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N modulvest - Elektronik ABC

• Del 1 – DCC 

• Del 2 – Loco-net

• Del 3 – hvad er der behov for?



Analog kørestrøm

• Märklin: Skinnerne forsynes med vekselstrøm 4-16v, og ved at regulere 

spændingen ændres hastigheden på lokomotivet. Retningskift sker ved en 

chokspænding med 24v og perfektomskifter i lokomotivet.

• 2 skinnedrift: Skinnerne forsynes med jævnstrøm 2-12v, og ved at regulere 

spændingen ændres hastigheden på lokomotivet. Retningskift sker ved at bytte om 

på + og -.

Begrænsninger

-For at køre med flere tog skal anlægget 

deles op i strøm sektioner

-front/slut lys samt vognbelysning skifter 

lysstyrke efter hastigheden.

-lyd er ikke mulig



DCC – Digital kørestrøm

• En Command Controller lægger et signal ovenpå jævnstrømmen og derved ændres kørestrømmen 

til en slags vekselstrøm. Vekselstrøm følger er en sinus kurve, hvor DCC vil være jævnstrøm hvor der 

lagt en variation i spændingen og frekvens ovenpå.

• DCC signalet bliver lavet i Command controlleren (Intellibox) og er En-vejs kommunikation. 



DCC – lokomotiv decoder

• Hver lokomotiv dekoder har en hukommelse, hvor der 
er lagret informationer. For at holde styr på 
hukommelsen er den delt in CV adresser (configuration 
variable). 

• En kommando kan forsimplet se sådan ud:
– Hastighedshjulet drejes på intelliboxen, lokomotiv adresse 

1234 ændre hastighed fra 100 til 10. 

– Dekoderen tjekker om beskeden er til den ved at sammenligne 
signalet med CV01, 

– Hvis ja, så bruger dekoderen informationerne gemt CV 04 for 
opbremsning 

– Derved starter hastigheds ændringen til motoren. 

– Nu kører lokomotivet med hastigheden 10.

• Motoren modtager ”jævnstrøm” der er bidt i stykker, 14, 
28 eller 128 bider bliver strømmen opdelt i. (speed 
steps)

• Lokomotiv dekoderen passer sig selv indtil næste 
kommando/signal. DVS lokomotivet stopper først når 
den får STOP kommando.

• Nødstop fjerner alt kørestrøm, og alt slukkes.



Det der skal huskes

• DCC – Digital Command Control – I daglig tale digital kørestrøm

• Lokomotiver har dekoder der oversætter DCC signalet fra Command 

Control (Intelliboxen) til lokomotivet.

• Spørgsmål?

• Del 2 omhandler
– Loco-net

– Booster

– Håndcontroller

– ledninger



N-Modulvest - Elektronik ABC

• Del 1 – DCC 
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• Del 3 – hvad er der behov for?



Loconet

– Loconettet er opfundet et Digitrax og er en 

standard for netværk. Loconettet benyttes til 

kommunikation til command station (f.eks. 

Intellibox) 

– Loconet er af samme type som Ethernet. Når der 

er plads på loconettet kan den sendes en besked.



Loconet på modulerne

Station

BOOSTER

Lige modul Station

Signatur

Sort ledning: Loconet

rød/brun ledning: DCC

FRED

OK

Typiske håndkontroller

UT4

OK

Multimaus

FARLIG



Loconet begrænsninger

– Maks lednings afstand ca. 600 meter

– Antal af udstyr tilsluttet ca. 20-40. Anbefalet maks. 20 håndcontroller.

Repeater:

- Opdeler Loconettet i 2, bestyttet og

ikke beskyttet.

- Forsyner loconettet med spænding så

600 meter fra repeater bliver maks. 

ledningslængden.

Beskyttet net

Signatur:

Sort ledning: Loconet

Blå ledning: Loconet beskyttet

rød/brun ledning: DCC



Loconet kabler

– Det er vigtigt at bruge kabler der ikke er snoet. 

DVS. telefonkabel frarådes.


