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1. Opis urządzenia 

 

Dekoder do sterowania lokomotywy MGM-LOK1 jest cyfrowym 

urządzeniem elektronicznym służącym jako interfejs 

pośredniczący między cyfrową centralką w standardzie DCC, a 

sterowaną lokomotywą. 

 

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika ze 

sposobem używania oraz montażu urządzenia. Stosowanie się do 

tej instrukcji gwarantuje bezpieczne użytkowanie oraz 

poprawne i bezawaryjne działanie dekodera. 

 

2. Parametry techniczne 

 

Wymiary:  

 22,5 x 15,3 x 3,5mm 

 

Zasilanie:  

9-27VDC lub 7-20VAC 

 

Pobór prądu: 

 - 20mA niezależnie od zasilania 

 

Obciążalność prądowa: 

 - wyjścia silnika: 1,5A, 

 - wyjść funkcyjnych: 0,5A na każde wyjście, 

 - całkowita przy zasilaniu DCC lub AC: 2A, 

 - całkowita przy zasilaniu DC: 1A. 

 

Parametry kondensatora UPS: 

 - pojemność: maksymalnie 10000µF, 

 - napięcie pracy: minimalnie 25VDC. 



3. Bezpieczeństwo obsługi 

 

MGM-LOK1 jest urządzeniem niskonapięciowym, 

niestwarzającym żadnego zagrożenia porażeniem prądem 

elektrycznym. Należy przestrzegać niniejszej instrukcji w celu 

uniknięcia zagrożeń życia lub zdrowia. Znamionowe wartości 

napięć zasilających oraz prądów obciążających spełniających 

warunki bezpiecznej obsługi są przedstawione w punkcie nr 2 

niniejszej instrukcji. Zastosowanie napięć wyższych od 

podanych w punkcie nr 2 może spowodować niepożądane 

skutki, takie jak uszkodzenie dekodera, a nawet pożar! W 

żadnym wypadku nie wolno zasilać urządzenia bezpośrednio z 

sieci 230V! Dekoder należy zamontować wewnątrz lokomotywy 

w sposób nieprzyczyniający się do jego uszkodzeń mechanicznych 

ani uszkodzeń izolacji przewodów do niego wchodzących. 

Wszystkie nieużywane przewody należy zabezpieczyć w taki 

sposób, aby nie powodowały zwarć z innymi elementami 

znajdującymi się w lokomotywie. Nie należy wciskać dekodera 

„na siłę” do nie dostosowanej obudowy ponieważ może to 

spowodować niezauważalne uszkodzenia jego elektroniki lub 

nawet pęknięcie jego płyty, które przy włączeniu mogą 

spowodować nieprzewidywalne skutki. Montażem dekodera w 

oparciu o poniższą instrukcję obsługi oraz załączony w punkcie nr 

4 schemat montażowy powinny zajmować się osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń 

elektrycznych. Podłączanie dekodera można wykonywać tylko i 

wyłącznie przy odłączonym napięciu zasilającym. 

Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować 

nieodwracalne uszkodzenie dekodera. Za wszelkie skutki 

wynikające z niewłaściwego podłączenia bądź obsługi 

urządzenia producent nie ponosi odpowiedzialności. 

 

4. Schemat montażowy 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5. Montaż i podłączenia 

 

Dekoder należy zamontować w dowolnym miejscu lokomotywy 

tak, aby przewody miały do niego swobodny dostęp. Pozycja 

montażu dekodera nie ma żadnego wpływu na jego działanie. 

MGM-LOK1 jest wyposażony w złącze NEM652 8-PIN według 

standardu NMRA RP-9.1.1  które gwarantuje możliwość 

podłączenia kilku podstawowych obwodów takich jak: sygnał z 

torów, wyjście na silnik, oświetlenie przednie, oświetlenie tylne, 

wyjście 1 oraz wspólny „+”. Złącze powinno zostać włożone do 

gniazda w odpowiedniej pozycji zgodnie ze standardem NMRA. 

Przypadkowe odwrócenie polaryzacji złącza nie spowoduje 

uszkodzenia elektroniki dekodera, możliwe skutki to: jazda w 

odwrotną stronę i niepoprawność działania świateł lub wyjścia 1. 

Wszystkie wyżej wymienione skutki ustąpią w momencie gdy 

złącze zostanie poprawnie zainstalowane. Ponieważ MGM-LOK1 

posiada znacznie więcej obwodów niż przewidziane jest w złączu 

to wszystkie te które nie mieszczą się na złączu są wyprowadzone 

przewodami, które użytkownik musi sam podłączyć w 

odpowiednie miejsce. Dekoder jest przystosowany do pobierania 

sygnału wspólnego „+” także z obudowy zamiast ze złącza 

(przewód niebieski) co jest stosowane w niektórych modelach 

lokomotyw. Jeśli któreś z wyjść ma sterować obciążeniem 

indukcyjnym to konieczne jest zastosowanie diody równolegle 

połączonej z obciążeniem. Nie zastosowanie diody może 

doprowadzić do uszkodzenia wyjścia lub dekodera. Nie należy 

równoleglić (zwierać) ze sobą wyjść dekodera w jakimkolwiek 

celu, a w szczególności w celu zwiększenia obciążalności wyjść. 

Zwieranie wyjść ze sobą może doprowadzić do ich 

uszkodzenia lub uszkodzenia dekodera. Szczegółowy opis 

symboliki kolorów okablowania oraz sposobu podłączeń 

przedstawiony jest na rys. w pkt. 4. 

6. Obsługa i sterowanie 
 

Adresowanie DCC. Dla dekoderów lokomotyw standard NMRA 

przewiduje dwa rodzaje adresowania: podstawowe (max 128 

adresów) oraz rozszerzone (max 10240 adresów). MGM-LOK1 

jest przystosowany do obsługi obydwu trybów adresowania. Tryb 

adresowania wybiera się w CV#29, natomiast adres lokomotywy 

zapisuje się w CV#1 dla adresowania podstawowego lub w 

CV#17 i CV#18 dla adresowania rozszerzonego. Szczegółowy 

opis CV znajduje się w tabeli w pkt. 9. 

 

Potwierdzenie DCC. Dekoder wyposażony jest w funkcję 

wystawiania potwierdzenia do centralki, dzięki czemu możliwa 

jest komunikacja dwukierunkowa dekodera z centralką i odczyt 

wartości CV. Do generowania prądowego impulsu potwierdzenia 

wykorzystany jest silnik, którego wał może lekko drgać podczas 

odczytu CV. UWAGA: funkcja potwierdzenia dekodera 

współpracuje tylko z centralkami wyposażonymi w funkcję 

odczytywania potwierdzenia dekodera, należy się upewnić czy 

centralka jest wyposażona w funkcję odczytywania potwierdzenia 

z dekodera. Informacje w instrukcji obsługi producenta centralki. 

UWAGA: funkcja potwierdzenia działa tylko i wyłącznie podczas 

programowania na torze programującym (tryb CV), nie możliwe 

jest czytanie CV na torze jazdy (tryb POM). 

 

Ustawienia fabryczne. Dekoder ma fabrycznie wpisane nastawy 

CV, których wartości można odczytać z tabeli w pkt. 9. Aby 

przywrócić wartości CV do nastaw fabrycznych należy wpisać 

wartość 8 do CV#8, poprawne przywrócenie nastaw CV do 

wartości fabrycznych zostanie zasygnalizowane naprzemiennym 

miganiem świateł przednich i tylnych. 

 



Przyporządkowanie funkcji dekodera do sygnałów centralki: 

 

- F0 – światła przednie i tylne, 

- F1 – wyjście funkcyjne 1, 

- F2 – wyjście funkcyjne 2, 

- F3 – prędkość manewrowa, 

- F4 – przyśpieszanie natychmiastowe, 

- F5 – wyjście funkcyjne 3, 

- F6 – wyjście funkcyjne 4, 

- F7 – wyjście funkcyjne 5, 

- F8 – wyjście funkcyjne 6. 

 

7. Funkcje wbudowane 
 

Regulator prędkości zapewnia utrzymywanie stałej prędkości 

lokomotywy umożliwiając tym samym płynną jazdę z najniższymi 

prędkościami w niekorzystnych warunkach, takich jak jazda pod 

górę czy z dużym obciążeniem, prawie niezależnie od napięcia 

zasilania. Strojenie regulatora do indywidualnych potrzeb 

zależnych od wielkości i obciążenia lokomotywy można wykonać 

poprzez zmianę wartości CV#48 oraz CV#49. Szczegółowy opis 

w tabeli w pkt. 9. 

 

Stabilizator napięć wyjściowych ma za zadanie zapewnić stałe 

napięcie wyjściowe dla wszystkich wyjść niezależnie od wartości 

napięcia zasilania. Funkcja ta eliminuje skutki spadków napięć na 

długich dystansach lub zabrudzonych torach, dzięki czemu moc 

oświetlenia lokomotywy pozostaje zawsze taka sama. Napięcie 

każdego z wyjść może być regulowanie niezależnie od 

pozostałych poprzez wpisane odpowiednich wartości do CV#114-

CV#121. Szczegółowe informacje w tabeli w pkt. 9. 

 

Praca w systemie analogowym. MGM-LOK1 jest przystosowany 

do pracy w systemie analogowym. Dekoder sam wykrywa rodzaj 

sygnału w torach i przechodzi w tryb pracy analogowej. 

Konfiguracji funkcji pracy analogowej można dokonać wpisując 

odpowiednie wartości do CV#13, CV#14 i CV#47. Szczegółowy 

opis w tabeli w pkt. 9. 

 

8. Tryby programowania 

 

Dekoder MGM-LOK1 akceptuje wszystkie tryby programowania 

SERVICE MODE czyli na torze programującym zawarte w 

specyfikacji standardu NMRA DCC: 

- Direct Mode 

- Page Mode 

- Physical Register 

- Address Only 

 

MGM-LOK1 akceptuje też programowanie w trybie POM czyli 

programowanie na torze głównym. 

 

9. Tabela CV 

 

CV: Nazwa: Opis: Wartości: Fabrycznie: 

1 
Adres 

podstawowy 
Adres dekodera na magistrali DCC 1-127 3 

2 
Prędkość 
minimalna 

Prędkość dla najniższego kroku DCC 1-40 1 

3 
Czas 

przyśpieszania 

Czas w którym silnik przyśpiesza od 
prędkości minimalnej do prędkości 

maksymalnej [0,1s] 
1-255 30 

4 
Czas 

zwalniania 

Czas w którym silnik zwalnia od 
prędkości maksymalnej do prędkości 

minimalnej [0,1s] 
1-255 30 

5 
Prędkość 

maksymalna 
Prędkość dla najwyższego kroku 

DCC 
40-100 80 



6 
Prędkość trybu 
manewrowego 

Prędkość, w trybie manewrowym, dla 
najwyższego kroku DCC 

40-100 40 

7 Numer wersji 
Wewnętrzny numer wersji 

oprogramowania 
24 24 

8 
Kod 

producenta 

Kod producenta nadany przez 
NMRA, wpisanie wartości 8 

spowoduje reset wartości CV do 
ustawień fabrycznych 

13 13 

13 
Stany F1-F8 w 

pracy 
analogowej 

Stany wyjść F1-F8 w pracy 
analogowej 

0-255 1 

Bit: Funkcja: Wartość: 

0 Załączenie F1 +1 

1 Załączenie F2 +2 

2 Załączenie F3 +4 

3 Załączenie F4 +8 

4 Załączenie F5 +16 

5 Załączenie F6 +32 

6 Załączenie F7 +64 

7 Załączenie F8 +128 

14 

Stany FL, 
F9,F10 w 

pracy 
analogowej 

Stany wyjść FL, F9-F10 w pracy 
analogowej 

0-255 3 

Bit: Funkcja: Wartość: 

0 
Załączenie świateł 

przednich 
+1 

1 
Załączenie świateł 

tylnych 
+2 

2 Załączenie F9 +4 

3 Załączenie F10 +8 

17 
Adres 

rozszerzony 

Adres rozszerzony dekodera. CV17 - 
starsza część adresu, CV18 - 

młodsza część adresu. Aktywny 
tylko, gdy jest skonfigurowany w 

CV29 

192-231 192 

18 0-255 0 

29 
Konfiguracja 
podstawowa 

Rejestr konfiguracji podstawowych 
dekodera, dostępne konfiguracje: 

0-255 2 

Bit: Funkcja: Wartość: 

0 

Odwrócenie 
orientacji 
kierunków 
dekodera 

- 

Orientacja 
normalna 

+0 

Orientacja 
odwrócona 

+1 

1 

Rozdzielczość 
zadawania 
prędkości 

- 

SS14 (14kroków 
prędkości) 

+0 

SS28/SS128 (28 
lub 126 kroków 

prędkości) 
+2 

5 

Rodzaj 
adresowania 

- 

Adresowanie 
podstawowe CV1 

+0 

Adresowanie 
rozszerzone 
CV17:CV18 

+32 

47 
Konfiguracja 
rozszerzona 

Rejestr konfiguracji rozszerzonych 
dekodera, dostępne konfiguracje: 

0-255 1 

Bit: Funkcja: Wartość: 

0 

Częstotliwość 
nośna PWM 

silnika 
- 

16kHz +0 

32kHz +1 

1 

Konfiguracja pracy 
analogowej 

- 

Praca z 
prędkością 
zadaną w 

CV5(CV6 dla F3) 

+0 

Praca z 
prędkością 

maksymalną 
+2 



48 KP 

Wzmocnienie części proporcjonalnej 
wbudowanego regulatora PI. Służy 
do regulacji szybkości odpowiedzi 
regulatora na zmianę obciążenia. 
Małe wartości mogą spowodować 

brak efektu kompensacji, zbyt duże 
spowodują szarpanie wałem silnika i 

pracę przerywaną 

1-255 96 

49 KI 

Wzmocnienie części całkującej 
wbudowanego regulatora PI. Służy 

do regulacji siły kompensacji w 
zależności od wielkości obciążenia. 
Małe wartości mogą spowodować 

pogorszenie efektu kompensacji, zbyt 
duże spowodują szarpanie wałem 

silnika i pracę przerywaną 

1-255 96 

50 

Czas 
zapalania i 
gaszenia 
swiatel 

Czas, przez jaki światła będą się 
zaświecać. Imituje powolne zapalanie 

żarówki. Odnosi się do wszystkich 
wyjść [0,01s] 

1-255 100 

51 
Tryb świateł 
przednich  

Tryb pracy: 
 

0-255 224 

52 
Tryb świateł 

tylnych 
- Normalny +0 0-255 160 

53 Tryb wyjścia 1 - Palenisko +1 0-255 0 

54 Tryb wyjścia 2 - Iskrzący pantograf +2 0-255 0 

55 Tryb wyjścia 3 - Impulsowe +3 0-255 0 

56 Tryb wyjścia 4 
 

Zależność od 
kierunku:  

0-255 0 

57 Tryb wyjścia 5 - Brak +0 0-255 0 

58 Tryb wyjścia 6 

- 
Aktywne dla jazdy 

w tył 
+32 

0-255 0 

- 
Aktywne dla jazdy 

w przód 
+96 

 
Czas zapalania i 

gaszenia  

- Nieaktywny +0 

- Aktywny +128 

59 
Czas świateł 

przednich 

Wartości czasów, gdy wyjście pracuje 
w trybie impulsowym(czas działania 

wyjścia) lub w trybie iskrzącego 
pantografu(czas następnego 

błyśnięcia) [0,1s] 

1-255 30 

60 
Czas świateł 

tylnych 
1-255 30 

61 Czas wyjścia 1 1-255 30 

62 Czas wyjścia 2 1-255 30 

63 Czas wyjścia 3 1-255 30 

64 Czas wyjścia 4 1-255 30 

112 Czas wyjścia 5 1-255 30 

113 Czas wyjścia 6 1-255 30 

114 
Napięcie 

wyjścia świateł 
przednich 

Napięcia na wyjściach [0,1V] 

1-160 120 

115 
Napięcie 

wyjścia świateł 
tylnych 

1-160 120 

116 
Napięcie 
wyjścia 1 

1-160 120 

117 
Napięcie 
wyjścia 2 

1-160 120 

118 
Napięcie 
wyjścia 3 

1-160 120 

119 
Napięcie 
wyjścia 4 

1-160 120 

120 
Napięcie 
wyjścia 5 

1-160 120 

121 
Napięcie 
wyjścia 6 

1-160 120 

 

 

 

10. Historia zmian 
 

v1.0: 

- wersja podstawowa 

 



v1.1: 

- dodano obsługę CV#8 

- usunięto błąd przywracania CV do ustawień fabrycznych, gdzie 

CV#126 nie przyjmowało wartości fabrycznych 

- usunięto błąd powodujący wyłączanie się świateł po krótkim 

zaniku zasilania przy jeździe w przód 

- usunięto błąd powodujący wyłączenie się silnika po krótkim 

zaniku zasilania przy jeździe w przód 

 

v1.2: 

 - usunięto błąd występujący przy programowaniu CV w trybie 

POM, po każdym uruchomieniu dekoder ignorował pierwszą 

próbę dostępu do zmiennych CV 

 

v1.3: 

- usunięto błąd powodujący błyskanie pantografu nawet gdy 

lokomotywa stoi 

 

v2.4: 

- poprawiono sprawność dekodera, dzięki czemu obwód 

drukowany się mniej grzeje 

- zastosowano wbudowany mały UPS 

- wyprowadzono wyjście na zewnętrzny duży UPS 

- polepszono rozdzielczość zadawania prędkości dla najniższych 

kroków DCC 

- polepszono rozdzielczość zadawania prędkości w trybie 

manewrowym 

- polepszono algorytm kompensacji obciążenia umożliwiając 

pracę przy najniższych prędkościach, zyskując większą moc oraz 

stabilność przy dużych obciążeniach 

- zmieniono zakres nastaw CV#2 na 1-40 

- zmieniono wartość fabryczną CV#5 na 80 i zakres na 40-100 

- zmieniono wartość fabryczną CV#6 na 40 i zakres na 40-100 

- zmieniono wartość fabryczną CV#48 na 96 

- zmieniono wartość fabryczną CV#49 na 96 


