
μBoost1

Miniaturowy nadajnik i programator dekoderów DCC (“booster”).
Mikrobooster jest częścią systemu sterowania cyfrowego modeli kolejowych w standardzie DCC. 
μBoost1 umożliwia:

• Sterowanie małym systemem DCC (jeden skład oświetlony albo dwie lokomotywy ze 
składami nieoświetlonymi, kilka urządzeń o nieciągłym poborze prądu – zwrotnice, 
semafory)

• Programowanie dekoderów w wydzielonym obwodzie elektrycznym.
Urządzenie zawiera:

• Obwód zasilający złożony z prostownika i filtra pojemnościowego, zabezpieczony 
bezpiecznikiem wielokrotnym (polisilikonowym).

• Izolowany galwanicznie od strony sterowania wzmacniacz mocy, dostarczający sygnał DCC 
do torów.

• Izolowany galwanicznie detektor potwierdzenia, używany przy programowaniu dekoderów.
Mikrobooster jest sterowany poprzez port szeregowy RS232C komputera PC. Przebieg sterujący 
DCC jest generowany przez program działający na komputerze PC, taki jak np.

• serwer SRCP DDL lub  DDW(http://home.snafu.de/mgrafe/server.htm) – do sterowania 
makietą,

• ProLok (http://www.tt.borrmanns.de) – do programowania dekoderów.
Urządzenie nie nadaje się do sterowania lokomotywami o dużym poborze prądu, ani do sterowania 
dużymi makietami. Służy ono przede wszystkim do rozpoczęcia przygody z DCC, testowania 
urządzeń z dekoderami DCC, sterowania małymi makietami (typu “półka”) oraz do programowania 
dekoderów. W tym ostatnim zastosowaniu, wraz z programem ProLok, jest ono bardziej elastyczne 
i wygodniejsze w użyciu od większości systemów firmowych.
Urządzenie zostało przetestowane z programami DDW+GBBkolejka oraz ProLok.

Połączenia

Sterowanie z komputera
Urządzenie jest wyposażone w dwa złącza: 9-stykowe gniazdo DB9 oraz 6-stykowy zacisk. 
Gniazdo DB9 służy do połączenia komputera PC z mikroboosterem. Do połączenia należy użyć 
kabla “1:1” z gniazdem od strony komputera i wtykiem od strony urządzenia. Jeśli miejsce na to 
pozwala, można wtyk urządzenia włożyć bezpośrednio w gniazdo w obudowie komputera PC, bez 
użycia kabla. W przypadku nowych komputerów PC, a zwłaszcza komputerów przenośnych, może 
okazać się, że komputer nie ma interfejsu RS232C. W takiej sytuacji można użyć “przejściówki” 
USB-RS232C, podłączając mikrobooster do przejściówki bezpośrednio lub za pomocą kabla.
Uwaga: Z powodu konstrukcji większości „przejściówek” USB-RS232C nie są one w stanie 
przekazywać do komputera sygnału potwierdzenia, co uniemożliwia programowanie dekoderów.
Obwód zasilania i wyjścia DCC są całkowicie odizolowane galwanicznie od komputera PC. 
Umożliwia to praktycznie eliminację ryzyka uszkodzenia komputera wskutek niespodziewanych 
połączeń mas i przebić elektrycznych.

Zasilanie
Urządzenie jest zasilane z zasilacza dostarczającego prądu przemiennego lub stałego, o napięciu 
wyjściowym ok. 16V. Może to być typowy zasilacz “kolejkowy” używany do zasilania pociągów 
(prąd stały) lub urządzeń (prąd przemienny). Wyjście zasilacza należy dołączyć do dwóch zacisków 
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u dołu płytki mikroboostera, oznaczonych napisem PwrIn na dolnej stronie płytki.
Nominalne napięcie w systemie DCC wynosi 14.4V. Spadki napięcia w urządzeniu mają łączną 
wartość ok. 3V. W przypadku dysponowania zasilaczem regulowanym należy ustawić wartość 
napięcia zasilania w taki sposób, aby przy braku sterowania z komputera i obciążeniu wyjścia DCC 
odbiornikiem (np. lokomotywą działającą na prąd stały), wartość napięcia na wyjściu DCC mieściła 
się w zakresie 14.4..16V.

Sterowanie lokomotyw i urządzeń
Do sterowania makiety służy wyjście DCCOut, w postaci dwóch zacisków u góry płytki.
Uwaga: przy braku sterowania z komputera PC na wyjściu DCC jest obecny prąd stały. 
Lokomotywy z dekoderami DCC, w których nie zablokowano funkcji “konwersji” (CV29) będą w 
tej sytuacji jechały z pełną prędkością. Przed włączeniem zasilania należy uruchomić na PC 
oprogramowanie dostarczające sygnał DCC do mikroboostera.

Programowanie dekoderów
Do programowania dekoderów służy wyjście ProgOut – dwa zaciski pośrodku płytki. Sygnał na 
tym wyjściu jest identyczny z sygnałem na wyjściu DCCOut, ale przechodzi on przez układ 
wykrywania potwierdzenia. Do programowania dekodera w lokomotywie należy umieścić 
lokomotywę na torze zasilanym z wyjścia ProgOut.
W czasie programowania należy odłączyć od boostera wszelkie inne urządzenia DCC poza 
programowanym dekoderem. W przeciwnym razie dekodery tych urządzeń zostaną 
zaprogramowane identycznie jak dekoder dołączony do wyjścia ProgOut.

Sygnalizacja stanu
Do sygnalizacji działania urządzenia służą trzy dwukierunkowe, dwukolorowe diody LED.

• Dioda “In” przy złączu RS232C monitoruje sygnał DCC z komputera. W czasie normalnej 
pracy powinna ona migotać naprzemiennie światłem czerwonym i zielonym. Świecenie 
kolorem czerwonym oznacza brak sygnału DCC z komputera.

• Dioda “Ack” przy złączu RS232C monitoruje sygnał potwierdzenia. W czasie 
programowania dekodera dioda powinna świecić słabym czerwonym światłem, rozjaśniając 
się w chwili potwierdzenia.

• Dioda “Out” przy wyjściu DCC monitoruje sygnał DCC dostarczany do torów. Podczas 
normalnej pracy powinna ona migotać tak samo, jak dioda “In”.

Brak świecenia diody Out oznacza najczęściej brak zasilania lub wyłączenie zasilania wskutek 
zadziałania bezpiecznika polisilikonowego. Bezpiecznik ten samoczynnie załączy obwód 
wyjściowy po kilkudziesięciu sekundach, o ile zwarcie zostało usunięte. W przypadku zadziałania 
zabezpieczenia układu wzmacniacza, dioda Out albo nie będzie świeciła, albo będzie migotać tylko 
jednym kolorem. Podobnie jak w przypadku bezpiecznika, należy wówczas usunąć przyczynę 
zwarcia lub przeciążenia i odczekać kilkadziesiąt sekund. Świecenie diody Out jednym kolorem bez 
obciążenia, w stanie zimnym, gdy dioda In migocze dwoma kolorami, oznacza trwałe uszkodzenie 
układu wzmacniacza. W takim przypadku należy wymienić układ wzmacniacza, umieszczony w 8-
nóżkowej podstawce w pobliżu złącza, na inny układ tego samego typu – L2722, produkcji ST 
Microelectronics.

Dane techniczne
Napięcie zasilania – nominalne: 16V, maksymalne: 20V.

Natężenie prądu wyjściowego – ciągłe: 0.5A, chwilowe: 1A.
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Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe na wyjściu (1A), termiczne stopnia mocy, 
przeciwprzeciążeniowe na wejściu (1.1A).

Wymiary: 30×50×25 mm
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