
Aansluitvoorbeelden Arsigdec 

De DCCNext heeft 16 uitgangen, die op verschillende pinnen van de Arduino zijn 

aangesloten. 

Een normaal Arduino-board bevat een Atmel ATMega386 met pinnen van de chip, die 

verbonden zijn met pinnen op het board. 

In onderstaand voorbeeld wordt een Arduino Uno met DCC shield gebruikt 

 

  



Hierbij de aansluitingen zoals je die op de DCCNext/DCC-shield ziet en de pinnummers op 

de Arduino. Dit voor het geval een eigen programma op de DCCNext geladen moet worden: 

DCCNext Arduino pin DCCNext Arduino pin 

 0 RX 8 10 

 1 TX 9 11 

 2 DCC in 10 12 

1 3  13 status 

2 4 11 14/A0 

3 5 12 15/A1 

4 6 13 16/A2 

5 7 14 17/A3 

6 8 15 18/A4 

7 9 16 19/A5 

 

Tester 

Om Arsigdec te kunnen testen zijn op de uitgangen van een DCCNext 4 rode, 4 gele, 4 groene 

en 4 witte leds, middels een testprint met bij de LED-kleur behorende draad- en adereindhuls-

kleur aangesloten. Oranje = 5V. De AC/DC van 16V is voor de test aangesloten op DCC. 
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Configureren 

M.b.v. de handleiding van de ArSigDec van Arcomora worden voor Nederland een standaard 

in de database aanwezig P-sein met en een P-sein zonder cijferbak geconfigureerd. 

 

 

Adres 150 P-sein met cijferbak. Adressen 150 en 151 met ieder ROOD- 

en GROEN-commando's. 

 

 

 

 

Adres 152 P-sein zonder cijferbak. Adressen 152 

en 153 met ieder ROOD- en GROEN-commando's. 

 

 

 

 

  

https://www.globalvisuals.nl/downloads/arsigdecmanualdb.pdf
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/NLseincijferbak.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/NLseinkaal.PNG


Upload 

De eerste keer dat de DCCNext wordt aangesloten en de gebruiker voor de snelkoppeling 

Arsigdec heeft gekozen zal het programma de USB-poort zoeken en als dat gelukt is het 

programma Arsigdec op de Arduino laden. 

 

Eerste configuratie 

 

 

De eerste keer na het uploaden 

worden een aantal parameters 

ingesteld. 

  

https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/Upload.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/FirstInstall.PNG


Heropenen 

Als de Arduino wordt aangesloten op de laptop, terwijl er eerder een goede upload is geweest 

incl. basisconfiguratie dan volgt een kort welkom: 

 

Standaardsein configureren 

Als eerst wordt een Nederlands P-sein met cijferbak (database nummer 1) gekozen op DCC 

startadres 150: 

 

Evenzo is een Nederlands P-sein zonder cijferbak (database nummer 2) gekozen op DCC 

startadres 152. 

https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/Reopen.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/FirstSignal.PNG


Met een T-commando kunnen vanuit de laptop de LED's worden getest. Een klein nadeel is 

(waarschijnlijk omdat in de testopstelling alles common anode is) dat alle LED's meteen gaan 

branden. Bij 16 test-LED's op één Atmel386 in het bordje is dat te veel stroom. Maak eerst 

een paar LED-aansluitingen los of configureer meteen het maximum aantal seinen binnen de 

DCCNext. In het laatste geval zal de DCCNext na het typen van een E (Exit to operation 

mode) bijna alle seinen doven. 

DCC commando's naar seinbeeld 

Om de configuratie te testen worden eerst via de DCC Command Centre (b.v. DR5000) en/of 

MultiMaus ROOD- en GROEN-commando's naar de ingestelde adressen gestuurd om te 

controleren welke commando's nodig zijn voor welk seinbeeld. 

Sein 1, 4 seinbeelden, database nummer 1 

Commando Seinbeeld 

150-R Naar rood, als hiervoor groen dan via geel 

150-G Naar groen, als hiervoor rood dan via geel 

151-R Naar geel 

151-G Naar geel+wit 

Sein 2 3 seinbeelden, database nummer 2 

Commando Seinbeeld 

152-R Naar rood, als hiervoor groen dan via geel 

152-G Naar groen, als hiervoor rood dan via geel 

153-R Naar geel 

153-G Geen reactie 

Dit is alles conform de handleiding. 

RocRail configuratie P-sein 

De hierboven bekeken ROOD- en GROEN-commando's moeten nu door een juiste 

configuratie uit RocRail komen. Op de site van Arcomora wordt verwezen naar een video 

waarin wordt uitgelegd dat bij de DCCNext de adresseermethode 'Linear' moet worden 

gekozen. De wijzigingen t.o.v. de standaard instellingen zijn omcirkeld. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dic4zqEXa8o


Maak een sein in RocRail met b.v. de naam sgNext1: 

 

Zet in het tabblad Interface het poortadres op 150 (PADA) en Control op Linear: 

 

  

https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/sgNext1TABGeneral.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/sgNext1TABInterface.PNG


Indien de gebruiker persé met MADA wil werken (wat trouwens voor Arsigdec niets 

uitmaakt): 

 

Zet in het tabblad Details de juiste volgnummers voor RED 0, voor GREEN 1, YELLOW 2 

en WHITE 3. Indien je een P-sein zonder cijferbak hebt vul je alleen RED, GREEN en 

YELLOW en natuurlijk 3 seinbeelden: 

 

https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/sgNext1TABInterfaceMADA.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/sgNext1TABDetails.PNG


 Klik steeds op het sein sgNext1 in de RocRail interface dan gaat het seinbeeld ROOD, 

GEEL, GROEN en GEEL+WIT om beurten branden (met netjes een overgang van 

ROOD naar GROEN via een korte tussenstand GEEL). Een andere mogelijkheid is 

om op het sein de rechtermuis te klikken; je kunt dan meteen het gewenste seinbeeld 

kiezen. 

 Bekijk de test DCCNext en de logging in de RocRail interface. Als alles correct is 

ingesteld zie je dat RocRail dezelfde commando's stuurt als hiervoor met de hand is 

uitgeprobeerd. 

In de logging van RocView zie je de laatste 4 opdrachten 

voor 4 seinbeelden van sein sgNext1. De adressen in 

de logging van RocView zijn altijd 1 lager dan in de 

gebruikersinterface. Het jongste commando staat 

bovenaan: 

In de logging van RocRail zie je de laatste opdracht voor seinbeeld van sein sgNext1.  

De adressen in de logging van RocRail zijn ook altijd 1 lager dan in de gebruikersinterface. 

Het jongste commando staat onderaan: 

 

RocRail configuratie Frans sein 

De ArSigDec kan ook worden 

geconfigureerd voor een sein met 

nummer 33 uit de database 'Cible-E 

avec oeilleton' uit Frankrijk. Het aantal 

seinbeelden in RocRail wordt dan op 10 

gezet. 

 

 

  

https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/LoggingRocRailLastAspect.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/Install10Aspects.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/FrankrijkSein33.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/LoggingRocView4aspecten.PNG


En RocRail idem: 

 

Echter de seinbeelden na BLANK zijn niet ingevoerd. Toch kent RocRail de andere 

seinbeelden door telkens in de RocRail-interface op het sein te klikken. Alle seinbeelden 

worden netjes doorlopen (waarbij het technische seinbeeldnummer natuurlijk weer 1 lager is 

dus loopt die in deze configuratie van 0 t/m 9). 

 

Maar zodra het zesde seinbeeld en hoger moet worden getoond verdwijnt het seinsymbool uit 

de RocRail-interface, maar keert terug bij seinbeeld 1 t/m 5. 

 

  

https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/sgNext1TABInterface10Aspects.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/RocRailGUIaspect2.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/RocRailGUIaspect5.PNG


Je kunt op het sein rechtermuis en dan Seinbeeld kiezen: 

 

Daarna kun je direct het gewenste seinbeeldnummer ingeven: 

 

 

https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/RocRailGUIChose_aspect.PNG
https://github.com/eddyluursema/modeltrain/blob/master/DCCNext/images/RocRailGUIaspect_textbox.PNG

