
Krótki kurs montażu płyteczki do SM48 H0.

Tak właściwie, to montaż detali na płyteczce nie powinien nikomu przysporzyć większych 
kłopotów, wystarczy wykorzystać posiadane midichloriany, poświęcić góra godzinkę i 
płytka gotowa :D Nie ma co się więc rozpisywać, w razie pytań chętnie służymy 
oczywiście pomocą. 

Ogólnie o montażu.

Pola lutownicze na płytce są pocynowane co znacznie ułatwia montaż. Do lutowania 
proponuję  rozpuścić  w  acetonie  nieco  kalafonii  i  tak  przygotowanym  szuwaksem 
smarować,  
np. zaostrzoną zapałką pola przed lutowaniem. Cynę najlepiej pokroić w małe porcyjki, 
plasterki. Nie polecam lutowania „z druta”, bardzo łatwo zalać detal i jeszcze coś naokoło.  
Należy tez unikać przegrzewania tych malutkich e-bzdecików.

     Diody LED wlutowujemy według  oznaczeń na  obrazku.  Oznaczenia  są  w stylu:  
PL=przednia  lewa,  PPC=przednia  prawa  czerwona,  TS=tylna  środkowa  itd.  Diody 
środkowe generalnie montujemy tak: wlutowujemy pionowo dwa druciki  (~0,3 mm) od 
góry  płytki,  czyli  od  strony  elementów,  do  tych  drucików  na  empirycznie  określonej 
wysokości lutuje się diodę smd. Potem wystarczy dopasować do reflektora w obudowie.  
Pozostałe  podobnie,  
tak by „wisiały” na drucikach przylutowanych do płytki albo też np. przymocować diodki 
do  obudowy a  potem cienkimi  drucikami,  nawet  emaliowanymi,   łączymy z  punktami 
lutowniczymi na płytce. 

Oznaczenia LEDa na spodniej stronie diodki:  

      W razie wątpliwości wystarczy omomierz z zakresem rzędu 2kOhmy, przykłada się 
końcówki przewodów pomiarowych do diodki, w jednym z „przyłożeń” powinna się diodka 
lekko zajarzyć,  wtedy „+” miernika oznacza A-anodę a „-” K-katodę. Gdy nie chce się 
zajarzyć wystarczy zmienić zakres ;) 



Montaż elektroniki. 

Najpierw rozcinamy płytki wg obrazka: 

Część z LEDami powinna mieć szerokość nie większą niż 19,8 mm oraz wysokość 
< 2,9 mm, aby płyteczka zmieściła się w przeznaczonym dla niej miejscu, trzeba sobie 
płyteczki dopasować do swojej konstrukcji.

Przewidzieliśmy 2 warianty wykonania oświetlenia: 
• Wariant  1,  który  pozwala  wyświetlić  światła  3  białe,  manewrowe  oraz  osobno 

załącza/wyłącza  czerwone,  dodatkowo  zostaje  jedno  wolne  wyjście  FA2  
do np. oświetlenia kabiny. 

• Wariant 2, oprócz świateł jw. pozwala wyświetlić światła postojowe -2 białe, jednak 
tu nie zostaje wolnych wyjść.

Uwaga:  odpowiednie  ścieżki  na  płytce  w  każdym  przypadku  należy  rozciąć,  
w  przeciwnym  przypadku  na  pewno  powstanie  zwarcie,  co  w  najgorszym 
przypadku może doprowadzić do uszkodzenia dekodera! 

Oczywiście  standardowo  zakładamy  zastosowanie  do  jazdy  dekoderów  Zimo,  
np. MX630 lub 631, które posiadają oprócz wyjść do oświetlenia jeszcze 4 „normalne” 
wyjścia  funkcyjne.  Zastosowanie  któregoś  z  dźwiękowych  dekoderów  
od Zimo, np. MX642, 645 lub 646 jest jak najbardziej  możliwe,  posiadają one oprócz 
„normalnych”  wyjść  funkcyjnych  dodatkowe  wyjścia,  umożliwiające  bezpośrednie 
podłączenie diody LED.  



Wariant 1.

Należy rozciąć ścieżki według obrazka, miejsca rozcięć oznaczono czerwonymi 
krzyżykami:

Wygodnie jest to robić następująco: zrobić dwa nacięcia na ścieżce w odległości ~2 mm 
od siebie i usunąć zbędną miedź z wewnątrz.  

Kreski w kolorach NMRA-owskich i odpowiednio opisane oznaczają miejsca dolutowania 
kabelków z dekodera. Jedynie wyjścia FA3 i 4 są… inne, gdyż nie są to wyjścia ujęte  
w normach, kolory mogą być zupełnie dowolne. 

Punkty lutownicze oznaczone „+” to oczywiście plus zasilania, zaś opisane PP=przednia 
prawa, TS=tylna środkowa czy CZT=czerwona tylnie. 

Rozmieszczenie elementów na płytce, umownie są one na dole płytki:



Jedynym dodatkowym detalem jest połączenie drucikiem punktów oznaczonych niebieską 
kreseczką, czemuś zabrakło ścieżki w tym miejscu 

Do opornika opisanego 432* podłączamy dodatkowe obciążenie uruchamiane klawiszem 
F2,  np.  do  oświetlenia  kabiny,  jeżeli  ktoś  wybierze  ten  wariant  a  nie  potrzebuje 
dodatkowego wyjścia to tego opornika oczywiście nie montuje. 

Cefałkologia.

W tym przypadku jest bardzo prosta, wystarczy odpowiednio zaprogramować działanie 
wyjść funkcyjnych FA3 i 4: 
CV129=2 -> FA3 działa w tył, CV130=1 -> FA4 działa w przód. 

Oczywiście zachowujemy ustawienia, aby klawisz F1 uruchamiał wyjście FA1: CV35=4, 
a klawisz F2 uruchamiał FA2: CV36=8.

Teraz można wybrać klawisz, pod którym będą włączane czerwone: 
F3: CV37=6, CV38=0
F4: CV37=0, CV38=6
F5: CV37=0, CV38=0, CV39=6
F6: CV37=0, CV38=0, CV40=6 

Wybiera się tylko jedną z możliwości! 



Wariant 2.

Ścieżki  na  płytce  rozcinamy po obu stronach,  według rysunków,  także pokazane jest 
rozmieszczenie elementów w tym przypadku:

Cefałkologia.

CV-ki dla wyjść FA3 i 4 są identyczne jak w „Wariancie 1”, podobnie CV dla wyjść FA1 
i FA2 pozostają takie same. 

W zasadzie mogą być dwie możliwości wyświetlenia świateł postojowych: 
• zapalenie ich klawiszem F2:  

CV33=9, CV34=10, CV35=4, CV36=3, CV125=1, CV126=2

• lub  przy  załączonych  pociągowych  wygaszenie  świateł  środkowych,  
a  raczej  zapalenie  ich,  czyli  światła  pociągowe  (3  białe)  włączamy  dwoma 
klawiszami F0 i F2: 
CV33=1, CV34=2, CV35=4, CV36=8, CV125=0, CV126=0, 
czyli  tak  naprawdę,  jeżeli  nic  nie  grzebaliśmy wcześniej  w tych  ustawieniach,  
po prostu pozostawiamy je bez zmian 



Połączenia na płytce z diodkami LED.

Diody LED wlutowujemy anodą w kierunku ścieżki  ‘wspólnej”  czyli  „+”.  Jedynie to,  że 
punkty  od  diod  czerwonych  trzeba połączyć  ze  sobą,  może to  ciut… niefachowe ale 
diodki te połączone są równolegle, ważne, ze działa   
Kolejność punktów lutowniczych odpowiada kolejności diodek na przedniej stronie płytki. 

Uwagi.

Opisane wyżej  CV powinny skutkować dla  połączeń jak na obrazkach,  w razie  chęci 
wykorzystania innych klawiszy lub ewentualnych problemów, proszę o pytania w temacie 
“Programowanie dekoderów Zimo” w podforum <DCC> na http://forum.modelarstwo.info , 
jest  bowiem zbyt  wiele  możliwości  ich programowania,  a  nie  ma potrzeby dodatkowo 
rozbudowywać tę instrukcję. 

http://forum.modelarstwo.info/

