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Abstrakt
Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda je možné pomocí Rasbperry Pi ovládat modelové
kolejiště. Dalším vedlejším cílem je vytvořit minimální ucelený systém pro ovládání jed-
noduchého kolejiště s použitím nespecializovaného vybavení dostupného běžnému uživateli
s přihlédnutím k možnosti ovládat tento systém pomocí chytrých telefonů či tabletů. Vý-
sledkem je systém implementovaný v jazycích C++ a Python 3, využívající Arduino Motor
Shield R3 s H-můstkem L298P.

Abstract
The goal of this bachelor’s thesis is to verify whether and how it is possible to control a model
railroad using Raspberry Pi. Another goal is to create a minimalistic model railroad control
system using non-specialized equipment available to ordinary user, taking into account the
possibility of controling this system using smartphones or tablets. The final result is the
system implemented in C++ and Python 3 languages using Arduino Motor Shield R3 with
H-bridge L298P.
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Kapitola 1

Úvod

Modelová kolejiště jsou koníčkem všech generací po více, než 50 let a za tuto dobu prošly,
stejně jako další technologie, velikým rozvojem. Od mechanického pohonu, přes střídavý
silnoproud a slaboproudé stejnosměrné napájení až po digitální ovládání modelových kole-
jišť. Pro modeláře nováčky je často nejjednodušší jezdit s jednou lokomotivou na analogově
ovládaném kolejišti, avšak už u dvou současně řízených lokomotiv se nováček setkává se
situacemi, kdy není schopen řídit nezávisle obě lokomotivy při zachování plynulosti jízdy,
se kterou se setkal při provozu jedné lokomotivy.

Bohužel přechod na digitální ovládání zpravidla není jednoduchý. Pokud chce uživatel
přejít na digitální ovládání, první s čím se setká je to, že jen do samotné stacionární techno-
logie, která umožní digitální ovládání, musí investovat nemalé částky. Pokud by chtěl navíc
uživatel ovládat toto kolejiště přes počítač, bude vystaven navíc ještě dalšímu problému,
kterým je sestavení a oživení celého propojení od kolejiště až k počítači a dále náročnou
konfigurací ovládacího softwaru, který je zpravidla velmi robustní, aby zvládal opravdu
velká kolejiště.

Modelová kolejiště jsou i mojí dlouholetou zálibou a rád zkouším dělat věci jinak, takže
touto prací jsem chtěl ověřit, zda bude možné takové malé modelové kolejiště ovládat pomocí
Raspberry Pi, jakožto mé oblíbené platformy. Toto ověření jsem chtěl udělat na systému,
který bude dostatečný pro ovládání malého kolejiště, ale který přitom bude sestavený z lev-
ných, snadno dostupných a nespecializovaných komponent. Obsahem této práce je tedy
takový systém, který bude pro běžného uživatele co nejlevnější a který bude uživatel scho-
pen dostat do provozuschopného stavu v co nejkratším čase.

V další kapitole hlouběji představím různé způsoby ovládání modelových kolejišť, jejich
vlastnosti a také představím principy a jednotlivé funkční bloky pro digitální ovládání
kolejiště. Taktéž zde představím existující implementace digitálního ovládání modelových
kolejišť přes počítač s využitím protokolu DCC, jejich srovnání a zajímavé myšlenky, které
autoři těchto projektů přinesli. Ve třetí kapitole je uveden protokol DCC, jeho principy,
vlastnosti a další podklady nutné pro správnou implementaci tohoto protokolu. Čtvrtá
kapitola se věnuje analýze možností a požadavků a také návrhu samotného systému. V páté
kapitole je zdokumentována implementace tohoto systému na platformě Raspberry Pi 3B,
hardwarové zapojení jednotlivých komponent, uživatelské rozhraní a také testování systému
a ověření vlastností, kterých systém dosahuje.
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Kapitola 2

Řízení modelových kolejišť

Modely vlaků jsou ve světě obdobně dlouho, jako vlaky samotné. První pohyblivé modely
lokomotiv vznikaly spolu s prvními parními lokomotivami, nejprve jako prototypy, později
i jako zajímavé dary pro bohatou šlechtu. V této kapitole krátce představím vývoj pohonu
modelových kolejšť a dále zde představím vývoj ovládání elektricky poháněných modelo-
vých kolejišť. Následně v této kapitole představím principy a hlavní komponenty digitálně
ovládaného kolejiště a poté uvedu některé existující realizace ovládání modelového kole-
jiště pomocí počítače. Tato kapitola obnáší jen výběr možností řízení modelových kolejišť
a rozhodně neslouží jako úplný soupis všech způsobů řízení.

První pohyblivé modely byly poháněné, stejně jako jejich originály, pomocí parního
stroje. Kolem roku 1847 začaly vznikat první modely vlaků poháněné pomocí hodinového
strojku a samotný rozmach modelové železnice začal v Anglii mezi roky 1850 a 1870. První
elektrická hračková železnice bya představena firmou Planck v roce 1882, ale rozmach elek-
tricky poháněných modelových železnic začal až roku 1904, kdy firma Märklin vyrobila
první elektricky poháněnou modelovou lokomotivu.

Již v roce 1891 uvedla na trh firma Märklin první stavebnici modelového kolejiště s vý-
hybkami, různými velikostmi kolejí, návěstími a dalším příslušenstvím. Roku 1894 byly
iniciovány první snahy výrobců o sjednocení měřítek jednotlivých modelů a příslušenství,
do té doby každý výrobce vyráběl modely v měřítku, které nejlépe vyhovovalo jejich tech-
nologickému řešení výroby.

První elektrická modelová kolejiště byla původně poháněna na střídavý proud mezi
35 a 60 V, což bylo bezpečnější, než parní stroj s otevřeným ohněm, ale stále to nebylo
zcela bezpečné. Proto se výrobci začali snažit o snížení napájecího napětí. V roce 1926
začala firma Märklin vyrábět železnice na střídavé napětí 20 V a v roce 1928 zavedla firma
Bing střídavé napětí 18 V. Roku 1930 již na trhu byly modelová kolejiště o stejnosměrném
napájecím napětí. [24]

2.1 Blokové řízení modelových kolejišť
V oblasti elektrických modelových kolejišť bylo vyvinuto mnoho způsobů řízení souprav na
těchto kolejištích. Předchůdcem digitálního řízení modelových železnic bylo řízení blokové,
nebo také úsekové. Kolejiště bylo rozděleno do bloků, z nichž jednotlivé bloky od sebe
byly galvanicky odděleny a do kolejí bylo zavedeno napájecí stejnosměrné napětí. Napájecí
vývody lokomotivy byly vyvedeny na kola lokomotivy a lokomotiva se ovládala zvýšením
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napětí mezi kolejemi. Směr jízdy byl ovládán polaritou napětí. Výhybky, návěstí a veškeré
další prvky bylo nutno napájet a ovládat samostatně. [23]

Obrázek 2.1: Schéma blokově řízeného kolejiště1

V případě větších kolejišť se musel brát zřetel na účinnosti motorů jednotlivých lokomo-
tiv – v případě rychlejší lokomotivy jedoucí na stejném bloku trati za lokomotivou pomalejší
se mohly stávat nehody, při přejezdu z jednoho bloku na druhý se skokově měnila rychlost,
pokud navazující bloky nebyly nastaveny na přesně stejné napětí a podobně. Pro malá ko-
lejiště s málo soupravami je toto však technologicky nejjedodušší řešení, neboť vyžaduje
jen napájecí zdroj a potenciometr pro ovládání napětí přiváděného do kolejiště a většina
výhybek se dá ovládat i manuálně. Již v této době výrobci vybavení pro modelová kolejiště
uveřejnili standard, který určoval napěťové charakteristiky napájení kolejiště, polaritu (pro
jízdu dopředu má na pravé kolejnici ve směru jízdy být pozitivní potenciál) a některé další
parametry kolejiště, mezi které patří například specifika i izolace podvozků. [22]

Řízení popsané výše se jmenuje polohové řízení (dle polohy potenciometru/páčky/jiného
ovládacího prvku). Pro zvýšení možností automatizace byly vytvořeny „řídící jednotky“.
Řídící jednotky jsou elektronické prvky pro dané segmenty, které se daly ovládat impulzně
– přivedením impulzu (např. krátkým stiskem tlačítka) na vstup. Tyto elektronické prvky
po přijetí impulzu nastavily určité hodnoty napájení na své výstupy a případně i poslaly
další impulzy do patřičných výhybek, a docílily tak průjezdu vlaku přes několik úseků. Při
výjezdu z daného řízeného úseku může vlak propojit koly kontakty v kolejnicích, čímž dá
řídící jednotce další impulz buď pro nastavení dalších částí trasy, nebo pro ukončení dané
trasy, tudíž může řídící jednotka nachystat trasu třeba do výchozího stavu.

Impulzní řízení může být více druhů. Za zcela manuální řízení považujeme řízení, kde
jediné impulzy do systému jsou z tlačítek řídícího panelu, kdy jedno tlačítko nastavuje
vlakovou cestu a druhé ji ruší. Zcela manuální řízení nemá žádnou zpětnou vazbu. Poloau-
tomatické řízení zahájí činnost pomocí impulzu generovaného stiskem tlačítka a ukončovací
impulz získá pomocí kontaktů v kolejišti od projíždějící lokomotivy. Automatické řízení
používá impulzy z „programové jednotky“, kterou ovládá program a není zde žádný vstup
od uživatele. Tento program může být částečně ovlivňován impulzy z kontaktů na kolejišti.
[23]

1Zdroj: Stárek, Z.: Modelová železnice: Od historie modelů po digitální ovládání kolejiště. (str. 85) [23]
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2.2 Digital Command Control
V důsledku tlaku na větší realističnost přišli výrobci modelových kolejišť s digitálním říze-
ním modelových kolejišť. Vzniklo tak opravdu velké množství standardů a variant. Některé
si jsou podobné, některé z nich vychází, a momentálně je jedno z nejrozšířenějších Digital
Command Control (DCC) [21], který se stal i standardem na poli digitálního řízení modelo-
vých železnic. Nad tímto standardem dozírá americká National Model Railroad Association,
Inc. [21] Tento protokol je hlouběji rozebrán v kapitole 3 na straně 14.

V systému DCC je použito dvouvodičové komunikace střídáním polarity napájecího na-
pětí. Každý paket nese adresu cílového zařízení (dekodéru), a pak jeden, nebo více příkazů.
Tento způsob má oproti dříve jmenovanému mnoho výhod, zejména možnost ovládat kaž-
dou soupravu zvlášť, možnost ovládat nejen jízdu soupravy, ale třeba i světelné a zvukové
efekty či možnost ovládat i výhybky, návěstí, semafory, osvětlení apod. Naopak nevýhoda je
vyšší technologická náročnost, protože oproti blokovému řízení jsou třeba i další hardwarové
komponenty.

Obrázek 2.2: Zapojení komponent v digitálně řízeném kolejišti pomocí ovladače

Obrázek 2.3: Zapojení komponent v digitálně řízeném kolejišti pomocí počítače

∙ DCC centrála, nebo také jen centrála, je elektronické zařízení, které překládá pří-
kazy z připojených ovladačů do datových paketů pro dekodéry. Zpavidla je součástí
tohoto zařízení i varianta zesilovače (viz níže) – které dodává do kolejiště napájení –
které zároveň nese i datovou informaci přeložených příkazů. Dále je přes toto zařízení
obvykle možné programovat adresy dekodérů a další provozní parametry (konfigurační
proměnné – „configuration variables“, nebo zkráceně CV [18]) na „programovací“ ko-
leji (krátká kolej nezapojená do hlavního kolejiště zpravidla používána pro testovací
účely).
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∙ Ovladač kolejiště je zařízení s jehož pomocí je možné ovládat veškerý pohyb na kole-
jišti. Většinou jsou tyto ovladače ruční, pro manuální ovládání, ale existují i ovladače,
které lze připojit k počítači zpravidla pomocí USB. Nejrozšířenější způsob připojení
ovladače k DCC centrále je přes rozhraní XpressNET, nebo LocoNet. [12] Centrála
je zpravidla kompatibilní jen s jedním způsobem připojení ovladače.

∙ Dekodér příkazů je zařízení, které přes kolejiště přijímá příkazy od centrály. V pří-
padě dekodéru ve vozech toto obnáší ovládání rychlosti, směru pohybu a světelných
a zvukových efektů na voze. V případě dekodérů stacionárních toto obnáší přepínání
výhybek, návěstí, světel a podobně.

∙ Zpětná vazba je způsob, pomocí kterého je DCC centrála schopna zjišťovat, kde se
nachází lokomotivy. Většinou se sestává ze senzorů, které detekují přítomnost vlaku
v daném segmentu kolejiště. Velmi rozšířenou varianotu připojení senzorů k centrále
je pomocí rozhraní S88. Jeden ze způsobů detekování přítomnosti vlaku je pomocí
měření odběru proudu v daném úseku. Další možné varianty jsou pomocí kolejových
kontaktů, nebo různých optických závor, třeba pomocí infračerveného senzoru.

∙ Zesilovač nahrazuje napájení jednotlivých segmentů kolejišť u rozsáhlejších modelo-
vých kolejišť, které mají větší spotřebu, než je schopna poskytnout samotná centrála.
Do zesilovačů vede z centrály jen ovládací signál, který zesilovač dále namoduluje na
napájecí napětí, které dodává.

V další části představím protokol XpressNET, což je jeden z protokolů, kterými může
komunikovat ovladač kolejiště s DCC centrálou.

2.2.1 XpressNET

Jeden z protokolů, kterým komunikuje ovladač kolejiště s DCC centrálou. Jako přenosová
vrstva byl použit RS-485 s rychlostí 62500 baud. [12] Centrála slouží jako „master“ a jed-
notlivé ovladače jsou „slave“ zařízení. Používá 9bit komunikaci, kde poslední bit slouží
k označení volacího znaku (STX). Tento protokol vyvinula a udržuje německá firma Lenz
Elektronik GMBH. [3]

Pro ovládání centrály počítačem se jako ovladače kolejiště užívají USB převodníky, pře-
vádějící pokyny přijaté přes USB do protokolu, kterému rozumí patřičná DCC centrála.
Příkladem takového zařízení je LI-USB, což je zařízení s FTDI převodníkem z USB a mik-
ročipem, které reálně komunikuje přes RS-485 s DCC centrálou. Dle specifikace je přenosová
rychlost komunikace (baud rate) s LI-USB vždy 57600 bitů za sekundu s 8 datovými bity,
1 startovním bitem, 1 stop bitem a bez parity bitu.

Každý příkaz musí začínat sekvencí 0xFF 0xFE. Jako odpověď budou buď očekávaná
data, nějaká z chybových hlášek, nebo všeobecná zpráva potvrzující úspěšné přijetí pří-
kazu(0xFF 0xFE 0x01 0x04 0x05). V programovacím režimu může čekání na odpověď trvat
až minutu. Dokud nepřijde odpověď nebo nevyprší časový limit, ovladač nesmí odeslat další
příkaz. Časový limit je v normálním režimu 5 vteřin a v programovacím režimu 1,5 min.

2.3 Ovládání pomocí WiFi
S rozmachem internetu věcí a WiFi technologií vzniká nový standard pro řízení modelových
železnic ve formě Direct WiFi Control (DWiC). Zde se jako ovladač používá libovolné WiFi
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zařízení a ovládací pokyny jdou přes bezdrátovou technologii WiFi. Z kolejiště si lokomotiva
bere pouze napájení, které si případně sama usměrní, čímž je kompatibilní s DCC, či jiným
digitálním standardem používající signál modulovaný na napájecím napětí kolejiště.

Dle specifikace má každá lokomotiva svůj webový server, který poskytuje stránku po-
mocí které se daná lokomotiva ovládá. Tento standard však ještě není úplně dopracován
a stále se ještě řeší, jaká by vlastně měla být správná topologie wifi sítě a jak například
poslat všem lokomotivám příkaz „vše zastavit“, jelikož HTTP nepodporuje broadcast zpráv
a podobně. [1]

Obrázek 2.4: Snímek obrazovky programu Model Railroad Automation2

2.4 Existující realizace ovládání DCC centrály přes USB
Jak jsem již předestřel dříve, k DCC centrálám existují ovladače kolejiště s USB rozhraním
a také existují implementace pro počítače, které umožňují digitální řízení kolejišť pomocí
těchto rozhraní. V této části představím některé tyto projekty a jejich vlastnosti. Pro zpra-
cování tohoto seznamu jsem jako seznam projektů využil patřičnou stránku na DCC Wiki.
[2] Informace o daných projektech jsem pak převážně čerpal přímo z internetových stránek
těchto projektů.

2.4.1 Volně použitelné programy

V této části jsou uvedeny programy, které jsou buď s otevřenými zdrojovými kódy (tzv.
open-source), nebo mají takovou licenci, která umožňuje uživatelům bezplatné použití
těchto programů.

2Zdroj: https://www.perecli.com/rrauto/Images/ScreenFull.png
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Model Railroad Automation

Model Railroad Automation je software podporující striktně LocoNet a běžící pouze na Win-
dows. Umožňuje skriptování pro zvýšení možnosti automatizace a také možnost ovládat ko-
lejiště manuálně. Také umožňuje programování dekodérů, editaci rozložení trati a umožňuje
nadefinovat v rámci kolejiště trasy. Tento software lze ovládat i přes internetový prohlížeč.
[14]

JMRI

Obrázek 2.5: Snímek obrazovky programu JMRI3

JMRI je multiplatformní open-source projekt napsaný v Javě, který podporuje širokou
škálu komunikačních protokolů s DCC centrálou. Skládá se z mnoha programů, které na-
příklad umožňují manuálně ovládat kolejiště, plánovat jízdní řády pro automatický provoz,
editovat rozložení kolejiště, programovat dekodéry a jiných..

V rámci programování dekodérů si JMRI samo ukládá informace od uživatele o patřičné
lokomotivě, takže například přidělenou DCC adresu si uživatel nemusí pamatovat. JMRI
umožňuje nadefinovat v rámci kolejiště trasy, a při zadání příkazu o nastavení trasy JMRI
samo nastaví všechny patřičné výhybky. JMRI navíc umožňuje ovládání přes internetový
prohlížeč, nebo přes aplikaci pro chytré telefony. [7]

3Zdroj: http://quaker-valley.com/CTC/JMRI%20Panel%20Tutorial.gif
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Obrázek 2.6: Snímek obrazovky programu Rocrail4

Rocrail

Rocrail je software podporujici širokou škálu protokolů pro komunikaci s DCC centrálou.
Běží na Linuxu, Windows, Apple macOS a Raspberry Pi. Umožňuje uživateli ovládat kole-
jiště manuálně, ale taktéž podporuje možnost automaticlého provozu kolejiště. Přes tento
software je možné programovat dekodéry a při programování si ukládá informace o pro-
gramovaných lokomotivách. V rámci tohoto software je editor rozložení trati a je možné
nadefinovat vlastní trasy. Rocrail umožňuje ovládání přes webový prohlížeč, nebo přes apli-
kaci andRoc pro Android. Taktéž umožňuje připojit více různých nezávislých DCC centrál
současně v rámci jednoho kolejiště. [26]

Projekt Rocrail přišel s protokolem DCC232, což je protokol vystavěný na bázi protokolu
DCC od NMRA (viz kapitola 2.2 na straně 6) se kterým však není zcela kompatibilní
kvůli limitaci RS-232. Elektronicky je tento protokol kompatibilní, vyřazuje potřebu DCC
centrály, ale vyžaduje zesilovač ORD-3 [25], který má RS-232 rozhraní. Jako DCC centrála
pak působí samotný ovládací software. Knihovna pro tento protokol je uzavřena jen pro
projekt Rocrail a není dostupná pod veřejnou licencí.

A-Track

Projekt A-Track byl původně vyvíjen pro počítače Atari, nyní běží pouze na Windows.
Pro ovládání kolejiště je vyžadován některý z konkrétních produktů NCE. Tento produkt
je zdarma k instalaci, ale nemá volné zdrojové kódy. [10] Tento software umožňuje progra-
mování dekodérů a při programování si ukládá informace o lokomotivách. V rámci tohoto
software je možné editovat rozložení trati.

4Zdroj: https://wiki.rocrail.net/lib/exe/detail.php?id=plan-f%3Aplan-f-en&cache=cache&media=plan-
f:plan-f-extra.png
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Obrázek 2.7: Schéma možného zapojení programu A-track5

A-Track slouží hlavně jako doplněk ovládání kolejiště pomocí ovladače, takže umožňuje
přístup ke všem prvkům kolejiště a dokáže přidělit lokomotivy k daným ovladačům kolejiště.
Samotné ovládání lokomotiv pak probíhá přes ruční ovladače, nikoliv přes počítač. [11]

2.4.2 Komerční software

V této části jsou uvedeny programy, jejichž plnou verzi může uživatel bez omezení legálně
užívat pouze za peněžní poplatek.

Big Bear DCC Rail Controller

Big Bear DCC Rail Controller je komerční produkt běžící pouze na Windows, který umož-
ňuje manuální ovládání kolejiště. Podporuje mnoho různých protokolů pro komunikaci
s DCC centrálou. Tento projekt má k sobě kromě ovládacího softwaru i software pro editaci
rozložení trati, umožňuje automatizovaný provoz kolejiště, programování dekodérů a při
programování dekodérů si ukládá informace o těchto lokomotivách. Umožňuje editovat roz-
ložení trati a také umožňuje nadefinovat vlastní trasy. Poskytuje testovací verzi pro dvě
lokomotivy, nejlevnější placená verze umožňuje ovládání až sedmi lokomotiv. [8] Tento pro-
jekt podporuje XpressNET, LocoNet, NCE Power Pro a další protokoly ovládání DCC
centrály. [4]

CTI Model Railroad Computer Control

Model Railroad Computer Control je primárně hardwarový projekt od firmy CTI Electro-
nics, který poskytuje technologii pro ovládání a sledování blokově řízeného, stejnosměrně
napájeného modelového kolejiště. Softwarová část tohoto projektu běží pouze na Windows
a kromě ovládání hardwaru od CTI pro řízení analogového kolejiště umožňuje i řízení DCC

5Zdroj: https://www.a-train-systems.co.uk/atrack_files/PowerProSetUp.png

11



Obrázek 2.8: Snímek obrazovky programu Big Bear DCC Rail Controller6

centrály pomocí mnoha různých protokolů. Pro digitální řízení stačí patřičný ovladač kole-
jiště s USB, nebo seriovým rozhraním. Pro manuální digitální řízení je třeba použít ruční
ovladač kolejiště připojený k centrále, tento software je primárně určen pro automatický
provoz. [5] Dále tento software podporuje tvorbu skriptů pro jednotlivé lokomotivy v jazyce
podobném jazyku BASIC. [6]

Obrázek 2.9: Snímek obrazovky programu CTI Model Railroad Computer Control7

6Zdroj: http://www.bigbearrail.com/mstmd/data/images1/screenshot_-_showing_trackroute.jpg
7Zdroj: http://cti-electronics.com/screenshot.jpg
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2.5 Existující realizace ovládání kolejiště s vlastní DCC cen-
trálou

Stejně jako jsou programy ovládající DCC centrálu přes USB ovladač kolejistě jsou i pro-
jekty, které DCC centrálu zcela nahrazují a generují DCC signál přímo.

DCC++

Projekt DCC++ je open-source projekt postaven na open-hardware platformě Arduino
UNO či Arduino MEGA, umožňující vyrobit si vlastní DCC ovládací systém z relativně
levných a dostupných komponent. Jako DCC Centrála slouží Arduino UNO, nebo MEGA
s Arduino Motor Shield R3 postaveném na H-můstku L298P. Alternativně lze použít Pololu
Dual MC33926 Motor Shield. Ovládání centrály je pomocí sériového rozhraní přes USB.
Druhou částí projektu je program napsaný v Java frameworku Processing. Tento program
umožňuje tvorbu rozvržení kolejiště, programování dekodérů na programovací koleji a ovlá-
dání dekodérů lokomotiv a výhybek na hlavním kolejišti. [9]

Obrázek 2.10: DCC centrála projektu DCC++8

Rocrail DCC232

DCC232 je knihovna vytvořená v rámci projektu Rocrail s možností generovat signál DCC
pomocí Sériového rozhraní RS-232, připojeného k zesilovači ORD3. [25] Tento zesilovač,
oproti ostatním zesilovačům má rozhraní RS-232, které je napojeno přímo na budící obvody,
které dodávají napájení do kolejiště. Nevýhodou je, že tento projekt není zcela kompatibilní
s protokolem DCC a také není kompatibilní se všemy převodníky USB-RS232.

8Zdroj: https://gregw66.files.wordpress.com/2017/05/dcc_pp.pdf
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Kapitola 3

Protokol DCC

Tato kapitola se věnuje protokolu DCC (Digital Command Control), což je protokol pro
ovládání dekodérů povelů z DCC centrály. V první části kapitoly jsou uvedeny jsou uvedeny
základní principy komunikace, elektrické charakteristiky komunikace a časování signálů.
Další část se věnuje samotným paketům a pravidly pro jejich sestavování a odesílání. Dále
je zde uvedeny zevrubný přehled většiny instrukcí, které pakety mohou nést. Na konci této
kapitoly jsou uvedeny pravidla pro předcházení chybám.

Protokol DCC je dvouvodičový poloduplexní komunikační protokol mezi DCC centrálou
a digitálními dekodéry. Této komunikace je docíleno pomocí vysílání série bitů, které kódují
instrukce. Tyto bitové streamy jsou označeny jako pakety. [15]

V této kapitole budou uvedeny hlavně informace relevantní pro DCC centrálu, která
neumožňuje příjem paketů od dekodérů. Veškeré informace v této kapitole byly čerpány
z NMRA DCC standardů S-9.1 [15], S-9.2 [16], S-9.2.1 [17], S-9.2.2 [18], S-9.2.3 [19] a S-
9.2.4 [20].

3.1 Kódování bitů
Kódování jednotlivých bitů probíhá změnou polarity mezi kolejemi, kde vždy na jednu
z kolejí je přivedeno napájecí napětí a druhá kolej je připojena k zemi napájecího zdroje.
Napájecí napětí se mezi jednotlivými měřítky modelových kolejišť liší, ale typicky se jedná
o napájení mezi 12V a 18V[25] v závislosti právě na měřítku modelového kolejiště (12 V
pro měřítko N, 15 V pro TT, H0, S a 0, a 18 V pro větší měřítka).

Bit 1 je definován jako soubor dvou pulzů (každý na jedné koleji) o souhrnné délce
116 mikrosekund, kde první i druhá část má stejnou časovou délku, která by měla být
58 mikrosekund. NMRA zavedla do standardu i tolerance, které tvrdí, že DCC centrála má
generovat bity, jejichž každá část by měla mít délku mezi 55 a 61 mikrosekundami a rozdíl
délek první a druhé části paketu by neměl být více, než 3 mikrosekundy. Dekodéry mají
být ještě trochu benevolentnější a to tím, že mají jako platný akceptovat bit, jehož první
i druhá část mají délku mezi 52 a 64 mikrosekundami a zároveň jejich rozdíl není větší, než
6 mikrosekund.

Bit 0 je definován jako soubor dvou pulzů (každý na jedné koleji) o souhrnné délce
menší, než 12000 mikrosekund, kde první i druhá část má stejnou časovou délku větší, než
100 mikrosekund. Dle standardu NMRA mají DCC centrály generovat bity, kde délka první
a druhé části je mezi 95 a 9900 mikrosekundami. Dekodéry dle standardu musí jako platný
akceptovat bit, jehož první i druhá část má mezi 90 a 10000 mikrosekundami a zároveň rozdíl
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první a druhé části není větší, než 6 mikrosekund. Pro oba bity platí, že stejnosměrná složka
napájecího napětí by měla být v rámci jednoho bitu nulová. V opačném případě hrozí, že
se některé dekodéry přepnou do analogového režimu a nebudou akceptovat DCC řízení.

Obrázek 3.1: Kódování bitů v DCC protokolu1

3.2 Formát paketu a frekvence odesílání
Každý platný paket se musí sestávat z několika částí s přesně specifikovanou syntaxí. Pokud
paket nesplňuje všechny podmínky, aby byl platný, nesmí dekodér na informace předané
uvnitř takovéhoto paketu brát žádný zřetel. Každý paket musí začínat preambulí, což je
sekvence „1“ bitů. NMRA standard praví, že DCC centrála musí vyslat v rámci preambule
alespoň 14 platných bitů 1. Dekodéry nesmí akceptovat žádný paket, který má méně, než
10 platných 1 bitů a zároveň musí akceptovat paket jako platný, pokud zachytí alespoň 12
platných bitů.

Po preambuli následují datové byty, každý uvozen jedním startovním bitem, což je bit
s hodnotou 0, po kterém následuje 1 byte datové informace. V každém bytu je nejvíce
vpravo nejméně významný bit (LSB).

Prvním datovým bytem (uvozeným startovním bitem, který je zároveň startovním bitem
paketu) je adresní byte. Tento byte je určen k tomu, aby nesl adresu dekodéru, pro který
je daný paket určen. V případě, že vysílaný paket je typu „broadcast“, jsou všechny bity
tohoto bytu rovné nule. Pro „IDLE“ paket, což je paket, na který žádný dekodér nereaguje,
jsou všechny bity adresy rovné 1.

Po adresním bytu následuje startovní bit datového bytu, který následuje datový byte.
Tento byte nese samotnou instrukci, kterou má dekodér provést. Tato instrukce může mít
jeden až tři datové byty (každý se svým startovním bitem).

Posledním datovým bytem je byte pro detekci chyb. DCC centrála vypočítá tento byte
pomocí logické funkce XOR všech datových bytů (adresního a instrukčních). Pokud tento
součet neodpovídá datům, pokládá se celý paket za neplatný.

Na konci paketu následuje ještě ukončovací bit paketu, což je bit s hodnotou 1. Tento
bit se může počítat za platný bit preambule dalšího DCC paketu.

Dle standardu by měly pakety pro dekodéry být odesílány tak často, jak je to jen možné.
Ovšem mezi jednotlivými pakety pro stejný dekodér (dekodér se stejnou adresou) musí být
rozestup mezi minimálně 5 milisekund. Důvod k tomuto je, že starší dekodéry s adresou
v rozsahu 112-127 mohou takovéto pakety interpretovat jako pakety servisního režimu.

1Zdroj: NMRA DCC standard S-9.1 (str. 1) [15]
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Obrázek 3.2: Struktura DCC paketu2

3.3 Základní pakety
Základními pakety se rozumí minimální ucelený blok DCC paketů uvedených ve standardu
S-9.2, který zpravidla má 3 byty (adresní byte, instrukční byte a byte detekce chyb). Tyto
pakety umožňují základní ovládání multifunkčních dekodérů s adresami do 127 (tzn. s max.
7 bitovou adresou).

Nejběžnější z těchto paketů je „rychlost a směr“. Tento paket obsahuje adresní bit s ad-
resou cílového dekodéru v lokomotivě, dále pak instrukční byte a byte pro detekci chyb.
Instrukční byte je ve formátu 01DCSSSS, kde D značí směr jízdy – hodnota 1 pro pohyb
dopředu a hodnota 0 pro pohyb vzad. Bit C je nejméně důležitý bit rychlosti. Tento bit se
v rámci zpětné kompatibility může použít k ovládání předního světlometu. Bity SSSS určují
rychlost, jakou se má lokomotiva pohybovat. K dispozici je v tomto paketu 28 rychlostních
stupňů, dva „STOP“ pakety (SSSS je rovné 0, C je libovolné) a dále pak „E-STOP“ pakety
(SSSS = 0001, C je libovolné). Zde je dobré upozornit na to, že lokomotiva mění rychlost
plynule, takže jak rozjezd, tak brždění simuluje skutečnou lokomotivu. V případě nutnosti
okamžitě zastavit se používá „E-STOP“, po jehož přijetí dekodér okamžitě přeruší napájení
motoru a lokomotiva okamžitě zastaví.

Kromě paketů „rychlost a směr“ je mezi základnimi pakety definován i paket „IDLE“,
což je paket, jehož adresní byte obsahuje samé bity s hodnotou 1 a datový byte samé bity
s hodnotou 0. Byte pro detekci chyb může být vypočítáván, ale vzhledem k algoritmu vý-
počtu bude tento byte obsahovat samé bity s hodnotou 1. Tento paket se využívá zpravidla
k tomu, aby byly neustále vysílány platné pakety do kolejiště, ale žádný dekodér nebyl
ovlivněn. Žádný dekodér na tento paket nesmí reagovat a měl by se chovat, jako by šlo
o paket pro jiný dekodér.

Dalším paketem, který se řadí mezi základní pakety je „RESET“. Tento paket má
všechny tři byty (adresní, instrukční i byte pro detekci chyb) rovné nule. Všechny deko-
déry mají po přijetí tohoto paketu smazat veškerou svoji dočasnou paměť (včetně informací
o rychlosti a směru) a mají se uvést do stavu, ve kterém by byly ihned po spuštění. Pokud
tento příkaz zachytí lokomotiva, která má nenulovou rychlost, okamžitě se zastaví (jako po
přijetí paketu rychlosti „E-STOP“).

Posledním paketem, který je ve standardu S-9.2 definován je „broadcast stop“. Tento
paket je variantou paketu „rychlost a směr“ s adresou dekodéru mající všechny bity rovné
0. V datovém bytu tohoto paketu může být pouze rychlost „STOP“ a „E-STOP“ dle spe-
cifikace výše. [16]

2Zdroj: NMRA DCC standard S-9.2 (str. 2) [16]

16



3.4 Rozšířené pakety
Toto rozšíření DCC standardu bylo vydáno, aby umožnilo realističtější provoz modelového
kolejiště. Pakety tohoto typu můžou mít mezi 3 a 6 datovými bajty oddělenými bitem
s hodnotou 0. Standard S-9.2.1 ustanovuje mimo jiné i rozsahy hodnot prvního adresního
bytu pro jednotlivé typy dekodérů. Kromě rozsahů adres v kapitole 3.3 přidávají ještě
rozsah adres pro základní dekodéry příslušenství s 9 bitovou adresou a rozšířené dekodéry
příslušenství s 11 bitovou adresou na binární hodnoty 128 až 191 včetně. Dále je vyhrazen
rozsah binárních hodnot 192 až 231 pro multifunkční dekodéry s 14 bitovou adresou. Zbylé
hodnoty jsou vyhrazeny pro budoucí využití a případné další rozšiřování DCC protokolu.

Broadcast pakety

Těmito pakety se rozumí veškeré instrukce vysílané pro všechny multifunkční dekodéry,
na broadcast adresu 0. Po adresním bytu následuje 1 až 3 instrukční byty a pak byte pro
detekci chyb. Všechny dekodéry by měly tuto instrukci ihned po přijetí vykonat, pokud
mohou, nebo ignorovat. Běžný případ užití tohoto paketu je simulovaná změna dne a noci
na modelovém kolejišti, kde se tímto pošle paket všem dekodérům s instrukcí „rozsvítit
světla“.

Instrukční pakety pro multifunkční dekodéry

Tímto paketem se rozumí paket pro dekodér s jednou konkrétní adresou menší, než 128.
Sestává se z preambule, jednoho až dvou adresních bytů, kde dva se použijí v případě adresy
dekodéru s 9 bitovou adresou, 11 bitovou adresou, nebo 14 bitovou adresou, kde první byte
musí být v patřičném rozsahu dle kapitoly 3.4, následují 1 až 3 instrukční byty a na konci
paketu je byte detekce chyb.

Instrukční byty jsou 1 až 3 datové byty, které nesou instrukci pro daný dekodér. Po-
kud dekodér podporuje více instrukcí v jednom paketu, pak musí být schopen tyto pakety
analyzovat tak, aby byl schopen rozpoznat, zda je byte novou instrukcí, nebo jen dalším
bytem instrukce předchozí. První 3 nejvýznamnější bity prvního instrukčního bytu kódují
typ instrukce, po nich následuje 5 bitů dat a případně jeden, nebo dva další datové byty.
V kapitole 3.3 je popsán typ instrukce „směr a rychlost jízdy“. Dále je zde definován typ
pro programování, nastavování, čtení a úprav konfiguračních proměnných a zároveň i pro
sdružování více dekodérů do jedné soupravy (například pro spřáhnutí více lokomotiv do
jedné vlakové soupravy) – což je děláno pomocí adresy soupravy (angl. „consist address“)
– pak dekodéry reagují na pakety směru a rychlosti jen pokud je to pro adresu soupravy,
nereagují na tyto pakety pro svoji vlastní základní adresu. Tento typ má první tři nejvý-
znamnější bity s hodnotou „000“. Jako jeden z příkazů tohoto typu je i „RESET“, který
byl popsán v kapitole 3.3.

Dalším typem jsou instrukce pokročilého ovládání, mající binární hodnotu tří nejvý-
znamnějších bitů prvního instrukčního bytu „001“, zbylých 5 bitů je určeno pro typ po-
kročilé instrukce. Po tomto bytu následuje minimálně jeden další datový byte obsahující
parametry daného příkazu. V jednom paketu může být pouze jedna instrukce pokročilého
ovládání. Mezi funkce, které tento typ nabízí patří jemnější ovládání rychlosti na 128 rych-
lostních stupních, omezení maximální rychlosti, kterou dekodér smí jet a ovládání analo-
gových funkcí (například hlasitost zvukových efektů). Ostatních 28 binárních hodnot je
vyhrazeno pro budoucí využití v rámci rozšiřování standardu.
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Další dvě skupiny typů jsou první a druhá skupina dekodérových funkcí, kde první
skupina ovládá pomocné funkce F1 až F4 a funkci FL (což je funkce, která ovládá přední
světlomet) a druhá skupina ovládá funkce F5 až F12. Tyto funkce slouží k ovládání dalších
efektů, například světelných efektů, generátoru kouře v parních lokomotivách, klaxon a dal-
ších. Funkce se mohou chovat odlišně v závislosti na směru jízdy. Tyto typy mají hodnoty
3 nejvýznamnějších bitů „100“ a „101“.

Předposlední typ instrukčních paketů slouží pro podporu rozšiřujících vlastností. Tento
typ má hodnotu 3 nejvýznamnějších bitů „110“ a implementuje další rozšiřující vlastnosti
v rámci dekodéru. Součástí tohoto je typu ovládání funkcí F13 až F28 a ovládání binárních
stavů (což jsou vlastnosti podobné funkcím, ovšem s jiným způsobem přístupu). Posledním
typem, který není rezervován pro budoucí rozšíření protokolu je přístup ke konfiguračním
proměnným.

Instrukční pakety pro dekodéry příslušenství

Tyto pakety se používají pro ovládání příslušenství, jako jsou například osvětlení budov,
přehazování výhybek a podobné. Je možné, aby tento dekodér měl více různých adres
pro různé své funkce (například 4 adresy pro 4 různé výhybky). Dělí se na několik typů,
mezi které patří základní instrukční pakety pro dekodéry příslušenství, rozšířené instrukční
pakety pro dekodéry příslušenství a broadcast pakety.

Základní instrukční pakety se používají pro ovládání zařízení jak s impulzním, tak s ča-
sově neomezeným výstupem s tím, že délka aktivity výstupu se ovládá pomocí konfigurač-
ních proměnných 515 až 518. Tento paket se sestává z preambule, a ze dvou datových bytů,
kde první je čistě adresní a druhý obsahuje jak část adresy, tak konkrétní instrukci a to
ve tvaru [10AAAAAA] [1AAACDDD], kde bity označené „A“ označují 9bit adresu deko-
déru, a bity v druhém bytu jsou tři nejvýznamnější bity adresy a jsou zapsané jako binární
komplement. Bit označený C je bit, který říká, zda se má konkrétní výstup aktivovat, nebo
deaktivovat a v případě, že je to dvouvodičový výstup, tak se tímto bitem ovládá směr toku
proudu ve výstupu. Bity D určují výstup, který se má aktivovat, nebo deaktivovat.

Rozšířené instrukční pakety se používají pro ovládání komplexnějších dekodérů a mají
4 datové byty. První dva byty paketu jsou adresní a to ve formátu [10AAAAAA] [0AAA0AA1],
kde bity označené A jsou bity adresy. Tři nejvýznamnější bity datového paketu jsou rovny
0, ostatní mohou nabývat libovolné hodnoty. Ve standardu DCC je definována pouze hod-
nota „00000“, která značí úplný stop. Všechny ostatní hodnoty jsou čistě v kompetenci
ovládacího systému a zařízení, které má být daným dekodérem ovládano a ve standardu
není určeno žádné konkrétní využití těchto hodnot.

Broadcast pakety jsou varianty základních a rozšířených instrukčních paketů, kde u zá-
kladnáho instrukčního paketu je adresní část prvního bytu rovna samým 1 a adresní část
druhého bytu je rovna samým 0 (takže binárním komplementem k 1), instrukční část je
shodna se základními instrukčními pakety popsanými výše. Všechny pakety by tuto in-
strukci měly vykonat. U broadcast paketu rozšířených instrukčních paketů je adresní část
paketu rovna [10111111] [00000111], takže adresní část shodná se základním instrukčním
paketem je zapsána v komplementárních hodnotách k hodnotě 1. Datová část je v tomto
paketu shodna s datovou částí rozšířených instrukčních paketů. Všechny dekodéry tuto
instrukci musí vykonat. [17]
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3.5 Servisní režim
Kromě operačního režimu, ve kterém dekodéry provozují svoji činnost jako jízda, spouš-
tění efektů a další zajímavé činnosti je v DCC standardu definován i servisní režim. Tento
režim se používá k programování, přizpůsobování a testování dekodérů a doporučuje se,
aby programovací DCC centrála (nebo jiný programátor schopný dodržet všechny omezení
uvedena dále) měla jistá omezení na trati, na které se dekodér programuje. Trať, na které
se dekodér programuje by měla být izolovaná sekce trati nenapojena na hlavní modelovou
železnici, dekodér by měl vypnout všechny externí spotřebiče (generátor kouře, světla atd)
v okamžiku vstupu do servisního režimu a veškeré programovací úkony by měly být pro-
váděny s limitovaným proudem na trati a to na 250 mA, které dokáže udržet pro časový
úsek delší, než 100 milisekund. Na úseku kolejí, kde probíhá programování by měl být právě
jeden dekodér, protože servisní instrukce nenesou adresu cílového dekodéru, ale jsou velmi
podobné broadcast paketům. Navíc na ně může (a v mnohých případech i má) dekodér
odpovídat a v případě více dekodérů na trati by se potvrzovací pakety od jednotlivých
dekodérů mohly navzájem zarušit.

Dekodér bude reagovat na servisní instrukce pouze, pokud bude v servisním režimu, do
kterého vstoupí pouze po přijetí platného servisního paketu po kterém bude ihned následo-
vat paket s instrukcí „RESET“. Dekodér servisní režim opustí (ale nezahájí operační režim)
pokud buď úspěšně zachytí platný paket, který nenese servisní instrukce, nebo uplyne 20 mi-
lisekund od přijetí posledního platného paketu „RESET“, nebo paketu se servisní instrukcí.
V okamžiku, kdy dekodér opustí servisní režim, může vstoupit do operačního režimu jen
a pouze v okamžiku, kdy zachytí paket nesoucí operační instrukci, který není identický
se servisním paketem. Tímto se zabrání tomu, aby se servisní pakety mohly zaměnit za
operační, vzhledem k tomu, že můžou být binárně identické, ale nesoucí různou informaci
v závislosti na režimu.

Servisní režim podporuje 4 různé metody pro přístup ke konfiguračním proměnným,
kde každá metoda má jinou strukturu instrukčního paketu. Přímá konfigurace, pouze ad-
resa, adresování fyzických registrů a stránkované adresování konfiguračních proměnných.
Dekodéry nesmí vykonat žádnou instrukci „Zápis“ nebo „Ověření“ pokud není v servis-
ním režimu a zároveň nepřijal dva identické servisní pakety hned po sobě bez jakéhokoliv
platného paketu mezi nimi. Pokud dekodér přijme v servisním režimu dva identické pakety
s instrukcí, musí tuto instrukci vykonat v časovém rámci určeným u typu instrukce. Po
spuštění napájení do programovací koleje, programovací DCC centrála musí odeslat ale-
spoň 20 platných paketů, což dekodéru poskytne čas k ustálení stavu před tím, než na něj
přijde požadavek k programování. Po spouštěcí sekvenci dekodéru by dekodér neměl z trati
brát více, než 100 mA proudu.

Každý paket v programovacím režimu musí mít v preambuli alespoň 20 platných bitů
„1“. Programovací DCC centrála by měla odesílat stále stejný servisní paket „Zápis“, nebo
„RESET“ paket během časového rámce specifikovaného u typu instrukce. Tento časový
rámec specifikace DCC označuje jako Decoder Recovery Time (čas obnovy dekodéru).

Kromě 4 různých metod je součástí specifikace i reset dekodéru do továrního nastavení.
Tento paket má alespoň 20 bitů dlouhou preambuli, a 3 datové byty s obsahem [01111111]
[00001000] [01110111]. Dále je v příloze B standardu S-9.2.3 [19] specifikace paketu, který
všem dekodérům řekne, že nemají reagovat na servicní režim, pokud nemají konkrétní ad-
resu dekodéru specifikovanou v paketu. Tato instrukce byla do standardu zavedena protože
servisní instrukce jinak nejsou adresované a reagují na ně všechny dekodéry, takže se tímto
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omezí případná účinnost servisního režimu jen na jeden dekodér. Tato instrukce ovšem
nenahrazuje programovací kolej, je to jen doplňková funkce.

Instrukční pakety servisního režimu - přímá konfigurace

Tento servisní režim umožňuje přístup ke konfiguračním proměnným pomocí čísla dané
konfigurační proměnné (zpravidla značeno například jako CV #08). Programovací DCC
centrála pokud podporuje tento režim musí mít implementovány instrukce „Ověřit byte“,
„Zapsat byte“ a „Bitový AND“ a musí být schopna příjmu potvrzení od dekodéru.

Instrukční pakety servisního režimu - pouze adresa

Tento servisní režim umožňuje nastavení krátké (jednobitové) adresy v konfigurační pro-
měnné #1. V okamžiku zápisu do této konfigurační proměnné (jakoukoliv metodou) dekodér
nastaví bit rozšířeného adresování v konfigurační proměnné #29 na hodnotu 0. Dále vymaže
adresu soupravy v konfigurační proměnné #19.

Instrukční pakety servisního režimu - adresování fyzických registrů

Tento servisní režim umožňuje přístup pouze k některým konfiguračním proměnným po-
mocí interních registrů dekodéru. Konfigurační proměnné, které může tento režim ovlivnit
u mobilních dekodérů jsou následující: #1 (adresa dekodéru), #2 (startovní napětí), #3
(zrychlení), #4 (zpomalení), #7 (verze), #8 (identifikace výrobce dekodéru) a #29 (zá-
kladní konfigurační registr).

Instrukční pakety servisního režimu - stránkované adresování konfigurač-
ních proměnných

Tento servisní režim umožňuje přístup ke všem 1024 pomocí 8 fyzických registrů či jiných
paměťových míst. První 4 registry jsou datové registry na určité stránce. Šestý registr
označuje aktuální číslo stránky.

3.6 Předcházení chybovým stavům
Protokol DCC má několik pravidel, kterými se má DCC centrála a dekodéry řídit v někte-
rých klíčových situacích tak, aby jejich chování bylo předvídatelné a deterministické. První
z těchto klíčových situací je inicializace DCC systému. V případě, že centrála zná stav všech
komponent v systému, může pokračovat, kde skončila, jinak musí nejprve odeslat 20 pa-
ketů „RESET“ a poté 10 paketů „IDLE“. Teprve až odešle tyto pakety smí odesílat pakety
nesoucí nějaké další pokyny.

Druhá a třetí situace jsou zcela v režii dekodérů. Druhá situace je přechod mezi napáje-
cími režimy kdy v případě ztráty DCC signálu na více, než 30 milisekund se může dekodér
přepnout do analogového režimu a zrychlit na rychlost odpovídající hodnotě napětí analogo-
vého režimu a případě opětovného získání DCC signálu se přepne zpět do režimu digitálního
řízení.

Třetí situace je záložní plán v případě výskytu chyby. Dekodér si pro každý přijatý
paket drží časovač, po jehož vypršení se lokomotiva zastaví. Dobu, po které se lokomotiva
zastaví může uživatel nastavit při programování dekodéru. Může také tuto funkci vypnout
úplně. [20]
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Kapitola 4

Návrh systému

Tato kapitola se věnuje návrhu systému, jímž se zabývá tato práce. V počáteční fázi jsem
provedl zhodnocení stávajících způsobů řízení modelového kolejiště pomocí počítače. Ná-
sledně jsem prozkoumal jednotlivé produkty zabývající se touto tématikou s důrazem na
společné vlastnosti, funkce které nabízí, specifika jednotlivých systémů, standartizovanost
a dokumentaci jednotlivých produktů. Již před návrhem jsem si zadal několik vlastností,
které by měl mnou navržený systém splňovat. Jedna z těchto vlastností byla, že samotnou
implementaci musí být možno provozovat na Raspberry Pi 3. Dále pak, že ovládat tento
systém musí být možné i přes WiFi rozhraní.

4.1 Zhodnocení způsobů ovládání modelového kolejiště
V dnešní době existuje několik principů pomocí kterých se modelové kolejiště ovládá. Blo-
kové řízení se z ekeltrického hlediska dá zjednodušit na zdroj stejnosměrného napětí, kom-
ponentu regulující průměrné napětí (PWM, odpor, potenciometr, nebo jiné) a stejnosměrný
motor. Tento způsob by se dal v rámci kolejiště obohatit mikropočítačem na několika mís-
tech – buď na lokomotivě mezi kolejemi a stejnosměrným motorem, nebo mezi zdrojem
stejnosměrného napětí a kolejemi. V každém případě by právě mikropočítač reguloval prů-
měrné napětí na motoru. V případě, že by byl regulující mikropočítač na vstupu do kolejiště,
můžou jednotlivé lokomotivy mít různou rychlost a eventuelně se srazit. Tomuto by se dalo
zabránit tím, že by bylo kolejiště rozděleno na různé bloky a každý blok byl řízen samo-
statně. Zde je ovšem větší náročnost na přesnou synchronizaci napájení bloků při přejezdu
vlaku mezi bloky, jinak hrozí velké skoky v rychlosti. V případě, že by byl regulující mi-
kropočítač na lokomotivě mezi kolejištěm a motorem, stačí na kolejišti jen jeden napájecí
zdroj (za předpokladu, že dokáže poskytnout dostatek proudu pro odběr všech lokomotiv
na kolejišti). V takovém případě je jen třeba nějakým způsobem dekodéru předat informaci
o řízení uživatelem.

Digitální řízení je právě způsob řízení, kde mikropočítač regulující napětí je přímo na
lokomotivě. Tento se dále dělí dle způsobu dodání informace o řízení od uživatele. První
variantou způsobu dodání informace je po kolejišti, kde řídící informace je nějakým způ-
sobem předána přes kolejiště. Mezi varianty patří modulace datového signálu na kolejiště,
nebo třeba třetí kolej nesoucí datovou informaci. Druhou variantou je bezdrátová komuni-
kace s lokomotivou, například přes WiFi, Bluetooth či jinou veřejnou bezdrátovou datovou
komunikaci. Zde je riziko, že může být dané komunikační pásmo zarušeno, nebo zde mohou
být limitace na datové propustnosti daného pásma. Výhodou je, že může bezdrátově řízená
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lokomotiva fungovat i na kolejišti, které je digitálně řízeno jiným systémem přes kolejiště,
protože si může usměrnit případnou datovou komunikaci na kolejišti a využívat ji jen jako
zdroj stejnosměrného napájení.

Digitální řízení přes kolejiště vyžaduje generátor dat a napájecí zdroj, který dokáže
tyto data namodulovat na kolejiště. Pro tento způsob je velké množství protokolů. Z mého
průzkumu nabídky komponent modelového kolejiště jsem došel k názoru, že protokol DCC,
na jehož vývoji spolupracovali zástupci různých výrobců komponent modelových kolejišť, je
momentálně velmi rozšířen mezi modelářskou komunitou a také je velmi dobře podporovaný
prodejci těchto komponent. Dalším studiem jsem zjistil, že tento protokol má možnost
časových multiplexů pro jiné protokoly digitálního řízení, čímž je kompatibilní i s dalšími
způsoby digitálního řízení, tudíž je vhodný jako základ, který by se mohl dát v budoucnu
rozšířit o další řídící protokoly. [16]

4.2 Zhodnocení existujících variant DCC centrály
Na trhu je mnoho DCC centrál od různých výrobců, které mají všechny jedno společné
– vyžadují další zařízení, které jim pomocí jiného protokolu (zpravidla LocoNet, nebo
XpressNET) předává pokyny od uživatele. Tyto centrály jsou většinou průmyslově vy-
ráběné, ale najdou se i centrály vyvinuté a vyráběné v domácích podmínkách. Někteří
modeláři ovšem vytvořili alternativní projekty, například zesilovač ORD3, který umožňuje
modulovat DCC signál do kolejiště ze signálu přijímaného přes sériové rozhraní RS-232.
Dalším takovým projektem je projekt DCC++, kde generují DCC signál pomocí vývojové
desky Arduino UNO a budiče motorů (viz kapitola 2.5). Finančně nejvýhodněji vychází
právě komponenty pro DCC++ díky tomu, že tyto komponenty nejsou tak úzce specia-
lizované jako komerčně vyráběné DCC centrály. Zároveň je také relativně snadné si tyto
komponenty doma zapojit. Nevýhodou DCC++ centrály je to, že dokáže dodat do kolejiště
menší proud, takže není vhodná pro velké množství lokomotiv či jiných zařízení s velkým
odběrem.

4.3 Zhodnocení vlastností jednotlivých existujících realizací
Většina existujících softwarových řešení vyžaduje pro ovládání DCC centrály USB inter-
face s nějakým komunikačním protokolem a dále počítač na kterém toto softwarové řešení
bude fungovat. Tyto softwarová řešení jsem diskutoval v kapitole 2.4. Některé projekty
mají vlastní DCC centrálu, případně počítač slouží jako DCC centrála. Tyto softwarová
řešení jsem diskutoval v kapitole 2.5. V tabulce níže uvádím přehled vlastností jednotlivých
produktů z kapitoly 2.4. Vzhledem k tomu, že všechny realizace umožňují programování
dekodérů a editovat rozložení trati, tak tyto vlastnosti nejsou v tabulce uvedeny.

Když uvážíme pouze volně použitelné programy fungující na OS Linux, tak nejroz-
sáhlejšími projekty jsou JMRI a Rocrail. Oba tyto projekty umí spolupracovat se širokou
škálou USB převodníků a taktéž jsou multiplatformní. Oba taktéž umí programovat deko-
déry a implementují celý rozsah specifikace DCC. Další zajímavou vlastností je, že oba tyto
softwarové produkty mají možnost ovládat kolejiště přes internetový prohlížeč, nebo přes
aplikaci na chytré telefony. Produkt JMRI navíc podporuje ovládání vlaků pomocí jízdních
řádů a dále dovede ovládat i DCC++ centrálu. Produkt Rocrail je schopen fungovat jako
DCC centrála při použití zesilovače ORD3. Oba projekty tak nabízí možnost se vyhnout
běžným komerčním DCC centrálám.
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Platforma Multiplat-
formní Windows Multiplat-

formní Windows Windows Windows

Manuální
ovládání
lokomotiv

Ano Ano Ano Ne Ano Ne

Automati-
zovaný
provoz

Ano Ano Ano Ne Ano Ano

Ukládání
informací
o lokomotivách

Ano Ne Ano Ano Ano Ano

Trasy Ano Ano Ano Ne Ano Ne
Možnost
ovládání přes
internetový
prohlížeč

Ano Ano Ano Ne Ne Ne

Možnost
ovládání přes
android
aplikaci

Ano Ne Ano Ne Ne Ne

Podporované
DCC centrály Různé LocoNet Různé NCE Různé Různé

Tabulka 4.1: Tabulka srovnání vlastností existujících realizací ovládání DCC centrály přes
počítač
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Pro technicky méně zdatného uživatele může být obsáhlost těchto produktů spíše nevý-
hodou, protože kromě samotného sestavení kolejiště (a případného naprogramování deko-
dérů) musí navíc nadefinovat celé rozložení svého modelového kolejiště v programu a spojit
několik zařízení do sebe, tak aby spolu správně komunikovaly a nastavit jim správně všechny
parametry.

U JMRI to například znamená nastavit přesný typ USB převodníku, vytvořit rozložení
trati a dále vytvořit pro každou lokomotivu záznam v programu včetně typu dekodéru, což
se třeba v mém případě ukázalo být náročné, protože automatická detekce nebyla schopna
jednoznačně určit typ dekodéru, v dokumentaci k lokomotivě mnoho informací taktéž ne-
bylo a při použití špatného dekodéru nebylo možné lokomotivu správně ovládat (v mém
případě ji nešlo ovládat vůbec). Navíc tento proces obsahoval velké množství čtení návodů
a dokumentace a byl všeobecně časově náročný a pro technicky méně zdatné uživatele až
téměř odrazující.

4.4 Návrh hlavních částí a vlastností systému
Pro velká kolejiště existují kvalitní technická řešení, která budou dražší, což by ale pro
modeláře tvořící kolejiště takovéhoto rozsahu neměl být takový problém. Ovšem pro začá-
tečníky by počáteční investice (finanční i časová) mohla být příliš, proto jsem si dal za cíl
sestavit kolejiště z co nejdostupnějších komponent a co nejvíce se vyhnout specializovaným
jednoúčelovým komponentám.

Jako jádro systému jsem zvolil Raspberry Pi 3, protože má nativní WiFi konektivitu
a je tím pádem možné jej ovládat i bezdrátově, což je pro uživatele začátečníka jednoduchý
způsob se kterým již umí zacházet. Zároveň chci touto prací zjistit, zda bude Raspberry Pi
3 schopné generovat tyto signály pomocí GPIO (univerzálních vstupně-výstupních) pinů.

Obrázek 4.1: Logický návrh systému

Vzhledem k zamýšlené jednoduchosti celého systému nechci uživatele nutit na jiná zaří-
zení instalovat jakýkoliv další software, tudíž jsem zvolil jako ovládací rozhraní internetový
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prohlížeč, který je pro uživatele dostupný a snadný na použití. Také jsem vzhledem k uvažo-
vané jednoduchosti systému usoudil, že čím méně komponent bude v systému integrováno,
tím jednodušší bude příprava kolejiště i pro modeláře začátečníka a proto jsem zvolil jako
generátor signálu a DCC centrálu Arduino Motor Shield R3 s H-můstkem L298P napojený
přímo na Raspberry Pi 3.

Z množiny příkazů protokolu DCC jsem se rozhodl implementovat celou množinu zá-
kladních paketů (viz 3.3 na straně 16). Dále jsem se rozhodl zatím neimplementovat pro-
gramovací kolej a servisní režim. Tento produkt má být minimální ucelený blok umožňující
základní provoz na kolejišti s minimem vyžadovaných znalostí od uživatele. Veškeré ovládání
by mělo být pro uživatele zcela přístupné na přehledné stránce dostupné z jeho zařízení.

Vzhledm k výše uvedenému logický návrh tohoto systému odpovídá z velké části návrhu
běžného jiného DCC systému. Sestává se z ovladače kolejiště, kterým uživatel bude ovlá-
dat provoz na kolejišti, z DCC centrály která pokyn od ovladače převezme a pošle jej do
zesilovače, který tento ovládací signál namoduluje na napájecí napětí kolejiště.

Na základě této kapitoly bude mít z vlastností uvedených v tabulce výse tento systém
následující vlastnosti:

∙ Manuální ovládání kolejiště – tento systém má být jednoduchým systémem pro
malá kolejiště. DCC centrály pomocí ručního ovladače kolejiště umožňují manuální
provoz i při připojeném počítači, nebo tento provoz umožňuje počítač.

∙ Ovládání pomocí internetového prohlížeče umožní uživateli využít pro ovládání
širokou plejádu zařízení.

Tento systém naopak nebude disponovat těmito vlastnostmi:

∙ Automatizovaný provoz není na kolejištích rozsahu plánovaného pro tento systém
tak zajímavý a není to zatím požadovaná vlastnost.

∙ Programování dekodérů vyžaduje zpětnou vazbu od dekodérů, programovací ko-
lej a rozsáhlejší základnu DCC paketů, tudíž pro uživatele složitější přípravu celého
systému.

∙ Informace o lokomotivách – vzhledem k rozsahům kolejišť uvažovaných pro tento
systém není tato vlastnost tak užitečná jako například pro uživatele se třiceti loko-
motivami na rozsáhlém kolejišti.

∙ Rozložení kolejiště je vhodné hlavně pro automatizovaný provoz, který v tomto
systému zatím implementován nebude, proto tato vlastnost v tomto případě nemá
smysl.

∙ Uživatelem definované trasy jsou zpravidla závislé na znalosti rozložení kolejiště,
tudíž tato vlastnost nemá smysl.

∙ Ovládání pomocí Android aplikace by v tomto rozsahu neposkytovala přidanou
hodnotu oproti ovládání pomocí internetového prohlížeče.

Pro implementaci systému jsem pak na základě těchto vlastností vybral patřičné imple-
mentační technologie, které jsou popsány dále.
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4.5 Implementační technologie
K implementaci jsem se nakonec rozhodl použít kombinaci více programovacích jazyků. Pro
implementaci ovladače jsem se rozhodl použít Python ve verzi 3.4 s mikroframeworkem
Flask. Pro implementaci DCC centrály jsem zvolil programovací jazyk C++ pro možnost
přesného časování na mikrosekundy a knihovnu WiringPi pro ovládání GPIO (univerzálních
vstupně-výstupních) pinů. Při návrhu komunikace mezi těmito dvěma moduly jsem uvažoval
nad využitím možnosti zkompilovat C++ objekt jako modul pro Python (a to jak manuálně,
tak s použitím nástroje SWIG), ale vzhledem ke složitosti samotného C++ objektu jsem od
této myšlenky upustil a využil raději pojmenované roury („named pipe“), která umožňuje
snadno vyměnit ovládací rozhraní za jiné.

∙ Mikroframework Flask jsem zvolil proto, že umožňuje snadno spustit HTTP server
a lze zde snadno vytvořit funkční REST API. Jelikož požadavky obsluhuje samotný
Python kód, je možné bez potřeby jakýchkoliv zásuvných modulů či jiné technolo-
gie, provádět úkony na úrovni systému, například zapisovat do souboru, nebo volat
metody jiného Python modulu, nebo objektu a ovládat tak například i GPIO porty
na Raspberry Pi. A také jsem jej zvolil proto, že s tímto mikroframeworkem již mám
předchozí zkušenost a rád bych se s ním seznámil důkladněji.

∙ Skriptovací jazyk Python jsem zvolil pro veliké množství knihoven, které lze
snadno naistalovat a využít v projektu a také proto, že pro něj je napsán mikrofra-
mework Flask.

∙ Knihovnu WiringPi jsem zvolil protože poskytuje jednoduché ucelené rozhraní pro
práci s GPIO porty na Raspberry Pi.

∙ Jazyk C++ jsem zvolil pro jeho nízké režijní náklady při běhu a tudíž vysoké přes-
nosti při časování událostí v rámci desítek mikrosekund.

∙ Pojmenovanou rouru jsem jako komunikační prostředek zvolil pro jednoduchost ko-
munikace a také protože umožňuje – narozdíl od jiných řešení svázání C++ a Python
programů – nahradit jednu, nebo druhou komponentu jinou a tím zlepšit možnost
využitelnosti tohoto systému.

V další kapitole se budu věnovat samotné implementaci systému s použitím technologií
popsaných v této kapitole.
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Kapitola 5

Implementace systému

Tato kapitola se věnuje popisu implementace systému pro řízení modelového kolejiště ma-
lého rozsahu pomocí běžně dostupných nespecializovaných komponent. V první části se
budu věnovat hardwarovému propojení komponent, v dalších částech se pak budu věnovat
jednotlivým částem řídícího softwaru tohoto systému.

Obrázek 5.1: Blokové schéma systému

5.1 Hardwarové zapojení
Na veškerou implementaci byl použit embedded počítač Raspberry Pi 3B s procesorem
ARM Cortex-A53. Dále byl použit Arduino Motor Shield R3 s H-můstkem L298P, který byl
upraven tak, že na spodní straně plošného spoje byla přerušena propojka „VIN CONNECT“,
čímž bylo přerušeno propoojení napájení pro motor (12 V) a napájení zbylé elektorniky této
desky (5 V). Pro generování signálu byly využity GPIO piny na Raspberry Pi 3B.

Jelikož Arduino Motor Shield R3 má logickou 1 na 5V a Raspberry Pi 3B má na GPIO
pinech logickou 1 na 3.3V bylo nutné vytvořit převodník, který logickou 1 z Raspberry Pi
převede na logickou 1 pro Arduino Motor Shield R3. K tomuto účelu jsem použil integrovaný
obvod ULN2804A, což je tranzistorové pole 8 Darlingtonových tranzistorů (viz schéma na
obrázku 5.2). Z těchto osmi tranzistorů jsem použil pouze dva, ale je zde možnost rozšířit
snadno zapojení spojením 4 vstupních pinů tak, že bude možné nezávisle na sobě ovládat
čtyři Arduino Motor Shield R3, čímž se dá rozdělit kolejiště na menší části a provozovat
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na něm více lokomotiv. Toto zapojení je invertující a program s tímto počítá. V případě
použití jiného H-můstku, který nebude potřebovat toto zapojení je možné zdrojový kód
snadno upravit (viz příloha B na straně 38).

Obrázek 5.2: Schéma zapojení převodníku mezi Raspberry Pi a Arduino Motor Shield

Kromě pinů z převodníku vede do Arduino Motor Shield R3 ještě napájení 12 V, které
slouží k samotnému pohonu kolejiště.

5.2 Uživatelské ovládací rozhraní
Tuto část jsem implementoval v Pythonu verze 3.4 s použitím knihovny Flask, veškerá
implementace je v souboru „server.py“. Na straně klienta jsem použil značkovací jazyk
HTML verze 5 a skriptovací jazyk Javascript pro implementaci asynchronní komunikace
pomocí AJAX. Účelem tohtoto rozhraní je poskytnout uživateli ovládací rozhraní celého
systému, přijímat od uživatele příkazy a dále je předávat samotné DCC centrále. Detailní
popis celého REST API je v příloze A

Úvodní stránka pouze umožňuje zvolit adresu dekodéru a případně vypisuje chybová
hlášení. Po zadání platné adresy dekodéru je v uživatelově prohlížeči načtena stránka s ovlá-
dáním patříčné lokomotivy. Po načtení HTML stránky s ovladačem patřičné lokomotivy už
veškerá komunikace probíhá asynchronně pomocí AJAX. Ovladač se sestává z jednoho po-
suvníku ovládajícího rychlost a směr jízdy a několika ovládacích tlačítek.

Možné rychlosti jsou od -28 do 28 (včetně), kde záporné hodnoty značí jízdu dozadu
a kladné hodnoty jízdu dopředu. Vzhledem k tomu, že DCC má simulovat reálné modely,
tak jakákoliv změna rychlosti probíhá plynule. V případě nastavení rychlosti 0 lokomotiva
zpomaluje plynule až dokud nezastaví. V případě nutnosti okamžitě zastavit je v DCC
příkaz nouzového zastavení („E-STOP“). Kromě příkazů pro lokomotivu jsou zde ještě dva
ovládací prvky pro zapnutí a pro vypnutí napájení kolejiště.

Bohužel vzhledem ke stále probíhajícímu rozvoji HTML verze 5 se ještě některé prvky
nezobrazují na všech platformách stejně. Příkladem budiž posuvník, který se ve Firefoxu
verze 61.0.1 zobrazí správně, ale v aplikaci Chrome na Androidu se zobrazí jako vodorovný
posuvník.
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Obrázek 5.3: Ovládací rozhraní - Firefox
61.0.1

Obrázek 5.4: Ovládací rozhraní - Chrome
pro Android

5.3 DCC Centrála
Tuto část jsem implementoval v C++ s použitím knihovny WiringPi. Tato část se sestává
ze dvou tříd a to třídy BaseStation, třídy DCCPacket a dále pak z hlavičkového souboru
types.h. Detailní popis těchto tříd a hlavičkových souborů je v příloze B.

Obrázek 5.5: Blokové schéma softwarové části systému

V souboru „types.h“ jsou definovány jednotlivé výčtové typy platných hodnot například
instrukce, nebo třeba rychlostní stupně. Dále jsou zde definovány všechny globální konfigu-
rační hodnoty, například cesta k pojmenované rouře meziprocesové komunikace, délky DCC
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pulzů pro bit 1 a pro bit 0, nebo třeba hodnota GPIO pinu na Raspberry Pi odpovídající
logické 1 na vstupu do Arduino Motor Shieldu.

Třída BaseStation implementuje veškerou klíčovou funkcionalitu DCC Centrály, což je
příjem příkazů z pojmenované roury a generování DCC signálu. Tato třída při vzniku vy-
tváří pojmenovanou rouru. Detailní popis protokolu komunikace přes pojmenovanou rouru
je v příloze C. Hlavní programová smyčka – implementovaná taktéž v této třídě – z po-
jmenované roury pak čte příkazy a reaguje na ně. Tato smyčka se může přerušit přijetím
příkazu „EXIT“.

Generování DCC signálu běží ve svém vlastním vlákně, protože DCC signál musí být
časován velmi přesně. Generátor samotný bere pakety z fronty a odesílá jejich binární obsah
do kolejiště a je zodpovědný za to, že v každém okamžiku bude na kolejištích platný DCC
signál.

Právě časování DCC pulzů v generátoru se stalo docela zajímavou překážkou při vývoji
a to z důvodu časově náročné režie při přepínání vláken. Při časování pulzů pomocí uspání
vlákna nebylo možné se dostat pod hranici 70 mikrosekund mezi hranami pulzů. Proto jsem
nakonec využil právě metodu delayMicroseconds() z knihovny WiringPi, která čekání
kratší, než 100 mikrosekund řeší pomocí programové smyčky.

Třída DCCPacket je nositelem veškerých informací, instrukcí a příkazů od uživatele pro
dekodéry příkazů. Každá instance této třídy nese právě jednu instrukci a právě jednu adresu
cílového dekodéru.

V rámci všech konstruktorů se vytovří ze zadaných argumentů celý binární paket. Toto
řešení je zde z důvodu, že paket konstruuje vlákno, které má dostatek výpočetního času na
dopočítání všech hodnot v paketu. Kdyby toto mělo počítat vlákno v rámci DCC generá-
toru, je možné, že by časování nemuselo být dostatečně přesné. Navíc by se stejné hodnoty
počítaly vícekrát v případě opakovaně odeslaného paketu.

5.4 Kompilace a ovládání běhu aplikace
Jednotlivé komponenty systému se mohou spustit buď samostatně, nebo je možné tyto kom-
ponenty spustit dohromady pomocí skriptu „run.sh“. Tento skript, napsaný ve skriptovacím
jazyce BASH, spustí obě komponenty a v okamžiku ukončení komponenty „BaseStation“
ukončí i komponentu „server.py“ Tento skript je spuštěn i nástrojem „Make“ v případě za-
volání příkazu „make run“ jehož závislostí je úplná a úspěšná kompilace zdrojových kódů.
Pokud je skript „run.sh“ volán jinak, než pomocí nástroje „Make“ je nutné pomocí tohoto
nástroje zdrojové kódy přeložit.

5.5 Testovací kolejiště
Pro potřeby vývoje a testování tohoto systému bylo nutné vytvořit i jednoduché testovací
kolejiště. Pro tyto účely jsem vytvořil jednoduché kolejiště v měřítku H0, které zabírá
plochu 160x100 cm. Toto kolejiště je napájeno spínaným zdrojem stejnosměrných 12 V.
Jako testovací lokomotivu jsem použil model lokomotivy „Ae 6/6 SBB“ od firmy ROCO
s vestavěným lokomotviním dekodérem příkazů.

Toto kolejiště disponuje třemi výhybkami, jednou odstavnou kolejí a v jedné části dvěmi
souběžnými kolejemi. Logicky je tak rozděleno do 4 úseků – Vnější průběžná kolej, vnitřní
průběžná kolej, hlavní okruh a odstavná kolej. Vzhledem k využití digitálního řízení není
třeba tyto úseky galvanicky oddělovat od kolejiště. Výhybky jsou v tomto zapojení ovládány

30



Obrázek 5.6: Zapojení ovládací elektroniky systému

Obrázek 5.7: Testovací kolejiště

manuálně, protože systém v současném stavu neumožňuje digitální ovládání stacionárních
dekodérů na kolejišti.

Nevýhodou tohoto kolejiště je použité kolejivo. Tento starší typ kolejiva z ohnutého
plechu na papírovém podkladu při průjezdu pruží a při specifických podmínkách (zvláště
když je kolejiště postaveno na měkkém podkladu) může až jedoucí lokomotivu vykolejit.
Taktéž spoje nejsou mechanicky dostatečné, přechody mezi díly kolejiště na sebe zcela
nenavazují a je tam malý schodek, který v jednom směru může zabránit plynulé jízdě
lokomotivy. Po elektrické stránce je toto kolejivo vodivé po celé délce, avšak z důvodu
občasné koroze může tento typ kolejí vést v některých místech hůře.
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5.6 Testování systému a vyhodnocení funkčnosti
Systém jako je tento je nutné i patřičně otestovat, zda splňuje všechny parametry, které
splňovat má. Většinou se pro takovéto systémy používá více různých testovacích metod na
testování různých vlastností. U systému jako je tento, který má odhalené napájecí vodiče
se například měří bezpečnost uživatele při kontaktu s vodiči. Dále se může testovat uživa-
telská přívětivost ovládacího rozhraní. Nebo se také může testovat konformita se standardy
a protokoly.

Já jsem pro účely této práce provedl důkladnější testování hlavně na funkci systému
a konformitu k implementované části protokolu. Toto testování jsem provedl pomocí dvou
metod.

Jako první metodu jsem zvolil testování jednotlivých částí samostatně pomocí ladících
výpisů a pevně naprogramovaných událostí. Komponentu „BaseStation“ jsem pak dále tes-
toval pomocí dvoukanálového osciloskopu připojeného na kolejiště, zda všechny bity mají
platné délky a tvar signálu a zda je časování těchto pulzů stabilní. Ze snímků z osciloskopu
na obrázku 5.8 můžeme určit, že signál na kolejích odpovídá DCC signálu a tvar signálu
docela přesně odpovídá obdelníkovému průběhu.

Na snímku na obrázku ?? je vidět, že bit 0 má celkovou délku 360 mikrosekund, což
odpovídá NMRA DCC standardu. Na snímku na obrázku ?? je vidět, že bit 1 má celkovou
délku 116 mikrosekund a jednotlivé části se dělí celkem přesně v polovině, takže jedna část
má 58 mikrosekund, což je přesně dle standardu NMRA S9-1. [15]

Obrázek 5.8: Snímek z osciloskopu - DCC signál

Další etapou testování bylo testování systému jako celku i s lokomotivou na kolejišti. Zde
jsem nejprve zkusil, zda lokomotiva skutečně jede a mění rychlosti v závislosti na ovládání.
Následně jsem vyzkoušel, jestli lokomotiva pojede správně i po fyzickém sundání z kolejiště
a následném nasazení a také ovládání více lokomotiv současně přeprogramováním dekodéru
lokomotivy pomocí jiného zařízení a následného položení zpět na kolej ovládanou mým
systémem. Nakonec jsem testoval všechny varianty vypnutí a opětovného zapnutí napájení
kolejiště. Ve všech těchto testech systém vykazoval očekávané chování.
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Obrázek 5.9: Snímek z osciloskopu - bit 0

Obrázek 5.10: Snímek z osciloskopu - bit 1
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Kapitola 6

Závěr

Cílem práce bylo ověřit, zda je možné pomocí Rasbperry Pi ovládat modelové kolejiště.
Tento cíl byl splněn. Dalším vedlejším cílem bylo vytvořit minimální ucelený systém pro
ovládání jednoduchého kolejiště s použitím maximálního množství nespecializovaného vy-
bavení dostupného běžnému uživateli. Tento cíl byl také splněn.

Nejprve jsem nastudoval dostupnou literaturu o možnostech řízení vláčků na modelovém
kolejišti a nastudoval jsem i možnosti, jak tohoto řízení docílit pomocí mikropočítače. Ná-
sledně jsem nastudoval existující realizace ovládání modelových kolejišť a jejich vlastnosti.

V další části práce jsem nastudoval protokol DCC pro ovládání modelových kolejišť
a navrhl systém, který bude tento protokol používat a umožní uživateli pomocí tohoto
protokolu modelové kolejiště ovládat. Při úvaze o prostředcích ovládání tohoto systému jsem
se uchýlil k ovládání pomocí internetového prohlížeče pro jeho jednoduché a uživatelem
zažité používání a taktéž pro široké spektrum zařízení které budou moci systém takto
ovládat.

V kapitole 4 jsem dále diskutoval možnosti tohoto systému a jeho dosažitelné vlastnosti.
Tento systém jsem pak implementoval na platformě Raspberry Pi 3B s budičem motorů Ar-
duino Motor Shield R3 a otestoval na malém kolejišti s 1 lokomotivou, které jsem v průběhu
testu měnil adresu dekodéru.

Díky této práci jsem měl možnost nahlédnout do digitálního způsobu řízení kolejišť
a jeho možností a také mi tato práce rozšířila znalosti v oblasti vícevláknových aplikací,
elektroniky řízení motorů a tvorby ovládacích rozhraní pomocí mikroframeworku Flask
a také mi umožnila všechny takto nabyté znalosti využít.

Jako pokračování této práce by bylo možné implementovat programovací kolej a umožnit
uživateli programování dekodérů, nebo v jednoduší variantě jen nastavení adresy daného
dekodéru příkazů na vlastní koleji. Dále by bylo možné implementovat zpětnou komunikaci
od dekodérů příkazů pro DCC centrálu a s tím spojené snímání odběru kolejiště. Další
možnosti pokračování této práce vidím v možnosti využít rozšířenou množinu DCC paketů
a s tím spojenou možnost ovládat efekty lokomotiv, jemnější změny rychlosti a taktéž
možnost ovládat stacionární dekodéry (například výhybkové dekodéry). V neposlední řadě
by bylo možné ovládací rozhraní více optimalizovat pro mobilní zařízení s malými displeji
například pomocí knihovny Bootstrap.
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Příloha A

Popis REST API systému

Veškerá implementace tohoto rozhraní je v souboru „server.py“ ve kterém jsou pro jed-
notlivé GET příkazy (jednotlivé URL) patřičné funkce. Knihovna Flask k těmto funkcím
přiřazuje patřičné GET URL pomocí dekorátorů, které umožňují typovou kontrolu proměn-
ných předávaných v URL. Každá funkce po zavolání zapíše patřičný příkaz do pojmenované
roury meziprocesové komunikace. Tento speciální soubor se před zápisem každého příkazu
otevře a po zapsání opět uzavře. Díky tomu je možné skript kdykoliv zastavit.

Jediné dva typy URL cest vrací HTML stránku. Prvním takovým je úvodní stránka,
která vrací formulář pro volbu dekodéru.

Druhá stránka je URL „/loco/<adresa_dekodéru>“, která vrací právě rozhraní deko-
déru. Veškerá další komunikace se serverem v tomto případě pokračuje pomocí javascriptu
přes AJAX na pozadí.

GET Příkaz ve tvaru „/loco/api/<adresa_dekodéru>/speed/<rychlost>“ se používá
pro nastavení rychlosti. Možné rychlosti jsou od -28 do 28 (včetně), kde záporné hodnoty
značí jízdu dozadu a kladné hodnoty jízdu dopředu. V případě nutnosti okamžitě zastavit,
lze pomocí příkazu GET příkazu ve tvaru „/loco/api/<adresa_dekodéru>/estop“ vyvolat
„E-STOP“ .

Zapnutí a vypnutí napájení kolejiště se provede pomocí GET příkazu ve tvaru „/lo-
co/api/power/<stav>“, kde hodnota 1 zapne napájení kolejiště a generování DCC paketů
a hodnota 0 toto vypne, hodnoty růzé od 1 se berou jako 0.
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Příloha B

Detailní popis implementace DCC
centrály

Hlavičkový soubor types.h
V souboru „types.h“ jsou definovány jednotlivé výčtové typy platných hodnot. Typ
t_instruction určuje typ instrukce, kterou daný DCCPacket nese, typ t_binary nese
různá pojmenování pro binární hodnotu 1 a binární hodnotu 0 a zároveň je použit i pro
směr pohybu. Typ t_speed definuje jednotlivé rychlostní stupně, které v DCC paketu mů-
žou být vloženy a zároveň i dekadickou hodnotu binární reprezentace tohoto rychlostního
stupně v protokolu DCC.

Dále jsou zde pomocí #define definovány všechny globální hodnoty, upravující vlast-
nosti systému. Jsou zde nadefinované tyto položky. Cesta k pojmenované rouře mezipro-
cesové komunikace je v hodnotě DEFAULT_IPC, počet bitů, které se odesílají v pream-
buli je nastaven v hodnotě PREAMBLE_BITS_COUNT, délky DCC poloviny pulzu pro bit 1
(MSEC_DURATION_1) a pro bit 0 (MSEC_DURATION_0). Zde je dobré upozornit, že vzhledem
k implementaci je možné, že 0 bude delší, jelikož funkce delayMicroseconds(), která řeší
čekání implementuje čekání nad 100 mikrosekund pomocí přepínání vláken.

Dále jsou zde definovány hodnoty GPIO pinu na Raspberry Pi odpovídající logické 1
a logické 0 na vstupu do Arduino Motor Shieldu. Pokud má na vstupu do Arduino Motor
Shield R3 být logická 1, pak se použije hodnota z OUT_PIN_HIGH a naopak, pokud tam má
být logická 0, tak se použije hodnota OUT_PIN_LOW. V případě změny za jiný motor shield
s případným jiným zapojením budiče je nutné tyto hodnoty patřičně upravit dle tohoto
budiče.

Třída BaseStation
Třída BaseStation implementuje veškerou klíčovou funkcionalitu DCC Centrály, což je
příjem příkazů od uživatele a generování DCC signálu. V konstruktoru této třídy se iniciali-
zuje knihovna WiringPi, nastavují se výchozí hodnoty GPIO pinů a vytváří se pojmenovaná
roura meziprocesové komunikace. V destruktoru této třídy se ukončí všechna vlákna, která
by případně mohla běžet, nastaví se výchozí hodnoty GPIO a zruší se pojmenovaná roura
meziprocesové komunikace.

Generování DCC signálu má své vlastní vlákno, protože DCC signál musí být časo-
ván velmi přesně. Toto vlákno se spouští metodou start() a zastavuje metodou stop().
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V tomto vlákně běží privátní metoda DCCGenerator(), která se stará o to, aby v kaž-
dém okamžiku byly na kolejích platná DCC data. Pokud nemá co na koleje odeslat, ode-
sílá „IDLE“ packet. Pakety získává z front pomocí metody getWaitingPacket(), která
navrací pointer na DCCPacket buď z fronty paketů k odeslání, nebo z mapy již odesla-
ných paketů. Pokud navrací pointer na DCCPacket z fronty již odeslaných paketů, pak
je to na paket, který již smí být vysílán, protože uplynula ochranná lhůta dekodéru (de-
finovaná ve standardu NMRA S-9.2 [16]) od posledního odeslání tohoto paketu. Metoda
getWaitingPacket() taktéž přesouvá pakety z fronty k odeslání do mapy již odeslaných
a případně i maže staré odeslané pakety, pokud jsou nahrazeny novými.

Poté co DCCGenerator získá paket z fronty, načte vektor binárních hodnot nesoucí celý
paket v binární podobě a postupně jednotlivé bity vygeneruje do kolejiště. K tomuto používá
privátní obalovou metodu generateBit(t_binary bit), která pak volá privátní metody
generateOne() a generateZero(). Tyto metody pak vygenerují patřičný bit do kolejiště
s časováním, které odpovídá DCC standardu od NMRA (viz kapitola 3.1 na straně 14)
pomocí funkce delayMicroseconds() z knihovny WiringPi[13]. Vzhledem k tomu, že DCC
signál je střídavý, funkce generateOne() a generateZero() fungují tak, že při spuštění
nastaví GPIO pin ovládající PWMA i DIRA tak, aby na vstupu do Arduino Motor Shield
R3 byla na obou pinech logická 1. Po uplynutí doby délky daného pulzu změní hodnotu
na pinu DIRA na logickou 0 a počká na dobu, kdy má pulz skončit. V tomto okamžiku se
do logické 0 dostane i PWMA. Pomocí pinu DIRA je tak zaručeno, do které koleje půjde
napájení a která bude kolej zapojena na zem. Pin PWMA určuje velikost napětí v napájecí
koleji, respektive to, jestli v koleji napětí je, nebo není.

Právě časování pulzů se stalo docela zajímavou překážkou při vývoji a to z důvodu
časově náročné režie při přepínání vláken. Při časování pulzů pomocí uspání vlákna nebylo
možné se dostat pod hranici 70 mikrosekund mezi hranami pulzů. Proto jsem nakonec
využil právě metodu delayMicroseconds() z knihovny WiringPi, která čekání kratší, než
100 mikrosekund řeší pomocí programové smyčky.

Paket se dá zařadit do fronty k odeslání metodou sendPacket(DCCPacket* paket),
takže paket musí být vytvořen kódem, který tuto metodu volá. Tato metoda paket zařazuje
do fronty jen v případě, že běží vlákno pro generování DCC signálu, v opačném případě
ihned volá destruktor.

Tato třída má také veřejnou metodu ipcStart(), která zároveň slouží jako hlavní pro-
gramová smyčka. Tato metoda čte pojmenovanou rouru meziprocesové komunikace a rea-
guje na ovládací příkazy přes tuto rouru přicházející (viz C na straně 41). Tato smyčka se
může přerušit voláním metody ipcStop(), kterou metoda ipcStart() zavolá v případě,
že dostane příkaz „EXIT“. Po ukončení smyčky se ukončí celý program. Instanci této třídy
je možné použít i bez použití pojmenované roury a metod ipcStart() a ipcStop() za
předpokladu, že budou příjem uživatelských pokynů, hlavní programová smyčka a volání
veřejné metody sendPacket(DCCPacket* paket) implementovány jinak.

Třída DCCPacket
Třída DCCPacket je nositelem veškerých informací, instrukcí a příkazů od uživatele. V rámci
konstruktorů se nastavují všechny patřičné hodnoty a parametry. Každá instance třídy
DCCPacket nese právě jednu instrukci a právě jednu adresu cílového dekodéru.

Implicitní konstruktor (bez parametrů) vytváří objekt s paketem obsahujícím instrukci
„IDLE“. Konstruktor DCCPacket(uint8_t decoder_addr, t_speed speed, t_binary
direction) vytváří paket nesoucí informaci o rychlosti a směru pohybu lokomotivy. V rámci
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všech konstruktorů se všechny parametry převedou na binární hodnotu a následně se k takto
vzniklým bytům dopočítá i kontrolní součet pomocí logické funkce XOR (exkluzivní dis-
junkce). Toto řešení je zde z důvodu, že paket konstruuje vlákno, které má dostatek vý-
početního času na dopočítání všech hodnot v paketu. Kdyby toto mělo počítat vlákno
v rámci DCC generátoru, je možné, že by časování nemuselo být dostatečně přesné. Zvláště
v případě složitějších paketů (například rozšířených paketů z NMRA standardu S-9.2.1 (viz
kapitola 3.4).
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Příloha C

Popis protokolu komunikace mezi
komponentami

Mezi skriptem v „server.py“ a instancí třídy „BaseStation“ probíhá komunikace přes pojme-
novanou rouru. Veškerá komunikace přes rouru začíná startovním znakem, kterým je znak
„>“ po kterém následuje příkaz ukončený znakem „|“ a pak případné parametry tohoto
příkazu, každý parametr taktéž ukončen znakem „|“. Paket je pak po posledním znaku „|“
ukončen znakem nové řádky.

Pro zapnutí napájení kolejiště – tudíž i spuštění vlákna generujícího DCC signál do
kolejiště – je třeba poslat příkaz „POWER_ON|“ (uvozený znakem větší než a ukončený
znakem nový řádek). Obdobně pro vypnutí je třeba příkaz „POWER_OFF|“. Pro ukončení
celé programové smyčky je třeba zapsat do pojmenované roury příkaz „EXIT|“.

Příkazy ovlivňující rychlost lokomotivy uvozeny příkazem „SPEED|“ po kterém násle-
duje adresa cílového dekodéru. Další parametr je požadovaná rychlost dané lokomotivy, kde
hodnoty větší než nula značí rychlost vpřed a hodnoty menší než nula znamenají rychlost
vzad. Například řetězec zapsaný do pojmenované roury nesoucí příkaz říkající lokomotivě
38 jet rychlostí 15 dozadu vypadá takto: „>SPEED|38|-15|\n“.
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