geeft een geluidstype, zoals rijden of uitrollen, het cijfer toont het snelheidsbereik,
voorbeeld : d1 betekent drive1, d8 betekent drive8, 2 cijfers samen geven een toerentalbereik, zoals a35, toerental
verandering van n3 tot n5.
a – acceleration sounds (a1, a2, a35) – Versnellingsgeluiden.
d – drive sound (d1, d2, d12) – Rijgeluid.
c, cx, cs– coasting / coast to standing – Uitrollen / uitrollen naar stilstaan.
s – standing (idle, hiss) – Stilstaan (stationnair, gesis)
sd – standing to drive – Stilstaan naar rijden.
dc – drive to coast – Rijden naar uitrollen.
cd – coast to drive – Uitrollen naar rijden.
ms – mute to standing – Stom naar stilstaan.
sm – standing to mute – Stilstaan naar stom.
Ook worden namen ontmoet zoals "init" "loop" "exit" "head", "body", "tail" en numerieke subgeluiden zoals d1.1, d1.2,
d1.3, ad, da, enz. Deze worden in de volgende hoofdstukken uitgelegd.
10.2. Geluidsbestanden.
10.2.1 Het toevoegen van geluidsbestanden.
Als u van plan bent om geluidsinformatie op een ESU geluid decoder te wijzigen, hoeft u toegang tot de
geluidsinformatie te hebben. Geluidsinformatie kan niet vanaf de decoder gelezen worden,
die kan alleen op de decoder worden geschreven. De optie "Read data decoder" geeft informatie aan de
LokProgrammer software slechts over aan hoofdstuk 10 voorafgaande CV's.
Als u een voorgeprogrammeerde decoder bezit en u de geluiden op die decoder wilt wijzigen, moet u toegang tot het
geluidsproject hebben dat met de geluiden van de decoder overeenkomt. Eén van de eerste werkwijzen om
geluidsinformatie op de programmer software toe te voegen, is het geluidsproject voor de decoder in kwestie te
openen of een ander geluidsproject te openen als u het actuele geluid binnen de decoder wilt vervangen. Het openen
van een geluidsproject is de meest gebruikte manier om geluidsinformatie in de programmer software toe te voegen,
zoals getoond in afbeeldingen 59 en 60.

Afbeelding 58b : menu bestand, ''Open''.
Afbeelding 58b toont het commando ''open'' in het menu ''bestand'' hetgeen het bestand navigatiescherm laat
verschijnen , een standaard Windows open commando. Het standaardpad wordt tijdens de eerste software installatie
ingesteld en kan worden gewijzigd met het menu 'Tools''>"Programma-instellingen" (Zie hoofdstuk 5.3 en figuur 17).
10.2.2. Geluidsproject openen.
Het openen van een geluidsproject zal de geluidssectie met al de geluidsbestanden in het project invullen en ook alle
decoderdata instellingen zoals ze waren toen het project werd opgeslagen. Als u de decoder al ingesteld hebt zoals u
het wenst met betrekking tot functie mapping, adres, traagheid, enz., er is een manier om de decoder niet opnieuw te
hoeven instellen. Open het project, zoals hierboven, en activeer "Read decoder data" in het hoofdmenu. In een
dialoogvenster wordt er gevraagd of u de decoderwaarden voor het actuele project aanneemt. Door op ''yes'' te
klikken, zullen uw decodergegevens in het project worden geschreven in plaats van de standaard waarden. Indien u
het project met alle gewenste waarden eerder hebt opgeslagen, kun u gewoon het project openen. Dit proces is alleen

nodig als u de waarden niet opgeslagen hebt en als u niet wenst de decoder opnieuw te configureren. (Figuur 60).

Afbeelding 59 : bestand navigatie.

Afbeelding 60 : CV data herstellen.
Andere opties om een project te openen zijn a) de selectie van een bestand uit de bestandgeschiedenis zoals in het
onderste gedeelte van afbeelding 58 getoond, b) de optie "Import decoder project'', gezien onder het "Open"
commando. ''Import decoder project'' wordt gebruikt als u een versie 3.5 projectbestand wilt omzetten om het in V4
decoders te gebruiken. Om een V3.5 project te kunnen invoeren, moet het door de software versie 2.7.9 of hoger
opgeslagen zijn.
10.2.3. Nieuw project.
Deze optie zal een nieuw geluidsproject creëren, zonder geluid erin. Na de selectie van deze optie wordt een lijst
decoders gepresenteerd en u hoeft het type decoder te kiezen dat u van plan bent te gebruiken. (Afbeelding 61). Als u
deze optie gebruikt, moet u bereid zijn om de geluidsinformatie met andere methoden in te vullen : het toevoegen van
geluidsbestanden met templates, het toevoegen van individuele geluidsbestanden één voor één en het toevoegen van
geluidsbestanden in groepen. Deze drie methoden kunnen ook met een bestaand geluidsproject worden gebruikt,
bijvoorbeeld als u een remgeluid wilt wijzigen of een nieuwe hoorn of fluit toevoegen.
Het kan zijn dat u 2 bestaande projecten wilt combineren om er een uniek project van te maken, zoals een turbo
aangedreven stoomgeluid.
Dit is mogelijk met sound slots 1 en 2, met een verschillend project als basis voor elk gedeelte. Vervolgens door
geselecteerde delen van elk geluidsproject te veranderen, kunt u de 2 projecten samen laten uitvoeren zoals een uniek
project. In deze handleiding is het onmogelijk alle beschikbare mogelijkheden uit te leggen, die is slechts een
uitgangspunt.
10.2.3. Geluiden toevoegen vanaf templates (Sonotheek).
Geluid kan aan bestaande projecten of nieuwe projecten worden toegevoegd via de templates die met de
LokProgrammer software geleverd worden : de geluidsbibliotheek (sonotheek). De templates worden geïnstalleerd
ofwel door de update-assistent of door ze te downloaden met behulp van het installatieprogramma.
U selecteer templates in de folder ''templateslijst'' en wijst die aan een sound slot toe. Template selecteren en sound
slot kan in elke volgorde. U zult bemerken dat de sound slot en template worden benadrukt wanneer ze worden

geselecteerd. Nadat u beide geselecteerd hebt, wordt een transferpijl tussen de pageviews blauw, u kunt nu de
toewijzing maken door op de pijl te klikken.

Afbeelding 62 : geluidstemplate invoeren, initieel uitzicht.
Afbeelding 62 toont het overzicht net na het gebruik van "Nieuw project". Er zijn geen gegevens in het kader
''bestandsnaam'', alle sound slots zijn grijs, de overdracht pijlen zijn grijs en de template folders zijn zichtbaar. De
volgende actie is een geluid slot voor de template te selecteren en de gewenste template. We hebben een
motorgeluid nodig, het is dus wat we eerst zullen selecteren.
Bekijk afbeelding 63, de sound slots hebben nog geen naam, sound slot 1 is geselecteerd, het is de slot waar
motorgeluiden worden geplaatst, het EMD 16-567 is geselecteerd als rijgeluid en de overdracht pijl rechts/links is nu
blauw. Door op de pijl te klikken, wordt de toewijzing gemaakt; informatie is nu in de flow chart overgebracht en de
sound slot heeft een naam gekregen. Met dezelfde methode zullen rem- en toevalsgeluiden aan het rijgeluid worden
toegevoegd voor weergave in figuur 64.
In afbeelding 64 zien we nu dat het kader ''File name'' informatie bevat, sound slots 1 en 10, Random en Brake zijn niet
meer uitgegrijsd. De sound slots waaraan geluid toegewezen werd, hebben een naam. Er is een geluid flow chart
gekoppeld aan elke sound slot, de flow charts bezorgen het geluidsmodel dat de decoder afspeelt wanneer de sound
slot actief is.
Met behulp van de in de 3 afbeeldingen getoonde methode, kan een volledig geluidsproject worden samengesteld
met behulp van geluiden uit de ESU geluidsbibliotheek. Dit zijn geen persoonlijke geluiden maar het is zeker een
persoonlijke aanpassing van uw geluidsproject door het project naar uw wens samen te stellen.
U kunt ook uw eigen templates van persoonlijke of aangepaste flow charts en geluiden creëren, selecteer een
geluidsslot en een folderbestemming, de overdracht pijl rechts/links wordt blauw gemarkeerd.
Tip : u kunt uw eigen folder creëren om uw templates te bewaren. Om uw folder in de templates directory te maken
gebruik het hoofdmenu commando "Tools> Programma-instellingen> General settings ", het pad naar de template
directory zal worden weergegeven. Rechts van de template directory klik op de knop met 3 punten, in het
dialoogvenster dat verschijnt klikt u op "maak nieuwe folder".
De volgende logische stap kan het toevoegen van uw eigen geluiden zijn of geluiden die u in een ander
geluidsbibliotheek hebt gevonden. Dit wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd.
10.2.4. Geluidsbestanden toevoegen (drag and drop).
Het toevoegen van andere geluiden zoals uw eigen opnamen of geluiden vanaf een ander geluidsbibliotheek is zeer
vergelijkbaar met het gebruik van een geluidsbibliotheek template maar in dit geval is er geen flow chart om de
geluiden die moeten gespeeld worden te behouden. De op die manier toegevoegde bestanden zullen in het

bestandsnaam kader uitgegrijsd weergegeven worden, rechts onder, wat aangeeft dat ze nog niet in een flow chart
gebruikt worden.
De enige uitzondering hierop is als u een bestand met dezelfde naam als een bestand reeds in het geluidsproject
toevoegt, in dit geval verschijnt een dialoogvenster met de vraag of u het bestaande bestand wilt overschrijven. Als u
met ja reageert, zal het bestaande bestand worden overgeschreven en het nieuwe bestand zal worden gekoppeld in
alle flow charts waarin het vorige bestand werd gebruikt. Als u met ''nee'' reageert, zal het nieuwe bestand
toegevoegd worden aan de onderkant van de lijst met bestanden, uitgegrijsd, met een aan de bestandsnaam
toegevoegd nummer, zoals "d1.1.wav (2)".
Dit kan erg handig zijn als u een hele flow chart vervangt, als u dezelfde bestandsnamen als voorheen gebruikt en als u
''ja'' antwoordt, dan zullen alle nieuwe bestanden de oude overschrijven en de flow chart zal met de nieuwe
bestanden automatisch geüpdatet worden.

Afbeelding 65 : geluidsbestanden toevoegen, afzonderlijk.
Afbeelding 65 toont de bestand navigatie naar een specifiek type hoorn in het kader linksonder en het resultaat na het
toevoegen van 3 bestanden in het kader ''File name'' rechtsonder. Let op : er zijn 2 uitgegrijsde bestanden, deze
werden pas toegevoegd en het 3de bestand wacht op een antwoord in het dialoogvenster.
Het dialoogvenster wordt geactiveerd omdat de cursor op een bestaand bestand was, het is dus geschikt om te vragen
of het bestand moet worden overschreven of niet. In dit geval is het antwoord ''nee'', en het toegevoegde bestand zal
onderaan de lijst uitgegrijsd verschijnen omdat het aan geen flow chart gekoppeld is.
De bovenvermelde methode voor het toevoegen van bestanden is op individuele basis, bestanden worden afzonderlijk
toegevoegd, het ene na het andere. Indien u veel bestanden in één keer wilt toevoegen, is er een snellere methode,
het toevoegen van bestanden per groep. Met deze methode selecteert u een reeks bestanden met behulp van een
ander menu, de bestanden worden achtereenvolgens toegevoegd totdat ze allemaal in het bestand zijn. In ieder geval,
indien het toegevoegde bestand een duplicaat is, zal het in afbeelding 65 getoonde pop up venster verschijnen zodat u
kunt kiezen te overschrijven of aan de bestandenlijst toe te voegen door met ''nee'' te antwoorden.

Afbeelding 66 : geluidsbestanden toevoegen, per groep, deel 1.
Het toevoegen van bestanden per groep is een procedure in twee stappen : eerst klikt u op het menu
"Geluid", zoals in figuur 66 weergegeven. Wanneer u op de gemarkeerde optie "Add sound files …" klikt, zal het menu
een bestand navigatie dialoog openen waarmee u kunt navigeren en zoveel bestanden als u wilt selecteren. Wanneer
u op "Open" klikt onderaan rechts van het dialoogvenster zullen de bestanden worden geconverteerd door de
omzetting assistent en in de lijst ''File name'' geplaatst. Als de bestanden al in het project bestaan, dan zal het in
afbeelding 65 dialoogvenster verschijnen voor elk gekozen bestand dat een duplicaat is. Zie afbeelding 67 voor de
bestandselectie dialoog. Vanaf software versie 4.4.11, kunnen geluiden toegevoegd worden met behulp van drag and
drop (slepen en neerzetten) vanaf elke Windows bestand navigatie venster.
Tot nu toe in de LokProgrammer handleiding hebben we slechts over algemene informatie en CV configuratie
gehandeld (hoofdstukken 1 tot 9) en over het toevoegen van geluidsbestanden (hoofdstuk 10). Hoofdstuk 11 zal het
creëren en bewerken van geluid flow charts uitleggen; hiermee begint de echte geluidsmodellering.

Afbeelding 67 : geluidsbestanden toevoegen, per groep, deel 2.
Tip : al de flows, sound slots en andere in hoofdstuk 11 getoonde acties kunnen worden gedupliceerd op uw computer
als u wilt meevolgen, de software is gratis. U kunt heel wat leren in heel weinig tijd.
11. Sound modellering, flow charts.
Deze sectie behandelt de grondbeginselen van geluid flow charts : de ontcijfering van een geluid flow chart, het

bewerken van een bestaand geluid flow chart, het ontwerp van uw eigen flow chart en het toevoegen van uw eigen
karakteristieken aan een bestaande flow chart. U moet over sound slots beschikken om het concept van flow charts te
begrijpen. Daarom komt dit gedeelte aan het einde van de handleiding. De hieronder beschreven modellering zal de
extreme flexibiliteit van dit unieke systeem tonen, zijn elegantie en hoe het een nieuwe standaard in DCC sound design
zet.
11.1. Geluid flow chart, grondbeginselen.
Zodra u over sound slots in het venster ''File name'' beschikt, kunnen flow charts ontworpen of bewerkt worden. Zie
afbeelding 64, er is een geluidsproject met 4 (op 27) sound slots waaraan geluiden gekoppeld zijn. Deze werden er
geplaatst met behulp van templates uit de bibliotheek. De eerste onderzocht geluid slot zal een eenvoudig remgeluid
simuleren dat aan slot 10 toegewezen is, zie afbeelding 64. In afbeelding 68 is de sound slot gemarkeerd maar nog niet
geopend; er werd met de rechter muisknop geklikt om de submenu's te laten verschijnen.

Afbeelding 68 : sound slot opties.
Zoals in afbeelding 68 weergegeven, zijn er drie opties : Bewerken, Verwijderen en "Toevoegen aan toevalsgeluiden".
Op "Edit" klikken opent de sound slot in een nieuw venster en toont de bijbehorende flow chart. Een dubbelklik op de
sound slot zal dezelfde actie uitvoeren. "Delete" zal de flow chart van de sound slot verwijderen, de met de flow chart
geassocieerde geluiden blijven in de lijst met bestanden en de sound slot wordt uitgegrijsd. Als "Add to random
sounds ..." wordt donker weergegeven en als u op die optie klikt, zal de flow chart naar de toevalsgeluiden sound slot
verplaatst worden. In afbeelding 69 werd de actie "Edit" voltooid en het flow chart venster gaat open.

Afbeelding 69 : geluid flow chart.
Afbeelding 69 toont de aanvankelijke openingsweergave van een flow chart. Alle flow charts worden op dezelfde
manier weergegeven.

Dingen op te merken in deze weergave zijn : boven kunt u het tabblad "Overzicht" zien, door erop te klikken, keert u
naar de vorige display terug maar het tabblad voor deze flow chart blijft open. Onder de tabblad titel zijn er 4 items
"State", "Transition" (met een pijl links van het woord), "Container" en "Steam Chuff Container" (uitgegrijsd). Dit zijn
de tekenobjecten die op de flow chart tekening paneel kunnen worden geplaatst (verder uitgelegd). Daaronder is de
naam van de sound slot, hier kan men een naam aan een sound slot geven, een beschrijvende naam geeft informatie
bij de functietoetstoewijzing en het instellen van sound slot waarden met behulp van het decoderinstellingen
pictogram.
Onder de naam is er een optie om een prioriteit aan de sound slot te geven. De decoder bezit 8 geluidskanalen en kan
8 klanken tegelijk spelen. De toewijzing van prioriteiten aan sound slots bepaalt de prioriteit van de slot in geval van
een kanaal conflict tijdens het bedrijf, als dit gebeurt, zal de sound slot met de hoogste prioriteit afgespeeld worden en
de andere worden onderbroken. Let op het vinkje onder prioriteit, "Unlimited". Dit betekent dat, als de sound slot aan
het spelen was en onderbroken werd, als ''onbeperkt'' is aangevinkt, zal het geluid hervatten wanneer dit laatste in
de prioriteitenlijst ruimte heeft. Indien ''unlimited'' niet aangevinkt is, dan zal de functietoets waaraan het geluid is
toegewezen, moeten worden geactiveerd om ''play again'' te roepen. Dit is een belangrijke instelling.
"Notching" wordt aangevinkt indien de flow chart rijstappen bevat (b.v. de meeste Amerikaanse diesels hebben 8
stappen voor de toerental instelling). Als ''Notching'' is aangevinkt, dan zullen de functies "Notch up" en "Notch
down"werken als ze aan functietoetsen worden toegewezen.
"Constante waarden" is een zeer belangrijke optionele functionaliteit. Als u een ingewikkelde flow chart hebt, zoals
een dieselmotor geluid met 8 stappen, acceleratie en uitrollen en misschien modern automatisch starten en 2
stationaire toerentallen, zullen er een hele boel tekenobjecten in de flow zijn. Als u iets hoeft te veranderen, b. v. het
rijstappen schema, zou u met veel veranderingen in een keer worden geconfronteerd, met de mogelijkheid een fout te
maken die een prima werkende chart beschadigen zal. Met "Constante waarden" kunt u de meest vatbare items voor
verandering in de flow chart definiëren, bijvoorbeeld de snelheid waarden voor d1, d2, d3, enzovoort. Acceleratie
waarden worden gedefinieerd. In feite, kunt u elke waarde definiëren die de neiging heeft om te worden veranderd bij
het ontwikkelen van een nieuwe flow of het wijzigen van een bestaande flow chart. Met deze methode, kunt u de
waarden in de tabel wijzigen en de flow chart reageert onmiddellijk op de nieuwe waarden, zonder het risico een item
te missen of een fout te maken bij het werken met tekenobjecten. De bespaarde tijd met behulp van deze methode
kan letterlijk uren zijn als u een grote geluid flow chart hoeft te veranderen. Dit zal duidelijk gezien worden in de
volgende flow charts.
In afbeelding 69 wordt een eenvoudige flow chart weergegeven, er zijn 3 staten, 4 overgangen en een stomme doos.
Alle flow charts beginnen met een stomme doos behalve voor een exploratie flow binnen een container. De namen
van de objecten vormen een kleine taal, indien u geluid wilt "praten", is het aanbevolen de taal te leren.
TRANSITION – OVERGANG - lijkt op een lijn, de flow kan erlangs ''stromen''. Indien de voorwaarde op de overgang
waar (= true) is, passeert de flow.
STATE – STAAT - ziet er als een doos uit, is geel wanneer geluid is gekoppeld, dit geluid wordt gespeeld wanneer de
erheen leidende overgang waar wordt.
CONTAINER - ziet er als een doos uit, het is lichtblauw, bevat andere containers en staten, werkt vergelijkbaar met een
staat, wordt actief wanneer de erheen leidende overgang waar wordt, de geluidsflow "duikt" in de container en speelt
tot aan het einde en komt dan weer naar buiten. (Drill down)
STOOM CONTAINER - vergelijkbaar in alle manieren met een container, het is donker grijs, alleen actief in stoomprojecten, heeft bijzondere eigenschappen, verder uitgelegd.
11.2. Sound slot en Staateigenschappen.

Afbeelding 70 : rem aanslaan / vrijgeven flow chart.

In afbeelding 70 begint de flow met "Mute" (stom) wat betekent dat er geen geluid afgespeeld wordt totdat de
voorwaarde inzake de overgang is voldaan. Dit is een eenvoudige voorwaarde, "If Function = true'' (indien Functie =
waar) dan mag het "Brake Set" geluid worden gespeeld. Wat betekent ''functie'' ? De om het even welke functietoets
waaraan deze sound slot toegewezen werd zal het remgeluid spelen wanneer de toets ingedrukt wordt.
Nadat het remgeluid wordt gespeeld, dan gaat de flow een lus binnen en blijft daar totdat de functie wordt
uitgeschakeld, hetgeen op "Function = false" (functie = vals) neerkomt, dat is de voorwaarde om de lus te verlaten.
Wanneer dat gebeurt dan wordt het geluid "Brake release" gespeeld en de geluidsflow gaat naar Mute terug. Daar al
de staten beschrijvende namen hebben, hoeven we niet op elke staat te klikken om te zien welk geluid eraan
gekoppeld is. Deze informatie kunnen we eenvoudig uit de naam van de staat afleiden. Dit is zeer handig. De
overgangsvoorwaarden kunnen gemakkelijk gelezen worden, de voorwaarden zullen in details later uitgelegd worden.

Afbeelding 71 : flow chart, rempiepen.
Afbeelding 71 is iets ingewikkelder dan de brake set flow chart, er is een container in de flow. Het lezen van deze flow
is gelijk aan de vorige, er is niets zichtbaars bij het begin om de flow te laten starten, die zal dus spelen zodra de
decoder gevoed wordt tenzij iets anders de werking controleert. In afbeelding 64, zien we dat deze flow chart aan
sound slot "Brake sound" gekoppeld is. Dit is één van de vooraf gedefinieerde sound slots, die wordt door de decoder
geluidsinstellingen gecontroleerd welke bepalen wanneer het remgeluid wordt geactiveerd. (Afbeelding, hoofdstuk
8.11.2) Het is dan logisch dat we hierbij geen andere trigger willen zoals een functietoets, dat is de reden waarom er
hier geen conditie is. De eerste staat in de ''rempiepen'' flow wordt genoemd "Init". Dit is de vroegere V3.5
terminologie waarin een geluid in 3 delen verdeeld wordt : init, loop en exit. Daarmee is het mogelijk een herhalend
geluid in een lus te spelen zodat het geluid gedurende een lange periode kan klinken. Init speelt één keer, loop kan
oneindig spelen of één keer afhankelijk van de trigger, wanneer de lus is voltooid, speelt exit één keer. De V4.0
terminologie voor de dezelfde sequentie is "Head", "Body, "Tail", beide zijn aanvaardbaar en hangt af van wie de
sequentie tekent.
Merk op dat "Exit" 2 manieren heeft om het geluid te stoppen, dit is een voorbeeld van een OF-poort, de geluids flow
kan beide paden nemen volgens hetgeen in de eerste plaats waar wordt. Op een pad leest men gewoon "True",
hetgeen betekent dat, als er geen trigger is, kan de flow uitgaan. In dit geval is de besturing in de handen van de
decoder reminstellingen (afbeelding 46, hoofdstuk 8.11.2). Als de loc stopt, maar de remtrigger (op basis van de
snelheidscontrole) nog steeds geldig is, zou het remgeluid, in de pre-V4.0 versie, nog steeds spelen, niet realistisch.
Met de OF-poort (afbeelding 71) beschikt de flow over een ander middel om de staat ''exit'' te verlaten, het is in de
voorwaarde op de overgang onderaan "Speed = 0" (snelheid = 0). Dat is het geval als de loc stopt, de decoder weet dat
de conditie waar wordt en de geluidsflow kan ''exit'' verlaten en naar de staat "Dummy" overgaan.
Met dit proces wordt het remgeluid uitgezet ofwel wanneer het triggeren (snelheidscontrole) eindigt OF de loc stopt.
''Dummy'' is geen beschrijvende naam. Bij het onderzoek zien we dat de staat ''stilte'' zal spelen totdat de remtrigger
niet meer geldig is. Afbeelding 72 toont de staateigenschappen van de staat "Dummy", dit scherm verschijnt telkens
als u op een staat single klikt. Het zal worden gebruikt om de staateigenschappen te bekijken.

Afbeelding 72 : flox chart, rempiepen, staatseigenschappen, 1.
In het staatseigenschappen kader bemerken we dat de geselecteerde staat 'Dummy' heet. Net onder
"Sample", kunnen we zien dat ''Silence'' (stilte) (2) (3) (4).wav wordt gespeeld, de nummers wijzen dat er dubbele
stilte geluidbestanden in de lijst zijn. De nummers worden door het bestandssysteem toegevoegd, dubbele
bestandnamen worden niet toegestaan. Er is een uitbreidingspijl rechts van het veld ''sample'' die een dropdown
menu opent met al de bestanden in de lijst, hiermee kiest u het geluid dat afgespeeld zal worden wanneer de flow de
geselecteerde staat bereikt.
Een andere manier om een geluidsbestand aan de staat te koppelen is te navigeren naar het gewenste bestand met
behulp van de bestandenlijst (lagere rechterpaneel) en klik / sleep het bestand naar de gewenste staat, dit wordt dan
het aan de staat gekoppelde bestand. Het volgende gebied van staatseigenschappen is "Algemeen". ''Prioriteit'' kan
voor de staat ingesteld worden met de mogelijkheid van een "sub prioriteit" indien gewenst. 0 is de standaard, dit
betekent dat de sound slot prioriteit naar de staat overgedragen wordt. Met de instelling van een staatprioriteit kunt u
prioriteit aan een staat geven voor het afspelen van het geluid. Indien gewenst. Snelheid is een optie-instelling aan de
rechterkant van prioriteit, het waardebereik voor snelheid is 0 tot 255. Als de snelheid in deze optie ingesteld is, zal de
staat niet kunnen spelen tenzij de decodersnelheid hoger is dan de ingestelde snelheid. Indien leeg gelaten (standaard)
heeft de instelling geen invloed op de staat op geen enkele manier.
Onder ''prioriteit'' bevindt zich "Cilinder", met deze optie kan de cilinder gekozen worden voor stoomprojecten. De
optie is uitgegrijsd omdat de soort project diesel is. "Repeat playback" is de volgende staat optie, indien lus actief is,
dan moet u het aantal playbacks in de lus instellen met de min en max instellingen. Het aantal playbacks schommelt
willekeurig tussen deze 2 instellingen. Met de instellingen "Volume", kunt u het staatsvolume instellen in een bereik 0128, dit is de tweede plaats waar individuele volumes kunnen worden ingesteld. In dit geval kan het volume gelijk of
lager zijn dan het ingestelde basisvolume in de bestandenlijst, het kan niet hoger zijn dan in de bestandenlijst. Met min
/ max kunt u een bepaald geluid zodanig wijzigen dat het op een bepaald niveau begint te spelen en op een ander
niveau wanneer het eindigt. Handig als u trapsgewijs geluidsvolume wilt, zoals in een toerental verandering van een
stap naar de andere. Het is ook handig als u wilt dat rijdgeluiden op één niveau staan en versnellingsgeluiden luider
klinken. Op dezelfde manier kunnen uitrollen geluiden lager zijn dan rijgeluiden. U kunt ook een vertraging instellen
voordat het spelen gevraagd wordt. Bereik is 0 - 255ms. Merk op dat hetzelfde geluid uit de bestandenlijst kan op
verschillende volume-instellingen afgespeeld worden als het in meerdere staten wordt gebruikt.

Afbeelding 73 : flow chart, rempiepen, staatseigenschappen 2.
Met het toonhoogte bereik kunt u een verandering van de toonhoogte in een geluid invoeren tijdens het afspelen.
Hiermee kunt u bepaalde geluidskenmerken simuleren, zoals een toerental verandering : Min / Max bepaalt de
omvang van de verandering (0 -255), Steps controleert de incrementele verandering, 0 is glad, Filter controleert de
gladheid van de verandering, 7 is het hoogst. ESU Smoke Unit : hiermee kunt u de ventilatorsnelheid en de
temperatuur (° C) wijzigen, ''Filter'' vlakt de verandering tussen staten af op het niveau van de staat. Zie Smoke unit
(hoofdstuk 8.10) voor algemene instellingen. Met ''Steam Chuff '' wordt het uitblazen van de rookwolk met het chuffgeluid gesynchroniseerd.
Met "Flags" kunt u de decoder acties beperken en controleren terwijl een geluid in een staat wordt afgespeeld, alle
vlaggen zijn geselecteerd door het vakje links van de vlag aan te vinken.
''Restore'' (Herstellen) - geluid afspelen zal hier beginnen als het geluid eerder werd onderbroken wegens een prioriteit
conflict. Dit is handig wanneer op de init en loop staat gezet en niet op de exit staat.
Drivelock - Decoder zal geen beweging toestaan tijdens het spelen (b.v. startgeluiden, stationair)
Drivestop - Stopt motor beweging terwijl de staat aan het spelen is.
Abort- Als de functie is uitgeschakeld, stopt het afspelen van het geluid onmiddellijk.
Driveslow - Sta niet toe dat de motor stopt terwijl het geluid wordt afgespeeld
Drivehold - Sta niet toe dat het motortoerental varieert terwijl de staat aan het spelen is.
Het laatste deel van staatseigendommen betreft mapping. Met de mapping op het staat niveau kunt u het afspelen
van geluid met dingen koppelen die buiten de decoder gebeuren, zoals fysieke en logische uitgangen, en zelfs andere
sound slot in actie zetten. Afbeeldingen 74, 75 en 76 tonen de opties die aan het afspelen van geluiden kunnen
worden gekoppeld.

Afbeelding 74 : flow chart, uitgang toewijzing.

Afbeelding 75 : flow chart, logische toewijzing.

Afbeelding 76 : flow chart, sound slot toewijzing.
Dit betekent dat u alle decoderuitgangen aan een geluid kunt toewijzen of veel geluiden indien gewenst. Deze decoder
is zeer krachtig en biedt talrijke mogelijkheden voor de geluidscontrole, een geluid kan aan uitgangen toegewezen
worden op dezelfde wijze als een functietoets.
11.3. Containers en container eigenschappen.
Het volgende onderwerp betreft containers en containereigenschappen. Containers zijn zeer vergelijkbaar met staten,
containers bevatten geluid maar op een andere manier, zij bevatten geluiden in staten die in de container zelf
inbegrepen zijn. Met containers kunt u uw geluid verdelen en organiseren. Een lus is, bij voorbeeld, een reden om een
container te gebruiken. Een frequent probleem met geluidsdecoders gebeurt bij het afspelen van een lus. De decoder
kan niet zomaar stoppen met het spelen van een lus. Als hij toevallig halverwege een lus is en een opdracht krijgt om
de lus te verlaten, zoals snelheidsverhoging, kan de decoder dit bevel niet uitvoeren totdat de lus voltooid is. Dit kan
vervelende reactie vertragingen veroorzaken. Een manier om dit te omzeilen is om zeer korte loops te hebben maar
dan kunnen ze vals en "geschift" klinken. Nu met de V4 decoder, is er een betere manier opdat het geluid een lus zou
kunnen verlaten.
De tegenstelling tussen een lange goede klinkende lus en een snelle exit is geen probleem meer omdat de
lussegmenten een afsluitoptie na elk segment bieden. In het ergste geval is de tijd om af te sluiten de nodige tijd om
het actuele segment te spelen. In het onderstaande voorbeeld is het ¼ tijd
om de volledige lus af te spelen. Dit zullen we zien als we de container in de rempiepen flow chart onderzoeken,
afbeeldingen 77 en 78.

Afbeelding 77 : flow chart, rempiepen, container selecteren.
Met een single klik op de container worden de eigenschappen op dit niveau weergegeven, dezelfde als die voor staten.
Let op de kleur van de container : lichtblauw. Dit geeft aan dat er staten in de container zijn. Staten zonder gekoppeld
geluid en lege containers worden wit weergegeven. Zodra er gegevens aan verbonden zijn, worden staten geel en
containers lichtblauw. (Behalve voor Steam containers, later uiteengezet)
Met een dubbelklik op de container wordt een overzicht van de inhoud van de container getoond (afbeelding 78).

Afbeelding 78 : flow chart, rempiepen, inhoud van de container.
Dit is het overzicht van de inhoud van de container direct na een dubbelklik op de container, bemerk dat
containereigenschappen schaars zijn, alleen de naam is een containereigenschap. De op het hogere niveau
toegewezen eigenschappen zullen binnen de container overgedragen worden maar kunnen in de individuele staten
desgewenst gewijzigd worden binnen de container. De tweede opmerking is de groene pijl aan de bovenkant van de
container, dit is de ingang van de flow chart. Aan de rechterkant en ongeveer in het midden van de tekening is een
blauw vierkant, het is de uitgang van de flow chart. Alle objecten op de pagina kunnen worden geplaatst zoals gewenst,
van boven naar beneden, van links naar rechts of van beneden naar boven, de artistieke kant van het flow chart
ontwerp hangt van het individu af, het belangrijkste deel van de flow is de werking.
Deze flow is gemakkelijk te lezen en eenvoudig te tekenen, die bestaat uit vier sets van dezelfde twee staten. Nadat de
eerste twee getekend zijn, kunnen ze drie keer worden gekopieerd en geplakt om de fundamentele flow te voltooien,
alles wat overblijft is de overgangen te tekenen. De flow segmenten zijn dezelfde, wat de tekening betreft, maar elke
staat in de vier fasen van de rempiepen lus is 1/4 van de grootte van de oorspronkelijke rempiepen lus. Bij elk
lussegment, uitgaand van boven naar beneden, is er een mogelijkheid voor de flow om naar een uitgang te passeren

telkens als de voorwaarde "F = false". Als aan de voorwaarde wordt voldaan, hetgeen betekent dat de remtrigger gaat
verkeerd of uitgeschakeld is, dan kan de flow de container verlaten. Dit biedt zeer snelle geluidsreacties voor de
''bestuurder'' en het maakt het remgeluid speelbaar volgens de decoder instellingen voor het remgeluid, het geluid
kan worden afgespeeld bij voldoende vermindering van de snelheid om het remgeluid te activeren en vervolgens bij
voldoende versnelling om de rem vrij te geven, dit garandeert een prototypische werking van de remmen, zoals het
aanslaan om de snelheid te verminderen en vervolgens het vrijgeven wanneer de gewenste snelheid wordt bereikt.
Het lezen van de flow chart toont aan dat de exitvoorwaarde in elk lussegment wordt geëvalueerd. Als de remtrigger
nog steeds actief is (d.w.z. "F = true") dan zal de flow naar beneden naar het volgende segment overgaan en het
volgende en aan de onderkant zal het naar de top passeren en opnieuw beginnen. Als u op uw computer volgt, kunt u
naar elk segment luisteren en horen hoe ze afzonderlijk klinken. U kunt ook het remgeluid simuleren en horen zoals
het door de decoder zou worden afgespeeld met behulp van de optie "Simulatie" boven de tabbladen in het venster
van de brake flow.

Afbeelding 79 : flow chart, rempiepen, Sound slot simulatie.
Wanneer u op het rode pictogram klikt, wordt dit groen en de rempiepen flow chart begint te spelen of de om het
even welke geselecteerde sound slot flow chart, u kunt de remtrigger simuleren door op "functie" te drukken aan de
rechterkant van het simulatie pictogram. Met behulp van de simulatie opties kunt u uw sound slots testen, inclusief
het rijgeluid. Dit zal later meer gedetailleerd worden.
Zoals eerder vermeld, kunnen eigenschappen aan individuele staten toegewezen worden, klik op de gewenste
staat/staten en stel de eigenschappen in zoals gewenst. Als er geen eigenschappen op dit niveau worden toegewezen
zullen de voor de container ingestelde eigenschappen naar alle staten in de container flow overgedragen worden.
11.4. Ingewilkelde geluidsflow.
Het volgende hoofdstuk bestudeert een complexe flow, een rijgeluid, het kan misschien overweldigend blijken, maar in
werkelijkheid kunt u het lezen op de manier waarop u de vorige flow kunt lezen, neem het stuk voor stuk. Een manier
om een complexe flow te bekijken is onderdeel per onderdeel, een rijgeluid heeft, bijvoorbeeld, meestal een
aandrijfdeel in het midden, dit is de basisflow, dan kan het een versnellingsfase hebben om te modelleren wat er
gebeurt als de snelheidsregelaar snel wordt verhoogd, en het kan ook een uitrollen fase hebben om geluiden te
modelleren wanneer de snelheidsregelaar wordt verminderd en het momentum overneemt, terwijl de trein vertraagt.
De bestudering van een complexe flow eist een beetje meer ervaring in het begrip van een flow en het is de
gelegenheid om de voorwaarden te onderzoeken.

Afbeelding 80 : flow chart, EMD 567-16, 30% zoom en simulatie.
Afbeelding 80 toont een diesel rijgeluid. Dit is de openingsweergave van de pagina op 30% zoom. Bemerk eerst de
"Validate" knop rechts van de bovenste menubalk. Hiermee kunt u naar fouten in een flow kijken. Indien dit het geval
is, zullen ze weergegeven worden als een kleine rode "x" op de staat of de container die de fout bevat. Codes voor

gewone fouten worden gelijst aan het einde van de handleiding. Als een flow chart fouten bevat, kan die niet
opgeslagen worden, hij moet verbeterd of verlaten worden. Links van de validatieknop wordt de zoomfactor
weergegeven, flow charts openen met 100% en kunnen in stappen van 10% worden ingezoomd, afbeelding 80 is 30%,
handig voor een overzicht en foutcontrole. De tweede menubalk toont de Sound slot simulatie-knop in groen, de
functieknop aan de rechterkant is ook gemarkeerd, wat betekent dat de functie ingeschakeld is en de rijactiviteit
gesimuleerd. Als u met de software actief bent, kunt u de motor horen draaien. Naast de Functie is "Shift", "CV48"
(uitgegrijsd), "Share" (ingesteld op 0), en een snelheidsschuifknop op 92. Shift en Share zullen in de voorwaardensectie
bestudeerd worden. Met de bovenvermelde opties kunt u aan deze items gewoon raken als ze in de flow chart
gebruikt zijn, terwijl u simuleert. In het uitgezoomde overzicht kunnen we de algemene structuur van de flow zien. Het
is een diesel, er zijn geen stoomcontainers, er is een startgedeelte, vervolgens hetzij een opkomende beweging hetzij
stationair, dan een zichtbaar rijpad van d1 tot d6 maar we kunnen zien dat het naar rechts vordert, tussen de
rijstappen zijn er staten, deze bevatten de toerental verandering tussen de rijstappen, zowel omhoog naar rechts en
naar beneden van rechts naar links, er is ook een staat met het geluid ''drive to standing'' (rijden naar stilstaan)'' en
vervolgens hetzij stationair (s) of geluid uitschakelen (sm). Dat is het rijgedeelte. Boven het rijgedeelde is de sectie
versnelling, deze bevat de geluiden van een harder werkende motor en de verschillende toerental veranderingen.
Onder het rijgedeelte zien we 2 segmenten voor het uitrollen, gaande van ''drive to cx'' (rijden naar uitrollen), en dan
omhoog naar een staat die het uitrollen geluid constant houdt terwijl die op een toerentalverhoging (terug naar rijden)
wacht of op stilstaan.
Tenslotte slot zien we dat de flow uit staten en containers bestaat en we kunnen afleiden dat er snelle exit lussen in de
containers zijn op basis van eerdere studie. Bemerk ook de sound slot eigenschappen, de flow heeft een naam en is op
de default prioriteit ingesteld, ''Unlimited'' en ''Notching'' zijn aangevinkt. In de volgende afbeeldingen worden close
up zichten van de verschillende delen van de bovengenoemde flow weergegeven en we beginnen met de studie van
de laatste voornaaamste tekenobjecten : overgangen, voorwaarden en acties.
11.4.1. Overgangen, Voorwaarden en Acties.
Afbeelding 81 toont het begin van de sequentie van de EMD 567 flow chart. Er zijn belangrijke kenmerken na te gaan
wanneer we ons op de overgangen concentreren. Komend uit ''mute'' (stom) kunnen we 3 overgangen zien en 1
terugkerend naar mute. De mute box heeft eigenlijk 8 uitgaande overgangen en een prioriteit werd aan elke
toegewezen. De decoder evalueert elke overgang beurtelings, begint met nummer 1 en gaat vervolgens naar de
volgende over, in volgorde, totdat hij de hoogste prioriteit ontmoet, dan begint hij opnieuw. Elke voorwaarde op elke
overgang wordt beurtelings geëvalueerd. Zodra een voorwaarde "True" is, dan passeert de flow naar de volgende staat
of container. In dit geval, indien we de motor gewoon starten door F1 in te schakelen, zal overgang # 8 ''true'' worden
en de decoder zal het startgeluid spelen en zich op stationair ''s'' vestigen.

Afbeelding 81 : flow chart, EMD 567-16, 100% zoom.

Afbeelding 82: decoder, functie mapping, functie1 toegewezen aan rijgeluid.

Dit is omdat, zoals in figuur 82 weergegeven, F1-functie aan het rijgeluid EMD 567 toegewezen is. De geluidsflow zal
naar container ms (mute to start) overgaan en dan wanneer voltooid, naar container s (stilstaan), dit is omdat
overgang # 2 van ms waar is en overgang # 1 vals daar er geen versnelling verzoek vanwege de regelaar is. Dit is de
manier waarop de V4 flow chart wordt uitgezet. ALS de overgang WAAR is, DAN zal de flow naar het volgende object
passeren waarheen de overgang leidt. Dit is de manier waarop alle flow charts werken. Slechts één geluid wordt in
een flow chart per keer gespeeld, geluid dat door de flow en de voorwaarden op de overgangen bestuurd wordt.
In het bovenstaande geval, als F1 wordt ingeschakeld en als de regelaar op 2 gezet wordt (gebaseerd op 28 rijstappen),
dan zou men de "motor" horen starten, overgang # 1 zou waar zijn omdat de gevraagde snelheid groter dan 0 is en de
flow zou naar de staat sd (stilstaan naar rijden) overgaan. SD heeft de eigenschap "DriveLock", beweging kon dus niet
toegelaten worden totdat sd met het spelen klaar is, de flow zou dan overgaan ofwel naar DA1 of naar D1, afhankelijk
van het acceleratievermogen (meer dan 25), anders zou de flow naar d1 overgaan. Op deze manier kunt u de gehele
flow lezen. Voor het ogenblik is het misschien moeilijk te begrijpen omdat de betekenis van alle voorwaarden niet
uitgelegd werd maar de flow kan worden gelezen en u kunt uzelf met de werking vertrouwd maken.
Afbeelding 83 toont een klein gedeelte van het in afbeelding 81 weergegeven rijgeluid, een overgang werd met een
single-klik geselecteerd en de overgangseigenschappen zijn nu in het linkerpaneel weergegeven.

Afbeelding 83 : overgangsinstellingen.
De geselecteerde overgang hierboven komt van "SD" (stilstaan naar rijden), de overgang is blauw gemarkeerd en de
eigenschappen worden in het linkerpaneel weergegeven. ''Modus'' heeft 4 opties.
Normal : de volgende staat zal afgespeeld worden nadat het actuele stuk is afgewerkt.
Onmiddellijk : de volgende staat zal afgespeeld worden zodra aan de voorwaarde voldaan is (true), het actuele stuk zal
onmiddellijk worden onderbroken.
Exit : deze overgang mag alleen in containers verschijnen. Deze overgang werkt als een overgang naar de ''exit'' staat
met "true", maar kan overal in de container worden geplaatst. Bijv .: een Init-> Loop-> Exit flow creëren in een
afzonderlijke container. In dit geval zou de exit overgang
tussen Loop en Exit zijn zodat de exit overgang na de lus zal worden gespeeld en alvorens de container te verlaten.
Cross : dit wordt automatisch ingesteld op elke trigger bij gebruik van multi-kanaalse stoom : een cross overgang zal de
overeenkomstige staat op de andere sound machine activeren terwijl de actuele staat tot het einde speelt. Multikanaalse stoom speelt de stoomstoten afwisselend op geluidsslot 1 en geluidsslot 2. In afbeelding 84 zien we
''Voorwaarden'', hier worden de voorwaarden bepaald die de flow controleren.

Afbeelding 84 : voorwaarden instellingen.
In afbeelding 83 zien we dat de voorwaarde ''Acceleratie >25'' is. In afbeelding 84 zien we een dialoogvenster "conditie
wijzigen". Er zijn 3 manieren om dit dialoogvenster te roepen :
1) op het pictogram "+" klikken, dit zal de dialoog roepen en laat een andere voorwaarde op de
transitie toevoegen.
2) op de bestaande overgang dubbelklikken, zodat u de waarden van de bestaande voorwaarde kunt wijzigen.
3) "Group" selecteren en dan op het pictogram "+" drukken.
Door deze opties te gebruiken kunt u voorwaarden instellen die de acties van een geluid flow controleren :
1 - Met behulp van het plus pictogram zal een tweede groep onder de actuele gecreëerd worden, met deze optie kan
een flow op een OF- voorwaarde passeren (ook wel een OF-poort genoemd). Met een OF-voorwaarde passeert de
flow indien ofwel de eerste voorwaarde OF de tweede voorwaarde als WAAR geëvalueerd wordt.
2 – Het veranderen van een bestaande voorwaarde is zeer makkelijk, gewoon dubbelklikken en de waarde wijzigen
zoals gewenst. Bijvoorbeeld, als we willen dat de voorwaarde minder gevoelig voor versnelling is, zouden we de
actuele waarde 25 naar 12 veranderen, de overgang zou dan ongeveer de helft van de vorige versnelling eisen.
3 - In plaats van een OF-poort, zouden we b.v. een EN-poort willen hebben die 2 of meer voorwaarden op dezelfde
overgang vereist, alle voorwaarden moeten aan TRUE gelijk zijn voordat het geluid kan overgaan Een single-klik op de
voorwaarde en "+" indrukken voegt een andere voorwaarde aan de groep toe, dit creëert een EN-poort.
11.4.1.1. Voorwaarden opties.
Snelheid - Dit is de door de decoder gemeten waarde, het is geen rijstap waarde, het bereik is 0-255, dat met het
volledige snelheidsbereik op het tekening paneel overeenkomt, dat ook 0 tot 255 is. Als het rijstap bereik van s naar d8
(of de top rijstap) minder dan 0-255 is dan zouden de snelheidsvoorwaarden met het flow chart bereik moeten
overeenkomen. De decoder instellingen zullen het geluidsspectrum aan de rijeigenschappen aanpassen.
Gevraagde snelheid - Dit is de door de gebruiker gevraagde snelheidswaarde wanneer de DCC
regelaar wordt gewijzigd, maar de op de voorwaarden geschreven waarden moeten met het bereik (0-255) van de
drive flow overeenkomen, niet met de snelheidsstappen waarden.
Versnelling - Decoder gemeten versnellingsratio op basis van de omvang van de snelheidsverandering en het tempo
van de snelheidsverandering. Een negatief getal toont vertraging aan, hetgeen negatieve versnelling is.
Tijdschakelaar (1 en 2) - 2 tijdschakelaars kunnen gebruikt worden voor op tijd gebaseerde flow overgang, de waarden
schommelen tussen 0 en 255, in seconden, een timer kan dus maximaal op 4 minuten 15 seconden ingesteld worden.
Functie - bekijkt de functietoets waaraan de sound slot die de flow chart bevat toegewezen is. Als de functietoets
ingeschakeld is, dan is de functie waar, indien uitgeschakeld is de functie vals. (True / False alleen).
Shift - ''shift'' is een logische functie die aan functietoets(en) kan toegewezen worden met de logische functie sectie
(afbeelding 35, hoofdstuk 8.6.4). ''Shift'' wordt door een voorwaarde ''true/false'' geëvalueerd. Indien de voorwaarde

als ''true'' geëvalueerd is, dan zal de flow doorgaan (True / False alleen).
Reverse - evalueert de door de decoder ingestelde richting. Indien ''reverse'' waar is dan zal de flow naar het
omgekeerde pad doorgaan (True / False alleen).
Share - ''share'' is een globaal register, wat betekent dat het actief en geëvalueerd kan worden
over meerdere flow charts. Share kan in een flow chart ingesteld worden en de flow in een andere flow chart
controleren. Voorbeeld : ''share'' is ingesteld op 10 in de flow chart A. Flow charts B, C, D en A hebben alle de
voorwaarde "Share = 10". Wanneer alle 4 flow charts de conditie "Share = 10" bereiken, zullen alle 4 flow charts dit
flowpad volgen. Share kan maar 1 waarde op elk moment bevatten.
Gebruiker (1,2,3,4) - 4 registers gewijd aan wisselende omstandigheden, zoals willekeurige loops. Voorbeeld : "User1 =
1". De flow zal doorgaan wanneer de waarde van User1 aan 1 gelijk is. Gebruikers (1,2,3,4) zijn allemaal door Acties
gezet, net als de waarden van ''share'' en Timer (1,2). Met een actie zoals "User1 = rand (3,8)'', wanneer de geluidsflow
die actie bereikt, zal User1 willekeurig tussen 3 en 8 gezet worden. Een flow kan een lus binnengaan waarin er 2
methoden bestaan om de lus te verlaten, één voorwaarde voor ''exit'' is "User1 = 0". De andere voorwaarde is een
eenvoudige "waar''conditie maar die heeft een werking die de waarde van User 1 vermindert, zoals "User1-1",
waardoor de waarde van User1 wordt verlaagd met 1 elke keer dat de lus afgespeeld wordt totdat User1 = 0, de flow
verlaat dan de lus.

Afbeelding 85 : logische operatoren.
11.4.1.2. Logische operatoren en waarden.
Elke voorwaarde kan op basis van de in afbeelding 85 getoonde logische operatoren geëvalueerd worden. Dit zijn
standaard logische operatoren en zij kunnen enigszins veranderen afhankelijk van het geëvalueerde register.
Bijvoorbeeld, Functie, Shift en Reverse erkennen slechts "= " (gelijk) als operator.
De opties voor het veld "Waarde" kunnen handmatig worden ingevoerd zoals in het rij flow chart voorbeeld
(afbeelding 81), of zij kunnen vooraf gedefinieerde waarden zijn met de tabel van constante waarden. (Gezien in
afbeelding 80) Met het gebruik van de constante waarden tabel om waarden vooraf te definiëren die later kunnen
worden veranderd is het mogelijk een template flow te gebruiken met veranderde waarden voor verschillende
locomotieven, zoals de verschillen tussen een diesellijnlocomotief en een rangeerlocomotief die dezelfde motor
hebben. De rangeerlocomotief vereist verschillende instellingen voor de rijstappen en versnelling maar de rest van de
flow chart kan dezelfde zijn. Door de constante waarden tabel te gebruiken, zou een dergelijke verandering in minuten
in plaats van uren kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld van constante waarden zal later uitgelegd worden.
11.4.1.3. Acties.

Afbeelding 86 : actie toevoegen, tijdschakelaar 1=120.

Afbeelding 86 toont het toevoegen van een actie op de overgang in afbeelding 83, in dit geval een timer op 2 minuten
zetten bij een voorwaarde. Een voorbeeld met een tijdschakelaar wordt in afbeelding 87 getoond.
Acties worden op overgangen gebruikt, een waarde wordt gezet die moet gerespecteerd worden na de voorwaarde.
Het kader met de acties eigenschappen bevindt zich direct onder het ''Voorwaarden'' kader. Acties toevoegen,
verwijderen en wijzigen gebeurt op dezelfde wijze als voorwaarden.

Afbeelding 87 : toegevoegde actie, tijdschakelaar 1=120.
Afbeelding 87 toont het uitzicht na de instelling van tijdschakelaar1 tot 120 (2 minuten). Afbeelding 88 toont de items
die met behulp van acties kunnen worden ingesteld. Het zijn Timer (1,2), Share en User (1,2,3,4).

Afbeelding 88 : actie register items.

Afbeelding 89 : actie logische operatoren.
Afbeelding 89 toont de logische bewerkingen die aan acties kunnen worden toegepast : gelijk, plus en min. In het veld
''waarde'' kunt u de actie waarden instellen of een vooraf gedefinieerde variabele indien die in de tabel van constante
waarden beschikbaar is.
11.5. Stoomgeluid flow chart.
Afbeeldingen 90 en 91 tonen een typisch stoomgeluid flow chart. Bemerk het gebruik van de stoom container en het
geluidstype "Stoom mono-kanaal". "Stoom multi-kanaal " is ook beschikbaar. Het selecteren van "multi-kanaal '
dupliceert de flow van sound slot 1 naar sound slot 2, dan kunnen de decoder instellingen voor stoomgeluiden
(hoofdstuk 8,11 figuur 45) worden gebruikt voor de toepassing van verschuivingen om een gelede stoomlocomotief te
simuleren zoals een 4-8-8-4 Union Pacific Challenger.

Afbeelding 90 : stoom mono-kanaals project.
Merk op dat "Hiss and startup" (gesis en opstarten) geluiden zijn in sound slot 24 geplaatst. Indien ''multi-kanaal''
geselecteerd is dan wordt sound slot 24 omgedoopt tot "Hiss and start up". Dit bestand werd vanuit een template
geladen. Zie afbeelding 91.

Afbeelding 91 : stoom flowschema, Constante waarden.
Afbeelding 91 toont een gewoon stoom flowschema waarin de wijziging van chuffsgeluiden afhankelijk van de snelheid
realistische geluiden garandeert. In sommige stoomflows wordt een enkele rijstap getoond en het tempo van
chuffsgeluiden wordt door decoderinstellingen behandeld (Hoofdstuk 8.12, figuur 47). In hoofdstuk 12 geven de
afbeeldingen het stoom flowschema van het project 74414 Mikado weer.

Afbeelding 92 : stoom D2 details, Std en Alt containers.
Bemerk de Constante waarden in afbeelding 91 die de Alt (alternatieve geluiden) waarden bepalen om het geluid
hetzij naar de Std container hetzij naar de Alt container te leiden.
Door te dubbelklikken op één van beide "Std" of "Alt" stoom containers (afbeelding 92), is het mogelijk om de
container te exploreren en het chuffschema te zien (afbeelding 93).

Afbeelding 93 : stoomchuff schema.
Let op de indeling van de chuff sequentie; het is een schema met 4 chuffs per wielomwenteling. Wat de chuff
sequentie in de stoomcontainer betreft, een overgang leidt naar iedere staat vanaf het ingangspunt, de overgangen
krijgen achtereenvolgens automatisch een naam wanneer ze toegevoegd worden. Bovendien, wanneer de overgangen
tussen de staten getekend worden, krijgen ze automatisch de naam "trg" voor "Trigger". De trigger overgangen
bepalen het tijdsschema van de stoomstoten, gebaseerd op decoderinstellingen zoals uitgelegd in hoofdstuk 8.11.2.
Tot slot, let op de afwezigheid van geluid in de "hiss" (gesis) staten, in dit geval worden de ''hiss'' geluiden vanaf sound
slot 24 gespeeld, "Hiss and startup" (Gesis en opstarten). Zie afbeelding 94.
Bemerk details voor het ''Hiss'' (gesis) schema in afbeelding 94, het heeft dezelde Constant waarden als de stoomchuff
flow. Het is een eenvoudige flow, het gesisgeluid zal op passende wijze gespeeld worden wanneer de chuff geluiden uit
figuur 93 spelen en worden door een lege container gevolgd. De reden om het gesisgeluid op deze manier te
ontwerpen is dat het maakt de gehele ontwikkelingstijd veel korter, de ontwikkelaar moet dezelfde geluiden niet
opnieuw en opnieuw in iedere chuff container toevoegen. Dit is een voorbeeld van de flexibiliteit van de V4 decoder
en het laat zien dat u niet beperkt bent tot één manier dingen te doen

Afbeelding 94 : stoomgesis schema.
Het blijkt uit de flow dat er lussen zijn in de staten "Stop" en "Uitrollen" die geschikte gesis geluiden voor die
gebeurtenissen spelen. In de SD en DS containers samen met de Hiss container, zijn er flows van sequentieel gesis
geschikt voor deze evenementen. Door SD te exploreren vinden we beide Alt en Std containers. Door Alt te
onderzoeken kunnen we zien waar de in constante waarden gedefinieerde items het afspelen controleren.

Afbeelding 95 : SD overzicht.
Bemerk in afbeelding 96 dat het in staat #2 afgespeelde gesis door de waarde van "AltExitDelay" gecontroleerd wordt
zoals gedefinieerd in de Constant waarden tabel.

Afbeelding 96 : ''Alternate'' container overzicht.
Een laatste ding op te merken is dat de containers in de "Hiss and startup" flow geen stoomcontainers bevatten. Dit is
omdat alleen sound slots 1 en 2 kunnen stoomcontainers hebben, op basis van hun relatie met decoderinstellingen
zoals eerder vermeld. Normale containers werken echter prima voor de gesis flow maar het is belangrijk te bemerken
dat de gesis flow alleen op sound slot 24 kan gaan indien het afspelen moet worden geautomatiseerd en
gesynchroniseerd met sound slots 1 en 2.
11.6. Geluid modellering terminologie.
State (staat) - een doos, aanvankelijk wit, wordt geel wanneer aan een geluidsbestand gekoppeld (.wav)
Transition (overgang) - een lijn, verbindt staten en containers, behoudt voorwaarden en acties
Container - een doos, wit, lichtblauw wanneer staten worden toegevoegd, biedt de mogelijkheid om flowsegmenten te
organiseren, onderzoeken en houden.
Stoom container- hetzelfde als container, grijs / donker grijs, heeft speciale eigenschappen door het feit dat hij
stoomstoten en het chuffschema organiseert afhankelijk het aantal cilinders.

MUTE (stom) - geluid startpunt, begint / eindigt iedere flow chart, "thuis" voor de geluidsflow, bevat geen geluid.
S - (s), code voor "standing" (stilstaan) (idle, stationair).
SD - (sd) code voor "standing to drive" (stilstaan naar rijden) (aanvankelijke beweging)
DS - (ds) code voor "drive to standing" (rijden naar stilstaan) (eindbeweging).
D - (d) (d1, d2, d3 ... ..) code voor rijstap (notching, stoom segment)
Dnn - (d12, d23, d32 ...) code voor een snelheidsovergang, notchverandering.
A - (a) (a1, a2, a3, ...) code voor versnelling, toerental verandering, harder werken, enz.
Ann – (a12, a35, a53 ... ..) code voor snelheid / toerental overgang
AD / DA - (ad2, da2 ....) code voor ''drive to accelerate'' (rijden naar versnellen), ''accelerate to drive'' (versnellen naar
rijden).
C, CX, DX - (c, cx, dx) code voor diverse uitrollen geluiden.
DC, CD, CS - (dc7, cd7, dc3, cd3 ….) code voor "drive to coast'' (rijden naar uitrollen), ''coast to drive'' (uitrollen naar
rijden), ''coast to standing'' (uitrollen naar stilstaan).
Getallen na de letters betekenen het rijstap nummer, een 8 rijstappen rijsegment zou D1 tot D8 als stappen hebben,
met verschillende overgangen tussen elke stap, zoals d34, d54, etc. die de toerental veranderingen aangeven.
Alt - code voor een alternatieve geluidsoptie die op basis van een tijd- of een snelheidsinstelling kan gespeeld worden.
Meestal gebruikt in stoomprojecten bij het opstarten met open cilinderkranen.
Std - code voor normale geluiden onder normale bedrijfsomstandigheden als er een Alt (Alternate) flow bestaat.
AltInitDelay - Definieert hoe lang (in seconden) de locomotief moet stilstaan voordat het volgende opstarten het
alternatieve pad gebruikt.
AltExitDelay - Na het opstarten in de alternatieve modus zal de flow na deze tijd uitgaan. Het pad kan worden verlaten
vóór deze tijd als de locomotief snel genoeg rijdt. U kunt de snelheid met"AltExitThreshold" wijzigen.
AltExitThreshold - Na het rijden in de alternatieve modus zal de flow uitgaan als de loc sneller dan deze waarde rijdt,
de waarde hangt van 255 snelheidsstappen af die volgens de decoder snelheidswaarde berekend worden. De
alternatieve flow kan ook met AltExitDelay verlaten worden.
Constante waarden - Een tabel gereserveerd voor de door de gebruiker gedefinieerde variabelen die in een flow chart
gebruikt worden. Voorbeeld :"D12 = 18" definieert de snelheid op een schaal van 0-255 wanneer het geluidspad van
d1 tot d2 moet overgaan, d12 houdt het geluid van de toerentalovergang tussen stap 1 en stap 2. De tabel is optioneel;
het gebruik ervan vereenvoudigt snelheidsveranderingen in de flow chart, aangezien er geen gevaar is een
itemverandering te missen of een tekening fout te maken, daar de tekening pagina niet aangeraakt wordt tijdens de
verandering, alleen de tabel met waarden.
Sound slot - een aanduiding voor een object ontworpen om aan een flow chart te koppelen. V4 heeft 27 sound slots,
sommige zijn voor speciale taken vooraf aangewezen : "willekeurige geluiden", "remgeluid", "Stoom gesis en start",
"Schakelingsgeluiden". Sound slot 1 is voor rijgeluid flowcharts gereserveerd, indien multi-kanaals is sound slot 2 ook
voorbehouden.
Geluidsbibliotheek - een reeks templates getoond op de geluiden overzichtspagina, kader rechterboven. Elke template
draagt de geluiden die met de template flow chart overeenkomen.
Geluid flow chart - een reeks tekenobjecten op een tekening bladzijde, meestal van links naar rechts gerangschikt, met
versnelling vanaf het centrum naar boven en uitrollen vanaf het centrum naar beneden. De tekening pagina snelheid
spectrum is 0-255. De flow chart is gekoppeld met al de geluiden die het opzet van de flow chart bepalen, zoals een
hoorn / fluit / rijgeluid. Flow charts zijn met sound slots gekoppeld, sound slots worden aan functietoetsen of
decoderinstellingen toegewezen.
Bestandsnamen – kader rechtsonder van de geluiden overzichtspagina, toont al de geluiden die in het geluidsproject
geladen zijn, donkere tekst geeft aan dat het bestand in gebruik is, uitgegrijsde bestanden zijn aanwezig maar zijn nog
niet aan een flow chart gekoppeld.
Bestandsnavigatie - (Desktop) kader linksonder van de geluiden overzichtspagina, toont een bestand navigatie venster
om afzonderlijke geluiden te selecteren om die te slepen en neer te zetten in de bestandenlijst (drag and drop).

Geluidsproject - een volledige reeks gegevens, opgebouwd met decoderinstellingen (CV's) en geluiden, wordt gemaakt,
geopend en bewerkt door de LokProgrammer software.
LokProgrammer software (LSP) - De gebruikte software om geluidsprojecten te creëren, openen en bewerken. Indien
in combinatie met de LokProgrammer hardware gebruikt, maakt het lezen en schrijven op ESU DCC decoders mogelijk.
Bij het schrijven, kan een decoder worden geconfigureerd met zowel decoderinstellingen (CV's) als decodergeluiden.
Decodergeluid kan niet door de software gelezen worden, het geluidsproject moet geopend worden om de met het
geluidspictogram getoonde geluidsinstellingen te veranderen. Kan zonder de LokProgrammer hardware gebruikt
worden.
LokProgrammer hardware – Een communicatie interface tussen de LokProgrammer software en de ESU decoder.
12. Sound modellering, voorbeelden en tips.
Het is moeilijk om het tekenen van een flow chart (een dynamisch proces) op een statische afgedrukte bladzijde voor
te stellen maar de volgende afbeeldingen tonen een reeks van stappen die misschien 2-5 minuten duren. Het resultaat
stelt het basis procedé voor om een geluid flow chart te tekenen, alle flow charts worden op dezelfde manier
verwezenlijkt en het enige verschil is de complexiteit.
12.1. Flow chart, voorbeeld.
Afbeelding 97 toont het startvenster wanneer er op een lege sound slot wordt dubbelklikt of rechts geklikt, gevolgd
door "edit sound slot" (sound slot bewerken).

Afbeelding 97 : nieuwe flow chart, startvenster.
Nu zullen we de sound slot een naam geven en enkele staten of containers toevoegen om aan de layout te beginnen.
Toegevoegde Staten en Containers verschijnen in de linkerbovenhoek, daarna kunnen ze naar wens worden verplaatst
(Links klik, slepen en neerzetten). Nadat Staten / Containers zijn geplaatst, kunnen ze worden gekoppeld door
overgangen toe te voegen. Afbeelding 98 toont 3 op het tekenveld geplaatste staten en, in de linkerbovenhoek, een
vierde die nog hoeft geplaatst te worden.

Afbeelding 98 : 4 toegevoegde staten, 3 geplaatst, 1 hangend.
Het doel van deze flow is een introductiegeluid af te spelen, een lus ter plaatse 8 keer doorlopen en dan naar het
volgende geluid overgaan, dit laatste één keer afspelen en uitgaan. Er is echter een uitzondering, als de loc wordt

omgekeerd, moet de lus onmiddellijk eindigen en naar een alternatief geluid overgaan, dit geluid één keer afspelen en
de flow verlaten. Klinkt het moelijk? Nee, het is eigenlijk heel simpel; de volgende afbeelding zal een manier tonen om
het vermelde doel precies te bereiken. Onderweg zullen de staten worden genoemd terwijl ze worden uitgesteld, op
die manier kan de flow gemakkelijk worden gevolgd.

Afbeelding 99 : afgewerkte tekening, genaamde staten, afgewerkte overgangen en acties en gevalideerd.
Gebruik dit voorbeeld als een oefening en vul de tekening in. U hebt geen geluiden nodig; u kunt uw flows tekenen en
valideren zonder gekoppelde geluiden. De LokProgrammer hardware is niet nodig om zich te oefenen in het opzetten
van sound flows. U kunt geluiden aan de flow later toevoegen en de simulator gebruiken om te zien hoe het werkt en
klinkt. De LokProgrammer hardware is alleen nodig om geluid op de decoder te schrijven, niet om sound flows te
maken en testen. U hebt de hardware nodig slechts als u klaar bent om op de decoder te schrijven.
Als u de staat "loop" onderzoekt, bemerkt u dat er een staateigenschap is die op ''loop'' 8 keer had kunnen worden
gezet (zie afbeelding 98 "Repeat playback"). Waarom is de flow in afbeelding 99 met een "handmatige" lus getekend
en een actie om "User1" met 1 te verlagen bij iedere lus? Dit is omdat de instructies vereisen dat de flow de lus
onmiddellijk verlaat na het omkeren van de loc. Indien de flow met de ''Repeat playback'' eigenschap had getekend
geweest, dan zou de flow alle 8 lussen hebben moeten afspelen, ongeacht de rijrichting, alvorens de staat te verlaten.
Let op de prioriteiten op "Loop", beide overgangen 1 en 2 hebben voorwaarden, #1 kan niet worden genomen totdat
de waarde van "U1" (User1) aan 0 gelijk is, #2 kan niet worden genomen, tenzij "rev" (achteruit) aan true gelijk is (loco
in omgekeerde richting), #3 heeft geen voorwaarde en het heeft een actie die de waarde van User 1 met 1 verlaagt, na
8 lussen zal User1 aan 0 gelijk zijn en de flow kan de lus verlaten. De uit Mute komende overgang #1 heeft een actie
die de waarde van User1 op 8 zet. De namen van de staten leggen uit wat er gebeurt telkens als de flow actief is. Als
de overgangeigenschappen werden ingesteld op een zodanige manier dat het actuele nummer 3 een andere prioriteit
had, zou een fout gegenereerd worden. Dit is de meest voorkomende fout die u zult zien, die onstaat bijna altijd
wegens een verandering en voornamelijk met het wijzigen van overgangsprioriteiten.

Afbeelding 100 : vaak geziene fout, laatste overgang moet ongeconditioneerd zijn!
Het wijzigen van een flow chart is een combinatie van verschillende acties : staten verplaatsen, toevoegen of
verwijderen, overgangen toevoegen, verplaatsen of verwijderen, waarden veranderen, voorwaarden en acties
veranderen, toevoegen of verwijderen. Er is een"undo" (herstel) functie waarmee u de laatste aanpassingen ongedaan
kunt maken, indien nodig.
12.2. 74.482 GE P42 AMD 103-project voorbeelden.
De volgende afbeeldingen worden aan het GE P42 geluidsproject ontleend. De bedoeling is te tonen hoe een
bepaalde voorwaarde wordt gebruikt of hoe een bepaald doel kan bereikt worden.
Dit project is een voorbeeld van het gebruik van het V4 geluidsmodellering vermogen om verschillende prototypische

geluidseigenschappen te verwezenlijken die zelden of nooit gezien of gehoord worden op andere decoders. Ten eerste,
een low / high (laag/hoog) stationair geluid, niet door de gebruiker via een functietoets geactiveerd maar door
gebeurtenissen die zich op het prototype voordoen, zoals temperatuurstijging (gesimuleerd), compressor of
beginnende beweging. Er is een actieve multi-speed HEP (Head end power), die kan worden beïnvloed door de tijd,
een functietoets, locomotief snelheid, enz. U wordt uitgenodigd dit project in de LokProgrammer software te
downloaden en bekijken, het zal veel gemakkelijker zijn om de modellering te zien en volgen.

Afbeelding 101 : P42 flow, laag stationair, constante waarden.
P42 flow overzicht (afbeelding 101, partieel), bemerk de laag stationair flow, de volgende 2 afbeeldingen tonen meer
details:
Afbeelding 102 geeft de voorwaarden aan waaronder de sound flow naar laag stationair kan overgaan en toont een
EN-poort; timer1 moet aan 0 gelijk zijn EN share moet aan 0 gelijk zijn. Timer1 simuleert een temperatuurtrigger.
Timer 1 wordt gezet wanneer de flow MS verlaat via de voorwaarde op de overgang naar S. Het is op 88 gezet via de
constante waarden. Het is ook gezet wanneer de flow naar stationair terugkeert vanaf rijden. Hoe wordt share op 0
gezet? Beide voorwaarden zijn nodig om naar laag stationair te kunnen overgaan. Laten we naar afbeelding 103 kijken
om te zien hoe het gebeurt.

Afbeelding 102 : P42 flow, laag stationair, EN-poort voorwaarden.
Let erop dat afbeelding 103 niet van de P42 rijflow chart komt, ze is van een andere sound slot afkomstig. Afbeelding
103 toont de compressor flow chart. De compressor flow is in 2 sound slots geplaatst, in de toevalsgeluiden zodat hij
willekeurig kan opkomen en in een sound slot die aan een functietoets toegewezen werd zodat hij afgespeeld zal
worden als F20 ingedrukt wordt. Wanneer de compressor flow begint wordt share op 1 gezet door een actie op de uit
mute komende overgang (gevolgd in afbeelding 104).

Afbeelding 103: P42 flow, compressor met overgangen instelling ''share''.
Daarna begint de compressor sequentie. De loop zal herhaald worden totdat uitgeschakeld, hetzij door F20 hetzij door
de willekeurige gebeurtenissen in de toevalsgeluiden flow. Het laatste ding dat gebeurt vóór mute is dat share wordt
op 0 gezet door een actie op de uitgangsovergang. Nu is de EN-poort in afbeelding 102 waar en de rijgeluid flow mag
naar laag stationair overgaan.

Afbeelding 104 : P42 flow, laag stationair, OF-poort voorwaarden.
In afbeelding 104 bekijken we de flow vanuit het standpunt van een laag stationair toerental. We weten hoe de flow
naar laag stationair overgaat, nu hoe gaat hij eruit? De OF-poort biedt 3 opties voor het verlaten van laag stationair.
Indien één van de 3 waar wordt, mag de flow uitgaan en naar S (idle) overgaan. Deze opties vereisen een snelheid
groter dan 0, OF shift wordt waar OF share is gelijk aan 1. We weten hoe share op 1 wordt gezet. Dat gebeurt wanneer
de compressor start. Hoe wordt shift = true? Als we de functie mapping bekijken, zien we dat de shiftmodus (een
logische functie) aan F5 wordt toegewezen evenals het geluid "korte luchtafblaas". Daarom zal
het afblazen van lucht de compressor laten starten, hetgeen hoog stationair vereist terwijl de compressor draait.
Laten we nu op de rechterkant van de P42 rijflow focussen, het HEP (Head end power) gedeelte van de flow wordt
weergegeven. Deze flow modelleert HEP heel trouw, die is snelheidsafhankelijk en heeft drie verschillende geluiden :
zware last, normale last en stand-by modus. Diverse instellingen van share en shift worden gebruikt om de HEP
prototypisch te maken en ook aan de gebruiker te antwoorden via een functie. Er is ook een stand-by modus voor
standing (stationair), waarin HEP kan worden uitgezet als de gebruiker wenst.

Afbeelding 105 : P42 HEP flow.
Afbeelding 105 toont de basis-HEP die gelijktijdig met het motorgeluid afgespeeld wordt terwijl de loc rijdt. Er zijn
toerental overgangen op en neer om de HEP transitie van normale last naar zowel zware last als stand-by te simuleren.
Afbeelding 106 toont het schema van de stand-by container, met de snelle exit functie getekend in het lusgedeelte.
Bemerk de instelling van share op exit.

Afbeelding 106 : P42 HEP, lussegmenten snelle exit.
Het laatste voorbeeld uit het P42-project toont de stand-by modus voor HEP waarmee het mogelijk is HEP uit te
schakelen. Het is een op sound slot 18 gezette flow. De flow zet ''share'' gelijk aan 3 wanneer hij begint en vereist
zowel ''shift'' gelijk aan waar als de snelheid = 0 voordat de flow kan actief worden. Bij de exit zet hij ''share'' op 2 en
zal verlaten wanneer ofwel de snelheid groter dan 0 is OR functie = false, hij wordt aan F13 toegewezen.

Afbeelding 107 : P42 HEP, stand-by modus bij stilstaan.
Er is een enorme hoeveelheid flow charts te vinden in de ESU geluidsbibliotheek en in de downloadbare projecten. Het
is de moeite waard ernaar te kijken.
Tip: Gebruik kopiëren en plakken, u kunt vanaf een sound slot kopiëren, het nuttige onderdeel in een andere plakken,
dan de overgangslijnen aansluiten. Als u de geluidsverbindingen verwijdert alvorens te kopiëren, kunt u de flow en de
verbinding voor andere geluiden later gebruiken. Of indien u de geluiden wenst, kunt u de flow met geluidkoppelingen
kopiëren en wanneer u ze plakt krijgt u de hele flow of een gedeelte, geluiden en alles.
Tip: Gebruik containers voor de organisatie en om modules te creëren. Bijvoorbeeld, al de rijstappen in de P42 flow
gebruiken dezelfde rijstap flow (module), maak die eenmaal en gebruik hem meermaals. In de P42 flow, wordt de
module 11 keer gebruikt voor de rijstappen en HEP, hetzelfde flowgedeelte, juist verschillende geluiden bij elk gebruik.
Tip: Kopiëren en plakken werkt op overgangslijnen evenals staten en containers.
Tip: U kunt slepen en neerzetten gebruiken om geluiden met staten te koppelen, u kunt uit de bestandenlijst naar de
staat slepen, u kunt zelfs slepen uit de bestandenlijst naar het tekening uitzicht en een staat zal worden gemaakt met
het gekoppelde geluid, onmiddellijk. U kunt ook slepen en neerzetten vanaf het bestand navigatieweergave in het
kader linksonder en het geluidsbestand zal worden omgezet, een staat gecreëerd en het geluid verbonden,
onmiddellijk.
Tip: de undo-functie kan veel helpen als u een fout maakt of u een verkeerde voorwaarde ongewild stelt, vergeet niet
deze functie te gebruiken.
Tip: Gebruik de "Constante waarden" tabel. De tabel is optioneel; maar het gebruik ervan vereenvoudigt aanzienlijk
het veranderen van het snelheidsbereik en andere waarden in de flow chart, er is dan geen gevaar om een
itemverandering te vergeten of een fout in het schema te veroorzaken. U kunt letterlijk uren werk besparen bij het
updaten of uitwerken van een ingewikkelde geluidsflow zoals een rijgeluid.
Tip: U kunt meer dan 1 exemplaar van de LokProgrammer tegelijk openen, het maakt het kopiëren en plakken veel
gemakkelijker.
13. Fouten en probleemoplossing.
Als beginner zult u fouten maken en ontdekken. De software dient zich tegen fouten te beschermen omdat de
resultaten van het flow chart tekenproces worden omgezet in computer codes die instructies aan de decoder geven
over hoe de geluiden in de bestandenlijst te rangschikken en af te spelen. Daarom beschermt de software zichzelf door
een korte foutmelding te geven en een kleine rode "x" in de foutieve staat of container te plaatsen.
In bijna alle gevallen zal de software niet toestaan om geluidsgegevens te schrijven of een geluidsproject bestand op te
slaan als er een fout aanwezig is.
Als u geluidsflows begint te tekenen, wordt u vertrouwd met de kleine rode x. Hier zijn de meest voorkomende fouten
en de manier waarop ze opgelost kunnen worden.

13.1. Laatste transitie moet onvoorwaardelijk zijn.
Deze fout zal optreden bij het toevoegen van overgangen tussen staten en het zetten van voorwaarden op overgangen.
Het kan ook gebeuren bij het gebruik van kopiëren en
plakken of het verplaatsen van een groep van overgangen en staten met slepen en neerzetten. In
de meeste gevallen zult u een overgangsprioriteit vinden die tijdens de actie gereset wordt, of
een prioriteit mismatch die gebeurde tijdens het toevoegen of het verwijderen van de overgang.

Afbeelding 108 : "Laatste overgang moet onvoorwaardelijk zijn ".
Om dit te verbeteren, onderzoekt u de overgangsprioriteiten, vind er één zonder voorwaarden en verander de
prioriteit om er de laatste overgang in de cyclus van te maken. Bijvoorbeeld, in afbeelding 108, verander de prioriteit
van de handmatige lus op "2". Deze fout zal opwaarts overgedragen worden als de staten zich in een container
bevinden. Afbeelding 109 toont hoe de voorwaarde wordt weergegeven met de staten van afbeelding 108 in de
container.

Afbeelding 109 : vanaf de staat overgedragen fout binnen de container.
De in afbeelding 109 getoonde fout is duidelijk en wijst op het probleem binnen de container, kijk naar overgang 2 en
onderzoek de prioriteit of de voorwaarde. Zodra u aan deze fout gewend raakt, wordt de verbetering bijna
automatisch, verander gewoon een prioriteit en druk ''valideren'' weer in.
13.2. ''Dangling outgoing transition''.
De "Dangling outgoing transition" foutcode verschijnt meestal bij gebruik van kopiëren en plakken met groepen van
objecten, een overgang wordt dikwijls los en moet behoorlijk met een staat verbonden worden. Gezien in containers
of staten, de oplossing is naar een rode overgang te zoeken en de uiteinden aan de passende staat of container te
verbinden.

Afbeelding 110 : foutmelding, losse overgang.
De hierboven vermelde fout is vanzelfsprekend maar fouten worden gemakkelijk gemist wanneer u met het tekenen
van een groot project bezig bent. 2 andere voorbeelden van losgekoppelde overgangen volgen, vanaf een staat binnen
een container en de overgedragen fout op het container niveau.

Afbeelding 111 : losse overgang binnen een container.

Afbeelding 112 : overgedragen fout vanaf de inhoud van de container.
13.3. '' ... exit Dangling incoming transition''.
Deze fout wordt op het level van een staat binnen een container gevonden en ook op het level van de container, deze
fout is subtieler dan de vorige. Dit is omdat het probleem geen foutmelding geeft op het niveau van de staat, de flow
in afbeelding 113 geeft geen foutmelding omdat er een pad voor het geluid bestaat dat de logische controle in de
"validate" utiliteit doorloopt. Maar in afbeelding 114 is het duidelijk dat het als een probleem wordt beschouwd op
het hogere niveau waar de containers zich bevinden.

Afbeelding 113 : losse overgang vanaf een staat binnen de container.
Bemerk de verschillende foutmelding bij een losse overgang vanaf een staat.

Afbeelding 114 : overgedragen fout vanaf de overgang binnen de container.
13.4. Unhandled exception. Onbehandelde uitzondering.
De ''Unhandled exception'' fout is de meest ernstige fout die kan optreden. Er zijn een paar variaties van de fout; er is
één die, op het kernniveau van het project, door het verwijderen van een belangrijk gedeelte van de flow of van de
tabel van constante waarden veroorzaakt wordt. In dit geval is de foutmelding "Index was buiten bereik". De fout
wordt veroorzaakt door het verwijderen van een gedeelte van de tabel van constante waarden. Normaal weigert het
programma een gebruikte item te verwijderen. In dit geval werd het programma doelbewust gedwongen om de fout
voor demonstratie te veroorzaken. Als het tijdens de bouw van een nieuw geluidsproject gebeurt, is het aanbevolen de
LokProgrammer te verlaten zonder het project op te slaan, opnieuw starten en laden en overdoen wat eerder niet
opgeslagen werd. De software is nu helemaal ontwikkeld en deze fout wordt niet vaak gezien.

Fig. 115, ''unhandeld exception'' foutmelding.
Wegens deze fout is het mogelijk de software opnieuw te moeten installeren of een driver om een soort corruptie te
verbeteren, afhankelijk van de omstandigheden.. Als het blijft optreden, zie hoofdstuk ''probleemoplossing''.
13.5. Problemen bij het lezen van de decoder.
Indien het programma de decoder data niet lezen kan, dan wordt een foutmelding weergegeven. De mogelijke
redenen zijn :

• De loc is op het programmeerspoor verkeerd geplaatst of het spoor werd niet aan de LokProgrammer correct
aangesloten.
• De decoder is niet correct bedraad - met name de motordraden in de locomotief.
• De loc mag condensator (en) in het motorcircuit hebben of op een printplaat.
• De decoder kan defect zijn.
• Het spoor is vuil.
13.6. Problemen oplossen.
Ga volgens de bovenstaande lijst zorgvuldig te werk, ook al bent u ervan overtuigd dat u de oplossing kent, neem de
tijd en bevestig elke punt:
• Test uw programmeerspoor aansluiting door een andere locomotief te gebruiken, op deze manier kunt u er zeker van
zijn dat de aansluiting correct is.
• Check de bedrading zorgvuldig, isoleer de decoder van de bedrading indien mogelijk, dan kunnen de
draadverbindingen gemakkelijker gecontroleerd worden.
• Soms hoeft u een eenvoudige aansluiting te doen, zoals spoor- of motordraden aansluiten maar zorg ervoor dat er
geen kortsluiting ontstaat. Als u een plug-in decoder gebruikt, vervang door een andere decoder.
• Als u een decoder tester bezit, verbind de decoder met de tester en controleer de werking. Op die manier kunt u
afleiden of de decoder of de locomotief foutief is.
• Probeer een decoder reset.
• Als het probleem af en toe gebeurt, test zorgvuldig voor mechanische problemen, slechte stroomafname, vuile rails.
• Als condensator(en) is / zijn zichtbaar, maak een draad van de condensator(en) los.
• Het doel is het oplossen van problemen door de oorzakelijke factor te vinden : decoder /locomotief / installatie.
Zodra de oorzaak gevonden wordt, kunt u het probleem oplossen.
13.7. Klantenservice - Hulp en ondersteuning.
Weet u het even niet meer, dan richt u zich natuurlijk tot de vakhandelaar bij wie u de LokProgrammer gekocht hebt.
Hij is de competente partner voor alle vragen omtrent modeltreinen. Zie ook onze website. Daar vindt u een aantal
antwoorden en eventueel enkele tips van andere gebruikers onder 'Support/FAQ' waarmee u beslist verder geholpen
wordt.
Natuurlijk staan wij u steeds graag bij voor hulp.
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