
Handleiding

Versie: 5.0.14
Datum: 17 september 2021
Auteur: Xander Berkhout
© 2021 Berros. Alle rechten voorbehouden.



Inhoud
Voorwoord! 11

Introductie ! 12
Hoofdscherm! 12
Belangrijkste objecten! 12
Naamgeving! 13
Bestanden! 14

Browser! 14
Backup! 16
Recente bestanden! 16
Importeer! 16
Exporteer! 16
Afdrukken! 17

Online! 17
Licentie! 17
Project! 19

Voorkeuren! 20
Algemeen! 20

Look & Feel! 20
Taal! 20
Lengte-eenheid! 21
Snelheids-eenheid! 21
Basispad! 21

Schakelbord! 21
Interface! 22

Groepering adressen! 22

Netwerk! 24
Afstandsbediening! 24

Instellingen! 25
Algemeen! 25

Tijd! 25

Opties! 26
Trein! 27

Snelheid! 27
Commentaar! 28



Interfaces! 29
Algemeen! 31

Voertuigen! 32
Accessoires! 32
Terugmelders! 32

Verbinding! 33
Seriële interface! 33
Netwerk-interface! 34
Bestand-interface! 36

Specifiek! 36
Afbeelding! 36
Commentaar! 36
Status! 37

Treinen! 38
Aanmaken of bewerken van een loc! 38
Definitie van een locomotief! 39

Spoor! 45
Cabine! 45
Traagheidssimulatie! 45
Terugmelder-offset! 45
Reactievertraging! 46
Periode! 46

Aanmaken of bewerken van een wagon! 47
Definitie van een wagon! 48
Aanmaken of bewerken van een treintype! 51
Definitie van een treintype! 51
Aanmaken of bewerken van een trein! 53
Definitie van een trein! 54

Samenstelling! 54
Functies! 55

Treinbesturing! 57
Trein! 57
Locomotief! 59
Wagon! 61
Grid! 61
Overzicht! 62

Samenstelling! 63
Multi-Tractie! 64



Programmeren van decoders ! 66
Configuratie! 66
Programmeerhulp! 67
Speciale waardes! 69

DCC-configuratie! 69
Lang adres ! 69

Snelheidsmetingen! 71
Methode! 72

Apparaat! 72
Twee terugmelders! 72
Centrale melder met zijmelders! 73

Meten! 74

Schakelbord! 76
Zoom! 76
Kwaliteit! 76
Overzicht! 77
Layout! 77
Bedienen van schakelobjecten! 78
Aanmaken of bewerken van het schakelbord! 80

Elementenbalk! 83
Seinelementen! 85
Lagen! 87
Overzicht! 87
Sjabloon! 88

Toewijzen van objecten! 89
Toetstoewijzingen! 90

Terugmelders! 90
Accessoires! 93

Toestandstoewijzing! 95
Uitvoerapparaat! 95
Voorseinen! 98
Kruisingen en Engelse wissels! 98
Toestandsterugmelding! 99
Wissellengte! 99
Opties! 100
Wisselopties! 100
Seinopties! 101
Relais voor wissel! 102
Relais voor sein! 103



Rijwegen! 103
Blokken! 105

Wisselgroepering! 105
Pijlen! 107
Bewerken! 107

Type! 108
Lengte! 109

Opties! 109
Dinamo! 111
Polariteit! 111
Relais! 112

Terugmelders! 112
Richtingstabbladen! 113

Terugmelders! 114
Seinen! 117
Blok! 117
Verbindingen! 118
Posities! 119

Snelheid! 121

Stations! 122
Blokken! 124
Treintypes! 125
Opties! 125
Toestanden! 126

Boosters! 126
µCon-Booster! 127
LoDi-Booster! 128
BiDiB ! 128
Uhlenbrock Power 4/7! 128
LDT DB-4! 128
Märklin CAN ! 128

Diagnostische grenzen! 129
Blokken! 129
Besturing! 130

Aspect! 130
Relais! 130
Licht! 131
Geluid! 132

Bestand! 132
Decoder! 133
Bediening! 133

Ontkoppelaar! 134
Overgang! 134
Draaischijf! 137

Decoder! 137
Accessoire! 138



Terugmelder! 139
Blok! 140
Bedienen! 140

Rolbrug! 141
Accessoire! 141
Terugmelder! 142
Blok! 143
Bedienen! 143

Treinenmagazijn! 144
Accessoire! 144

Modelklok! 146
Verwijderen van schakelbordelementen! 146
Dubbel gebruiken van objecten! 146
Toevoegen en aanpassen van tabbladen! 147
Linken van schakelbord-elementen! 147

Reserveringen! 149
Vrijgeefblokken! 150
Trein verwijderen uit een blok! 150
Trein plaatsen op het schakelbord! 151
Context popup-menu! 151

Treinroutes! 153
Wachten! 154
Blokken! 154

Markeringen! 155
Kritisch blok! 156
Selectie! 156

Rangeren! 157
Acties! 157
Opties! 159
Route control! 159

Info! 161
Geplande stop! 161

Tijdelijke route! 161
Automatisch route zoeken! 162

Treintype! 163
Station! 163



Acties! 164
Voorwaarde! 164

Operator! 165
Tijd! 165
Terugmelder! 166
Accessoire! 166
Booster! 167
Blok! 167

Uitvoering! 168
Accessoire! 169
Rijwegen! 169
Treinroute! 169
Functie! 170
Rangeren! 170
Treinpermissie! 172
Route naar blok! 172
Rangeer naar blok! 172
Actuele trein! 172
Blok actief! 173
Station! 173
Tijd! 173
Systeem! 173
Opdrachtregel! 174

Schakelbord! 174

Bewerken objecten! 175
Lijst! 175
Eigenschappen! 176

Accessoires! 176
Blokken/Stations! 176
Eigenschappen! 177

Extra hulpmiddelen! 179
Diagnose! 179
Keyboard! 180
Terugmeldmonitor! 181

S88-adresnummering! 182

Extra! 183

Netwerk! 184
Server mode! 184
Client mode! 185



Master! 186

iOS! 186
Android! 187
Status! 187

Appendix A: Toetscombinaties ! 188
Algemene toetsen! 188
Trein-toetsen! 189
Schakelbord-besturingstoetsen! 192
Schakelbord-wijzigingstoetsen! 192
Zwevende vensters! 195

Appendix B: Terugmelders! 196
Bezetmelders! 196
Momentcontacten! 196

Appendix C: iTrain-gebruikersforum! 197

Appendix D: Interface-specifieke zaken! 200
Demo! 200
Märklin 6051! 200

P50X! 201
TAMS Master Control / RedBox! 201
OpenDCC (P50X)! 201
Raptor! 202
MRdirect! 202
Twin Center! 202
Intellibox (P50X)! 202

LocoNet®! 203
Intellibox USB (LocoNet®)! 203
DR5000 USB (LocoNet®)! 203
LocoNet®! 203
LocoNet® Multicast! 204
LocoNet® TCP/IP! 204
LocoNet® Server! 205

ESU! 206
ECoS ESU! 206
Märklin Central Station 1! 207

Märklin Central Station 2/3! 208
LinkS88! 209

XpressNet! 210



Lenz XpressNet/X-Bus (serieel / USB / IP)! 210
S88XpressNetLI! 210
MoBaSbs! 211
ZF5! 212
Rocomotion! 212
Roco Z21! 212
Hornby! 213

NCE Power Cab/Pro! 214
Selectrix! 215

Selectrix! 215
Rautenhaus SLX! 215
Rautenhaus RMX! 216
Rautenhaus RMXnet! 216
Müt 2004! 216
FCC (Doehler & Haass / MTTM)! 217
Stärz ZS1! 217
Stärz ZS2! 218
Stärz ZS2+! 218

Zimo! 219
MX1! 219
MX10! 219

Massoth! 219
BiDiB! 220
VPEB / DinaSys! 222

Dinamo (RM-x)! 222
OM32! 223
OC32! 223
PM32/OM32! 224
DTC! 224

Littfinski Daten Technik (LDT)! 226
Digital-S-Inside 2 / DiCoStation! 226
HSI-S88! 226
HSI-S88 USB! 226

CAN-digital-Bahn! 228
CAN-Control-Schnitte! 228
CAN-PC-Schnitte! 228

Lokstore Digital! 229
LoDi-Rektor! 229
LoDi-Shift-Commander! 229

LSDigital! 230
µCon-S88-Master! 230
µCon-Manager! 230



Generatoren! 231
µCON-Generator! 231
SPROG! 231

RailCom! 233
TAMS RailCom Link! 233
Blücher GBM16XN! 233

Games on Track! 234
Games on Track GT-position! 234

DMX! 234
Art-Net! 234

Snelheidsmetingen! 234
KPF Zeller Speed-Cat! 234
RTZec Speedbox! 234



Voorwoord
Na vele jaren van ontwikkelen heeft iTrain versie 5.0 bereikt. iTrain werkt met de meest 
gebruikte besturingssystemen van dit moment en zowel het programma als de handleiding 
zijn beschikbaar in de belangrijkste talen in de westerse wereld. Deze combinatie maakt 
het programma toegankelijk voor een groot publiek.
Het zou teveel tijd kosten om naast de handleidingen te maken en bij te houden in 
meerdere talen dit ook nog te doen voor alle besturingssystemen. De verschillen in 
gebruik van iTrain tussen besturingssystemen zijn beperkt. Deze handleiding is 
geschreven met de macOS-gebruiker (voorheen bekend als Mac OS X) in gedachten. Dat 
betekent dat alle schermafbeeldingen op dit platform gemaakt zijn en de toets-combinaties 
zijn bedoeld voor dit platform. Voor Windows- en Linux-gebruikers zullen de schermen en 
dialogen min of meer hetzelfde zijn, maar met andere stijl en kleuren die gebruikelijk zijn 
voor dat platform.
Het belangrijkste verschil tussen de besturingssystemen is het gebruik van bepaalde 
toetsen. De ‘Command’-toets op  de Mac is niet beschikbaar op andere systemen en moet 
worden vervangen door de ‘Control’-toets. De ‘Option’-toets op  de Mac wordt ook wel ‘Alt’ 
genoemd en deze laatste term zal verder gebruikt worden, omdat deze hetzelfde is op  alle 
platformen.
Een popup-menu of contextafhankelijk snelmenu kan normaal worden opgeroepen door 
op  de rechtermuistoets te drukken, terwijl de muis boven een bepaald object hangt. Bij 
macOS is het ook mogelijk om dit snelmenu op te roepen door de ‘Control’-toets in te 
drukken en de linker- of enige muistoets in te drukken.
Deze handleiding behandelt alle belangrijke aspecten van iTrain. Het legt echter geen 
algemene concepten van digitaal rijden met de modelbaan uit. Kennis hiervan is een 
voorwaarde. Dit is gedaan om de handleiding compact en leesbaar te houden. Ik zou je 
willen aanbevelen om alle hoofdstukken in volgorde te lezen en tegelijk de demolayout 
(demo_nl.tcdz in de map iTrain/layouts) te gebruiken.
Er is een speciaal ondersteuningsforum voor iTrain-gebruikers (https://berros.eu/
forum/) beschikbaar. Het bevat antwoorden op  vragen die je mogelijk zou hebben en 
indien je vraag er niet bij staat kun je deze stellen. Het wordt sterk aangeraden om het 
forum te gebruiken, in plaats van e-mail of telefoon. Daardoor kunnen vragen voor een 
groter publiek beantwoord worden. Er zijn veel enthousiaste iTrain-gebruikers, waaronder 
ikzelf, actief op het forum die elkaar helpen. Zie Appendix C voor meer informatie over het 
forum.

Met vriendelijke groeten,

Xander Berkhout
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Introductie
Als je voor de eerste keer met iTrain begint, dan is het nodig om een paar basisconcepten 
te kennen.

Hoofdscherm
Een gewoon scherm in iTrain ziet er als volgt uit (zie het demo_nl.tcdz bestand):

In dit scherm kunnen we drie gebieden onderscheiden:
1. Het overzicht in de linkerbovenhoek geeft een overzicht van de status van alle treinen 

en geeft tevens directe controle over hun belangrijkste functies. 
2. De besturing links onderin geeft nog meer informatie en instelmogelijkheden, en is 

bedoeld om een trein in detail te besturen.
3. Het schakelbord aan de rechterkant is een schematische tekening van de modelbaan 

met daarin de stand van alle wissels, seinen, terugmelders en andere elementen. Je 
kunt de stand van al deze elementen hier ook veranderen.

Belangrijkste objecten
In iTrain komen de volgende objecten voor:
• Interface - verwijst naar de verbinding met een centrale of ander apparaat om de baan 

aan te sturen.
• Booster - verwijst naar een intelligente booster (versterker van het railsignaal) die 

individueel bestuurd kan worden en individueel zijn status doorgeeft. 
• Terugmelder - verwijst naar sensoren in de baan om bijvoorbeeld te kijken of een 

baanvak bezet is (zie ook Appendix B).
• Accessoire - schakelbaar object:

• Aspect - een algemene accessoire met maximaal 32 toestanden.
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• Wissel - is een schakelaar om meerdere sporen samen te voegen of te splitsen.
• Sein - kan verwijzen naar een echt sein op de baan of een virtueel sein (alleen op  het 

schakelbord) om aan te geven of een trein moet stoppen of mag doorrijden.
• Ontkoppelaar - om een loc van de wagons te ontkoppelen of om een trein te splitsen. 
• Relais - is een schakelaar met een aan-/uitstand (bijvoorbeeld licht) of twee standen.
• Licht - verwijst naar een lichtbron met een kleur en een niveau (aan/uit of dimbaar).
• Geluid - verwijst naar zowel geluid van een decoder in de baan als naar 

geluidsbestand op de computer zelf.
• Overgang - is een overgang tussen het spoor en een auto- of waterweg.
• Draaischijf - een rond apparaat met railaansluitingen en een brug in het midden, die 

kan draaien, waardoor een loc de brug op kan rijden en naar elk spoor kan draaien.
• Rolbrug - een rechthoekig apparaat met railaansluitingen aan twee overstaande 

zijden en een schuifbare brug, waardoor een loc zijwaarts verplaatst kan worden naar 
een buurspoor.

• Treinenmagazijn - een apparaat om meerdere sporen horizontaal of verticaal te 
kunnen bewegen.

• Rijweg of wisselstraat - is een lijst van standen van wissels (en andere accessoires) die 
een pad maken, bijvoorbeeld van één blok naar een ander blok, zoals in de Märklin 
Memory module.

• Locomotief (ook wel loc genoemd) - verwijst naar de daadwerkelijke locomotief die 
aangestuurd wordt.

• Wagon - verwijst naar al het rollende materiaal op  het spoor (inclusief rijtuigen) zonder 
motor.

• Trein - verwijst naar de combinatie van locomotieven en wagons als geheel.
• Blok - is een deel van de baan of baanvak waarin zich slechts één trein mag bevinden.
• Treinroute - is de route of het pad dat een loc en zijn trein kunnen volgen als ze 

automatisch rijden van blok naar blok.
• Station - is een lijst van blokken die bij elkaar horen, zodat ze als bestemming in een 

route kunnen dienen zonder de individuele blokken te hoeven specificeren.
• Acties - een lijst van dingen die moeten gebeuren als aan een voorwaarde is voldaan.
• Schakelbord - is de presentatie van het baanplan waarin de meeste objecten geschakeld 

kunnen worden.

Naamgeving
In iTrain hebben alle locomotieven, wissels, seinen en andere objecten een unieke naam 
per type object. Het is niet nodig om alle adressen te onthouden, omdat je elk object een 
zinvolle naam kunt geven. Het wordt aanbevolen deze naam kort te houden en een 
bepaalde naamgevingsconventie te hanteren. Elk object kan ook een omschrijving 
hebben. Dit is een iets langere naam die niet uniek is, maar wel op een regel moet 
passen. De omschrijving mag ook gewoon leeg gelaten worden.
Je kunt voor een loc de naam van de firma gebruiken, zoals NS, DB, SBB, gevolgd door 
een spatie en het nummer van de loc. Bijvoorbeeld DB 101 of NS 1720. Bij meerdere locs 
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van hetzelfde type gebruik je het volledige nummer zoals DB 215-077-9, of een 
volgnummer, zoals DB 101-2. Gebruik bij voorkeur niet het decoderadres in de naam.
Voor de namen van blokken en accessoires kun je logische nummers gebruiken 
voorafgaand door een identificatie van het station en gescheiden door een ‘underscore’ of 
spatie. De twee kanten van een blok zou je A en B kunnen noemen om onderscheid te 
maken tussen de verschillende terugmelders en seinen. Bijvoorbeeld CS_S4A geeft dan 
het sein op  spoor 4 aan de A-kant op het Centraal Station aan. Alle verwijzingen naar dit 
sein in de definitie van de baan zullen deze naam tonen. Het is lastig om namen voor 
wissels te verzinnen, omdat ze met meerdere blokken verbonden zijn. Je kunt de naam 
vooraf laten gaan door een identificatie van het station en ze verder gewoon 
doornummeren, zoals bijvoorbeeld CS_W5.
NB:! Het wordt aangeraden om de naam van een object onafhankelijk van het huidige 

adres van het object te kiezen. Het is beter om een logische naam te kiezen 
gebaseerd op de plek in het baanplan onafhankelijk van hoe het aangesloten is. 
Het gebruik van het adres in de naam gaat tegen dit principe in. Het adres zal toch 
meestal al tussen haakjes getoond worden op plekken waar je dit nodig zou kunnen 
hebben (zoals bij selectievelden).

Bestanden
Nadat iTrain voor de eerste keer gestart is, is er nog geen bestand gekoppeld aan het 
project. Je moet alle gegevens bewaren met een specifieke naam. Als extensie voor de 
naam wordt .tcdz aanbevolen (tcdz = Train Control Data Zipped)1, bijvoorbeeld 
baanplan.tcdz. Bewaar dit bij voorkeur in de map  iTrain/layouts onder je 
‘Basispad’ (zie Voorkeuren).
De volgende keer dat het programma gestart wordt, zal automatisch hetzelfde project 
geladen worden dat actief was bij het afsluiten. De projectnaam staat in de titelbalk van 
het hoofdscherm (inclusief het pad naar het bestand en gevolgd door de versie van iTrain 
waarmee het aangemaakt was).
Als het programma afgesloten wordt, zal het project automatisch bewaard worden, tenzij je 
hebt ingesteld dat dit handmatig moet gebeuren, want dan zal worden gevraagd of het 
project bewaard moet worden. Dit zal niet alleen de definities van de baan bewaren, maar 
ook de huidige plek van alle treinen en de stand van alle accessoires.
Browser
Om bestanden te openen of te bewaren gebruik je de browser om door het 
bestandssysteem te navigeren. Dit gebeurt op een platform-onafhankelijk manier, waarbij 
alleen het gedeelte onder het ‘Basispad’ bekeken kan worden.2  Dit is het gedeelte waar 
iTrain zoekt naar bestanden die nodig zijn voor iTrain zoals de baanplannen, de 
afbeeldingen en de geluiden. Het ‘Basispad’ kan worden ingesteld onder ‘Voorkeuren’ (zie 
het volgende hoofdstuk).
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Bovenaan staat het relatieve pad met betrekking tot het ‘Basispad’. Je kunt direct naar een 
bepaalde map springen door erop  te dubbelklikken. De groene pijl naar links gevolgd 
door .. betekent een niveau minder diep. In plaats hiervan kan ook de toets ‘Backspace’ 
gebruikt worden. Het zoekveld in de rechterbovenhoek helpt je om de lijst met namen te 
beperken door alleen de namen weer te geven die het ingetypte stukje tekst bevatten.
Als je een naam van een project selecteert dan zal onderaan een voorvertoning getoond 
worden met wat informatie. Door dubbel te klikken op  de naam kies je het desbetreffende 
project direct en verlaat je de browser (alsof er ook op ‘OK‘ is geklikt).

Als je een project wilt bewaren dan staat op  de plek van de voorvertoning een tekstveld 
waarin je de bestandsnaam kunt opgeven.
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Backup
Voordat een bestand bewaard wordt, zal het vorige bestand (met dezelfde naam) 
verplaatst worden naar een submap genaamd ‘backup’ en zullen de datum en tijd worden 
toegevoegd aan de bestandsnaam. Daardoor is er altijd back-up  van eerdere versies 
beschikbaar voor het geval er iets mis gaat. De naam van de backup-bestanden bevat de 
originele naam gevolgd door het woord backup, de datum en tijd van de backup en de 
iTrain-versie waarmee het oorspronkelijk bewaard is. Het ziet er bijvoorbeeld uit als:

baanplan_backup-20200526-154502_v5.0.4.tcdz

Om terug te gaan naar een eerdere versie kun je gewoon een bestand in de ‘backup’ map 
openen in iTrain en zal de originele naam en het pad weer hersteld worden. Het is dus niet 
nodig om bestanden uit de backup-map te kopiëren en een andere naam te geven. De 
backup-map vult zich wel snel doordat er steeds een bestand bij komt na het bewaren, 
maar in principe zijn de bestanden klein, zeker vergeleken met de beschikbare 
schijfruimte. Je kunt oude bestanden af en toe opruimen, maar het is niet direct 
noodzakelijk.
Recente bestanden
Het menu onderdeel ‘Open recente bestanden’ toont een lijst met maximaal 12 bestanden 
die al eerder geopend zijn. Je kunt een eerder geopend bestand snel openen door er één 
uit de lijst te kiezen, maar bewaar het huidige bestand wel eerst als er nog veranderingen 
zijn die je wilt opslaan.
Importeer
Bij het importeren wordt ook een bestand geopend, maar dan alleen een bepaald 
gedeelte, namelijk locomotieven en wagons. De import zal dit deel aan het al geladen 
bestand toevoegen. De import-dialoog bevat twee tabbladen die alle locomotieven en 
wagons aangeven die geïmporteerd kunnen worden. Je kunt nu selecteren welke objecten 
je wilt overnemen en daarbij ook aangeven of ze actief of inactief worden overgenomen. 
Eventuele conflicten met bestaande objecten staan in de laatste kolom.
Exporteer
Er zijn twee verschillende exports. Bij de tabulaire export worden de belangrijkste objecten 
(locomotieven, wagons, accessoires, terugmelders en blokken) opgeslagen in 
verschillende .csv  bestanden (met tabs als scheidingsteken, codering UTF-8), die direct 
door een spreadsheet-programma kunnen worden ingelezen. Tijdens het exporteren 
worden deze .csv  bestanden samengevoegd in een zip-bestand. Omdat elk object maar 
één regel vertegenwoordigt, kunnen alleen enkelvoudige eigenschappen meegenomen 
worden in de kolommen en niet de complexe eigenschappen die zelf weer lijsten of 
tabellen zijn.
NB:! De bestanden die geëxporteerd worden, zijn alleen bedoeld voor externe analyse of 

documentatie van je objecten en kunnen niet weer in iTrain geïmporteerd worden.
Daarnaast is er nog een export ‘Extern inclusief’. Deze komt overeen met het normaal 
bewaren van het project, maar daarbij worden ook alle plaatjes met externe referenties 
toegevoegd (met als extensie .extern.tcdz). Deze export is alleen bedoeld om je 
baanplan met anderen te delen, als het handig is om ook de externe plaatjes te zien, zoals 
bij ondersteuning. Je kunt deze export openen als een gewoon bestand met ‘Open’. Na 
het opnieuw bewaren worden de plaatjes weer verwijderd uit het bestand, maar de 
originele referenties naar de bestanden blijven erin. Dit is geen probleem, omdat de 
eigenaar van het bestand de originele plaatjes nog heeft.
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NB:! Deze export zou gebruikt kunnen worden op het forum, maar dat heeft niet de 
voorkeur. Vanwege de ingesloten plaatjes zal het bestand veel groter zijn dan 
normale .tcdz-bestanden. Doe dit dus alleen bij een expliciete vraag van degene 
die je helpt.

Afdrukken
De optie ‘Afdrukken’ maakt alleen een afdruk van het huidige schakelbord op papier. Om 
een lijst van objecten af te drukken gebruik je ‘Exporteer’. Dan importeer je deze 
bestanden in een spreadsheet en van daaruit druk je ze af.

Online
Als je met het programma bezig bent, wil je soms alleen de configuratie aanpassen en in 
andere gevallen wil je echt treinen op de baan besturen. In het laatste geval heb je een 
verbinding nodig met de digitale centrale en dan is het programma ‘Online’. 

Met de -toets bovenin kun je verbinding maken met alle apparaten. De status van de 
individuele apparaten staat op de balk onderaan het hoofdvenster, aan de rechterkant.

Als het apparaat nog toont, dan betekent dit dat het nog ‘Offline’ is. Je kunt er dan op 
dubbelklikken om slechts één apparaat te verbinden. Als het apparaat wel ‘Online’ is dan 
toont het een gekleurde bal. De kleur geeft de toestand van het apparaat aan. Groen 
betekent dat het apparaat klaar is en dat er (indien van toepassing) rail-spanning is . Rood 
betekent dat de railspanning is uitgeschakeld. Geel betekent dat de initialisatie niet goed is 
gegaan. Blauw komt bij sommige apparaten voor en betekent dat de programmeer-mode 
actief is.
NB:! Het wordt altijd aanbevolen om ‘Offline’ te gaan of iTrain af te sluiten voordat je de 

digitale centrale uitzet, zodat alles netjes afgesloten wordt. Als je per ongeluk de 
centrale eerst uitgedaan hebt, controleer dan of het programma het gezien heeft en 
zo niet, doe het dan handmatig.

Licentie
iTrain is een commercieel product en start normaal op  in de stand ‘demonstratie’. Er zit 
dan een beperking op  van 3 locomotieven, 32 accessoires en 32 terugmelders. Hierdoor is 
het mogelijk om iTrain te testen op  een kleine oefenbaan zoals in het bijgeleverde 
demobaan bestand (demo_nl.tcdz).
Om alle mogelijkheden in iTrain te kunnen gebruiken moet je een proeflicentie aanvragen 
of iTrain kopen op de website. Daarna ontvang je een licentiesleutel, die gekoppeld is aan 
je e-mail-adres. Om deze licentiesleutel in te voeren ga je naar het hoofdmenu ‘Opties’ -> 
‘Voer licentiecode in’.
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Type of kopieer je e-mail-adres dat je gebruikt hebt om de licentie aan te vragen en plak je 
licentiesleutel in het daarvoor bestemde vak door erin te gaan staan en ‘Command’-toets + 
‘V’ te gebruiken, of het snelmenu op te roepen en ‘Plak’ te kiezen. Het wordt afgeraden om 
de code over te typen, omdat de kans op fouten dan erg groot is.

Als de licentiesleutel geldig is dan zie je bovenstaand dialoog met de licentiegegevens en 
eventueel de einddatum in geval van een tijdelijke licentie.
NB:! Om de iTrain-licentie van je computer te verwijderen moet je alleen het e-mail-adres 

invoeren zonder dat je een licentiesleutel opgeeft. Het uitvoeren van “De-installatie” 
zal alleen de programma-bestanden verwijderen en niet de licentie.
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Project
Nu ben je klaar om je modelbaan in te voeren in iTrain. We noemen alle invoergegevens 
samen het project. Alle projectdata kunnen worden ingevoerd via de verschillende 
onderdelen onder het menu ‘Wijzig’ en zullen worden bewaard in het projectbestand (bij 
voorkeur met de extensie .tcdz), behalve de voorkeuren, want die worden ergens op de 
computer bewaard en zullen ook onthouden worden als je van project wisselt.
Controleer eerst de ‘Voorkeuren’ en ‘Instellingen’ en kies dan ‘Interface’ voordat je verder 
gaat met het invoeren van de baan. De volgende stap kan het invoeren van de 
locomotieven zijn om eerst de verbinding te testen, maar dit kan ook uitgesteld worden. 
Een goede methode is om eerst het hele baanplan te tekenen, dan alle wissels, seinen, 
terugmelders en blokken te koppelen aan de tekening en daarna de locomotieven, treinen 
en routes in te voeren.
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Voorkeuren
De voorkeuren zijn instellingen die van toepassing zijn op alle projecten. Ze worden 
bewaard op de computer zelf en niet in het projectbestand. De voorkeuren kunnen worden 
gevonden in het iTrain-menu op  een Mac of onderaan het menu ‘Wijzig’ bij andere 
besturingssystemen.

Algemeen
In het tabblad ‘Algemeen’ kunnen specifieke instellingen voor het gedrag van iTrain 
veranderd worden. Zo kun je ervoor kiezen om het project altijd te bewaren zonder om een 
bevestiging te vragen. Bij het opstarten wordt standaard gecontroleerd of er een nieuwere 
versie van iTrain beschikbaar is. Dat laatste kun je uitzetten als de computer nooit met 
internet verbonden is.
Look & Feel

Elk besturingssysteem heeft z’n eigen manier waarop  zaken visueel gepresenteerd 
worden en dat noemen we de ‘look & feel’. iTrain past zich standaard aan het 
besturingssysteem aan of probeert dat zo goed mogelijk te doen, maar het is nu ook 
mogelijk zelf een ander uiterlijk of jasje te kiezen, zodat iTrain er op computers met 
verschillende besturingssystemen hetzelfde eruit ziet. Een goede keuze hiervoor is look & 
feel ‘Nimbus’ die nu in iTrain standaard wordt gebruikt onder Linux. Een verandering van 
de look & feel zal niet meteen zichtbaar zijn, maar pas na het opnieuw opstarten van 
iTrain, omdat de hele gebruikersinterface opnieuw getekend moet worden.
Taal
De iTrain-gebruikersinterface is beschikbaar in meerdere talen. Standaard wordt dezelfde 
taal gekozen als die van het besturingssysteem en dit wordt de ‘Systeemstandaard’ 
genoemd, maar je kunt het veranderen in een andere taal. Deze verandering zal niet 
meteen zichtbaar zijn, maar pas na het opnieuw starten van iTrain, omdat de hele 
gebruikersinterface opnieuw geladen moet worden.
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Lengte-eenheid
De lengte-eenheid geeft aan welke eenheid wordt gebruikt in iTrain om lengtes weer te 
geven. Het wordt aanbevolen om centimeters te gebruiken, omdat dat de meest logische 
eenheid is voor de grootte van de modeltrein en omdat het intern gebruikt wordt. Als je 
liever met millimeters of meters werkt is dat mogelijk. Lengtewaarden kunnen ook cijfers 
achter de komma hebben, zoals bijvoorbeeld 51,5 cm of 0,515 m. Bij elk invoerveld voor 
lengte kun je altijd waarden invoeren in een andere eenheid door de eenheid er achter te 
zetten. De waarde wordt dan automatisch omgezet naar de eenheid zoals is ingesteld in 
de voorkeuren na het indrukken van de ‘Enter’-toets. De mogelijke eenheden voor lengte 
zijn ‘mm’, ‘cm’, ‘dm’, ‘m’, ‘in’ en ‘ft’ (de laatste twee staan voor inch en voet). Als je geen 
eenheid specificeert in het invoerveld, wordt verondersteld dat je de eenheid in de 
voorkeuren gebruikt.
Snelheids-eenheid
De snelheids-eenheid geeft aan welke eenheid wordt gebruikt om de schaalsnelheden 
weer te geven in iTrain. De voor de hand liggende eenheid is km/h of mph, maar ook m/s 
is mogelijk. Snelheden kunnen ook cijfers achter de komma hebben. Bij elk invoerveld 
voor snelheid kun je altijd waardes invoeren in een andere eenheid door de eenheid er 
achter te zetten. De waarde wordt dan automatisch omgezet naar de eenheid zoals is 
ingesteld in de voorkeuren na het indrukken van de ‘Enter’-toets. De mogelijke eenheden 
voor snelheid zijn ‘cm/s’, ‘m/s’, ‘km/h’ en ‘mph’.
Basispad
Alle bronbestanden zoals afbeeldingen en geluiden, en bij voorkeur ook de baanplan-
bestanden, worden opgeslagen in een mappenstructuur met bovenin de map iTrain. 
Deze map  staat meestal in je gebruikersmap  (in het voorbeeld /Users/xander) en alle 
referenties naar bronbestanden in jouw project zijn relatief ten opzichte van deze map. 
Daardoor is het eenvoudiger om een project naar een andere computer over te zetten.

Als je een andere locatie (of andere schijf) wilt gebruiken om alle iTrain-gerelateerde 
bestanden op te slaan dan kun je deze map  aanpassen. We noemen dit het basispad. Het 
basispad mag zelf ook aan het einde de map  iTrain bevatten, maar het basispad mag er 
ook boven staan. Deze keuze zal de relatieve paden in het baanplan beïnvloeden en tot 
welke bestanden je allemaal toegang hebt bij het kiezen van een bronbestand.
Tip:! Als je wilt dat de browser alleen in map iTrain mag komen, plaats dan de naam 

iTrain in het basispad. Als je wilt dat de browser ook alle mappen naast de map 
iTrain mag doorzoeken, zet iTrain dan niet in het basispad.

Schakelbord
Het tabblad ‘Schakelbord’ bevat een aantal algemene instellingen voor het schakelbord 
dat geldt voor alle projecten. De optie ‘Standaard-grid’ bepaalt of een nieuw schakelbord 
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of de schakelborden in een nieuw te openen project met een grid worden getoond. Deze 
instelling heeft geen effect op  de huidige schakelborden, want die kun je via het snelmenu 
van het schakelbord instellen. Selecteer ‘Standaard-fit’ om automatisch de maximaal 
mogelijke zoom-factor te gebruiken, waarbij niet gescrold hoeft te worden, bij een nieuw te 
openen project.

De optie ‘Weergave’ laat je kiezen uit verschillende combinaties van kleuren, lijndiktes en 
tekstgroottes voor het tekenen van het schakelbord. Er zijn er drie beschikbaar:
• Klassiek - een witte achtergrond en getekend zoals in alle vorige versies.
• Contrastrijk - met een lichtgrijze achtergrond die wat aangenamer voor de ogen is en de 

kleuren duidelijker maakt, een iets grotere letter voor betere leesbaarheid.
• Donker3  - gebruikt een donkere achtergrond en lichte rail-elementen, zodat kleuren van 

terugmelders en seinen er beter uitspringen.

Interface
In het tabblad ‘Interface’ staat een aantal interface-gerelateerde instellingen.
Groepering adressen
Groeperen is een andere manier om een adres weer te geven van een accessoire, 
terugmelder of blok, door middel van twee getallen gescheiden door een punt 
(<module>.<uitgang> formaat). In iTrain heeft elk object een eigen absoluut nummer, maar 
bij verschillende digitale systemen worden de adressen geschreven als groep- of module- 
nummer gevolgd door een subnummer.
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Een paar voorbeelden:
• het adres 1 wordt geschreven als 1.1 bij gebruik van groepering.
• het adres 5 wordt geschreven als 2.1 bij gebruik van groepering met grootte 4.
• het adres 23 wordt geschreven als 2.7 bij gebruik van groepering met grootte 16.
De algemene formule is:

adres = (modulenummer - 1) * groepsgrootte + uitgangsnummer
Groepering van 16 is erg gebruikelijk bij S88-modules waar het eerste nummer de module 
is en het tweede de uitgang op de module. Bij accessoires kan 4 worden gebruikt als je 
decoders gebruikt met 4 uitgangen (bijvoorbeeld een k83), waarbij het eerste getal dan het 
nummer van de decoder is. Bij systemen gebaseerd op  Selectrix is de groepsgrootte altijd 
8.
Bij de voorkeuren voor groepering, kun je aangeven hoe adressen van accessoires, 
terugmelders en blokken worden weergegeven in iTrain. Intern wordt gewoon het absolute 
adres opgeslagen zonder punt. Bij groepering ‘Geen’ wordt het absolute adres 
weergegeven. Als je ergens een adres moet invullen kun je altijd kiezen om het absolute 
adres in te geven of het gegroepeerde adres. In het geval dat groepering wordt gebruikt, 
wordt het absolute adres via een zogenaamde ‘Tooltip’ (je gaat met de muis boven het 
invoerveld staan en dan verschijnt er een klein blokje met tekst) van het adresveld 
weergegeven.
Bij elke interface is een andere groepering (of geen groepering) gangbaar. Door 
‘Standaard’ te kiezen voor groepering, zal de meest gangbare groepering gekozen 
worden. Dit zal dus leiden tot een groepering van 8 bij Selectrix en tot een groepering van 
16 voor terugmelders bij een systeem dat S88 hiervoor gebruikt.4
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Netwerk

Het vierde tabblad gaat over het gebruik van iTrain in een netwerk. Dit is een gevorderd 
onderdeel en wordt beschreven aan het einde van dit document, wanneer ook andere 
concepten uitgelegd zijn.

Afstandsbediening

Het laatste tabblad ‘Afstandsbediening’ bevat de configuratie van een afstandsbediening.5

Er is ondersteuning voor één of meer “Roco WLAN-Maus”-apparaten 
die direct met iTrain kunnen worden verbonden zonder dat er een 
Z21 nodig is. Door het vinkje aan te zetten zal iTrain gaan luisteren 
naar inkomende verbindingen. In het configuratie-menu van de 
WLAN-Maus moet je het IP-adres van de Z21 vervangen door het IP-adres van de 
computer waarop iTrain draait. Doe dit nadat je verbinding hebt gemaakt met je eigen 
WiFi-netwerk. Zie de handleiding van de WLAN-Maus voor verdere details.
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Instellingen
De projectinstellingen worden bewaard in het configuratiebestand (.tcd) en zullen 
hetzelfde zijn op elke computer waar dit project ingeladen wordt. Deze instellingen kunnen 
worden ingesteld via het menu ‘Wijzig’ -> ‘Instellingen’. Er zijn drie tabbladen met 
instellingen.

Algemeen

De belangrijkste instelling is de schaal van de baan. Deze is van belang voor snelheids- 
en afstandsberekeningen. Standaard staat dit op  H0, omdat deze schaal 
het meest gebruikt wordt. Als je een andere schaal gebruikt dan is het 
belangrijk om deze hier op te geven. De tweede instelling is de 
‘Spoorbreedte’ die in de meeste gevallen gebruikt wordt. De keuzes 
worden getoond door achter de schaal een letter toe te voegen voor 
smalspoor, of niets voor normaalspoor.
Tijd
In iTrain zit een algemene modeltijd-klok. Deze klok kan sneller lopen dan de normale tijd, 
om een hele dag te simuleren in minder tijd. Dit wordt de ‘Factor’ genoemd. De start- en 
eindtijd kunnen ook opgegeven worden om de nachtelijke uren te beperken. In het 
voorbeeld wordt een dag beperkt tot 20 uur. Door een factor van 10 duurt het simuleren 
van een hele dag dan twee uur.

De huidige modeltijd zal altijd onderaan het hoofdvenster worden getoond in een digitaal 
formaat.6
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Je kunt de modeltijd en de weekdag aanpassen door dubbel op deze tijd te klikken. Er zal 
een dialoog getoond worden met een schuifbalk, die loopt van de starttijd tot de eindtijd, 
om de tijd snel in te stellen. Je kunt ook de tijd precies instellen door deze in te typen, of je 
kunt op de knop  ‘Huidige’ drukken om de huidige tijd op de computer als modeltijd in te 
stellen.
De weekdag is optioneel en kan worden gebruikt bij acties om deze alleen te laten 
uitvoeren op bepaalde weekdagen.

Opties

Hier kunnen twee algemene opties worden opgegeven:
• Zet accessoires altijd - Een accessoire wordt de eerste keer altijd geschakeld en daarna 

alleen als iTrain denkt dat een accessoire niet in de goede stand staat. Als er later ook 
nog handmatig veranderingen op  de baan worden gedaan dan kan deze optie gebruikt 
worden om altijd te schakelen. Dit garandeert dat de stand van een accessoire altijd 
gelijk is aan die in het programma, maar het kost wel wat extra schakeltijd.

• Zet wissels terug in begintoestand na vrijgave - Een wissel zal normaal gesproken in de 
laatste stand blijven staan die geschakeld is. Om een wissel altijd terug te zetten naar de 
ingestelde begintoestand nadat hij wordt vrijgegeven, kun je deze optie gebruiken.
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Trein
Omdat iTrain nu ook auto’s kan besturen met een bijpassende licentie, worden de 
specifieke treinopties in een apart gedeelte beschreven. Deze opties worden nu hier 
beschreven, maar vereisen meer kennis over routering, reserveringen, enz. wat verderop 
in de handleiding wordt besproken.
• Detecteer spooktrein - om te detecteren dat een trein een verkeerd blok inrijdt ten 

gevolge van een wissel die niet goed omgezet is.
• Reageer op onverwachte meldingen in een gereserveerd blok - gereserveerde blokken 

zouden alleen vanuit een vooraf bepaalde kant benaderd moeten worden en andere 
melders in het blok zouden niet plotseling aan moeten gaan. Als dit wel gebeurt dan zal 
het automatisch rijden van een trein meteen gestopt worden, omdat er waarschijnlijk iets 
anders in het gereserveerde blok is binnengereden.

• Detecteer het niet aankomen van een trein - treinen die te laat aankomen in het 
volgende blok zullen worden gestopt en er zal een alarmsignaal worden gegeven. 
Gebaseerd op de lengte van het blok en de lengte van de wissels tussen deze blokken 
kan iTrain een schatting maken wanneer een trein aan moet komen in het volgende blok.

Snelheid

Op  de modelbaan gelden snelheidsbeperkingen net als in het echt. Hier kunnen de 
standaardwaarden voor verschillende categorieën worden ingesteld die dan voor de hele 
baan gelden. Natuurlijk is het mogelijk om per blok hier weer van af te wijken door 
specifieke snelheidsbeperkingen voor een blok op te geven, maar als dat niet gebeurt dan 
zullen deze standaardwaarden gebruikt worden.
De verschillende categorieën zijn:
• Maximum - de maximale snelheid in het blok als er verder geen beperkingen worden 

opgelegd door seinen.
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• Stoppen verwachten - de maximale snelheid bij het verlaten van het blok als de trein in 
het volgende blok moet stoppen.

• Beperkt - de maximale snelheid als het sein aangeeft dat er een beperking geldt, wat het 
geval is als een wissel in het pad naar het volgende blok op afbuigen staat.

• Rem - de snelheid tot welke een trein afremt als het sein rood is voordat de stopmelder 
bereikt is.

• Stationsgebied - de maximumsnelheid voor blokken van het type ‘Station’ of ‘Rangeer’7.
• Rangeren - de maximumsnelheid voor rangeerbewegingen en voor blokken van het type 

‘Opstelspoor’, ‘Draaischijf’, ‘Rolbrug’ of ‘Treinenmagazijn’.
De cijferfactor is de factor waarmee de waarde in een cijferbak wordt vermenigvuldigd om 
een snelheid in km/h te krijgen. Normaal gesproken is dit altijd tien, maar als er met mijlen 
gewerkt wordt dan zou de waarde 16 worden.

Commentaar

De laatste sectie ‘Commentaar’ is voor algemene notities voor dit project.
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Interfaces
Het programma communiceert normaal via een seriële kabel, USB-kabel of ethernet-kabel 
(UTP) met de digitale centrale of via een apart apparaat dat op  z’n beurt weer is 
verbonden met de digitale centrale. Het apparaat dat is verbonden met de computer 
noemen we ‘Interface’. Er worden verscheidene soorten interfaces van verschillende 
leveranciers ondersteund. Elke interface heeft beperkingen wat betreft het type 
decoderprotocol, het aantal decoderstappen en het aantal functies dat wordt ondersteund. 
Daarom is het nodig om de juiste interfaces aan te maken voordat er verder gegaan wordt 
met de andere instellingen.
iTrain is ontworpen om met meerdere interfaces tegelijkertijd te kunnen werken. Er zijn 
verschillende redenen waarbij het gebruik van meerdere interfaces nuttig kan zijn. Een 
aantal staan hieronder en kunnen ook gecombineerd worden:
• Om de terugmelders in te lezen via een ander apparaat voor een beter resultaat. In dat 

geval kun je een HSI-S88, µCon-S88-Master of LoDi-S88-Commander gebruiken als 
tweede interface en besturing van terugmelders uitzetten bij de eerste interface.

• Om seinen te besturen via een apart apparaat (OC32 of LoDi-Shift-Commander), dat 
direct de lampen aanstuurt.

• Om alle accessoires aan te sturen via een oude digitale centrale om zo al het vermogen 
van je nieuwe centrale over te houden voor de locomotieven.

• Om twee aparte baangedeeltes met andere aansturing (bijvoorbeeld een 2-rail en 3-rail 
baan) tegelijkertijd te kunnen aansturen via één programma.

• Om een apart booster-management-systeem te gebruiken zoals de µCon-Manager of de 
LoDi-Rektor.

• Om handregelaars op een extra interface te gebruiken om voertuigen op  een andere 
interface aan te sturen.

De licentie bepaalt hoeveel interfaces je tegelijkertijd kunt aanmaken en gebruiken.8
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Om in de dialoog ‘Interfaces wijzigen’ te komen ga je naar het menu ‘Wijzig’ -> ‘Interfaces’ 
of je drukt op ‘Command’-toets + F6. Aan de linkerkant staat de lijst met interfaces die 
aangemaakt zijn in iTrain. In de kolom ‘Actief’ kun je aangeven welke interfaces er 
daadwerkelijk aangesloten zijn op de baan.
Om de lijst met interfaces te beheren kun je de knoppen onder de lijst gebruiken. Je kunt 
een nieuwe interface aanmaken door op  ‘Nieuw’ of ‘Kopieer’ te drukken. In het geval van 
‘Kopieer’ wordt er een kopie gemaakt van de op dat moment geselecteerde interface. 
Alleen de naam wordt veranderd om deze uniek te houden. De knop ‘Wis’ verwijdert de 
geselecteerde interface uit iTrain en alle verwijzingen naar deze loc elders in het 
programma.
Aan de rechterkant kan de geselecteerde of nieuwe interface worden bewerkt. De 
knoppen onder de rechterkant helpen met het bewerken in het algemeen:
• De knop ‘Pas toe’ bewaart alle wijzigingen in de invoervelden direct. Je ziet deze 

wijziging dan ook meteen in alle schermen. Als je een andere interface selecteert dan 
zullen de wijzigingen in de vorige interface ook toegepast worden.

• De knop ‘Herstel’ verwijdert alle wijzigingen in de invoervelden en zet deze weer op de 
huidige waarde of de laatste waarde na een ‘Pas toe’.

• De knop ‘Leeg’ maakt alle invoervelden leeg.
Tip:! Deze structuur, met aan de linkerkant een lijst met objecten en aan de rechterkant 

de mogelijkheid om een object te bewerken en de knoppen onderaan, wordt bij 
vrijwel alle objecten gebruikt.
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Vul altijd eerst de naam van de interface in. Een naam is nodig om een object te 
identificeren in iTrain. Deze naam moet uniek zijn en niet te lang. Er is namelijk altijd nog 
een optioneel veld ‘Omschrijving’ om meer details te vermelden. Dit laatste veld kan ook 
worden gebruikt voor een langere naam.

In het veld ‘Type’ kun je aangeven wat voor soort interface het is. Dit is een flinke lijst met 
namen. Deze namen verwijzen vaak naar een specifiek apparaat, maar ze kunnen ook 
naar een bepaald interface-protocol9  verwijzen dat door meerdere apparaten (zelfs van 
verschillende leveranciers) gebruikt wordt.

Standaard zal een interface zowel voertuigen, accessoires als boosters aansturen en ook 
bezetmelders uitlezen, maar het is ook mogelijk dit te beperken door de vinkjes te 
veranderen achter ‘Besturing van’.
Sommige interfaces zijn alleen gemaakt om accessoires aan te sturen of terugmelders in 
te lezen. Dit wordt dan een gedeeltelijke interface genoemd en wordt aangegeven doordat  
er een kleine letter voor staat. In dat geval zullen sommige vinkjes onzichtbaar zijn.
De andere interface-instellingen zijn verdeeld over verschillende tabbladen aan de 
bovenkant genaamd ‘Algemeen’, ‘Verbinding’, ‘Specifiek’, ‘Afbeelding’ en ‘Commentaar’.

Algemeen
Onder de tab  ‘Algemeen’ kun je eigenschappen instellen die voor bijna elk interface 
gelden. Het gaat in dit tabblad om de voertuigen, accessoires en terugmelders. 
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Normaal gesproken wordt een ‘Stop’-signaal gestuurd naar de baan als de verbinding 
verbroken wordt. Dit kan worden voorkomen door het vinkje uit te zetten bij ‘Stuur Stop bij 
het verbreken van de verbinding’. Dit is handig als de baan ook nog door andere 
gebruikers wordt gebruikt en je de baanspanning niet wilt uitschakelen.
Voertuigen
Tijdens het verbinden probeert iTrain de voertuigen (locs, wagons, etc.) te synchroniseren 
door hun toestand uit te lezen via de interface of, als dit niet mogelijk is, door instructies te 
sturen naar alle voertuigen. Het is mogelijk om altijd instructies naar alle voertuigen te 
sturen door ‘Zet alle voertuigen nadat de verbinding gemaakt is’ aan te zetten, maar dit is 
alleen mogelijk als het lezen van de toestand via de interface ook een mogelijkheid is.
Accessoires
Het standaard-protocol is het protocol dat standaard gebruikt wordt als er een accessoire 
aangemaakt wordt. Als de digitale centrale ook dit concept ondersteunt (zoals de ECoS), 
dan moet het op dezelfde waarde staan als hier.
De ‘Schakeltijd’, ook wel de bekrachtigingstijd genoemd, is de standaardtijd die gebruikt 
wordt om een accessoire te bekrachtigen. Dit kan ook nog individueel per accessoire 
aangepast worden. Niet elke interface staat toe dat iTrain deze waarde bepaalt, omdat dat 
in de decoder geregeld wordt, maar in dat geval zal iTrain in ieder geval zolang wachten 
voordat het volgende accessoire geschakeld wordt. Dit voorkomt dat de invoerbuffers te 
vol raken bij het schakelen van veel artikelen tegelijk.
Standaard worden alle accessoires gezet als er ‘Online’ gegaan wordt, zodat het 
programma er zeker van kan zijn dat alles in de verwachte stand staat. Dit duurt even en 
dit kan uitgezet worden als je zeker weet dat er geen accessoires zijn die een andere 
stand hebben gekregen toen iTrain niet draaide of ‘Offline’ was. Als de optie uit staat 
probeert iTrain de standen in te lezen via de interface, maar dit werkt alleen als de 
centrale dit ondersteunt.
Terugmelders
Terugmelders zijn de ogen van het programma en het is belangrijk dat ze goede informatie 
geven. In sommige gevallen is het nodig om de ruwe invoer te filteren om korte pieken die 
veroorzaakt worden door slecht contact tussen de wielen en de rails, te verwijderen. De 
wat duurdere terugmelders hebben deze filtering ingebouwd. In dat geval is het beter om 
deze hardwarematige filtering te gebruiken, omdat het geen extra processorkracht kost en 
waarschijnlijk preciezer is. Als deze hardwarematige filtering niet beschikbaar is dan kun je 
de softwarematige filtering gebruiken.
De ‘Inschakelvertraging’ is de tijd die een terugmelder aan moet zijn voordat de 
terugmelder in iTrain ook als aan gezien wordt. Hetzelfde geldt voor de 
‘Uitschakelvertraging’, dus een terugmelder wordt pas als uit gezien als hij een tijdje niet 
meer aan is geweest. Het is goed om de ‘Inschakelvertraging’ kort te houden, omdat de 
meeste acties worden uitgevoerd als een terugmelder aan gaat en dit zal dan vertraagd 
worden. In de meeste gevallen kun je hem op  nul laten staan, maar als je hem wel 
gebruikt, gebruik dan een kleine waarde (< 50 ms).
De ‘Uitschakelvertraging’ is minder kritisch, omdat het uitgaan van een terugmelder 
meestal wordt gebruikt om aan te geven dat een blok niet meer bezet is. Kort 
contactverlies zou geen vrijgave moeten veroorzaken, dus een korte vertraging wordt 
aanbevolen om dit te voorkomen. Gangbare waardes voor ‘Uitschakelvertraging’ zijn 
100-500 ms.
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Deze terugmelder-filtering is de standaard voor alle terugmelders die met deze interface 
verbonden zijn. Het kan nog per terugmelder individueel worden aangepast voor het geval 
je verschillende type modules gebruikt.
NB:! Het filteren van de terugmelders zorgt ook voor minder overgangen van aan naar 

uit en weer terug en zal daardoor de gehele prestaties van het programma 
verbeteren, omdat acties en controles niet meer onnodig worden uitgevoerd.

Verbinding
Afhankelijk van het type interface zal het tabblad ‘Verbinding’ verbindingsinstellingen tonen 
voor een serieel-, netwerk- of bestand-interface.
Seriële interface
Alle interfaces in het veld ‘Type’ met een rode S of s hebben een seriële interface. Een 
seriële interface heeft altijd een directe verbinding met de computer via een USB-
aansluiting (Universal Serial Bus) of een seriële (COM) poort met een 9 of 25 polige 
stekker (de zogenaamde RS232). De meeste nieuwe computers hebben geen seriële 
poort meer en daarom is er dan een ‘USB naar serieel’-adapter10 nodig om de computer te 
verbinden met een interface met een seriële poort. In het geval de interface een USB-
aansluiting heeft, dan is dat meestal een ingebouwde ‘USB naar serieel’-adapter, zodat je 
die niet meer hoeft te kopen. In alle gevallen dat er gebruikt gemaakt wordt van USB 
moeten er ook VCP-drivers11  (Virtual Serial Port) geïnstalleerd worden voordat deze 
gebruikt kan worden. 
Bij Linux-systemen zijn deze drivers vaak al geïnstalleerd, maar het is wel belangrijk om te 
controleren of de huidige gebruiker in de groep  dialout12 zit, want dat is noodzakelijk om 
de seriële poort te kunnen gebruiken. Daarnaast is het aan te raden om setserial te 
installeren als je nog met echte RS232-poorten werkt.13

Een ingebouwde USB-aansluiting duidt meestal op  een FTDI-chipset (behalve bij de 
Intellibox en TAMS). In dat geval is het ook mogelijk om de directe D2XX-drivers te 
installeren in plaats van de VCP-drivers14 om de seriële poort in het besturingssysteem te 
omzeilen. Het voordeel van deze directe drivers onder Windows is dat voor de poort uit 
een vaste naam gekozen kan worden in plaats van een nummer dat ook niet altijd 
hetzelfde is (zoals COM1, COM2, etc.)15. Onder macOS en Linux wordt bij de VCP-drivers 
al een naam getoond. De D2XX-drivers zijn hier lastiger te installeren dan onder Windows. 
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10 Wij raden de Keyspan USA-19HS aan of eentje met een FTDI-chipset, omdat we deze gebruikt hebben bij 
de ontwikkeling van iTrain.

11 Op de website staan links naar de meest gebruikte drivers op de pagina ‘Download’.

12 Om een gebruiker aan de groep dialout toe te voegen, gebruik je het volgende commando in de 
terminal: sudo adduser <username> dialout

13 Om setserial te installeren gebruik je het volgende commando in de terminal: sudo apt install 
setserial

14 Bij Windows zijn de VCP-driver en de D2XX-driver gecombineerd in één CDM-driver dus kan er gekozen 
worden uit beide mogelijkheden door het installeren van slechts één driver.

15 COM1 en COM2 worden normaal gereserveerd voor de fysieke RS232-poorten, zelfs als deze niet 
aanwezig zijn. De virtuele poorten die door de USB-driver gemaakt worden, beginnen vanaf COM5.



Ze zijn dan ook alleen nodig als er geen poorten getoond worden vanwege een 
ongebruikelijke VID/PID-combinatie.16

Alle poorten met een seriële poort of een USB-aansluiting met een VCP-driver worden 
voorafgegaan door een blauwe C. De poorten die de FTDI-direct-drivers gebruiken 
hebben een rode D voor de naam.

Er moet altijd een poort gekozen worden om een verbinding te kunnen maken. Als de 
poort er nog niet bij staat dan kan de knop ‘Ververs’ gebruikt worden om een recentere lijst 
van keuzes te krijgen. Alle andere instellingen hebben een min of meer standaardwaarde 
voor een interface en zijn dan ook niet altijd te veranderen. In het geval dat dit wel kan, is 
dat omdat verschillende centrales hetzelfde protocol gebruiken, maar dan met andere 
instellingen voor de seriële poort.
NB:! In veel gevallen kan de baudrate veranderd worden op de centrale. iTrain moet zo 

worden ingesteld dat de waarde overeenkomt. iTrain zal deze instelling niet op de 
centrale veranderen.

Netwerk-interface
Alle interfaces in het veld ‘Type’ met een groene N of n hebben een netwerkinterface. Een 
netwerkinterface betekent dat er een netwerk is waarmee zowel de interface als de 
computer worden verbonden, zodat ze kunnen communiceren.
Dit netwerk kan alleen een zogenaamde cross-kabel zijn tussen de interface en de 
computer, maar het kan ook je thuisnetwerk zijn (inclusief het draadloze netwerk) 
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16 Sommige versies van de volgende apparaten zouden wel eens geen poort kunnen tonen onder macOS 
zonder D2XX: Rautenhaus RMX950USB, OpenDCC, BiDiB GBM-Master, Blücher GBM16XN



waarmee vele apparaten verbonden zijn en die op  hun beurt ook weer verbonden zijn met 
internet via een router.
Een cross-kabel is de makkelijkste optie om de interface fysiek met de computer te 
verbinden, maar de configuratie kan wat lastiger zijn, omdat je zelf een netwerk moet 
opzetten door zelf IP-adressen te kiezen voor de computer17  en de interface. In het 
algemeen zou ik aanraden om 192.168.2.x te gebruiken met x tussen 2-253 en een 
verschillende waarde voor de interface en de computer.
De andere optie is om de interface met het bestaande thuisnetwerk te verbinden, zodat je 
geen eigen netwerk hoeft op  te zetten. In dat geval zal de interface zelf een IP-adres 
krijgen als DHCP gebruikt wordt of er kan zelf een IP-adres worden gekozen met de 
beperking dat het netwerkdeel moet overeen komen met het thuisnetwerk en dat er een 
uniek apparaat-nummer (2-253 om conflicten met routers te voorkomen) gekozen moet 
worden. Het voordeel is dat de interface ook meteen met internet is verbonden voor 
updates en dat andere mobiele apparaten er ook verbinding mee kunnen maken zonder 
dat er kabels verwisseld hoeven te worden.

Op het tabblad ‘Netwerk’ moet in ieder geval het IP-adres of de naam18  van de centrale 
opgegeven worden. Voor bepaalde netwerk-interfaces19  zal er een knop  met de tekst 
‘Vind’ getoond worden, zodat na het drukken hierop automatisch het IP-adres opgezocht 
wordt door een broadcast over het netwerk te sturen.
Het veld ‘Poort’ zal normaal niet veranderd hoeven te worden, omdat het specifiek is voor 
de centrale en standaard goed ingesteld is. Dat geldt ook voor het veld 
‘Ontvangstpoort‘ (alleen zichtbaar bij UDP). 
De ‘Timeout’ wordt gebruikt bij het tot stand brengen van een verbinding en bij het niet 
meer reageren van de centrale. Waarden zitten normaal tussen de 250 en 5000 ms (0 
betekent wacht eeuwig en moet normaal niet worden gebruikt).
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17 Misschien denk je, maar mijn computer heeft toch al een IP-adres, want ik heb al verbinding via het 
draadloze netwerk. Toch moet er een ander IP-adres worden gekozen voor de ethernetaansluiting, omdat er 
een tweede netwerk wordt opgezet dat beperkt is tot de cross-kabel.

18 Als er gebruikt gemaakt wordt van DNS (bijvoorbeeld via de router of via een server) dan kan er gebruikt 
gemaakt worden van een naam in plaats van een IP-adres.

19 Deze ‘Vind’-knop is alleen beschikbaar bij bepaalde interfaces. In het algemeen zijn dat de netwerk-
interfaces die (ook) het UDP-protocol gebruiken (CS2, CS3, Z21, ECoS, µCON), omdat TCP geen broadcast 
toestaat.



Bestand-interface
Alle interfaces in het veld ‘Type’ met een blauwe F of f hebben een bestand-interface. Dat 
betekent dat er een bestand is waarmee deze interface zich verbindt. Dit is niet een echt 
bestand, maar het vertegenwoordigt een bepaald apparaat in het besturingssysteem.

Alleen het interfacetype ‘HSI-S88 USB’ maakt momenteel gebruikt van dit verbindingstype 
en werkt alleen onder Windows. 

Specifiek
Het derde tabblad genaamd ‘Specifiek’ is bedoeld voor instellingen die alleen voor een 
bepaalde interface gelden en dus niet generiek zijn. De lijst van ondersteunde interfaces is 
erg lang geworden en je hebt er waarschijnlijk maar één of twee nodig. Daarom verwijzen 
we hier naar Appendix D voor specifieke zaken betreffende de interface.

Afbeelding

Voor elke interface kan er een afbeelding gekozen worden die overeenkomt met het 
daadwerkelijke apparaat dat wordt gebruikt. Deze afbeelding kan gekozen worden door op 
de knop  ‘Vind’ te drukken en dan in de dialoog het juiste bestand te kiezen. Om de 
afbeelding bij de interface te verwijderen kan de knop ‘Verwijder’ worden gebruikt.20

Commentaar
Op het laatste tabblad ‘Commentaar’ kun je je eigen notities maken met betrekking tot 
deze interface.
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20 De afbeelding van de interface wordt in de huidige applicatie niet gebruikt, maar zou in een toekomstige 
applicatie of een mobiele App kunnen worden gebruikt.



Status
De status van alle interfaces wordt getoond aan de rechterkant van de statusbalk. Per 
interface worden de naam of omschrijving en een icoon met status weergegeven21. Als het 

icoon het symbool  toont, dan is de interface nog ‘Offline’ en kun je erop  dubbelklikken 
om ‘Online’ te gaan. Als de interface ‘Online’ is, dan toont het icoon de toestand van de 
rail-spanning (‘Go’/‘Stop’) met een gekleurde groene of rode bal. Je kunt tussen deze twee 
toestanden wisselen door op het icoon te dubbelklikken. Om de verbinding met een 
interface te verbreken houdt je de Shift-toets ingedrukt, terwijl je dubbelklikt.

Door met de muis over de naam van de interface te gaan, zal er een ‘tooltip’ met extra 
informatie getoond worden zoals de firmware-versie (indien beschikbaar) en eventueel 
andere eigenschappen. Tussen haakjes staan één of meer van de letters VAFB, die 
aangeven wat de interface aanstuurt (V = voertuigen, A = accessoires, F = terugmelders, 
B = Boosters). 

In sommige gevallen staat er een extra informatie-icoon voor de naam. Dit betekent dat er 
meer informatie beschikbaar komt door er dubbel op te klikken, zoals bij de 
Central Station 2.

Elke interface op de statusbalk heeft een popup-menu. Via 
dit popup-menu kan een interface inactief gemaakt worden 
door ‘Actief’ uit te zetten. Dit betekent dat de interface niet 
reageert op  de knop ‘Verbinden’/ ‘Verbreken’ bovenaan het 
scherm. Dit is handig als het apparaat even niet 
operationeel is en offline moet blijven.
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21 Bij sommige interfaces wordt extra informatie zoals de spanning en stroom weergegeven.



Treinen
Een trein is een combinatie van locomotieven en wagons die als één geheel beweegt over 
de rails. Daarnaast is een verzameling van alleen wagons op  een zijspoor ook een trein, 
net als een multi-tractie van drie locs zonder wagons. 
Verderop in de handleiding als het over het schakelbord en routes gaat, zullen we steeds 
over treinen spreken als de eenheid die bediend en getoond wordt. Binnen een trein is de 
hoofdlocomotief verantwoordelijk voor het bewegen van de trein. Daarom worden 
snelheids- en richtingscommando’s voor de trein aan deze locomotief doorgegeven. 
Eventuele andere locomotieven in de trein zullen volgen met dezelfde snelheid en de 
juiste richting.
We zullen eerst uitleggen hoe je locomotieven, wagons en treintypes aanmaakt en 
bewerkt, voordat we verder gaan met treinen.
Tip:! Sommige interfaces importeren je locomotieven automatisch (zoals de ECoS en de 

Central Station) als je ‘Online’ gaat. In dat geval kun je meteen aan de slag, maar 
iTrain wil graag meer informatie hebben over je locomotieven dan deze interfaces 
kunnen aanbieden, dus dan kun je ze nog bewerken.

Aanmaken of bewerken van een loc
Om in de dialoog ‘Locomotieven wijzigen’ te komen, ga je naar het menu ‘Wijzig’ -> 
‘Locomotieven’ of je drukt op ‘Command’-toets + F2. Een locomotief aanmaken werkt op 
dezelfde manier als bij de interfaces, met aan de linkerkant de lijst met locomotieven en 
aan de rechterkant de definitie van de locomotief.

In de kolom ‘Actief’ kun je aangeven welke locomotieven er op de baan staan, zodat je die 
in lijstjes met locomotieven op  andere plekken in het programma kunt vinden (bij twijfel 
gewoon aanvinken).
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Definitie van een locomotief
Het is belangrijk om nu het ‘Type’ van de locomotief goed te kiezen, zodat later bij routes 
elektrische locomotieven niet op sporen zonder bovenleiding zullen komen. Het opgeven 
van de ‘Lengte’ is nodig om de totale lengte van de trein te kunnen berekenen. Dit is o.a. 
belangrijk bij het vrijgeven van blokken en wisselstraten. Neem hierbij de lengte over de 
buffers.

In het gedeelte ‘Decoder’ kun je informatie over de decoder opgeven, zoals het type en 
het adres (behalve bij analoog, want dan is er geen adres). De extra adresvelden worden 
gebruikt om extra functies te schakelen, indien het decoderprotocol slechts een beperkt 
aantal functies ondersteunt per adres. Hierdoor is het mogelijk om f0-f9 of f0-16 aan te 
sturen met een Motorola- of MFX-decoder op elk systeem dat Motorola22 ondersteunt, of 
f0-f9 op een Selectrix-systeem.

De ‘Motorola MFX (28)’ keuze is voor MFX-decoders op een systeem zonder enige 
ondersteuning van het MFX-protocol. Daarmee wordt de decoder indien mogelijk met 28 
rijstappen aangestuurd (of 14 als het systeem dat niet ondersteunt) en met maximaal vier 
adressen om 16 functies te kunnen gebruiken, als de decoder deze mogelijkheid heeft.
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22 De functies f5-f8 vertegenwoordigen f1-f4 van het tweede adres. Bij het gebruik van twee adressen 
vertegenwoordigt f9 de functie f0 op het tweede adres, maar dit wordt niet door alle leveranciers van 
decoders ondersteund. Als er meer dan twee adressen gebruikt worden, dan zullen f9-12 de functies f1-f4 
van het derde adres vertegenwoordigen en f13-f16 de functies f1-f4 van het vierde adres. Dus f0 van de 
extra adressen wordt dan niet gebruikt.



Sommige interfaces ondersteunen het MFX-protocol niet volledig, omdat ze geen reacties 
van de decoder kunnen ontvangen. Wel kunnen ze de snelheid, de richting en alle functies 
naar MFX-decoders sturen.23 Als u een dergelijke interface gebruikt, moet u de unieke ID 
of UID24  van de decoder invullen om deze te kunnen bedienen.25  Het adres, dat een 
sessie-ID of SID vertegenwoordigt, kan vrij worden gekozen en hoeft niet in de decoder te 
worden geprogrammeerd, maar het moet anders zijn dan andere MFX-adressen.
Bij gebruik van een MFX-loc met Central Station 2 of 3 moet u het MFX-adres invullen in 
plaats van het Motorola-adres. In iTrain is dit een adres dat begint met 1024, om conflicten 
met de Motorola-adressen te voorkomen.
Tip:! Normaal gesproken wordt het MFX-adres al ingevuld nadat de loc automatisch is 

geïmporteerd wanneer de interface online gaat. Maar als dit niet het geval is dan 
plaatst u de cursor in het adresveld; en als dit niet leeg is dan vult u ‘0’ in en drukt u 
op de toets ‘Enter’. Vervolgens wijzigt u de richting van de loc op de centrale. Nu 
verschijnt het adres.

De keuze ‘Analoog’ voor decoder is bedoeld voor blokgestuurde systemen zoals Dinamo, 
met analoge locs zonder decoder. Het veld ‘Adres’ is vervangen door ‘Pseudo adres’ en dit 
is optioneel. Het hoeft alleen gevuld te worden als de loc handmatig gereden moet worden 
door een handregelaar die werkt via adressen. Een extra veld ‘Kick-start’ is beschikbaar 
om de locomotief beter te laten wegrijden vanuit stilstand. 
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23 TAMS noemt dit protocol M3, als iets tussen M2 (Motorola versie 2) en M4 (de naam die ESU voor MFX 
gebruikt).

24 De UID begint met ‘0x’ dat aangeeft dat het een hexadecimale waarde is met tekens van 0-9 en A-F.

25 De knop ‘Lezen’ is momenteel alleen beschikbaar met de interface ‘Tams RedBox’. Het lezen gebeurt op 
het programmeerspoor en kan afhankelijk van de decoder geruime tijd duren (5-60 seconden).



In het eerste tabblad ‘Afbeelding’ kun je een afbeelding toevoegen. Een afbeelding heeft 
bij voorkeur een grootte van 360 x 160 pixels, zodat het voorbereid is op  hoge-resolutie- 
schermen26, maar afbeeldingen van 180 x 80 pixels zijn ook nog toegestaan, maar worden 
niet aangeraden. Gebruik de knop  ‘Vind’ om een afbeelding te kiezen via de browser voor 
afbeeldingen.

Grote afbeeldingen worden altijd geschaald naar 360 x 160 pixels voordat ze worden 
gebruikt in iTrain. Als je een veel groter plaatje hebt, is het verstandig om het eerst kleiner 
te maken met een ander programma. Bewaar al uw afbeeldingen bij voorkeur in een map 
images onder het basispad. Op deze manier zitten alle afbeeldingen op de juiste grootte in 
één locatie, waardoor het later overzetten naar een andere computer makkelijker wordt.
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26 Hoge-resolutie-schermen of HiDPI-displays kunnen worden gevonden op een iPhone, iPad, iMac, 
MacBook (Pro), Mac Pro en vele Android-apparaten.



Het tweede tabblad ‘Snelheid’ toont alles wat met snelheid te maken heeft. In het bovenste 
gedeelte worden de werkelijke (schaal-)snelheden per decoderstap  weergegeven. Je kunt 
hier handmatig de waarden ingeven als de metingen al verricht zijn door een ander 
programma. Zo niet, dan is het beter om de metingen te doen via een apart dialoog 
(beschikbaar via het menu ‘Toon’ -> ‘Snelheidsmetingen’). Dit wordt in het volgende 
hoofdstuk beschreven.
Aan de onderkant kunnen de maximale snelheden worden aangegeven voor het 
automatisch rijden. Zet het vinkje achter ‘Maximum’ uit als je geen maximum snelheid 
gebruikt voor de locomotief. Het is ook mogelijk een apart maximum op te geven bij het 
achteruitrijden, maar als dit niet gebruikt wordt dan zal het hetzelfde zijn als bij 
vooruitrijden.
In het derde tabblad ‘Functies’ kunnen de functies van een locomotief aan de juiste f-
toetsen toegekend worden. Afhankelijk van het decodertype en de beschikbaarheid van 
een tweede decoderadres wordt het maximale aantal functies berekend dat deze 
locomotief kan hebben, onafhankelijk van de ingestelde interface. Daardoor kunnen hier 
wel alle beschikbare functies ingesteld worden, maar kunnen ze misschien niet allemaal 
bediend worden, omdat de interface niet zoveel functies ondersteunt (bijvoorbeeld bij een 
MFX-loc op een oud systeem). Bij het overschakelen op een nieuwe centrale komen ze 
dan automatisch wel beschikbaar.
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Een functie wordt toegekend aan een loc door in de eerste kolom ‘Gebruikt’ een vinkje te 
zetten en in de kolom ‘Type’ een keuze te maken. Vanzelf verschijnt er nu een 
omschrijving die nog aangepast kan worden om de functie preciezer te beschrijven. 
In de kolom ‘Tijdsduur’ kun je opgeven hoe lang een functie nodig heeft om uitgevoerd te 
worden. In het geval van ‘Machinegeluid’ wordt dit gebruikt om het optrekken te vertragen 
na rijstap 1 met deze tijd. Het voorkomt dat iTrain optrekt, terwijl in werkelijkheid de 
locomotief nog stil staat omdat de decoder dit tegenhoudt.
In de kolom ‘Moment’ kan worden gekozen dat de functie een momentcontact is. Dat 
betekent dat de functie zolang actief is als de desbetreffende knop of toets wordt 
ingedrukt. Momentcontacten zijn bijvoorbeeld een kort geluid. Dit in tegenstelling tot het 
standaardgedrag waarbij de functie wisselend aan of uit wordt gezet bij het indrukken van 
een knop of toets.
In de kolom ‘Geïnverteerd’ kan worden gekozen om de functie omgekeerd te gebruiken. 
Dit kan worden gebruikt voor functies waarin je een bepaald gedrag (geluid of licht) kunt 
uitschakelen, maar je wilt het in iTrain definiëren als iets om in te schakelen.
Tip:! De functie ‘Directe regeling’ in iTrain zet de optrek- en afremvertraging van de 

decoder uit zonder dat de snelheid verandert (normaal op f4). Indien het activeren 
van de functie ook de snelheid reduceert per decoderstap, dan moet in plaats 
daarvan de functie ‘Langzaam’ worden gebruikt.
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In het vierde tabblad ‘Configuratie’ wordt de decoder-configuratie getoond. Hier kun je de 
configuratie-variabelen/parameters definiëren die gelden voor deze decoder. Hoe dit werkt 
staat in het volgende hoofdstuk, ‘Decoder programmeren’.

In het vijfde tabblad ‘Opties’ staat een aantal overige instellingen voor een locomotief. 
Deze instellingen zijn verdeeld over subsecties.
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Spoor
De ‘Spoorbreedte’ kan worden gebruikt als je smalspoor en normaalspoor door elkaar 
gebruikt in één baanplan. Daarnaast kun je ook aangeven of de locomotief een tandrad 
ondersteunt. In combinatie met dezelfde blokinstellingen beperkt dit de sporen op  de baan 
waar deze locomotief mag komen.
De polariteit geeft aan hoe de locomotief bedraad is. Er zijn twee toepassingen:
• Analoge locomotief (zonder decoder) - om een locomotief te corrigeren als deze steeds 

de verkeerde kant op rijdt in een Dinamo-systeem.
• Digitale locomotief met RailCom®-decoder - om de richting te corrigeren als een 

RailCom®-detector bij deze locomotief altijd de verkeerde richting aangeeft.27

Cabine
De ‘Zichtkant’ betekent aan welke kant de machinist goed uitzicht heeft op de rails. 
Normaal gesproken zal dit ‘Beide’ zijn, maar in enkele gevallen zit een cabine slechts aan 
één kant van een locomotief.
De optie ‘Symmetrisch’ kan worden gebruikt om aan te geven dat een loc niet een 
duidelijke voor- en achterkant heeft, maar dat deze min of meer symmetrisch is. Dit zal 
dan onnodig draaien op een draaischijf voorkomen.
Traagheidssimulatie
De traagheidssimulatie werkt door het vertragen van de snelheidsstappen die naar de 
decoder worden gestuurd. Een enkele stap  wordt vrijwel meteen uitgevoerd, maar 
wanneer een snelheidsverandering zorgt dat de verandering in decoderstappen groter is 
dan één, dan zullen de tussenliggende stappen met een vertraging zoals ingesteld naar 
de decoder gestuurd worden totdat de uiteindelijke instelling bereikt is. Als de decoder erg 
veel stappen (bijvoorbeeld 126) heeft, is het beter om niet alle tussenstappen te sturen, 
maar om een grotere stapgrootte te gebruiken. Bij 126 stappen wordt een waarde van 4 of 
5 aangeraden.

De traagheidssimulatie kan apart ingesteld worden voor optrekken en afremmen. De 
eerste waarde is de stapvertraging en de tweede de stapgrootte. Om de 
traagheidssimulatie uit te zetten, moet het vinkje uitgezet worden.
NB:! Normale waarden voor de ‘Stapvertraging’ zitten tussen de 100 en 500 ms. Gebruik 

geen lagere waardes dan 100 ms, want dan is de tijd tussen het zenden en 
verwerken van een loc-commando door de ‘Interface’ te kort voordat opnieuw een 
commando gestuurd wordt.

Terugmelder-offset
Terugmelders zijn de ogen van het systeem om te kunnen zien wat er op de baan gebeurt. 
Daarom hebben ze de juiste informatie nodig. Afhankelijk van het type terugmelder (zie 
Bijlage B) is er soms een correctie nodig.
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Bij het gebruik van bezetmelders worden deze in het algemeen geactiveerd door de 
wielen van de locomotief, maar misschien niet door alle wielen. Dus als de melder actief 
wordt dan kan de loc al wat verder zijn dan verwacht. Om dit te corrigeren moet je als 
offset de afstand opgeven van de buffers aan de voorkant tot het eerste wiel en van de 
buffers aan de achterkant tot het laatste wiel dat een bezetmelder activeert.
In het geval van reedcontacten is de correctie afhankelijk van de magneten onder de 
locomotief. Je moet de afstand opgeven van beide buffers tot de dichtstbijzijnde magneet. 
Bij lichtsluizen is deze correctie normaal klein, maar voor de volledigheid kan deze ook 
worden aangegeven.

Dus afhankelijk van de terugmeldertypes die worden gebruikt in combinatie met de 
locomotief moet er zowel een offset vanaf de voorkant als vanaf de achterkant worden 
opgegeven.
Reactievertraging
De reactievertraging wordt alleen bij ‘Posities’ gebruikt, die later in deze handleiding 
worden beschreven. Bij gebruik van ‘Posities’ kun je exacte posities in een blok gebruiken 
(bijvoorbeeld in cm) waar een loc moet stoppen gebaseerd op  berekeningen met tijd en 
snelheid. Meestal zal er eerst een verschil optreden tussen de ingestelde en 
daadwerkelijke positie, omdat de loc een reactievertraging heeft bij het geven van 
snelheidscommando’s en de berekeningen relatief zijn en niet absoluut. Door te 
experimenteren met de reactievertraging kan dit verschil gereduceerd worden voor 
meerdere blokken tegelijk. Deze vertraging kan apart ingesteld worden voor vooruit- en 
achteruitrijden.
Periode
Elke locomotief houdt de tijd bij die hij gereden heeft. Je kunt de onderhoudstijd en de 
brandstoftijd instellen, zodat als deze tijd voorbij is, er een indicatie is in het 
locomotievenoverzicht. Als de onderhoudstijd voorbij is, dan wordt de tekst rood in de 
kolom ‘Tijd’. Voor de brandstof is er een extra kolom ‘Tank’ beschikbaar met een indicatie 
van het brandstofniveau die rood wordt als de tank bijna leeg is. Om het brandstofniveau 
weer op 100% te krijgen houd je Shift ingedrukt en dubbelklik je op de tank.
iTrain zal het rijgedrag niet beïnvloeden na de tijdsperiode, dus het gaat uitsluitend om een 
indicatie.
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Het zesde tabblad ‘Permissies’ is om toegang tot bepaalde blokken uit te sluiten (‘Geen 
toegang tot’) of alleen bepaalde blokken toe te staan (‘Alleen toegang tot’). Gebruik de 
knoppen aan de rechterkant om rijen toe te voegen en gebruik het invoerveld ‘Blok’ 
onderaan om het blok van de geselecteerde rij te veranderen. Soms moet het blok alleen 
maar geblokkeerd/toegankelijk zijn in een bepaalde richting. In dat geval kan de kolom 
‘Richting’ aangepast worden.
NB:! Deze permissies moeten alleen gebruikt worden om de locomotief uit te sluiten van 

bepaalde blokken waar hij nooit in zou moeten komen, omdat het ongelukken zou 
kunnen veroorzaken (zoals in scherpe bochten of bij andere redenen voor 
ontsporing). Het is niet nodig om blokken op te geven vanwege een andere 
spoorbreedte of vanwege geen bovenleiding voor een elektrische locomotief, want 
deze blokken zijn al impliciet verboden.

In het zevende tabblad ‘Commentaar’ kun je je eigen notities maken met betrekking tot 
deze locomotief, zoals onderhoudsopmerkingen of informatie over de locomotief in het 
echt.

Aanmaken of bewerken van een wagon
Met een wagon wordt al het rollend materieel bedoeld zonder motor. In iTrain kun je alle 
wagons met hun eigenschappen invoeren, maar het is niet echt noodzakelijk om 
automatisch te kunnen rijden. Het is wel aan te raden om wagons (en rijtuigen) met een 
eigen functiedecoder in te voeren, zodat je deze functies kunt gebruiken. Als je meerdere 
dezelfde wagons hebt of van hetzelfde soort dan is het niet mogelijk één wagon aan te 
maken en deze meerdere keren te gebruiken. Je moet deze dan kopiëren, want elke 
wagon weet bij welke trein hij behoort en elke trein kan elke wagon maar maximaal één 
keer bevatten.
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Om in de dialoog ‘Wagons wijzigen’ te komen, ga je naar het menu ‘Wijzig’ -> ‘Wagons’ of 
je drukt op  ‘Shift’-toets +  ‘Command’-toets + F2. De manier om wagons te definiëren is 
dezelfde als bij locomotieven, met aan de linkerkant een lijst met alle wagons en aan de 
rechterkant de definitie van een wagon.

Definitie van een wagon
Het instellen van de wagon-eigenschappen is vergelijkbaar met de locomotief-
eigenschappen, dus richten we ons vooral op  de verschillen. Daarbij gaan we er vanuit dat 
het hoofdstuk over de definitie van de locomotief al gelezen is. 

Het ‘Type’ geeft aan of het een goederenwagon (rode letter) of een rijtuig (blauw streepje) 
is en wat voor soort. Deze informatie wordt niet door het programma gebruikt bij het 
automatisch rijden, dus als je niet precies weet wat je moet invullen kun je gewoon wat 
kiezen. Het staat er voor de volledigheid en zal misschien in toekomstige versies gebruikt 
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worden. De ‘Lengte’ van een wagon moet wel worden ingevuld, omdat die gebruikt wordt 
om de totale treinlengte te berekenen. Neem hiervoor de lengte over de buffers.
Het eerste tabblad ‘Afbeelding’ werkt hetzelfde als bij de locomotieven.

Het tweede tabblad ‘Decoder’ is om alle eventuele decoder-instellingen voor deze wagon 
aan te geven. Allereerst moet de decoder worden gekozen om verder iets op te kunnen 
geven. Selecteer alleen een decoder als de wagon zijn eigen decoder heeft met een adres 
dat niet gelijk is aan dat van de locomotief in dezelfde trein. Als meerdere wagons 
hetzelfde adres delen dan kunnen ze ook als één lange wagon worden beschouwd. Het 
gebruik van wagons met hetzelfde adres in verschillende treinen conflicteert met de 
filosofie dat in iTrain elk onafhankelijk voertuig zijn eigen adres moet hebben.
Het tabblad ‘Decoder’ is verdeeld in twee sub-tabbladen voor de ‘Functies’ en de 
‘Configuratie’. Deze sub-tabbladen worden op  dezelfde manier gedefinieerd als bij een 
locomotief.
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Het derde tabblad ‘Opties’ toont verschillende eigenschappen die geen relatie hebben met 
de andere tabbladen. 
In de sectie ‘Spoor’ staat dezelfde spoorbreedte als bij een locomotief. Daarnaast is er nog 
de optie ‘Stuurstand’ als de wagon een stuurstand heeft, zodat hij ook veilig geduwd kan 
worden zonder snelheidsbeperkingen. Als dat nodig is dan kan er ook een 
maximumsnelheid opgegeven worden voor deze wagon in de sectie ‘Snelheid’.
De optie ‘Zichtkant’ in de sectie ‘Cabine’ geeft aan of de wagon (of het rijtuig) een 
stuurstand heeft en zo ja, aan welke kant. Een beschikbare cabine staat de trein toe in 
deze richting te rijden zonder snelheidsbeperkingen, maar alleen als deze stuurstand aan 
de buitenkant van de trein zit.
De sectie ‘Terugmelder-offset’ is dezelfde als bij een locomotief. Als de wagon door geen 
enkele gebruikte melder gedetecteerd kan worden, vink dan geen enkele optie aan. In dat 
geval wordt de lengte van de wagon bij de terugmelder-offset van de totale trein opgeteld 
indien deze wagon zich aan een uiteinde van de trein bevindt.
In de sectie ‘Snelheid’ kan een eventuele maximumsnelheid worden opgegeven voor deze 
wagon.

Het vierde tabblad ‘Permissies’ is om toegang tot bepaalde blokken uit te sluiten (‘Geen 
toegang tot’) of alleen bepaalde blokken toe te staan (‘Alleen toegang tot’). Gebruik de 
knoppen aan de rechterkant om rijen toe te voegen en gebruik het invoerveld ‘Blok’ 
onderaan om het blok van de geselecteerde rij te veranderen. Soms moet het blok alleen 
maar geblokkeerd/toegankelijk zijn in de richting van een bepaalde kant. In dat geval kan 
de kolom ‘Richting’ aangepast worden.
NB:! Deze permissies moeten alleen gebruikt worden om de wagon uit te sluiten van 

bepaalde blokken waar hij nooit in zou moeten komen, omdat het ongelukken zou 
kunnen veroorzaken (zoals in scherpe bochten of bij andere redenen voor 
ontsporing). Het is niet nodig om blokken op te geven vanwege een andere 
spoorbreedte, want deze blokken zijn al impliciet verboden.

In het vijfde tabblad ‘Commentaar’ kun je je eigen notities maken met betrekking tot deze 
wagon.
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Aanmaken of bewerken van een treintype
Een treintype is een categorie van treinen. Treintypes worden gebruikt om bepaalde 
eigenschappen per groep van treinen aan te geven in plaats van per trein, maar ook om 
de treinsoort aan te geven in relatie met een station. Per station kun je opgeven welke 
treintypes daar stoppen en hoe lang (wordt later uitgelegd).

Om in de dialoog ‘Treintypes wijzigen’ te komen ga je naar het menu ‘Wijzig’ -> 
‘Treintypes’ of je drukt op ‘Shift’-toets + ‘Command’-toets + F3. De manier om treintypes te 
definiëren is hetzelfde als bij locomotieven en wagons, met aan de linkerkant een lijst met 
alle treintypes en aan de rechterkant de definitie van een treintype.

Definitie van een treintype
De instellingen voor treintypes zijn beperkt tot een paar eigenschappen. De belangrijkste 
instellingen worden in het stationsobject gemaakt, dat later wordt beschreven.
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Op het eerste tabblad ‘Opties’ kan in het gedeelte Snelheid een eventuele 
maximumsnelheid worden opgegeven. Voor het automatisch rijden kan het aantal blokken 
dat vooruit wordt gereserveerd voor een trein worden opgegeven bij ‘Reserveringsaantal’. 
Houd er rekening mee dat deze waarde een suggestie is en dat er soms meer blokken 
worden gereserveerd zoals bij kritische blokken (wordt later uitgelegd) of minder als er 
geen blokken meer kunnen worden gereserveerd. Het veld ‘Gereserveerde start’ geeft het 
aantal blokken aan dat gereserveerd moet zijn voordat een trein, na een geplande stop, 
gaat vertrekken. Deze waarde mag niet hoger zijn dan het ‘Reserveringsaantal’.
Indien meerdere treinen hetzelfde blok willen reserveren, krijgt de trein die er het eerst om 
vraagt normaal gesproken het blok zodra het beschikbaar komt. Met het veld ‘Prioriteit’ 
kunt u de volgorde beïnvloeden. In eerste instantie zullen de treinen met prioriteit 1 het 
krijgen, enzovoort. Dus de lijst met treinen die wachten om een blok te reserveren is 
gesorteerd op  prioriteit. Als een blok eenmaal is gereserveerd door een trein, kan een 
andere trein met een hogere prioriteit het niet overnemen en moet deze wachten tot het 
blok weer vrij is.
In een stationsblok met een perron zal een trein normaal gesproken langs het perron 
worden uitgelijnd. Om de trein gewoon door te laten rijden tot het einde voor het sein en 
het perron te negeren, kun je de optie ‘Lijn de trein uit langs het perron’ uitzetten.
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Het tweede tabblad ‘Permissies’ is om toegang tot bepaalde blokken uit te sluiten (‘Geen 
toegang tot’) of alleen bepaalde blokken toe te staan (‘Alleen toegang tot’). Gebruik de 
knoppen aan de rechterkant om rijen toe te voegen en gebruik het invoerveld ‘Blok’ 
onderaan om het blok van de geselecteerde rij te veranderen. Soms moet het blok alleen 
maar geblokkeerd/toegankelijk zijn richting een bepaalde kant. In dat geval kan de kolom 
‘Kant van blok’ aangepast worden.
NB:! De permissies van een treintype zijn essentieel voor het ‘automatisch route 

zoeken’. Deze permissies beperken de toegang tot bepaalde gedeeltes van de 
baan voor alle treinen met dit type. Deze rol is anders dan de rol van de permissies 
voor locomotieven en wagons.

In het derde tabblad ‘Commentaar’ kun je je eigen notities maken met betrekking tot dit 
treintype.

Aanmaken of bewerken van een trein
Nu we alle onderdelen hebben beschreven die nodig zijn om een trein aan te maken, 
kunnen we met de trein zelf verder.

Om treinen aan te kunnen maken of om ze te kunnen bewerken, ga je naar het menu 
‘Wijzig’ -> ‘Treinen’ of druk je op ‘Command’-toets + F3. De manier om treinen te 
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definiëren is hetzelfde als bij locomotieven, wagons en treintypes, met aan de linkerkant 
een lijst met alle treinen en aan de rechterkant de definitie van een trein.

Definitie van een trein
Een trein is een samenstelling van locomotieven en wagons die als een eenheid kan 
worden beschouwd. Deze eenheid heeft een zelf te definiëren treintype dat kan worden 
opgegeven in het veld ‘Type’. De gehele samenstelling heeft een lengte die normaal 
gesproken wordt berekend op  basis van de lengtes van de voertuigen in de trein. Deze 
lengte wordt getoond in het veld ‘Lengte’ en moet niet worden aangepast, omdat deze 
waarde dan weer overschreven wordt. Je zou hier alleen een lengte moeten opgeven als 
voor één of meerdere voertuigen geen lengte is gespecificeerd, maar het is beter om de 
lengte van de individuele voertuigen van tevoren te hebben opgegeven.

Samenstelling
Het eerste tabblad ‘Samenstelling’ is een lijst met alle voertuigen in de trein op volgorde. 
Als de trein vooruit rijdt, wordt het voertuig bovenaan de lijst gezien als de voorkant van de 
trein en de laatste in de tabel als de achterkant van de trein. De knoppen aan de 
rechterkant zijn er om iets toe te voegen, in te voegen, te verwijderen of te verplaatsen.
N.B.! De richting van de trein wordt bepaald door de richting van de hoofdlocomotief en 

de definitie in de kolom ‘Richting’ van deze loc in de tabel. Dus als de 
hoofdlocomotief als ‘Vooruit’ is gedefinieerd, dan zijn de richting van de trein en de 
locomotief gelijk.

Voor elk nieuw voertuig moet je opgeven of het een bestaande locomotief of wagon is, of 
een onbekend onderdeel van de trein ook wel ‘Wagongroep’ genoemd. Deze 
‘Wagongroep’, waarvan de eigenschappen worden opgegeven in de tabel zelf, zorgt 
ervoor dat je niet alle wagons hoeft in te voeren voordat je een trein kunt gebruiken. Wel is 
het zo dat je voor deze ‘Wagongroep’ alleen kunt opgeven wat de lengte is, of deze geheel 
gedetecteerd is en of hij een stuurstand heeft. Deze eigenschappen worden ook voor 
locomotieven en wagons getoond, maar ze kunnen hier niet aangepast worden, omdat je 
dat bij de definitie van de locomotief of wagon moet doen. 
Tip:! Het apart kunnen invoeren van alle wagons is mooi, maar zeker niet noodzakelijk. 

Als je met iTrain begint, voer dan alleen de locomotieven en wagons met een 
functiedecoder en een eigen adres in en gebruik de ‘onbekende wagongroep’ om al 
het overig rollend materieel aan te geven in de trein. Later kun je altijd nog 
beslissen om wagon-objecten aan te maken voor wagons die in steeds wisselende 
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samenstellingen gebruikt worden, zodat je ze makkelijk van de ene trein in de 
andere kunt plaatsen.

Multi-tracties worden gemaakt door meerdere locomotieven in een trein op  te nemen. In 
dat geval moet je opgeven welke de hoofdloc is door deze aan te vinken in de tabel. De 
hoofdlocomotief is de locomotief waaraan de gewenste snelheid wordt doorgegeven en de 
andere locomotieven zullen deze hoofdloc volgen als deze optrekt of afremt.
Bij elke locomotief moet je wel opgeven in welke richting de locomotief in de trein staat, in 
de kolom ‘Richting’. Als je ‘Vooruit’ kiest dan zijn de richting van de trein en de locomotief 
gelijk, maar als je ‘Achteruit’ kiest dan zal de trein vooruit rijden als de locomotief achteruit 
rijdt. Bij een multi-tractie is het erg belangrijk om alle richtingen goed te zetten om de trein 
in beweging te krijgen zonder dat de locs elkaar tegenwerken. 
Functies
Het tweede tabblad ‘Functies’ geeft aan welke functies worden geactiveerd bij het 
automatisch rijden. Deze functies worden opgegeven per trein en zullen, afhankelijk van 
het type, door één of meerdere voertuigen in de trein worden uitgevoerd. Als er functies in 
zitten die door geen van de locomotieven of wagons worden ondersteund dan worden ze 
gewoon niet uitgevoerd.

De knoppen aan de rechterkant zijn er om een functie toe te voegen, in te voegen of te 
verwijderen. In de eerste kolom kan de functie gekozen worden, waarbij sommige functies 
nog een zogenaamde ‘kant’ bevatten (‘voor’ of ‘achter’). Deze ‘kant’ betreft de kant van de 
trein als geheel en niet van een individuele loc of wagon. iTrain zal deze functie vertalen 
naar de kant van een locomotief of wagon afhankelijk van de richting van het voertuig in 
de trein. Als de functie geen ‘kant’ bevat, dan zal de functie meestal uitgevoerd worden 
door het eerste voertuig in de trein, gerekend vanuit de rijrichting. Echter, veel lichtfuncties 
voor wagons (zoals balkon- en binnenverlichting) zullen door alle locomotieven en wagons 
uitgevoerd worden die deze functie bezitten.
In de tweede kolom kun je aangeven of de functie wordt aangezet als automatisch rijden 
begint (Start) of uitgezet wordt als het automatisch rijden eindigt (Stop) of in beide gevallen 
(Start/Stop). Het alleen aanzetten van een functie is soms handig voor bepaalde 
lichtfuncties die je eenmaal aan wilt zetten maar eigenlijk niet meer uit wilt hebben. Het 
alleen uitzetten van een functie is gedacht voor geluidsfuncties, zodat deze handmatig 
aangezet kunnen worden, maar in ieder geval vanzelf weer uit worden gezet aan het 
einde van de rit.
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Het derde tabblad ‘Opties’ heeft maar een beperkt aantal instellingen28, omdat de meeste 
zaken al worden aangegeven bij de locomotief of wagon of op het tabblad ‘Samenstelling’. 
Wat wel opgegeven moet worden is de ‘Spoorbreedte’ van de trein onder het gedeelte 
‘Spoor’ van de trein.

Het vierde tabblad, ‘Routes’, is om de routes te selecteren die deze trein mag gebruiken. 
Hierdoor beperkt het ook de routes die je voor deze trein kunt kiezen op andere plekken in 
het programma.

Het vijfde tabblad ‘Permissies’ is om toegang tot bepaalde blokken uit te sluiten (‘Geen 
toegang tot’) of alleen bepaalde blokken toe te staan (‘Alleen toegang tot’). Gebruik de 
knoppen aan de rechterkant om rijen toe te voegen en gebruik het invoerveld ‘Blok’ 
onderaan om het blok van de geselecteerde rij te veranderen. Soms moet het blok alleen 
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maar geblokkeerd/toegankelijk zijn richting een bepaalde kant. In dat geval kan de kolom 
‘Richting’ aangepast worden.
NB:! De gebruikte permissies voor een trein worden berekend op basis van de 

permissies die hier bij de trein worden opgegeven gecombineerd met de permissies 
van de locomotieven en wagons in de trein.

In het zesde tabblad ‘Commentaar’ kun je je eigen notities maken met betrekking tot deze 
trein.

Treinbesturing
Een trein wordt over het algemeen bestuurd door een machinist in de locomotief. De 
treinbesturing wordt gebruikt om de volledige controle te hebben over de trein en over de 
locomotieven en de wagons in de trein. Deze bestaat uit drie tabbladen: ‘Trein’, 
‘Locomotief’ en ‘Wagon’.
NB:! De inhoud van deze drie tabbladen wordt gesynchroniseerd. Dit betekent dat bij het 

selecteren van een trein, loc of wagon op een van de tabbladen de inhoud van de 
andere tabbladen zo verandert dat ze alledrie bij elkaar passen.

Trein

Het eerste tabblad ‘Trein’ is bedoeld voor de directe besturing van de trein. Om een trein 
te selecteren kun je een trein direct kiezen via het selectieveld linksboven of via het 
treinenoverzicht (wordt verderop  beschreven). Voor de trein worden een afbeelding van de 
hoofdloc, het actuele seinbeeld voor de trein, een snelheidsmeter, het huidige blok van de 
trein, enige route-informatie, de richting, de gewenste snelheid, het treintype en de 
geselecteerd route getoond.
Om de snelheid te veranderen zijn er verschillende mogelijkheden:
• Beweeg de schuifbalk die overeenkomt met de gewenste snelheid.
• Gebruik het scroll-wiel van de muis in combinatie met de ‘Alt’-toets als de muis boven de 

treinbesturing staat om de gewenste snelheid te veranderen.
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• Gebruik de toets ‘-’ om de snelheid te verlagen en de toets ‘+’ (of de toets ‘=’, zodat je 
geen ‘Shift’-toets nodig hebt) om de snelheid te verhogen. De snelheid zal worden gezet 
op  de vorige of volgende snelheid die door vijf te delen is. Als de snelheid 72 km/h is, 
dan zullen de volgende snelheden 70, 65 zijn voor ‘-’ of 75, 80 voor ‘+’.

• Gebruik de cijfertoetsen (0-9) op  het toetsenbord om de snelheid in eenheden van 10 km 
per uur in te stellen en eventueel de ‘Shift’-toets in combinatie met deze toetsen voor 
snelheden van 100 tot 190 km per uur.

De snelheidsmeter toont de werkelijke snelheid in km/h volgens 
de snelheidsmetingen. Als er geen snelheidsmetingen zijn 
gedaan, wordt een maximum van 140 km/h verondersteld. In het 
grijze gebied binnen de snelheidsmeter staan twee snelheden: 
bovenaan de gewenste snelheid (zoals gezet met de toetsen of 
door het programma) en onderaan de werkelijke snelheid 
waarmee wordt gereden. Deze twee snelheden kunnen 
verschillend zijn als de gewenste snelheid niet precies 
overeenkomt met de gemeten snelheid bij een decoderstap. In 
dat geval wordt de decoderstap gekozen waarbij de werkelijke 
snelheid het dichtst bij de gewenste snelheid ligt, waarbij 
tegelijkertijd nooit een stap wordt gekozen die meer dan 5 km/h boven de gewenste 
snelheid ligt (om te voorkomen dat de trein veel sneller gaat dan gewenst). 
De snelheidsmeter wordt wat donkerder als er geen activiteit is en licht op als de trein rijdt. 
Bij het gebruik van meerdere treinbesturingen is het daardoor direct duidelijk in welke er 
activiteit is.
De geel/oranje lijn langs de kromming van de snelheidsmeter geeft het gebied aan tussen 
de beperkte snelheid en de maximale snelheid van het blok waarin de trein zich bevindt. 
De rode lijn geeft het gebied hierboven aan. Normaal zou de snelheidsmeter niet in het 
rode gebied moeten komen. Als dat wel gebeurt, dan zal de wijzer ook oplichten. Dit is 
handig als er handmatig gereden wordt, maar je je wel aan de snelheidsbeperkingen wilt 
houden.
Om de richting te veranderen, kun je op  de richtingsknop 
drukken in de hoek linksonder. Als je het toetsenbord 
gebruikt, kun je de ‘D’-toets (=Direction) gebruiken om de 
richting te veranderen. Een andere mogelijkheid is om de 
‘Backspace’-toets te gebruiken. Deze zal bij een 
bewegende trein de trein stoppen, maar bij een stilstaande 
trein de richting omwisselen. Deze zit ook mooi op de 
bovenste toetsenrij waarmee alle snelheden bediend 
worden.
Functies van de hoofdlocomotief kunnen worden 
geschakeld door een toets op het toetsenbord. Welke 
functies beschikbaar zijn, is te zien in het snelmenu bij de 
treinbesturing. Momentfuncties zijn alleen actief zolang de 
knop ingedrukt wordt. Alle andere functies zullen wisselen 
tussen aan en uit bij het indrukken van een toets.
Tip:! Om het toetsenbord te kunnen gebruiken moet de 

treinbesturing focus hebben. Om deze focus te 
krijgen via een toets kun je op F3 drukken. Daarna 
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kun je alle toetscombinaties voor de treinbesturing gebruiken (zie Appendix A voor 
een volledig overzicht).

Het selectieveld rechtsboven wordt gebruikt om het type besturing voor de trein te kiezen. 
Er zijn drie verschillende mogelijkheden:
• Handmatige besturing - het programma zal de snelheid onder geen beding veranderen, 

maar het zal wel proberen om de trein te volgen op de baan.
• Halfautomatische besturing - het programma zal alleen de snelheid verlagen als er 

gestopt moet worden, en eventueel een noodstop  doen voor een rood sein als er met te 
hoge snelheid wordt genaderd.

• Automatische besturing - het programma zal de snelheid steeds aanpassen aan wat 
maximaal is toegestaan binnen het blok, en de trein gecontroleerd stoppen indien nodig.

De knop zal het automatisch rijden starten en de knop zal het automatisch rijden 
weer stoppen. Indien er een trein gekozen is dan zal één van deze twee knoppen voor het 
veld met het besturingstype verschijnen.
NB:! Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het besturingstype en de knop 

voor automatisch rijden. Het besturingstype is er alleen maar om aan te geven of en 
hoe de snelheid van de trein beïnvloed zal worden door seinen en 
maximumsnelheden. Dit zegt dus iets over de bestuurder. Het indrukken van de 
knop voor automatische rijden zorgt ervoor dat er een pad wordt gekozen over de 
baan en dat dit gereden wordt onder leiding van het programma (treindienstleiding).

Als extra informatie wordt het eerstvolgende 
seinbeeld voor de bestuurder getoond door een 
symbool tussen de afbeelding en de snelheidsmeter 
(als er geen sein gedefinieerd is op die plek zal het 
algemene sein worden gebruikt). Onder de 
afbeelding wordt het huidige blok en enige 
informatie over de huidige route getoond. Indien de 
regel begint met een pijl betekent dit dat de 
bloknaam van de volgende halte wordt getoond. 
Zolang er alternatieve halteplaatsen zijn worden 
hiervan alle bloknamen getoond, gescheiden door een ‘|’ en dit zal vanzelf gereduceerd 
worden tot één zodra de uiteindelijke keuze is gemaakt.
Locomotief
Het tweede tabblad ‘Locomotief’ toont alle instellingen die bij de locomotief zelf behoren en 
niet bij de trein als geheel.
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Om een locomotief te selecteren kun je een locomotief direct kiezen via het selectieveld 
linksboven. Voor de locomotief worden een afbeelding, een snelheidsmeter, de totaal 
gereden afstand, de gereden tijd, de decoderstap, de richting en alle functies getoond. 
De snelheidsmeter werkt op dezelfde manier als bij de treinen, maar de schuifregelaar 
geeft de werkelijke decoder-stap  weer. Wijzigingen worden direct doorgevoerd zonder 
massa-simulatie. Om de gewenste snelheid te wijzigen met de traagheidssimulatie, zijn er 
twee opties:
• Gebruik de toets ‘-’ om de snelheid te verlagen en de toets ‘+’ (of de toets ‘=’, zodat je 

geen ‘Shift’-toets nodig hebt) om de snelheid te verhogen. De snelheid zal worden gezet 
op  de vorige of volgende snelheid die door vijf te delen is. Als de snelheid 72 km/h is, 
dan zullen de volgende snelheden 70, 65 zijn voor ‘-’ of 75, 80 voor ‘+’.

• Gebruik de cijfertoetsen (0-9) op  het toetsenbord om de snelheid in eenheden van 10 km 
per uur in te stellen en eventueel de ‘Shift’-toets in combinatie met deze toetsen voor 
snelheden van 100 tot 190 km per uur.

Functies kunnen worden geschakeld of veranderd door de 
knop met het functie-icoon aan te klikken. Voor een groot 
aantal functies is er ook een speciale toets op  het 
toetsenbord gereserveerd. Dit is te zien in het getoonde 
snelmenu. Momentfuncties zijn alleen actief zolang de knop 
ingedrukt wordt of zolang als opgegeven onder ‘Tijdsduur’ 
bij de functie. Alle andere functies zullen wisselen tussen 
aan en uit bij het indrukken van een toets.
Het menu-onderdeel ‘Zet totalen op  nul’ dient om de totale 
tijd en afstandsmeter weer te resetten naar nul. Gebruik dit 
bijvoorbeeld na een servicebeurt van de locomotief, zodat 
een nieuwe onderhoudsperiode begint.
De verticale pijltjestoetsen naast de afbeelding kunnen 
worden gebruikt om snel door de beschikbare locs in deze 
trein te bladeren, in het geval van een multi-tractie.
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Wagon
Het derde tabblad, ‘Wagon’, toont alleen de instellingen die bij een wagon behoren. Het is 
vergelijkbaar met het tabblad 'Locomotief', maar met minder informatie. Onder de 
afbeelding ziet u het type van de wagon, de decoder-stap29, de richting en de functies.

De verticale pijltjestoetsen naast de afbeelding kunnen worden gebruikt om snel door de 
beschikbare wagons in deze trein te bladeren.
Grid
In plaats van met één treinbesturing te werken, is het ook mogelijk om met meerdere te 
werken. Deze zullen in een grid getoond worden, dus naast en/of boven elkaar. Voor elke 
treinbesturing kunt u kiezen welk tabblad moet worden weergegeven, zodat u treinen, 
locomotieven en wagons kunt combineren.

Om een treinbesturing toe te voegen of weg te halen, moet één treinbesturing focus 
hebben (F3). Je kunt dan de ‘Alt’-toets +  cursortoetsen gebruiken om de grootte van het 
grid te bepalen. ‘Alt’-toets + ‘cursor rechts’ zal een treinbesturing aan de rechterkant 
toevoegen (dus een kolom toevoegen) en ‘Alt’-toets + ‘cursor omlaag’ zal een 
treinbesturing aan de onderkant toevoegen (dus een rij toevoegen). Om treinbesturing te 
verwijderen, gebruik je ‘Alt’-toets + ‘cursor links’ om een kolom weg te halen en ‘Alt’-toets 
+ ‘cursor omhoog’ om een rij weg te halen.
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De treinbesturing met focus heeft een kader rond de afbeelding. Om te navigeren tussen 
de treinbesturingen kun je Shift + cursortoetsen gebruiken. Om de geselecteerde trein, 
locomotief of wagon te veranderen kun je op de ‘Enter’-toets drukken. Hierdoor zal een 
lijst naar voren komen waaruit je dan kunt kiezen met de cursortoetsen, gevolgd door de 
‘Enter’-toets.
Overzicht
Het treinenoverzicht linksboven toont alle actieve treinen met enkele van de belangrijkste 
instellingen. Je kunt een trein ook openklappen om te zien welke locomotieven en wagons 
erin zitten.

Door dubbel te klikken op de gesloten cirkel kan de trein opengeklapt worden om de 
samenstelling te zien.

Door weer dubbel te klikken op de open cirkel zal de trein weer dichtgeklapt worden. In de 
dichtgeklapte toestand zal de trein enkele instellingen tonen die eigenlijk bij de hoofdloc 
behoren, zoals de afbeelding, de decoder, het adres en de decoder-stap. Deze zouden 
anders niet zichtbaar zijn.

Hetzelfde kan bereikt worden met het toetsenbord. De pijltjestoets naar rechts betekent 
openklappen en de pijltjestoets naar links betekent weer dichtklappen. Door ook de ‘Shift’-
toets te gebruiken worden alle treinen open- of dichtgeklapt.

De knoppen en voor het automatisch rijden zijn dezelfde als bij de treinbesturing. 
Afhankelijk van de toestand van de trein waaraan de locomotief gekoppeld is, zal één van 
de twee knoppen getoond worden.
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Het is mogelijk om zelf te bepalen welke kolommen er in het overzicht zichtbaar zijn door 
deze te selecteren in het snelmenu van de bovenste balk. Het is ook mogelijk om te 
bepalen wat de volgorde is van de treinen door te kiezen waarop gesorteerd moet worden. 
Dat kan op  instellingen die niet continu veranderen (‘Naam’, ‘Omschrijving’, Type’, ‘Route’ 
of ‘Lengte’ of ‘Decoder’) of op  bepaalde statische instellingen van de hoofdloc (‘Decoder’, 
‘Adres’, of ‘Interface’). 
Om een trein, locomotief of wagon uit het overzicht aan de treinbesturing toe te kennen, 
zijn er drie mogelijkheden:
• Dubbelklik op een afbeelding, naam of omschrijving in het overzicht.
• Selecteer een rij in het overzicht en druk op de ‘Enter’-toets.
• Sleep vanaf een rij in het overzicht naar een afbeelding, of de plaatsvervanger ervan, in 

de treinbesturing.
Alle toetscombinaties van de treinbesturing zijn ook beschikbaar bij het treinenoverzicht. 
Ze zijn van toepassing op de geselecteerde trein, locomotief of wagon in de tabel. 
Hetzelfde snelmenu is beschikbaar, waardoor het ook goed mogelijk is om veel direct 
vanuit het overzicht te bedienen.
Tip:! Om het toetsenbord te kunnen gebruiken moet het treinenoverzicht focus hebben. 

Om deze focus te krijgen via een toets, kun je op F2 drukken. Daarna kun je alle 
toetscombinaties voor het treinenoverzicht gebruiken (zie Appendix A voor een 
volledig overzicht).

Samenstelling
In het treinenoverzicht kun je de samenstelling ook meteen veranderen. Je kunt een 
onderdeel uit de trein verwijderen door op  de toets ‘Delete’ te drukken. Om een locomotief 
of wagon aan het einde toe te voegen moet je deze slepen naar de trein. Daardoor zal 
deze verwijderd worden van zijn huidige plek en aan de trein worden toegevoegd. Om de 
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volgorde van locomotieven of wagons in de trein te veranderen sleep je deze naar de 
juiste positie.

Alleen om de juiste richting van een locomotief of wagon in een treinsamenstelling te 
veranderen, moet je treineigenschappen openen. Dit kan via het eerste onderdeel in het 
snelmenu, of door op  ‘Shift’ + ‘Enter’ te drukken. Daarna kun je de richting in de kolom 
‘Richting’ aanpassen.
Multi-Tractie
Een multi-tractie is een combinatie van locomotieven in een trein voor meer vermogen. 
Om een multi-tractie aan te maken, maak je een trein aan met meerdere locomotieven. Je 
moet er alleen wel voor zorgen dat de richting van de locomotieven in de trein (bij de 
samenstelling) goed gedefinieerd zijn, om te voorkomen dat locomotieven in verschillende 
richtingen gaan rijden.
Zodra een locomotief onderdeel is van een trein kun je hiermee de hele trein besturen. 
Veranderingen aan de gewenste snelheid of richting worden aan de trein doorgegeven en 
hebben invloed op  alle locomotieven in de trein. De werkelijke snelheid wordt altijd 
bepaald door de hoofdlocomotief en zijn optrek- en afremvertraging, waarbij de andere 
locomotieven zo goed mogelijk volgen.
N.B.! In theorie kun je zo veel locomotieven toevoegen aan een trein als je wilt, maar het 

is aan te bevelen om alleen locs met min of meer hetzelfde rijgedrag aan elkaar te 
koppelen. Het programma zal proberen de werkelijke snelheden zoveel mogelijk 
overeen te laten komen, maar als het aantal decoder-stappen laag is, zal het 
moeilijk zijn om dit goed overeen te laten komen en zullen ze niet precies even snel 
gaan. Als de locomotieven aan elkaar zitten dan zal dit niet zo’n probleem zijn, 
maar probeer dan niet om er één of meerdere wagons tussen te zetten, want dan is 
de kans groot dat ze in de bocht ontsporen.
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Op alle plaatsen waar de naam van de locomotief verschijnt 
(invoervelden, schakelbord, enz.), zal de naam van een 
locomotief in een tractie worden getoond met een aantal ‘*’-
tekens voor of achter de naam, om de andere locomotieven 
in de tractie aan te geven. Dus ‘NS 1720*’ betekent dat het 
de ‘Hoofdlocomotief’ is uit een dubbeltractie en ‘*NS 1855’ 
betekent dat het de tweede locomotief is in een dubbeltractie.
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Programmeren van decoders
Elke decoder heeft een lijst met configuratie-variabelen (voor DCC) of parameters (voor 
Selectrix) die het gedrag van de locomotief bepalen. Een eenvoudig voorbeeld is het 
adres van de decoder, maar er zijn ook moeilijkere instellingen. Er zijn veel hulpmiddelen 
beschikbaar, soms van de fabrikant van de decoder, om de decoder zo te configureren als 
je wilt.
Het programmeren van decoders in iTrain is er niet om al deze hulpmiddelen te 
vervangen. Het is bedoeld als een basis-programmeer-hulpmiddel om de meest gangbare 
instellingen in de meeste DCC- en SX2-decoders 30 te doen zonder de interface te hoeven 
sluiten in iTrain. Dit is vooral handig als je decoders wilt programmeren op  het hoofdspoor 
(PoM)31 in plaats van op een programmeerspoor.

Configuratie
De eerste stap bij het programmeren van een decoder is het opgeven van de configuratie. 
Dit kan zowel voor een locomotief, een wagon met decoder als een accessoire. Bij de 
uitleg zullen we steeds een locomotief nemen als voorbeeld, omdat hierbij de decoder het 
vaakst geprogrammeerd wordt.

De eigenschappen van een locomotief hebben een tabblad ‘Configuratie’ met een tabel. In 
deze tabel zijn alle CV- of parameter-nummers aanwezig. Je moet eerst aangeven voor 
welke nummers er waardes aanwezig zijn (door ze aan te vinken) en wat het type van de 
waarde is (door te dubbelklikken en te selecteren uit een lijst). Verder kun je nog een 
eigen omschrijving opgeven in de laatste kolom. Het is niet direct nodig om een waarde in 
te vullen, maar als je de waarde al weet dan wordt het wel aangeraden om dit meteen te 
doen, zodat je alle administratie op één plek hebt.
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Waardes worden intern altijd opgeslagen als decimale waardes, maar afhankelijk van het 
type zullen de waardes in een ander formaat worden weergegeven als dat de interpretatie 
makkelijker maakt (bv. een leverancier wordt vertaald in een naam). Er is altijd de 
mogelijkheid om via de tooltip  de waarde zowel in decimaal-, binair-, hexadecimaal- of 
ascii-formaat te zien. Bij het invoeren van een waarde wordt standaard een decimale 
waarde verwacht, tenzij je er een prefix voor zet. De prefix ‘b’ betekent dat een binaire 
waarde volgt, ‘h’, ‘x’, ‘#’ of ‘$’ betekent een hexadecimale waarde en een aanhalingsteken 
betekent een letter (dus ‘A’ is hetzelfde als 65).
Het is veel werk om voor elke locomotief de configuratie in te 
voeren. Door het popup-menu van de tabel te gebruiken kun je 
dat wat sneller doen door de definities te kopiëren van andere 
locomotieven. Selecteer de rijen die je wilt kopiëren en plak ze in 
een andere configuratie die dezelfde nummers gebruikt. Er zijn 
ook een paar standaard-sjablonen voor de meest gangbare 
variabelen/parameters voor DCC en SX2 om snel aan de slag te 
kunnen gaan.32

Tip:! De lijst met CV-waardes kan lang zijn en heeft mogelijk veel gaten (niet gebruikte 
nummers). Om deze gaten tijdelijk te verwijderen en daardoor een beter overzicht 
te krijgen van de gebruikte waardes, kun je dubbelklikken in de kolom ‘Nr’ om ze 
eruit te filteren. Nogmaals dubbelklikken toont weer alle nummers.

Programmeerhulp33

Als je een configuratie gemaakt hebt voor een locomotief, wagon of accessoire en iTrain 
ondersteunt het programmeren met jouw interface (centrale of programmeer-hardware), 
dan kun je waardes lezen en/of schrijven met de programmeerhulp in iTrain. Deze 
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programmeerhulp kun je vinden in het menu ‘Toon’ -> ‘Decoderprogrammeren’. Daarbij 
moet je dan het submenu gebruiken om te kiezen welk type object je wilt programmeren. 
We zullen het nu uitleggen voor ‘Locomotief’, maar de andere objecten werken op 
dezelfde manier.

Eerst moet je de locomotief selecteren. Daarna zal de tabel met de configuratie 
verschijnen, maar dan alleen met de relevante nummers. Daarna selecteer je de interface 
waarmee je wilt programmeren uit een lijst met bruikbare interfaces en kies je of dit moet 
via het ‘Programmeerspoor’ of via het ‘Hoofdspoor’ (PoM). Afhankelijk van de interface kan 
deze laatste keuze misschien niet veranderd worden, omdat één van de keuzes niet 
beschikbaar is.
Nu kun je beginnen om gegevens tussen iTrain en de decoder uit te wisselen door de rijen 
te kiezen en dan op ‘Lezen’ of ‘Schrijven’ te drukken.
NB:! Voordat je iets kunt lezen of schrijven, is het nodig om eerst de configuratie aan te 

maken, zoals beschreven in de vorige sectie. Hierdoor weet je wat je leest of 
schrijft. Er is geen ‘Lees alle waardes’, omdat dit niet alleen lang zal duren op een 
programmeerspoor, maar ook omdat je dan geen idee hebt wat de waardes 
betekenen.

Voordat je echt met lezen of schrijven van waardes begint, moet je je wel bewust zijn van 
het volgende. Schrijven is een actie die normaal gesproken snel is op  zowel het 
programmeerspoor als op het hoofdspoor. Het lezen is een ander verhaal. Lezen op  het 
programmeerspoor kan langzaam tot heel langzaam zijn afhankelijk van de gebruikte 
techniek. Moderne decoders en centrales zullen het ‘bit voor bit lezen’ gebruiken, maar 
sommige oude decoders ondersteunen dat niet en het lezen van hogere waardes kan dan 
aanzienlijk langer duren (alle waardes worden geprobeerd en alleen bij de juiste waarde 
stuurt de decoder een bevestiging). De mogelijkheid om op  het hoofdspoor te lezen hangt 
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af van je hardware, detectors en bedrading. Maar als lezen op  het hoofdspoor mogelijk is 
dan is het vaak erg snel.

Tijdens het lezen of schrijven van de waardes zal er een groene pijl verschijnen in de 
kolom ‘Waarde’, wat betekent dat het proces bezig is met deze regel. Als de actie niet 
succesvol is (bijvoorbeeld doordat er niet binnen een bepaalde tijd gereageerd wordt), dan 
zal er een rood icoon verschijnen om aan te geven dat de waarde waarschijnlijk niet 
geschreven of gelezen is.
Het is mogelijk om in de tabel de waardes aan te passen voordat je een waarde schrijft of 
gaat lezen uit de decoder, maar de waardes worden alleen opgeslagen bij de locomotief 
nadat er op de knop  ‘Pas toe’ gedrukt is. In het geval je per ongeluk de waardes van een 
andere decoder leest, kun je daardoor de originele waardes herstellen in de tabel door op 
de knop  ‘Herstel’ te drukken. Als je alle waardes leeg wilt maken voordat je gaat lezen, 
druk dan op de knop ‘Leeg’,

Speciale waardes
De configuratie van enkele DCC-variabelen heeft wat extra aandacht nodig, omdat deze 
vaak gebruikt worden en beschikbaar zijn op bijna elke decoder.
DCC-configuratie
Een erg belangrijke waarde staat in CV29. Deze bevat de DCC-configuratie. Deze waarde 
moet geïnterpreteerd worden als een bit-masker, waarbij elk bit een speciale betekenis 
heeft. In iTrain zal de waarde op een speciale manier worden getoond (zodat je meteen 
ziet wat het betekent) met afkortingen gescheiden door verticale lijnen. 
Een voorbeeld is 0|0|L|M+|R|A|S+|I
• L het lange adres opgeslagen in CV17 and CV18 moet worden gebruikt in plaats van 

het korte adres in CV1
• M+ er zal een speciale motor-configuratie worden gebruikt (waarde per decoder-stap) en 

niet de waardes in CV2, CV5 en CV6
• R RailCom® is actief
• A Analoge modus wordt ondersteund
• S+ er worden 28 of 126 rijstappen gebruikt (aanbevolen) in plaats van 14 rijstappen
• I inverteer de rijrichting in de decoder, dus draai vooruit en achteruit om
Voor meer details over deze waardes zul je in de DCC-specificatie moeten duiken.
Lang adres
In het verleden hadden de meeste decoders alleen een kort adres (7-bits) met waardes 
van 1-127 (soms zelfs beperkt tot 2 cijfers dus 1-99). Later is de optie gekomen om een 
lang adres met 4 cijfers te gebruiken. Om zo’n lang adres op te geven zijn er 2 variabelen 
nodig. Bij DCC zijn dat CV17 en CV18 en deze moeten de types ‘Lang adres hoog’ en 
‘Lang adres laag’ hebben. Om het adres in te voeren moet je een deling met rest maken 
om het adres te splitsen in een quotiënt en een restwaarde:
CV17 = (adres gedeeld door 256) + 192!! het quotiënt plus 192
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CV18 = (adres modulo 256) ! ! ! ! de restwaarde
Bijvoorbeeld, bij het adres 360 moet je het volgende gebruiken:
CV17=1+192=193, CV18=104, (L=1*256+104=360).
In de tabel zal nu CV17 worden getoond als L256+ en CV18 als 104. De L betekent dat je 
de waarde 192 correct hebt toegevoegd, wat betekent Lang adres. De + op het einde 
geeft aan dat de volgende waarde (CV18) erbij opgeteld moet worden om het volledige 
adres te krijgen.
Om dit lange adres daadwerkelijk te gebruiken moet het juiste bit in CV29 op 1 staan. 
Soms gaat dit automatisch, dus lees voor de zekerheid CV29 even na het schrijven van 
CV17 en CV18.
Tip:! Er is een manier om alle drie de stappen tegelijk te doen. Daarvoor type je als 

waarde bij CV17 de letter L gevolgd door het lange adres, bijvoorbeeld L360. 
Hierdoor zullen zowel CV17 als CV18 en CV29 tegelijk aangepast worden. Om 
weer een kort adres te gebruiken kun je bij CV1 de waarde S60 of K60 intypen. 
Hierdoor zullen CV1 en CV29 aangepast worden waardoor weer een kort adres 
wordt gebruikt. CV29 zal alleen worden aangepast als het al een waarde bevat.
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Snelheidsmetingen
Bij bijna alle snelheidsinstellingen in het programma moet een snelheid in km per uur 
worden opgegeven. Dit maakt het gemakkelijker om de snelheid van verschillende 
locomotieven te vergelijken. Zonder meetgegevens weet het programma niet welke 
snelheden bij elke decoderstap behoren en veronderstelt het dat de maximale 
decoderstap 140 km/h is en alle stappen daartussen lineair geïnterpoleerd zijn. Dit is 
meestal niet het geval en daarom is het nodig om de snelheden van de locomotieven te 
meten, zodat bij het automatisch rijden alles goed berekend kan worden.

Om de snelheidsstappen te meten, kan een speciaal hulpmiddel worden gebruikt dat via 
het menu ‘Toon’ -> ‘Snelheidsmetingen’ beschikbaar is. De locomotief uit de eerste 
locomotiefbesturing is dan al geselecteerd.
Tip:! Voordat je met snelheidsmetingen begint, is het goed om de decoder goed in te 

stellen, zodat de minimum- en maximumsnelheid een redelijke waarde hebben voor 
deze locomotief. Na elke verandering van de motorconfiguratie in de decoder, kan 
het nodig zijn om nieuwe snelheidsmetingen te doen en dat kost tijd.
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Methode
Snelheidsmetingen zijn allemaal gebaseerd op het principe van het met vaste snelheid 
rijden tussen twee posities en dan de afstand delen door de tijd die ervoor nodig is om 
deze afstand te rijden, waarbij dan nog gecorrigeerd wordt voor de schaal. 
Je kunt in iTrain drie methodes gebruiken om snelheden te meten. Voordat je gaat meten,  
moet je eerst het type snelheidsmeting kiezen.
Apparaat
Er zijn bepaalde apparaten om de snelheid te bepalen. Die apparaten worden via een 
interface aangestuurd en zijn alleen beschikbaar als de interface online is. Nadat je het 
type ‘Apparaat’ hebt gekozen zal er een subsectie ‘Apparaat’ verschijnen waarin je de 
interface kunt kiezen voor een meetapparaat. In het veld ‘Naam’ kun je dan uit de 
beschikbare apparaten voor deze interface kiezen.

De volgende apparaten worden momenteel ondersteund:
• µCon-RailSpeed in combinatie met een µCon-Manager of LoDi-Rektor.
• LoDi-TrainSpeed in combinatie met een LoDi-Rektor.
• RZTec SpeedBox als een aparte interface.
• KPF Zeller Speed-Cat als een aparte interface.
De eerste drie zijn apparaten met twee sensoren - 10 cm uit elkaar - die automatisch de 
snelheid berekenen als ze langs het spoor geplaatst worden. De meting begint als het 
apparaat een voertuig detecteert en is klaar als hij niks meer detecteert. Het laatst 
genoemde apparaat meet de snelheid op een rollerbank.
De overige meetmethodes zijn gebaseerd op terugmelders in de baan of op  een apart 
meetspoor dat is verbonden met één van je beschikbare interfaces.
Tip! Terugmelders zijn nog niet behandeld, maar je kunt een terugmelder definiëren via 

het menu ‘Wijzig’ -> ‘Terugmelders’ (Command’-toets + F7). Voor meer informatie 
over terugmelders zie Appendix B.

Twee terugmelders
Gebruik twee korte melders, terugmelder 1 en terugmelder 2, met wat afstand ertussen. 
Voor de meting wordt de lengte van de melder die als eerste geactiveerd wordt gebruikt 
plus de afstand tussen de melders.
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De eerste meting begint als terugmelder 1 geactiveerd wordt en is klaar als terugmelder 2 
geactiveerd wordt. Daarna zal de locomotief nog doorrijden tot terugmelder 2 weer vrij 
komt om in de andere richting te kunnen meten.
De afstand ‘van 1 naar 2’ is de lengte van melder 1 plus de afstand tussen de twee 
melders. De afstand ‘van 2 naar 1’ is de lengte van melder 2 plus de afstand tussen de 
twee melders.
Centrale melder met zijmelders
Gebruik drie melders die naast elkaar liggen, daarbij mag er een niet gedetecteerd stuk 
tussen zitten. De meting wordt vooral langs de centrale melder C gedaan.

De eerste meeting begint als de centrale melder C geactiveerd wordt en is klaar als 
zijmelder 1 wordt geactiveerd. Daarna zal indien nodig de locomotief nog verder rijden 
totdat melder C weer vrij komt, zodat een volgende meting kan beginnen. De meting in de 
andere richting zal zijmelder 2 gebruiken.
De afstand ‘van C  naar 1’ is de lengte van terugmelder C plus de afstand tussen melder C 
en zijmelder 1. De afstand ‘van C naar 2’ is de lengte van melder C plus de afstand tussen 
melder C en de zijmelder 2. Indien er geen afstand zit tussen melder C en de zijmelders 
kun je in beide gevallen gewoon de lengte van melder C invullen.
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Meten

Om snelheidsmetingen te doen moet je eerst één of meerdere rijen met snelheidsstappen 
selecteren in de tabel ‘Snelheidsmetingen’ en daarna op  ‘Start’ drukken. Alle knoppen 
zullen grijs worden, behalve de ‘Stop’-knop totdat alle geselecteerde stappen gemeten 
zijn. Er zal een klokje verschijnen voor de waarde die gemeten gaat worden. Als de eerste 
terugmelder actief wordt, zal het klokje veranderen in een groene pijl als teken dat de 
meting van die waarde aan de gang is. Als de tweede terugmelder actief wordt, is de 
individuele meting klaar en het pijltje verandert in een groen vinkje. De loc rijdt nu door 
totdat de tweede terugmelder weer vrij is, zodat hij klaar staat voor een volgende meting. 
Als er meerdere rijen geselecteerd waren, zal nu de volgende waarde gemeten worden 
totdat alle waardes gemeten zijn.
Tip:! Bij het selecteren van meerdere rijen is de volgorde belangrijk, want die bepaalt of 

de stappen van laag naar hoog of van hoog naar laag gemeten worden.
De optie ‘Verander richting’ geeft aan of de richting van de locomotief verandert moet 
worden tussen twee metingen. Zet dit alleen uit als je met een ronde baan test waarbij de 
loc gedurende alle metingen dezelfde richting op moet rijden.
Als er wezenlijke verschillen zitten tussen de snelheidsmetingen in beide richtingen, is het 
ook mogelijk om richtingsafhankelijke metingen te gebruiken. In dat geval wordt er een 
extra kolom toegevoegd aan de tabel met snelheidsmetingen, zodat er kolommen zijn voor 
de metingen vooruit en achteruit. Er zullen dan ook twee lijnen in de grafiek staan (zie de 
legenda).
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NB:! De metingen worden eerst alleen gedaan in de dialoog en ze zullen alleen worden 
toegepast op  een locomotief als de ‘Pas toe’-knop  wordt ingedrukt. Gebruik de knop 
‘Leeg’ om eerst de tabel leeg te maken als de snelheidsinstellingen van de decoder 
gewijzigd zijn.
Op elk moment tijdens de metingen kan er op ‘Stop’ gedrukt worden om deze af te breken. 
De toets ‘Richting’ draait de richting van de loc om als dat nodig is om een meting te 
kunnen starten. Als de metingen per stuk gedaan worden, kun je ook de ‘Volgende’- of 
‘Vorige’-knop  gebruiken om een meting te doen voor de volgende of vorige decoderstap. 
De richting wordt automatisch aangepast en daarna wordt de snelheid ingesteld.
NB:! Cellen kunnen ook met de hand ingevuld worden. Om een waarde te wissen, moet 

je de rij selecteren en op de ‘Delete’-toets drukken.
Het is niet altijd nodig om alle decoderstappen te meten en waardes kunnen leeg of op nul 
gelaten worden. Meet altijd de eerste stap  waarbij een loc begint te bewegen. Dit is de 
minimumstap. Alle stappen onder de minimumstap worden niet gebruikt bij automatisch 
rijden en worden beschouwd als loze stappen. De laatste stap  met een waarde groter dan 
nul wordt beschouwd als de maximumstap. Alle stappen tussen de minimumstap en de 
maximumstap worden geïnterpoleerd na het indrukken van de knop ‘Pas toe’.
NB:! Alle snelheidsmetingen moeten toenemen met elke stap om ze goed te kunnen 

gebruiken bij het besturen van de locomotief. Dit is gemakkelijk te controleren in de 
grafiek. Als de waardes niet stijgend zijn, worden ze gesorteerd na het indrukken 
van ‘Pas toe’ en na de eventuele interpolaties.

NB:! De functie ‘Directe regeling’ zal aangezet worden tijdens de metingen. Dit zal zowel 
de traagheidssimulatie in iTrain als die in de decoder uitzetten. Daardoor zal de 
locomotief sneller op de ingestelde snelheid komen en zal deze ook sneller remmen 
na de meting, zodat de meting preciezer wordt en minder baanlengte inneemt. Zorg 
ervoor dat de functie ‘Directe regeling’ niet de snelheid verlaagt. Indien dat wel het 
geval is moet het type van de functie veranderd worden in ‘Langzaam’.
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Schakelbord
Het schakelbord is bedoeld om alle accessoires in de baan te kunnen bedienen en om te 
zien waar een loc of trein zich bevindt. Omdat elke baan weer anders is van vorm en 
grootte, zijn er meerdere manieren om met deze verschillen overweg te kunnen:
1. Meerdere tabbladen om andere onderdelen van de baan direct te laten zien. 
2. Eigen zoominstellingen per tabblad.
3. Een optioneel overzicht van het geheel bij een ingezoomde baan per tabblad.
4. De optie om een schermlayout te kiezen geschikt voor langwerpige banen.
Voordat we ingaan op  alle details van het maken van een schakelbord, leggen we eerst uit 
hoe je een schakelbord kunt gebruiken. Je kunt dat proberen met de meegeleverde demo-
layout (demo_nl.tcdz).

Zoom
Om in te zoomen op het schakelbord zijn er meerdere mogelijkheden:
1. Gebruik het zoomselectieveld of één van de zoomknoppen bovenin.
2. Gebruik het scrollwieltje op de muis in combinatie met de ‘Control’-toets of ‘Command’- 

toets om in of uit te zoomen op de plek waar de muis staat in het grid.

3. Gebruik het snelmenu dat via de rechter muistoets geopend kan worden en ga naar 
het submenu ‘Zoom‘.

De lijntjes van het grid op het schakelbord kunnen aan- en uitgeschakeld worden via het 
snelmenu of met ‘Command’-toets + G. 

Kwaliteit
De optie ‘Anti-Alias’ moet altijd aan staan, tenzij je videokaart echt heel oud is. Het maakt 
het tekenen vloeiender. Het staat standaard aan.
De optie ‘Geïnterpoleerd’ verbetert de kwaliteit van geïmporteerde afbeeldingen in het 
schakelbord als ze worden geschaald (vergroot of verkleind). Het zal de snelheid van het 
tekenen doen afnemen en wordt alleen aangeraden op systemen met betere grafische 
kaarten. Het staat standaard uit.
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Overzicht
Door een overzicht te kiezen wordt er een extra overzichtspaneel aan de gekozen kant 
van het schakelbord geplaatst (bijvoorbeeld onderaan met ‘Overzicht zuid’) of in een apart 
venster.

In dit overzichtspaneel wordt het gehele schakelbord getoond met een grijze doorzichtige 
rechthoek die aangeeft welk gedeelte zichtbaar is in het gewone schakelbord. Dit is erg 
nuttig als de baan groot en langgerekt is en je een gedeelte wilt besturen, maar 
tegelijkertijd een oogje wilt houden op  de totale baan en om dan gemakkelijk naar een 
ander gedeelte te gaan.
Er zijn twee manieren om dit zichtbare gedeelte te veranderen vanuit het overzicht:
• Je kunt het grijze gebied slepen met de muis om een ander gebied zichtbaar te maken.
• Je kunt in het overzicht een gebied selecteren met de muis (startend buiten het grijs, om 

niet te verslepen of door de ‘Shift’-toets ingedrukt te houden) om aan te geven welk 
gedeelte getoond moet worden. Na het selecteren van een gebied kan het automatisch 
een beetje vergroot worden in een bepaalde richting om de verhoudingen te behouden 
die bij de grootte van het schakelbord behoren.

Layout
Naast de standaard-layout, met links het locomotievenoverzicht en de locomotiefbesturing, 
is er ook een brede layout met alle locomotiefinformatie aan de onderkant. Daardoor is de 
totale breedte beschikbaar voor het schakelbord. Dit is handig voor langwerpige banen, 
maar ook om veel kolommen in het locomotievenoverzicht te kunnen tonen. Deze layout 
kan worden gekozen via het menu ‘Toon’ -> ‘Layout’ -> ‘Breed’.
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Bedienen van schakelobjecten
Elk schakelobject (een accessoire zoals een wissel, een terugmelder of een rijweg) kan 
worden geschakeld of veranderd worden door er gewoon op  te klikken. Voor de 
verschillende objecten is het gedrag een beetje anders:
• Voor wissels zal de stand veranderen van rechtdoor naar afgebogen of 

andersom. Een speciaal geval is de driewegwissel, die ook wel gezien kan 
worden als twee wissels in elkaar. Als de stand van één van de twee wissels 
afgebogen is, zal hij eerst naar rechtdoor gaan. Als ze beide op 
rechtdoor staan, dan hangt het ervan af aan welke kant je klikt welke 
wissel van de twee naar afgebogen gaat staan.
Als je direct een stand wilt kiezen, druk dan boven een wissel op  de 
muistoets totdat er een popup verschijnt met alle standen, en kies er één. 

• Seinen met twee standen wisselen gewoon hun stand. Als er meer dan twee 
standen zijn dan zal het sein altijd op rood gaan, tenzij het al rood is, want 
dan zal het groen worden of de eventuele derde toestand (meestal geel) 
door de Shift-toets te gebruiken. Gecombineerde hoofd- en voorseinen zijn 
eigenlijk twee seinen en afhankelijk van op  welk sein gedrukt wordt, zal dit 
sein z’n stand veranderen.
Als je direct een stand wilt kiezen, druk dan boven een sein op de muistoets 
totdat er een popup verschijnt met alle standen, en kies er één.

• Een relais zal wisselen tussen aan en uit of tussen de twee uitgangen 
(rood en groen).
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• Ontkoppelaars zullen geactiveerd worden zolang de muisknop ingedrukt gehouden 
wordt en weer gedeactiveerd worden als de muisknop  weer losgelaten wordt (als de 
‘Interface’ dit ondersteunt, anders zal hij gedurende een ingestelde tijd actief zijn).

• Licht zal schakelen tussen aan en uit als er op geklikt wordt. Licht met een niveau kan 
worden gedimd/veranderd door de muisknop in te drukken en vast te houden.

• Geluid zal starten met afspelen, of stoppen als het al aan het afspelen was.
• Een aspect zal de verschillende toestanden (aspect0, aspect1, etc.) doorlopen in 

volgorde, of in omgekeerde volgorde als de ‘Shift’-toets wordt gebruikt.
• Een overgang zal wisselen tussen open en gesloten.
• Een draaischijf zal draaien naar de positie waarop  geklikt wordt. Meer details worden 

verderop beschreven.
• Een rolbrug zal rollen naar de positie waarop geklikt wordt. Meer details worden 

verderop beschreven.
• Een treinenmagazijn zal bewegen naar de positie waarop  geklikt wordt. Meer details 

worden verderop beschreven.
• Rijwegen of wisselstraten worden afwisselend ingesteld en vrijgegeven zoals 

aangegeven door het symbool in het schakelbord, maar ze kunnen alleen ingesteld 
worden als er geen elementen in zitten die al gereserveerd zijn door andere rijwegen of 
wisselstraten.

• Terugmelders kunnen worden geschakeld tussen bezet en vrij als het systeem ‘Offline’ 
is, maar als het systeem ‘Online’ is zullen de terugmeldingen van de interface gelezen 
worden en is de stand niet meer te veranderen.

• Een booster zal wisselen tussen aan en uit.

• Blokken kunnen niet geschakeld worden. Bij het dubbelklikken op een blok verschijnt er 
een dialoog. Hier kun je de treinen selecteren die in het blok staan en aangeven waar ze 
zich bevinden.
Eén van de treinen wordt de ‘Actieve‘ trein genoemd en voor deze trein worden de 
eigenschappen (naam, toestand, richting) getoond in het schakelbord voor dit blok.
Als eerste wordt het ‘Vorige‘ blok getoond in het grijs, gevolgd door het huidige blok met 
lengte, daarna de treinen in volgorde van de definitie van het blok (de pijl volgende van 
‘Vorige’ naar ‘Volgende’) en als laatste het ‘Volgende‘ blok dat na dit blok komt.
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Voor elke trein wordt de lengte getoond, gevolgd door zijn positie, als de richting van de 
trein richting het ‘Volgende‘ blok zou zijn. Daarnaast wordt ook de positie getoond, als de 
richting van de trein richting het ‘Vorige‘ blok zou zijn en als laatste de huidige rijrichting 
van de trein (dus richting ‘Volgende‘ of ‘Vorige’). Je kunt kiezen welke van de twee 
posities je wilt wijzigen, want de andere wordt dan automatisch berekend.
Het is ook mogelijk het hele blok inactief te maken door het vinkje voor de naam van het 
blok uit te zetten. Het blok zal dan grijs worden in de tekening en niet meer gebruikt 
worden bij het automatisch rijden.

• Richtingspijlen geven aan in welke richting de actieve trein in een blok zich beweegt. 
Door op  de pijl te drukken wordt de richting van de trein omgekeerd en zal de pijl de 
andere kant op  wijzen. Indien de richting van de trein op de baan niet overeenkomt met 
het pijltje dan kun je de ‘Shift’-toets ingedrukt houden en op  de pijl drukken. Daardoor 
wordt de pijl omgekeerd zonder dat de richting van de trein zelf wordt omgekeerd en 
komt het weer overeen. Het heeft dus hetzelfde effect als in bovenstaande dialoog de 
richtingskeuze te veranderen.

• Een station is een verzameling van blokken die treinen kunnen bevatten. Door binnen 
het stationsgebied de muis in te drukken en te wachten tot er een popup  verschijnt, kun 
je de toestand veranderen of acties uitvoeren op alle treinen in het station. De acties zijn 
beschreven in het hoofdstuk ‘Treinen’.

Het is ook mogelijk om een trein aan een blok te koppelen via drag & 
drop. Sleep een trein, vanuit de treinbesturing of vanuit het 
treinenoverzicht, of sleep  een trein vanuit het schakelbord zelf en laat 
het op  een blok vallen. Kies na het verschijnen van een popup  op 
‘Neerzetten’. Als je de ‘Alt’-toets (of ‘Control’-toets) ingedrukt houdt 
tijdens het loslaten van de trein op  een blok dan zal de trein direct aan 
het blok gekoppeld worden zonder dat er een popup  verschijnt. De 
richting wordt standaard gezet richting ‘Volgende’. Dit kan worden 
aangepast door op de richtingspijl te klikken van het blok.
Tip: !Per schakelbordtabblad kunnen toetscombinaties worden toegekend aan elk 

schakelbaar element die hetzelfde doen als met de muis drukken op een element 
(zie toetstoewijzingen verderop). Om het toetsenbord te kunnen gebruiken, moet het 
schakelbord focus hebben. Om deze focus te krijgen kun je op F4 drukken. Daarna 
kun je alle toetscombinaties voor het schakelbord gebruiken.

Aanmaken of bewerken van het schakelbord
Om een nieuw schakelbord aan te maken of om een bestaande te bewerken, kies je het 
menu ‘Wijzig’ -> ‘Schakelbord’ of je drukt op  ‘Command’-toets + F4. Wanneer je dit voor de 
eerste keer doet, dan word je gevraagd naar een naam voor het eerste tabblad. Je kunt dit 

iTrain 5.0 - Handleiding

80 van 234



later nog wijzigen, dus als je het nog niet weet of je maar één tab nodig hebt dan type je 
gewoon ‘Hoofd’ in.

Nu zie je het bovenstaande scherm. Het schakelbord staat in het midden. Aan de 
bovenkant zie je een knoppenbalk voor het uitvoeren van verschillende acties. Aan de 
rechterkant staan drie verticale balken met elementen die je kunt toevoegen aan het 
schakelbord. Aan de linkerkant staat een optioneel ‘Overzicht’ met alle objecten die 
gedefinieerd zijn in iTrain, die aan het schakelbord kunnen worden gekoppeld. In het grid 
zie je een cursor als een rood vierkant die je kunt bewegen met de cursor-toetsen of door 
in het grid te klikken met de muis.
De liniaal aan de linker- en bovenkant van het grid geeft de positie van de cursor weer. Dit 
is handig als je de cursor niet meteen kunt vinden bij een groot project. Door het uiteinde 
van een liniaal te slepen, kun je het raster in deze richting vergroten of verkleinen. Dit kan 
ook door de ‘Alt’-toets ingedrukt te houden en met de cursor-toetsen deze groter of kleiner 
maken: ‘naar links’ of ‘naar boven’ om het horizontaal of verticaal kleiner te maken en 
‘naar rechts’ of ‘naar onder’ om het horizontaal of verticaal groter te maken.
Om een element in het schakelbord te tekenen, wordt het aanbevolen om een element 
aan de rechterkant te selecteren (met de muis of beter nog met het toetsenbord), het in de 
juiste richting te draaien, en dan naar het grid te gaan en de spatiebalk in te drukken om 
een element te plaatsen. Elementen kunnen worden gedraaid, zowel in het grid als aan de 
rechterkant.
Een andere manier is om dubbel te klikken op het element aan de rechterkant om het toe 
te voegen. Dit vertraagt het tekenen wel wanneer er vele elementen toegevoegd moeten 
worden, omdat je steeds de focus moet veranderen tussen de ‘elementenbalk’ en het 
schakelbord. Probeer een aantal toetscombinaties te leren en je zult in staat zijn om erg 
snel te tekenen. In Appendix A worden alle beschikbare toetscombinaties overzichtelijk 
beschreven.
Als je het toetsenbord gebruikt om te tekenen dan is de focus belangrijk. De beste 
methode is om de focus op  het schakelbord te zetten (felrode cursor) en daarna 
elementen te kiezen met toetscombinaties. Als je de ‘Control’-toets of ‘Command’-toets 
ingedrukt houdt dan bedien je de ‘elementenbalk’:
• Cursor omhoog/omlaag om een element te kiezen uit de ‘elementenbalk’.
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• Cursor links of de ‘R’-toets om het geselecteerde element tegen te klok in te draaien 
naar de gewenste richting.

• Cursor rechts of de ‘T’-toets om het geselecteerde element met de klok mee te draaien 
naar de gewenste richting.

Vanuit de focus op het schakelbord kun je nu makkelijk het grid bewerken:
• Cursor-toetsen om de cursor te bewegen in het grid.
• Spatiebalk om een aan de rechterkant geselecteerd element toe te voegen op de plek 

van de cursor.
• ‘R’- of ‘T’-toets om een element te draaien (T=turn) in het schakelbord (R = tegen de klok 

in, T = met de klok mee).
• ‘Alt’-toets + cursor-toetsen om de grootte van het grid aan te passen.
• ‘Shift’-toets + cursor-toetsen om een gebied te selecteren in het schakelbord.
• ‘Shift’-toets + ‘Alt’-toets + cursor-toetsen om de grootte van elementen die meerdere 

cellen kunnen vullen te veranderen.
• ‘Shift’-toets + ‘Control’-toets of ‘Command’-toets + cursor-toetsen om het geselecteerde 

element of de geselecteerd elementen te bewegen over het schakelbord.
• ‘Delete’-toets of ‘Backspace’-toets om een element te verwijderen. Alleen het bovenste 

element zal worden verwijderd als er slechts één element geselecteerd is. Als de selectie 
meerdere elementen bevat dan zullen alle lagen verwijderd worden. 

• ‘Shift’-toets + ‘Delete’-toets of ‘Backspace’-toets om een element te verwijderen. Alleen 
het onderste element zal worden verwijderd als er slechts één element geselecteerd is. 
Als de selectie meerdere elementen bevat dan zullen alle lagen verwijderd worden.

• ‘Command’-toets + ‘X’ om de huidige selectie te knippen (weg te halen) en op het 
klembord te zetten, zodat het later ergens geplakt kan worden.

• ‘Command’-toets + ‘C’ om de huidige selectie te kopiëren naar het klembord, zodat het 
later ergens geplakt kan worden.

• ‘Command’-toets + ‘V’ om de elementen op het klembord te plakken in het schakelbord 
met de positie van de cursor als linkerbovenhoek. Indien de elementen toch niet op de 
goede plek verschijnen dan kun je ze verplaatsen met de ‘Shift’-toets + ‘Command’-toets 
+ cursor-toetsen of ze direct verwijderen met de ‘Delete’- of ‘Backspace’-toets om het 
plakken ongedaan te maken.

• ‘Command’-toets + ‘Z’ om een verplaats-, knip- of verwijderactie ongedaan te maken. Als 
het geselecteerde gebied verandert dan kun je het hierna niet meer ongedaan maken.

Zodra een gebied geselecteerd is (meer dan één cel), kun je geen wissel- of 
boogelementen meer toevoegen vanuit de ‘elementenbalk’ aan de rechterkant. Selecteer 
een enkele cel om alle elementen weer te kunnen gebruiken.
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Tip:! Het snelmenu van het schakelbord (rechter muistoets) bevat een aantal van deze 
commando’s samen met hun toetscombinaties. Dezelfde zoomfunctionaliteit is ook 
beschikbaar als je het schakelbord aan het bewerken bent, alleen het overzicht is 
niet aanwezig.

Elementenbalk
De balk aan de rechterkant kan meer elementen bevatten dan er 
op  het scherm passen. De elementen zijn gegroepeerd. Via het 
snelmenu (rechter muistoets) kun je kiezen welke groepen 
zichtbaar zijn. 
Omdat de ruimte beperkt is, worden standaard alleen de Duitse 
seinen getoond, omdat deze het meest op de modelbaan 
gebruikt worden. Maar dit kan veranderd worden door seinen 
van een ander land te selecteren en degene die je niet nodig 
hebt uit te zetten.
Zodra de focus ligt op een element in de balk zijn de volgende 
toetscombinaties mogelijk:
• Cursor omhoog/omlaag om een element te kiezen.34

• Cursor links of de ‘R’-toets om het geselecteerde element 
tegen te klok in te draaien naar de gewenste richting.

• Cursor rechts of de ‘T’-toets om het geselecteerde element met de klok mee te draaien 
naar de gewenste richting.
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De ‘Railelementen’ zijn bedoeld om de sporen te tekenen. Het eerste element is 
een rechte rail en het tweede en derde zijn beide een gebogen rail. Het vierde 
element is een pijl die de richting van de trein aangeeft. Voeg tenminste één pijl 
per blok toe. Het vijfde element, genaamd ‘Link’, is om aan te geven dat een spoor 
op  een andere positie of op een ander tabblad verder gaat. Het zesde element is 
een stootblok om het einde van een spoor aan te geven.
NB:! Indien een spoor in twee richtingen bereden mag worden, kies dan gewoon 

een richting of kies de voorkeursrichting, maar zet niet twee pijlen in 
tegengestelde richting neer. In de blokeigenschappen (wordt later 
behandeld) kun je aangeven welke richtingen toegestaan zijn voor dit spoor, 
en indien nodig verandert de pijl dan in een dubbele pijl.

De wisselelementen zijn een voorselectie van de meest gebruikte wisseltypes. Het 
type kan later gewijzigd worden door op de wissel te dubbelklikken en een type te 
selecteren (dus een ‘single slip’ is ook mogelijk). Het is niet mogelijk de hoek later 
te veranderen, dus kies alleen de laatste als je een kruising met een hoek van 90 
graden nodig hebt.
De groep ‘Overige rail’ zijn overige elementen die rails bevatten, maar geen wissel 
of sein zijn. Het eerste element is een routeknop  om routes te kunnen starten en 
stoppen. Dit element zal alleen zichtbaar zijn in het blok als er een trein in het blok 
staat. Het tweede element vertegenwoordigt het blok. Dit blokelement toont de 
naam, omschrijving en wachttijd en het kan meerdere cellen bestrijken. Tijdens het 
wijzigen van het schakelbord toont het de naam van het blok als het zoomniveau 
125% of meer is. Het derde element is een terugmelder en kan een bezetmelder, 
reedcontact of een knop  zijn op de baan. Het vierde element is voor het handmatig 
schakelen van rijwegen/wisselstraten. Het vijfde element is de ontkoppelrail om 
treinen handmatig te splitsen. Het zesde, zevende en achtste element, met een 
groot aantal rail-aansluitingen, stellen respectievelijk de draaischijf, de rolbrug en 
een beweegbaar treinenmagazijn voor. Het laatste element stelt een station voor 
als een afgeronde selectie-rechthoek om aan te geven welke elementen tot het 
station behoren.
Tip:! Het blokelement groeit dynamisch en kan één of meer buurcellen 

overlappen afhankelijk van de te tonen naam. Houd hier rekening mee als je 
de baan tekent, en teken geen andere elementen naast het blokelement die 
altijd zichtbaar moeten zijn. Het beste is om aan beide kanten tenminste één  
(maar liever twee) railelement te plaatsen.
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De groep  ‘Besturingselementen’ zijn overige elementen die zelf geen rails 
bevatten. Het eerste element is een ‘Aspect’ met maximaal 32 toestanden, dat de 
waarde van het aspect (0-31) weergeeft in het element. Het tweede element is een 
relais met twee toestanden: Aan (geel) of Uit (grijs), of Stand A (groen) of Stand 
B  (rood), afhankelijk van het type. Het derde element is licht met een niveau (aan/
uit of dimbaar) en optioneel een kleur. Het vierde element is geluid in de computer 
of een geluidsdecoder in de baan. Het vijfde element is een overgang (spoorweg 
of brug) die open of gesloten kan zijn. Het zesde element is een booster met drie 
toestanden: uit, aan of alarm. Het zevende element stelt een actie voor en het 
laatste element is een analoge modelklok.
De groep ‘Tekenelementen’ bevat elementen om het schakelbord te verfraaien. Ze 
kunnen meerdere cellen bedekken, zowel horizontaal als verticaal, en de beste 
manier om ze op het schakelbord te zetten is door eerst een gebied te selecteren 
en dan het element toe te voegen.
Het eerste element is om tekst toe te voegen aan het schakelbord. Het tweede 
element is om een perron naast de sporen te tekenen (bijvoorbeeld in een station). 
Het derde element kan worden gebruikt om gebouwen of huizen schematisch weer 
te geven.
Het vierde element voegt een externe afbeelding toe. Afbeeldingen beïnvloeden de 
tekenprestaties van het schakelbord dus het wordt aanbevolen om deze 
afbeeldingen niet te groot te maken. Gebruik geen megapixel afbeelding direct van 
je fotocamera, maar verklein ze eerst met een ander programma. Indien er geen 
afbeelding gekozen wordt (lege bestandsnaam) dan zal het iTrain-logo getoond worden.
Tip:! Om de grootte van ‘Tekenelementen’ te veranderen in het schakelbord, moet je de 

cursor binnen het element plaatsen en dan ‘Shift’-toets + ‘Alt’-toets + cursor-toetsen 
gebruiken om de breedte en hoogte te veranderen. Om altijd binnen het element te 
blijven wanneer je het kleiner maakt, kun je het beste de cursor in de 
linkerbovenhoek van het element zetten.

Seinelementen
Er zijn meerdere groepen van elementen voor seinen van verschillende landen, maar als 
eerste is er een algemeen sein dat onafhankelijk is van een nationaal seinsysteem. Het 
ondersteunt alle toestanden die intern door iTrain worden gebruikt en kan worden gebruikt 
als er geen ander sein is dat aan je wensen voldoet. Het aantal toestanden bij dit sein kan 
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wat overweldigend overkomen dus het wordt aangeraden niet alle toestanden te activeren. 
35 Het symbool  betekent dat er één of twee knipperende lampen bij zitten.

De ondersteunde landen en seinsystemen zijn:
• Duits - de H/V-seinen met zowel arm- als lichtseinen van de DB, de Hl-lichtseinen van de 

DR en de nieuwe Ks-seinen inclusief die met cijferbak
• Zwitsers - de L-type lichtseinen en de N-type lichtseinen met cijferbak van de SBB
• Oostenrijks - de seinen van 1954 en 1980 van de ÖBB
• Nederlands - de lichtseinen van de NS inclusief die met cijferbak
• Belgisch - de lichtseinen van de NMBS inclusief die met cijferbak
• Frans - de lichtseinen van de SNCF
• Brits - de lichtseinen
• Amerikaans - de zogenaamde ‘searchlights’ gebaseerd op de BNSF en de Union Pacific
• Canadees - de zogenaamde ‘searchlights’
Net als bij de wisselelementen zijn de getoonde seinen in de groepen een voorselectie en 
zijn er vaak meer types aanwezig. Zet hiervoor een sein op  het schakelbord en verander 
het type door daarna op  het sein te dubbelklikken. De seinen worden op  of naast een 
rechte rail getekend, afhankelijk van het land en het seintype.
NB:! Seinen behoren bij het blok waarin de trein zal stoppen en niet in het blok dat ze 

beschermen. Dit is een praktische keuze om het gemakkelijker te maken om een 
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situatie te definiëren, waarbij blokken via wissels met elkaar verbonden zijn en het 
sein voor de wissel staat, maar een blok achter de wissel beschermt.

Lagen
Er zijn geen specifieke elementen voor tunnels en bruggen, omdat je elementen gewoon 
over elkaar kunt tekenen. Wanneer je een nieuw element over een ander element tekent 
in dezelfde richting dan zal het vervangen worden. Als je het in een andere richting tekent 
dan zal het bovenop het andere element getekend worden met een soort half doorzichtig, 
grijs brugdeel eromheen.

Als er maar één cel geselecteerd is dan zullen acties als verwijder, verplaats of kopieer 
alleen op het bovenste element van toepassing zijn. Als meerdere cellen geselecteerd zijn, 
dan zullen de acties op alle lagen van toepassing zijn.
Tip:! Als je een grijs vlak om een element ziet, maar het was niet de bedoeling om hier 

iets over elkaar te tekenen, dan heb je waarschijnlijk twee elementen over elkaar 
getekend, maar later het bovenste element zo gedraaid dat je de onderste niet 
meer ziet. Dit is een fout en kan later onverwachte resultaten geven. Je kunt dit 
corrigeren door de cel te selecteren en ‘Shift’-toets + ‘Delete’-toets te drukken om 
het onderste element te verwijderen. Nu zal het grijze vlak moeten verdwijnen.

Als je het schakelbord aan het bedienen bent dan is het geen probleem 
om een element te schakelen (bijvoorbeeld een wissel) dat onder een 
normaal railelement ligt. Alleen het bovenste schakelbare element wordt 
geschakeld en niet schakelbare elementen (zoals rails) bovenop een 
schakelbaar element zijn geen probleem. Voorkom twee schakelbare 
elementen boven op  elkaar als je ze beide handmatig wilt kunnen 
schakelen.
Overzicht
Het overzicht aan de linkerkant toont alle objecten in iTrain die met het schakelbord 
verbonden kunnen worden. Je kunt een object aan een schakelbordelement koppelen met 
drag & drop. Normaal gesproken maak je een object tegelijk met het schakelbordelement 
aan, maar soms zijn de objecten al aanwezig, maar nog niet verbonden met het 
schakelbord (bijvoorbeeld als ze geïmporteerd worden vanuit de centrale zoals bij de 
ECoS of CS1).
Tip:! Het overzicht kan verborgen worden door op de knop ‘Overzicht’ boven het 

schakelbord te drukken. Hierdoor is er meer ruimte voor het schakelbord. Door 
opnieuw op dezelfde knop te drukken zal het overzicht weer verschijnen.
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De objecten in het overzicht kunnen met drag & drop  gerangschikt worden of je kunt de 
objecten sorteren door op de kolomnaam te dubbelklikken. Het is ook mogelijk objecten 
weg te gooien die niet meer van belang zijn, maar wees voorzichtig hiermee, want 
eenmaal verwijderd kunnen ze niet meer teruggehaald worden. Het verwijderen van een 
object kan via het snelmenu (rechter muistoets) of via de ‘Delete’- of ‘Backspace’-toets.
Om een object in het overzicht via het schakelbord te selecteren, moet de ‘Command’-
toets ingedrukt gehouden worden en daarna kan er dubbelgeklikt worden op het element 
in het schakelbord. Ook kan ‘Command’ + ‘Enter’ gebruikt worden na het selecteren van 
het element in het schakelbord. Om een element te vinden dat gekoppeld is aan een 
object in het overzicht, kun je gewoon in het overzicht dubbelklikken of het object 
selecteren en op ‘Enter’ drukken. 
Sjabloon
Het is ook mogelijk om nieuwe objecten aan te maken die 
gebaseerd zijn op  andere objecten via ‘Sjabloon’ in het 
snelmenu van het overzicht (rechter muistoets). Dit is 
handig als je meerdere objecten (bijvoorbeeld wissels of 
terugmelders) moet maken met bijna dezelfde naam en 
omschrijving, maar alleen met een ander nummer erin.
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Je kiest eerst een object uit het overzicht dat dient als voorbeeld. Daarna kies je ‘Sjabloon’ 
of je drukt op ‘T’. In de getoonde dialoog zet je een ‘#’-teken op de plek waar het nummer 
moet komen en in het ‘Bereik’ kies je de nummers die doorlopen moeten worden. In het 
voorbeeld worden 4 seinen gemaakt met de namen SS_S1, SS_S2, SS_S3 en SS_S4 en 
met een omschrijving met hetzelfde nummer erin. Andere eigenschappen van het 
voorbeeldobject zullen ook gekopieerd worden, behalve diegene die uniek moeten zijn, 
zoals adres, commentaar en andere dingen die uniek moeten zijn voor elk object zoals 
lengte.
Als de optie ‘Verbeter bestaande’ aan staat, zullen ook bestaande objecten worden 
veranderd, zodat ze daarna allemaal dezelfde eigenschappen hebben als het voorbeeld.
Tip:! De ‘Sjabloon’-actie kan worden gebruikt om meerdere wissels, seinen en 

terugmelders aan te maken die bijna hetzelfde zijn, zoals in een schaduwstation. Je 
hoeft dan alleen nog het adres handmatig toe te voegen. Zelfs als je deze objecten 
al ongeveer hetzelfde gemaakt hebt dan kun je ‘Sjabloon’ gebruiken om dit te 
garanderen.

Toewijzen van objecten
In het schakelbord kun je o.a. wissels, seinen en terugmelders tekenen, maar deze 
schakelbordelementen moeten worden gekoppeld met hun onderliggende objecten. Ook 
al wordt dezelfde wissel meerdere keren getekend, bijvoorbeeld op meerdere tabbladen, 
toch is er maar één wisselobject. 
Je kunt een object koppelen aan het schakelbordelement door dubbel te klikken op het 
schakelbordelement. Er zal dan een dialoog met twee tabbladen worden getoond:
• Het eerste tabblad toont de eigenschappen van het schakelbordelement. Je kunt een 

object aan dit tekenelement koppelen door er één uit de lijst te kiezen met de al 
bestaande objecten of de eerste die begint met <Geen ...> kiezen om direct een nieuw 
object aan te maken. Als je een keuze maakt, ga je vanzelf naar het tweede tabblad. 

• Op het tweede tabblad kun je de eigenschappen van het onderliggende object wijzigen. 
Als er nog geen onderliggend object was dan zal er een nieuwe worden aangemaakt, 
tenzij op het eerste tabblad een al bestaand object wordt gekozen.
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Bijvoorbeeld, als je in de demobaan dubbelklikt op het inrijsein, dan verschijnt de dialoog 
‘Seineigenschappen’. Je kunt nu een ander sein kiezen uit het selectieveld (soms kan dit 
al gevuld zijn met seinen uit de centrale als de interface kan synchroniseren) of naar het 
tweede tabblad gaan en de eigenschappen wijzigen.
Toetstoewijzingen
Om een toetscombinatie te koppelen aan een schakelbordelement, ga je naar het eerste 
tabblad van een eigenschappendialoog. Klik op het veld achter ‘Toets’ en druk de 
toetscombinatie in die je wilt gebruiken. Deze verschijnt dan als tekst in het veld. Je kunt 
ook de ‘Shift’-toets, ‘Control’-toets, ‘Alt’-toets en/of ‘Command’-toets gebruiken. Deze 
toetscombinatie is alleen geldig op het tabblad waarop  het schakelbordelement staat en is 
niet direct gekoppeld aan het object. Op  een ander tabblad kun je dus weer dezelfde 
toetscombinaties gebruiken voor andere zaken. Je kunt bijvoorbeeld dezelfde 
toetscombinaties gebruiken voor rijwegen in verschillende stations die op verschillende 
tabbladen staan.
Tip: ! Zorg er voor dat je geen toetscombinaties gebruikt die al door iTrain of het 

besturingssysteem worden gebruikt, om onverwachte resultaten te voorkomen. De 
‘Escape’-toets kan worden gebruikt om een toetscombinatie te verwijderen en kan 
dus niet in toetscombinaties gebruikt worden, omdat het al de noodstop voor alle 
locomotieven is.

Als je op  OK drukt in de dialoog dan zullen de wijzigingen in het object meteen toegepast 
worden. Dus deze worden niet ongedaan gemaakt als je later op Annuleer drukt bij het 
verlaten van het bewerken van het schakelbord. Dit zal alleen alle tekenwijzigingen 
ongedaan maken, maar niet de veranderingen aan de objecten.

Terugmelders
Terugmelders of sensoren zijn de ogen van het systeem. Zij laten zien welk gedeelte van 
de baan bezet is of welk punt gepasseerd is. In het algemeen weten ze niet wie er 
verantwoordelijk is, maar alleen dat er iets is veranderd. Zie ook Appendix B voor meer 
informatie over terugmelders.
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Terugmelders hebben een interface, een adres of een module, een type, en afhankelijk 
van het type, een lengte. Het wordt aangeraden om het type op te geven, vooral als het 
een bezetmelder is, want dat heeft invloed op het gedrag in blokken.

Voor een terugmelder van het type ‘Bezet’ kun je een lengte invoeren. Deze lengte wordt 
gebruikt om de posities van terugmelders in de blokken te berekenen, wat weer helpt om 
blokken eerder vrij te kunnen geven. Het type ‘Waarde (8-bit)’ toont de actuele waarde 
(bereik 0-255) en is alleen beschikbaar op  specifieke apparaten met ingangen, zoals een 
OC32.
De optie ‘Geïnverteerd’ zorgt ervoor dat de terugmelder andersom 
geïnterpreteerd waardoor ‘0’ dus bezet is en ‘1’ vrij. Dit is de 
standaardinstelling voor een terugmelder van het type ‘Lichtsluis’. Als een 
terugmelder geïnverteerd is dan zie je de geïnverteerde waarde in het 
schakelbord. In de terugmeldmonitor (later in deze handleiding beschreven) 
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zie je de originele waarde van de interface op de rand van het element en de 
geïnverteerde waarde als vulling.

Afhankelijk van de gebruikte interface zal een terugmelder een adres hebben, of zoals bij 
BiDiB een module, een invoerapparaat en een poortnummer. De module is het BiDiB-
onderdeel, het invoerapparaat is het type detector36 en de poort is de lokale poort op deze 
module beginnend bij nummer nul. De module kan worden gekozen uit een lijst met 
beschikbare modules. Deze lijst zal elke keer ververst worden als er weer verbinding 
gemaakt wordt met een BiDiB-systeem. De info-knop (die staat voor ‘Identify’) zal een LED 
op  de module laten knipperen, maar kan alleen gebruikt worden als er verbinding is met 
het systeem.
De ‘Vertraging’ van een terugmelder na het aan of uit gaan, wordt meestal per interface 
opgegeven, maar het kan per terugmelder individueel worden aangepast. Als er een vinkje 
staat voor ‘Standaardwaarde’ dan zal deze in het grijs getoond worden.
Tip:! Als het schakelbord tenminste 200% is ingezoomd dan zullen de namen 

van de terugmelders in het rode gebied zichtbaar zijn. Dit is handig om 
snel te controleren of alle namen goed en consistent zijn.
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Accessoires

Een accessoire is iets met een toestand en wat iets schakelt op  de baan. In iTrain zijn er 
verschillende soorten accessoires beschikbaar, zoals wissels, seinen, relais, licht, geluid, 
ontkoppelaars, overgangen, draaischijven en rolbruggen.
Afhankelijk van de gebruikte interface zal een accessoire een adres hebben, of zoals bij 
BiDiB een module en een poortnummer of een module en een adres.37  Als een 
accessoire, bijvoorbeeld een sein, op  de modelbaan niet echt aanwezig is (zoals in een 
schaduwstation), maar je wilt het wel in het schakelbord tekenen om te zien wat het 
seinbeeld zou zijn, dan ken je geen adres toe.

Afhankelijk van het accessoire en het aantal toestanden heb je één of meerdere adressen 
nodig. In het veld ‘Adres’ kun je kiezen hoe je deze adressen wilt opgeven:
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• Geen - gebruik helemaal geen adres.
• Half - gebruik één uitgang van een adres.
• Enkel - gebruik één adres en beide uitgangen.
• Dubbel (1,2) - gebruik twee adressen. Bij het tweede adres kun je opgeven of één of 

beide uitgangen gebruikt moeten worden.
• Drievoudig (1,2,3) - gebruik drie adressen. Bij het derde adres kun je opgeven of één of 

beide uitgangen gebruikt moeten worden.
• Bereik (1..N) - gebruik N opeenvolgende adressen. Je geeft het eerste en laatste adres 

op.
• Extra (1..N, X) - gebruik N opeenvolgende adressen plus een extra adres. Je geeft het 

eerste en laatste adres van het bereik op  en bij het extra adres kun je opgeven of één of 
beide uitgangen gebruikt moeten worden.

In sommige gevallen is er ook een veld ‘Aangesloten op’ met keuzes voor ‘Beide’, ‘Groen’ 
en ‘Rood’, omdat het laatste adres ook half gebruikt kan worden als er een oneven aantal 
toestanden zijn.
Een driewegwissel is een accessoire met twee adressen. Het eerste adres is voor de 
wissel die naar rechts afbuigt en het twee adres voor de wissel die naar links afbuigt. Op 
de baan wordt hij aangesloten alsof het twee wissels zijn, maar in het programma wordt 
het beschouwd als één object. Voor ‘Aangesloten op’ gebruik je ‘Beide’.
NB:! Als de interface geen adres heeft dan is het veld nog steeds zichtbaar, maar het 

wordt ‘Pseudo-adres’ genoemd. Dit pseudo-adres is er alleen om een accessoire 
handmatig te bedienen vanaf een handregelaar op een virtuele interface, die alleen 
met adressen werkt.38

Het veld ‘Schakeltijd’ bepaalt de bekrachtigingstijd van het accessoire en bij de interface-
instellingen is normaal een goede standaardwaarde gekozen. Om een specifieke 
bekrachtigingstijd voor dit object te gebruiken, moet het vinkje voor ‘Standaard’ uitgezet 
worden en dan kan er een waarde in milliseconden ingevuld worden.
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Toestandstoewijzing

Het tabblad ‘Toestandstoewijzing’ maakt het mogelijk om precies aan te geven welke 
uitgangen actief worden bij het zetten van een toestand van een accessoire. Meestal hoef 
je dit niet te veranderen, als alles goed aangesloten is, maar in sommige gevallen kan het 
handig zijn. Per toestand kun je meerdere uitgangen na elkaar activeren (wat bijvoorbeeld 
nodig is bij een driewegwissel om beide tongen te zetten, zie afbeelding). In de tabel 
worden meteen de adressen getoond die geschakeld zullen worden, maar deze zijn 
losgekoppeld in de definitie, dus als je het adres verandert in het adresveld, dan zal dat 
ook meteen veranderen in de tabel.
De kolom ‘Actief’ maakt het mogelijk om bepaalde toestanden die het accessoire kan 
hebben niet te gebruiken door het vinkje weg te halen. Dit kan zijn vanwege een 
mechanisch of elektrisch defect (bijvoorbeeld draadbreuk of doorbranden spoel) of 
gewoon omdat deze toestand niet ondersteund wordt door jouw accessoire. In geval van 
een defect worden de uitgangen gewoon bewaard, zodat na bijvoorbeeld reparatie deze 
stand ook gemakkelijk weer aangezet kan worden. Een niet actieve toestand heeft 
gevolgen bij het handmatig schakelen, maar ook voor automatische routes. Deze toestand 
zal niet meer als een toegestane toestand worden gezien en alternatieve keuzes zullen 
gemaakt worden (in geval van alternatieve blokken in routes).
In de meeste gevallen zal je de ‘Toestandstoewijzing’ 
gebruiken om de uitgangen van een wissel te veranderen 
die omgekeerd aangesloten is. Hiervoor selecteer je de 
twee toestanden waarvoor de uitgangen verwisseld 
moeten worden en druk je ‘S’ of je maakt gebruik van het 
popup-menu. In het geval je maar twee toestanden hebt, hoef je ze niet eerst te 
selecteren.
Uitvoerapparaat
Afhankelijk van de gebruikte interface zal er een extra veld ‘Uitvoerapparaat’ verschijnen 
om aan te geven hoe het accessoire aangestuurd moet worden. De keuze ‘Standaard’ 
gebruikt een normaal accessoire-adres met twee uitgangen. Sommige interfaces 
ondersteunen ook ‘DCC aspect’, waarbij een enkel adres 32 toestanden kan hebben, 
waardoor een enkel adres meestal genoeg is. Dit wordt ook wel ‘Extended Accessory’ 
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genoemd in de DCC-specificaties. Om ‘DCC aspect’ te gebruiken moet zowel de centrale 
als de accessoire-decoder ‘Extended Accessory’ ondersteunen. 
BiDiB-gebruikers kunnen accessoires aansturen via DCC 
(zowel standaard als via aspects), maar ze kunnen deze ook 
direct aansturen via een uitgang op  een module in BiDiB. Dat 
laatste wordt ‘Accessory (Bus)’ genoemd.

Bij het kiezen van ‘Accessory (Bus)’ kun je geen adres opgeven, maar moet je een module 
kiezen en een poortnummer. De module is het BiDiB-onderdeel en de poort is de lokale 
poort op  deze module beginnend bij nummer nul. De module kan worden gekozen uit een 
lijst met beschikbare modules. Deze lijst zal elke keer ververst worden als er weer 
verbinding gemaakt wordt met een BiDiB-systeem. De info-knop  (die staat voor ‘Identify’) 
zal een LED op de module laten knipperen, maar kan alleen gebruikt worden als er 
verbinding is met het systeem.
Dinamo-gebruikers kunnen kiezen of een accessoire 
aangestuurd moet worden via een ‘PM32’, ‘OM32’-commando, 
‘OM32 Pulse’- commando, ‘OC32 aspect’ of bij een oude RM-H 
via de parallelle uitgangen.
Directe OM32/OC32-gebruikers zullen de OM32 of OC3239  als 
interface kiezen. Zij zien dan hetzelfde veld ‘Uitvoerapparaat’. 
Afhankelijk van de gekozen interface zijn er verschillende keuzes, 
waaronder ‘OM32’, ‘OM32 Pulse’, ‘OC32 aspect’ en ‘Decoder63’.40 Bij 
de keuze ‘OM32’ of ‘OM32 Pulse’ zal er maar één adresveld zijn, dat 
de eerst gebruikte uitgang aangeeft voor dat object. De OM32/OC32-
nummering start bij adres 1 voor de eerste uitgang, want nul betekent 
dat er geen adres wordt gebruikt.
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39 OC32 moet alleen als interface gekozen worden als er gebruikt gemaakt wordt van een USB-RS485-
adapter en er alleen OC32‘s op de RS485-bus zitten.

40 Een speciale wisseldecoder voor 63 wissels die door 8 uitgangen van de OM32 of OC32 aangestuurd kan 
worden. De adresbereiken zijn 1.1 - 1.63, 2.1 - 2.63, 3.1 - 3.63 en 4.1 - 4.63 voor de eerste OM32/OC32, 
dus één adres wordt overgeslagen per 64 posities (*.64), waardoor het beter uitlijnt zoals je kunt zien in het 
Keyboard.



Bij de keuze voor aspecten bij de OC32 zijn er twee 
mogelijkheden: De klassieke ‘OC32 aspect’ met één of meer 
adressen beginnend bij één voor oudere firmware en de nieuwe 
‘OC32X aspect’41  die geen adressen gebruikt, maar waarbij een 
‘Module’ wordt gekozen en een lokale poort of pin beginnend bij 
nul42.
In principe kun je dus bij een OC32 kiezen of je door iTrain gegenereerde OM32 
commando’s wilt sturen (makkelijk maar minder flexibel) of dat je de in de OC32 
voorgeprogrammeerde ‘Aspects’ gebruikt die je met de tool OC32config hebt 
aangemaakt. Bij een OM32 moet je altijd ‘OM32’ kiezen.
Tip:! De optie ‘OM32 Pulse’ genereert alleen korte pulsen op de uitvoer net als een 

gewone accessoire-decoder of een PM32. Je kunt uitgangen die over zijn op de 
OM32/OC32 gebruiken voor accessoires die dit nodig hebben, zodat je kunt 
besparen op andere decoders.

Het aantal uitgangen dat door de OM32 gebruikt wordt, hangt af van het type accessoire. 
Bij seinen wordt het bepaald door de gebruikte uitgangen in de toestandstoewijzing. In het 
voorbeeld worden 5 uitgangen gebruikt voor de LEDs in het sein. Rood links = 1, Groen = 
2, Geel = 3, Wit = 4, Rood rechts = 5. Bij wissels, relais en ontkoppelaars wordt altijd maar 
één uitgang gebruikt die aan of uit staat, zoals bij een relais.
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42 De nummering is nu precies zoals op de OC32 print. Ook virtuele poorten/pins met waardes 0-127 zijn 
toegestaan.



Voorseinen
Een voorsein geeft het seinbeeld van een hoofdsein weer, maar wordt eerder getoond. In 
het geval een voorsein hetzelfde adres heeft als het hoofdsein, moet er geen apart 
voorseinobject gemaakt worden met hetzelfde adres, maar moet het hoofdseinobject 
gebruikt worden. Dit kan worden bereikt door in het eerste tabblad van de 
seineigenschappen het hoofdsein te kiezen uit de lijst of door in het schakelbord het 
hoofdsein op het voorsein te slepen, terwijl de ‘Control’- of ‘Alt’-toets ingedrukt gehouden 
wordt. Daardoor is er maar één fysiek object dat geschakeld wordt.
Als het voorsein z’n eigen adres heeft, moet het een eigen voorseinobject hebben. In de 
blokeigenschappen verderop kun je zo’n soort voorsein aan een blok koppelen om het 
automatisch de juiste stand te geven.
Gecombineerde hoofd- en voorseinen bevatten twee seinobjecten in één visueel element. 
Afhankelijk waar je klikt zul je toegang hebben tot het hoofdsein of het voorsein. Ze 
moeten verder net zo behandeld worden alsof je twee seinelementen had geplaatst. 

In veel seinsystemen is het gebruikelijk dat wanneer het hoofdsein onveilig (rood) geeft, 
het voorsein gedoofd wordt. Bij een voorsein met een eigen adres kan dit gerealiseerd 
worden door de toestand ‘Geen’ bij de ‘Toestandstoewijzing‘ actief te maken. Als de 
toestand ‘Geen’ actief is dan zal deze worden gezet als het hoofdsein onveilig (rood) geeft.
Kruisingen en Engelse wissels
De kruising is een speciaal element dat normaal geen adres heeft (laat het gewoon leeg of 
nul), maar het wordt in iTrain wel als een wissel gezien, omdat het twee verschillende 
standen in het schakelbord kan hebben, maar slechts één op de baan. iTrain moet weten 
welke richting bereden mag worden, zodat het de seinen goed kan zetten, en de kruising 
moet gereserveerd kunnen worden bij routes.
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De normale Engelse wissel met twee standen kan niet meer worden gekozen in deze 
versie en het wordt aangeraden om een dubbele Engelsman te kiezen in het programma 
en in het veld ‘Gebruik’ de optie ‘Enkel’ te kiezen en vervolgens één adres in te vullen. Op 
het schakelbord zijn er nu vier standen voor vier verschillende rijwegen, zodat de seinen 
goed gezet kunnen worden aan de hand van de stand. De toestandstoewijzingen worden 
automatisch aangepast, zodat de eerste twee dezelfde uitgang hebben en de laatste twee 
ook (zie afbeelding).
De kanten van een kruising of Engelsman worden A, B, C, D genoemd (met de 
klok mee startend in de linkerbovenhoek), zodat de richtingen dan Recht AC, 
Recht BD, Afbuigen BC en Afbuigen AD worden. Bij het bewerken wordt er een 
stip getekend vlakbij de A-kant om te zien hoe het element gedraaid is.
Toestandsterugmelding
Normaal wordt een wissel geschakeld en pas na de bekrachtigingstijd wordt het als gezet 
beschouwd. Als je zeker wilt weten dat de wissel ook daadwerkelijk gezet is, kun je 
terugmelding koppelen aan een wissel. Om ook terugmelding voor driewegwissels 
mogelijk te maken, zijn de terugmelders niet direct gekoppeld aan de toestanden, maar 
aan de uitgangen. Daardoor is het mogelijk om te zien welke wissel van stand veranderd 
is. Er is dus een relatie tussen ‘Toestandstoewijzing’ en ‘Toestandsterugmelding’, om de 
wisselstand te kunnen achterhalen.

De optie ‘Geactiveerd’ in de derde kolom bepaalt of de terugmelder geactiveerd of 
gedeactiveerd wordt wanneer de wissel zijn eindstand bereikt. Normaal gesproken zal elke 
uitgang z’n eigen terugmelder hebben. Het is echter ook mogelijk om één terugmelder te 
gebruiken per wissel en deze met beide uitgangen te verbinden, waarbij hij geactiveerd 
wordt bij de ene toestand en gedeactiveerd bij de andere.
Wissellengte

Wissels hebben een lengte, maar deze lengte is afhankelijk van de stand van de wissel. In 
het tabblad ‘Lengte’ kun je voor elke wisselstand de lengte opgeven.
Als stukken rails tussen wissels niet bij een blok horen dan moet je de lengte van deze 
rails bij één van de wissels optellen of je verdeelt de lengte over de twee wissels. Het is 
belangrijk dat wanneer een pad over de wissels wordt berekend, de totale lengte klopt.
NB:! Het wordt aanbevolen om de lengtes van de wissels in te vullen, omdat ze voor veel 

doeleinden worden gebruikt, waaronder het vrijgeven van wissels en blokken.
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De laatste kolom, ‘Snelheid’, heeft betrekking op de 
seinstand voor de wissel.43  De waarde ‘Onbeperkt’ 
betekent dat er geen snelheidsbeperkingen zijn voor het 
sein (bijvoorbeeld Hp1). De waarde ‘Beperkt’ betekent dat 
er een snelheidsbeperking is en het sein zal een toestand 
met snelheidsbeperking tonen (zoals Hp2).
Dan zijn er nog de keuzes voor een beperkte snelheid met 
een specifiek getal (1-13) die overeenkomen met een 
bepaalde snelheid die op  de wissel toegestaan is. Dit 
specifieke getal wordt ook gebruikt om de juiste beperkte 
snelheid van een sein te kiezen als er meerdere zijn, of om 
het juiste cijfer voor een cijferbak te kiezen.
Opties
Het tabblad ‘Opties’ bevat een aantal extra instellingen voor 
een accessoire.

De optie ‘Toestandsvertraging’ geeft de extra tijd aan die voorbij moet gaan voordat een 
accessoire als omgezet wordt beschouwd nadat een instructie is gegeven. Het wordt dus 
opgeteld bij de ‘Schakeltijd’. Als er geen schakeltijd is (zoals bij een OM32/OC32), dan is 
dit gewoon de tijd die nodig is om de toestand van een accessoire te veranderen.
Tip:! Het veranderen van de stand van een wissel aangestuurd door een servo kost 

meestal meer tijd dan de instructie duurt die naar de interface wordt gestuurd. Om 
te voorkomen dat er al over de wissel gereden kan worden voordat de servo klaar 
is, kun je de ‘Toestandsvertraging’ gebruiken.

Wisselopties

Het tabblad ‘Opties’ bevat nog enkele extra velden voor wissels. De ‘Bezetmelder’ geeft 
aan of er nog steeds iets op  de wissel staat. In het geval de bezetmelder aan is, zullen de 
wissels niet worden vrijgegeven. Eén bezetmelder kan aan meerdere wissels worden 
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gekoppeld, zodat als de wissels in elkaars verlengde liggen je niet een bezetmelder per 
wissel nodig hebt.
De eerste optie ‘Handwissel’ geeft aan dat de wissel fysiek een vaste toestand 
heeft die alleen handmatig omgezet kan worden buiten het programma om. Er 
komt een oranje kruis naast de wissel om aan te geven dat op de wissel klikken 
niet tot een verandering leidt.
Een handwissel mag normaal gesproken alleen gebruikt worden in de getoonde 
toestand. Als de optie ‘Verende tong’ ook nog wordt gebruikt dan mag de wissel ook open 
worden gereden vanaf de stompe kant (in het plaatje van links naar rechts), omdat deze 
weer terugspringt nadat de trein de wissel verlaten heeft.44

NB:! Een wissel zonder adres is meestal een handwissel, dus kies hier dan de juiste 
opties.

Tip:! Om de fysieke stand gelijk te zetten met de stand in iTrain houd je de Alt-toets 
ingedrukt en klik je op de wissel. Daardoor wordt de begintoestand veranderd.

De optie, ‘Toestandsterugmelding’, geeft aan dat de wissel wel directe toestands-
terugmelding heeft, maar er geen externe terugmelders zijn opgegeven in het tabblad 
‘Toestandsterugmelding’. De wissel zal niet meteen de nieuwe toestand tonen, maar zal 
wachten op een bericht van de interface.
De optie ‘Altijd terug naar begintoestand na vrijgave’ zal de wissel terugzetten naar de 
begintoestand, nadat de reservering is opgeheven. Als deze optie aan staat, zal deze 
voorrang hebben op de optie in de algemene instellingen. Als de optie uit staat, dan zal de 
wissel de algemene instellingen volgen.
De optie, ‘Dubbel adres toegestaan’, geeft aan dat het adres van de wissel ook gebruikt 
mag worden door een andere (overloop)wissel en er geen foutmelding komt bij de 
diagnose.
Seinopties

Er zijn nog extra opties voor seinen. Je kunt een terugmelder opgeven om het sein te 
blokkeren. Het blokkeren van een sein betekent dat het zo snel mogelijk naar rood gaat en 
daarna niet meer veranderd kan worden tot de blokkering over is.
De eerste optie, ‘Gemeenschappelijk sein’, geeft aan dat het sein wordt gedeeld door 
meer dan één blok bij het uitrijden. Er komt dan geen foutmelding bij de diagnose. Dit 
wordt over het algemeen gebruikt bij een gemeenschappelijk hoofdsein.
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De tweede optie, ‘Dubbel adres toegestaan’, geeft aan dat het adres van het sein ook 
gebruikt mag worden door een ander sein. Er komt dan geen foutmelding bij de diagnose.

In het geval dat een sein één of meer cijferbakken heeft om de toegestane 
snelheid aan te geven dan zal er onderaan een extra sectie ‘Cijferbaksnelheid’ 
verschijnen.
Indien alleen een vaste waarde per cijferbak wordt ondersteund dan moet deze waarde 
hier worden opgegeven. Als er meerdere waardes per cijferbak gekozen kunnen worden 
dan moet de waarde ‘Alle’ gekozen worden. Tevens moet er dan een extra object ‘Aspect’ 
gekozen worden dat de weergave van de cijferbak regelt.

Als het sein maar één cijferbak heeft die, afhankelijk van de seinstand, de huidige snelheid 
dan wel de verwachte snelheid toont, dan moet twee keer hetzelfde object ‘Aspect’ worden 
gekozen.
Relais voor wissel

Voor de wissels is er een extra tabblad ‘Relais’ om relais aan een wissel te koppelen. Voor 
elke wisselstand kun je de toestand van één relais opgeven. Dit kan in de volgende 
gevallen worden gebruikt:
• Polarisatie: Sommige stukjes rail in de wissel moeten dan wel + dan wel - krijgen 

afhankelijk van de stand van de wissel. Een relais zal dit stukje rail dan afwisselend met 
één van de twee voeden.

• Dinamo: Wissels worden gevoed via de blokkaart van een buurblok. In sommige 
gevallen kan dit, afhankelijk van de stand van de wissel, ook uit verschillende 
blokkaarten zijn. Dit wordt dan door één of meer relais bepaald.

NB:! Een relais van het type aan/uit dat bij een bepaalde wisselstand gekozen is, zal 
altijd worden uitgeschakeld bij alle andere wisselstanden waarin dit relais niet 
opgegeven is. Hierdoor kun je voor één wissel twee verschillende relais van het 
type aan/uit gebruiken met slechts twee wisselstanden. Relais van het type A/B 
zullen alleen hun toestand veranderen als dat expliciet vermeld is. Van dit type 
wordt er dan normaal gesproken ook maar één per wissel gebruikt.
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Tip:! Als je echt meer dan één relais per wisseltoestand nodig hebt dan kun je vaker 
dubbelklikken op de balk boven de kolom ‘Relais’ om vervolgens één, twee of drie 
rijen per toestand te krijgen.

Relais voor sein
Voor seinen is er ook een extra tabblad ‘Relais’ om relais te koppelen met een sein. Voor 
elke toestand van een sein kun je de toestand van een relais opgeven. Dit werkt verder 
net als bij wissels.

Rijwegen
Rijwegen of wisselstraten gedragen zich net als de Memory module (6043). Je kunt een 
lijst van wissels, seinen en relais opgeven met een bepaalde toestand en deze worden 
dan allemaal op volgorde gezet en gereserveerd zolang als de rijweg ingesteld is. Dat 
betekent dat deze accessoires niet meer via het schakelbord omgezet kunnen worden 
door erop te klikken en ze kunnen ook niet door automatische treinroutes gebruikt worden.

In het tabblad ‘Schakelvolgorde’ kun je de lijst met accessoires kiezen en hun toestand. 
De drie knoppen worden gebruikt om een rij te verwijderen, in te voegen of toe te voegen 
aan het einde. Bij het invullen van een rij moet eerst in de eerste kolom het type gekozen 
worden (Wissel, Sein, Relais of Overgang), daarna kan uit een lijst het desbetreffende 
object gekozen worden en uiteindelijk kan dan een stand die daarbij past, gekozen worden 
in de derde kolom.
Tip:! Maak eerst al je accessoires en terugmelders aan voordat je een rijweg aanmaakt.
De laatste kolom ‘Vertraging’ maakt het mogelijk om een individuele vertraging per 
accessoire in te stellen voordat hij geschakeld wordt. Hierdoor kun je een 
voorgeprogrammeerde afloop  met tijd maken, bijvoorbeeld verlichting aan het begin 
inschakelen en na een ingestelde tijd weer uitschakelen. De ingestelde tijd wordt altijd 
gebruikt, zelfs als het accessoire al de gewenste stand had. Een waarde van nul betekent 
geen specifieke vertraging.
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In het tabblad ‘Opties’ kan een aantal extra instellingen gedaan worden.
Het veld ‘Ritme’ geeft de tijd aan tussen het schakelen van de accessoires, maar alleen 
tussen degene die daadwerkelijk geschakeld worden. Door het op nul te zetten, zal alles 
zo snel mogelijk gezet worden, maar in veel gevallen is het nuttig om wat ruimte te hebben 
tussen het schakelen, zodat je ervan verzekerd bent dat alle wissels gezet zijn voordat het 
sein gezet wordt. Als een individuele ‘Vertraging’ voor een accessoire groter dan nul 
ingesteld is dan zal deze waarde worden gebruikt in plaats van de waarde bij ‘Ritme’.
Rijwegen kunnen ook ingesteld/geactiveerd of vrijgegeven worden door een terugmelder. 
Hiermee kun je in ieder geval altijd een rijweg automatisch vrijgeven als een trein een 
bepaalde plek passeert. 
Geavanceerdere toepassingen zoals een schaduwstationbedrijf zijn mogelijk, omdat de 
terugmelders hetzelfde reageren als de bij de Märklin45 Memory 6043:
• De activeermelder zal geen rijweg instellen als de vrijgeefmelder nog bezet is.
• Wanneer de vrijgeefmelder vrijkomt en op hetzelfde moment is de activeermelder nog 

steeds bezet, dan zal de rijweg ook ingesteld worden.
Als het veld ‘Zet Altijd’ aangevinkt is dan worden alle accessoires bekrachtigd, zelfs als het 
programma denkt dat ze al goed staan. Bij lange lijsten kost dit extra schakeltijd, maar 
voorkomt fouten bij handmatige veranderingen buiten het programma om.
Om de accessoires nadat ze zijn vrijgegeven, weer terug op de begintoestand te zetten, 
kun je de optie ‘Zet terug op begintoestand’ aanvinken. Ze zullen alleen worden teruggezet 
naar de begintoestand als ze niet meteen weer worden gereserveerd door een andere 
rijweg, om onnodig schakelen te voorkomen.
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Blokken
In werkelijkheid wordt een bloksysteem gebruikt om botsingen te voorkomen door ervoor 
te zorgen dat er op  elk moment zich maximaal één trein in een blok bevindt. Als een blok 
bezet is dan zal een trein in een vorig blok moeten wachten totdat het blok weer vrij is 
voordat hij er in kan rijden. In iTrain werkt dit hetzelfde. Daarom is het nodig om je baan in 
blokken te verdelen. Daarbij moet je er rekening mee houden dat wissels geen onderdeel 
van een blok zijn en dus altijd als grens van een blok dienen. Lange trajecten tussen 
wissels kunnen worden gesplitst in twee of meer blokken. In het algemeen is het de 
bedoeling dat een blok de langste trein kan bevatten. Natuurlijk komt het ook voor dat een 
blok korter is, omdat het tussen twee wissels ligt en dus niet langer kan zijn. Als de ruimte 
tussen twee wissels erg kort is dan kun je dit ook niet als blok beschouwen en net doen 
alsof de twee wissels direct aan elkaar zitten zonder rails ertussen.
Elk blok is verbonden met andere blokken, direct of via wissels, dus moet elk blok weten 
wat zijn buurblokken zijn aan beide kanten (het kan zijn dat een blok aan één kant niet 
verbonden is). In iTrain heten de kanten van een blok ‘Vorige’ en ‘Volgende’, waarmee 
wordt aangegeven wat de normale richting is die wordt bereden van ‘Vorige’ naar 
‘Volgende’. Als het blok in twee richtingen bereden wordt en er is geen voorkeursrichting, 
dan noem je gewoon de ene kant ‘Vorige’ en de andere kant ‘Volgende’. Het is geen 
probleem om de ‘Volgende’ kant van het ene blok aan de ‘Volgende’ kant van het andere 
blok te koppelen als dat zo uitkomt.
Om een blok in het schakelbord aan te geven moet je meerdere railelementen (met seinen 
en terugmelders, enz.) aan een blok toekennen. Een element met een witte rechthoek 
(tijdens het wijzigen met een pijl voor de tekstrichting of de naam van het blok) 
vertegenwoordigt een blok. Het wordt gebruikt om een blok te definiëren.

Tijdens het wijzigen kun je andere railelementen aan een blok toekennen door eerst het 
blokelement te selecteren en dan op  ‘G’ van groeperen te drukken (zie ook het snelmenu). 
Nu zullen alle railelementen die bij het blok horen oranje gekleurd worden. Je kunt nu 
extra railelementen (behalve wissels) aan het blok toekennen door ze te selecteren en 
weer op ‘G’ te drukken. Het kan ook in één keer door alle elementen die bij het blok horen 
te selecteren (inclusief het blokelement) en dan op ‘G’ te drukken. Om elementen die al 
aan een blok zijn toegekend weer te verwijderen uit het blok, gebruik je ‘Shift’-toets +  ‘G’. 
Door op een lege cel te gaan staan en op ‘G’ te drukken wordt het oplichten van de 
elementen die bij een blok horen uitgezet.
Tip:! De bloknamen zullen in de blokelementen worden getoond als het zoom-niveau 

125% of hoger is en je aan het wijzigen bent.
Als je het schakelbord aan het wijzigen bent dan zullen alle elementen die aan een blok 
gekoppeld zijn een soort bruine kleur hebben (kleur tussen oranje en zwart). 
Wisselgroepering
De rail-elementen tussen wissels die niet bij een blok horen, kunnen aan een wissel 
worden toegekend met de ‘G’-toets van groeperen. Het voordeel is dat deze rail-
elementen dan ook meekleuren met de wissel waar ze bij horen als de baan wordt 
bestuurd. Daardoor wordt het precieze pad over de wissels duidelijker zichtbaar.
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Om ze te groeperen moet je eerst de wissel selecteren met ‘G’ en dan de extra rail-
elementen met dezelfde ‘G’-toets. Over het algemeen is het beter de rail-elementen aan 
de scherpe kant van de wissel te koppelen, omdat de verbinding dan los staat van de 
stand van de wissel. Als dit niet mogelijk is dan mag je de rail-elementen ook aan de 
andere kant van de wissel koppelen.

Als de groepering van de wissel niet actief is, zal er een lila kleur worden getoond, om aan 
te geven dat er een directe koppeling is van een wissel met rail-elementen. 

Indien een rail-element is gekoppeld aan een wissel, maar alleen bij een bepaalde stand, 
dan zal het een zelfde soort bruine kleur hebben alsof het aan een blok gekoppeld is. Dit 
zie je pas nadat je de editor verlaten hebt en je deze opnieuw opent, omdat het toekennen 
van rail-elementen aan een bepaalde stand van de wissel automatisch gebeurt als je de 
editor verlaat.
NB:! Het heeft alleen zin om een wissel te groeperen met normale rail-elementen die niet 

gekoppeld zitten aan een blok. Groepeer nooit twee wissels met elkaar, want dat 
mag niet, ook niet bij overloop-wissels.

In een goed gedefinieerd schakelbord zullen alleen elementen die geen wissel zijn een 
niet-zwarte kleur hebben. Wissels zullen zwart zijn of lila als ze verbonden zijn met rail-
elementen.
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Pijlen

Het pijlelement geeft de richting van een trein in het blok aan. Het wordt sterk aangeraden 
om het pijlelement in elk blok te gebruiken. Tijdens het wijzigen geeft het de 
standaardrichting van het blok zelf aan. Het is belangrijk dat de pijl wijst van de ‘Vorige’ 
naar de ‘Volgende’ kant, niet alleen om de goede richting van de trein aan te geven als je 
aan het bedienen bent, maar ook om het mogelijk te maken om een aantal eigenschappen 
van het blok automatisch in te vullen. Als beide richtingen toegestaan zijn, dan zal de 
donkerste van de twee pijlen de standaardrichting aangeven van ‘Vorige’ naar ‘Volgende’.
Tip:! Tijdens het wijzigen toont het blokelement ook twee stippen aan de kant ‘Volgende’. 

Daardoor is het altijd duidelijk wat de richting van het blok is, ook als er geen pijl in 
het blok zit. 

Bewerken
Om de blokeigenschappen aan te passen moet je dubbelklikken op  het blokelement of je 
selecteert het en drukt op  de ‘Enter’-toets. Er verschijnt dan een dialoog met twee 
tabbladen. In het eerste tabblad zie je een vereenvoudigde versie van het schakelbord 
met alleen de elementen die aan dit blok zijn toegekend. Dit kan worden gebruikt als 
controle om te zien of je geen elementen bent vergeten toe te kennen aan het blok. Deze 
blokdefinitie wordt namelijk gebruikt om later een aantal instellingen automatisch in te 
vullen, zoals terugmelders, seinen en blokverbindingen.

De tekst in een blokelement zal standaard horizontaal (dus van links naar rechts) worden 
getoond, maar als het blok in het schakelbord verticaal getekend is, dan wil je de tekst 
misschien ook wel verticaal hebben. Je kunt dit veranderen in ‘Tekstrichting’ in 
‘Horizontaal’, ‘Omhoog’ of ‘Naar beneden’.
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Je kunt nu een al gedefinieerd blok kiezen via het veld ‘Blok’, of kies ‘<Geen blok>’ en 
definieer een nieuw blok in het tweede tabblad. 

Type
Het bloktype is belangrijk voor de manieren waarop  de gekoppelde seinen worden gezet 
en wat de maximumsnelheden zijn. Aanpassingen per blok zijn mogelijk via het tabblad 
‘Opties’, dat later beschreven wordt.
Het type ‘Rangeer’ is bedoeld voor blokken tussen het inrijsein 
en het station om rangeren mogelijk te maken, of voor korte 
blokken tussen wissels zonder hoofdseinen. Het type 
‘Opstelspoor’ is voor sporen met een stootblok of tussen twee 
wissels die bedoeld zijn om treinen te parkeren. De twee types 
‘Draaischijf’ en ‘Rolbrug’ zijn speciale types die automatisch 
ingevuld worden en die niet buiten hun context gebruikt moeten 
worden. Het type ‘Treinenmagazijn’ kan worden gebruikt om 
aan te geven dat een blok onderdeel is van een 
treinenmagazijn. Het type ‘Wissel’ is een speciaal type alleen 
bedoeld voor blokgestuurde systemen, zoals Dinamo, waarbij 
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een blokuitgang wordt gebruikt om een wissel te voeden.46

Lengte
Het veld ‘Lengte’ geeft de totale lengte van het blok aan. De ‘Marge’ is de extra ruimte die 
nodig is om te compenseren voor verschillen in stopposities bij verschillende treinen. Er is 
een standaardwaarde voor de marge die gebaseerd is op het bloktype, maar je kunt het 
ook zelf instellen. De lengte min de marge is de bruikbare lengte. Treinen die langer zijn 
dan deze bruikbare lengte worden aangemerkt als zijnde niet passend in het blok en 
zullen vorige wisselstraten en blokken niet vrijgeven als ze in het blok stoppen. 
Een leeg veld of nul betekent lengte onbekend, en in dat geval wordt aangenomen dat alle 
treinen in het blok passen. Dus vooral voor korte blokken is het belangrijk om de lengte te 
meten. Voor erg lange blokken waar elke trein wel in past is het minder belangrijk voor een 
veilig treinbedrijf, maar kan de doorstroming verbeterd worden door de lengte wel op te 
geven als je dan ook de posities van de terugmelders in het blok opgeeft.
Opties

In het tabblad ‘Opties’ kunnen andere algemene instellingen gedaan worden. Het is 
verdeeld in drie secties. In de sectie ‘Spoor’ kunnen de eigenschappen die met het spoor 
zelf te maken hebben, worden ingesteld:
• De ‘Spoorbreedte’ geeft de toegestane spoorbreedtes aan. Alleen treinen die hieraan 

voldoen, mogen in dit blok komen.

iTrain 5.0 - Handleiding

109 van 234

46 Een achtergrondblok van het type ‘Wissel’ met dezelfde naam als een wissel, kan worden gebruikt als een 
alternatief voor een relais om een wissel te voeden.



• Het veld ‘Richting’ van een blok. Een blok kan worden bereden in één richting of in beide 
richtingen. Als het toegestaan is om een blok in beide richtingen te berijden, maar het is 
de bedoeling om het in één richting te berijden moet ‘Voorkeursrichting’ gekozen worden. 
De richting is altijd van ‘Vorige kant’ naar ‘Volgende kant’. Deze 
instelling is van invloed op  de manier waarop  het pijl-element 
getekend wordt in het schakelbord, maar het wordt ook gebruikt bij 
de routes (later beschreven) om te bepalen wat de voorkeurs-
richting is.

• Het veld ‘Stijging’ geeft de stijging van het blok aan in procenten van kant ‘Vorige’ naar 
‘Volgende’ met negatieve waardes voor een daling. Het is bedoeld om in toekomstige 
versies van iTrain snelheidscorrecties te kunnen doen bij locomotieven zonder 
lastregeling, maar dit wordt nu nog niet gebruikt.

• Het veld ‘Polariteit’ is er alleen voor 2-rail systemen. De polariteit geeft aan op welke 
manier de twee railstaven bedraad zijn. Dit wordt alleen gebruikt als er een RailCom-
detector in het blok zit die de polariteit gebruikt om de richting te bepalen, of als het blok 
onderdeel is van een blokgestuurd systeem zoals Dinamo.

• Als een blok bovenleiding heeft dan kun je dat aangeven door ‘Geëlektrificeerd’ aan te 
vinken. Als dit niet aan staat dan zullen treinen met een elektrische hoofdlocomotief bij 
het rijden van routes dit blok niet inrijden en kunnen ze ook niet uit dit blok vertrekken.

• De optie ‘Rijrichtingsverandering verboden’ betekent dat het in dit blok niet toegestaan is 
om de rijrichting te veranderen bij het automatisch rijden. Dit voorkomt ongewilde 
richtingsverandering in dit blok bij het routeren.

• Indien ‘Tandrad’ is geselecteerd dan mogen alleen treinen waarbij de hoofdlocomotief 
deze optie heeft in het blok komen.

• De optie ‘Kort blok’ moet alleen worden aangevinkt als het voor het seinsysteem een kort 
blok is.47

• De optie ‘Automatische seinen’ geeft aan hoe de seinen die met dit blok verbonden zijn, 
reageren op omliggende blokken. Als het vinkje uit is of er volgen wissels, dan is het sein 
altijd rood, tenzij het volgende blok gereserveerd is door dezelfde locomotief. Als het 
vinkje aan is en er volgen geen wissels, dan zal het sein automatisch op  groen gaan als 
het volgende vrij is. Deze optie staat standaard alleen aan bij blokken van het type ‘Vrije 
baan’.

De sectie ‘Blokbesturing’ dient om aan te geven hoe het blok is aangesloten op het 
systeem.
• Het veld ‘Interface’ geeft aan welke interface het railsignaal genereert voor dit blok. Je 

kunt dit leeg laten als alle blokken door dezelfde interface worden aangestuurd en als 
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het geen Dinamo-systeem is. In dat geval wordt de interface bepaald door de interface 
van het voertuig in het blok. Als u een interface voor het blok opgeeft, wordt deze 
interface door het voertuig gebruikt wanneer deze in dit blok komt.

• Het veld ‘Booster’ geeft de booster waardoor dit blok gevoed wordt. Als je zogenaamde 
intelligente boosters gebruikt dan moet je hier de booster opgeven. Als je geen boosters 
hebt aangemaakt dan kun je het gewoon op <Geen booster> laten staan.

• Het veld ‘Relais’ geeft een eventueel relais aan dat of de railspanning in het blok kan 
uitschakelen (aan/uit relais) of kan veranderen of ompolen (A/B relais).

De sectie ‘Rangeren’ geeft aan of het toegestaan is om in een bezet blok te rangeren. Als 
dit toegestaan is dan moet je de afstand of ruimte opgeven die er tussen de treinen moet 
blijven. Er moet altijd wat ruimte tussen de treinen blijven, zodat je meerdere treinen 
zonder ongevallen in een blok kunt parkeren.

De overgang in de sectie ‘Anders’ koppelt een overgang aan een blok. Dit wordt verder 
besproken in het gedeelte over ‘Overgangen’.
Sommige eigenschappen worden hieronder in meer detail besproken.
Dinamo

Voor blokgestuurde systemen zoals Dinamo moet je naast de polariteit ook het adres van 
het blok opgeven. Dit is het adres van het blok op de TM-44 of TM-H (beginnend bij 1, 
omdat nul betekent: geen adres).
Polariteit
Bij alle ‘2-rail’-systemen moet er besloten worden welke rail de ‘+’ en welke de ‘-’ is. We 
noemen dat de polariteit. Polariteit is een relatieve zaak dus we moeten eerst bepalen wat 
de referentie is. We veronderstellen dat elke rail is verbonden met een rode draad 
genaamd ‘+’ en een zwarte draad genoemd ‘-’. Nu kijken we naar het blok in de richting 
van ‘Vorige’ naar ‘Volgende’. Als de ’+’ aan de rechterrailstaaf zit en de ‘-‘ aan de 
linkerrailstaaf dan noemen we dat ‘Normaal’. Als een blok de ‘+’ aan de linkerstaaf heeft 
dan noemen we dat ‘Geïnverteerd’. Je kunt de ‘+‘ en ‘-‘ ook andersom kiezen als dat beter 
uit komt, maar neem één referentie. 
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Als twee buurblokken hetzelfde aangesloten zijn (+ en -), maar in het programma zijn ze 
gedefinieerd in de tegengestelde richting (zie het voorbeeld), dan hebben ze een 
verschillende polariteit in iTrain en één van de twee moet dan worden aangemerkt als 
‘Geïnverteerd’. 
Tip:! Probeer om zoveel mogelijk ‘Normaal’ te gebruiken. Bij het gebruik van ‘Dinamo’ is 

er de optie ‘Draai totale polariteit om’ op het tabblad ‘Specifiek’ van de ‘Interface’ 
instellingen (menu ‘Wijzig’ -> ‘Interface’) als analoge locs de verkeerde kant op 
gaan.

Voor gewone digitale ‘2-rail’-systemen is het optioneel om de polariteit in te vullen. Het zal 
waarschijnlijk in de toekomst worden gebruikt als relais die de polariteit omdraaien, 
worden gekoppeld aan blokken om polariteitsproblemen automatisch op  te lossen, zoals 
bij draaischijven.
Relais
Er zijn twee relais-types die kunnen worden gekoppeld aan een blok. Beiden kunnen het 
railsignaal veranderen.
Het type ‘A/B’ is bedoeld om het signaal aan te passen, 
terwijl de trein door het blok rijdt. Eén toepassing is om de 
polariteit om te wisselen (keerlus) en een andere is om de 
centrale te wisselen die het blok aanstuurt. Het relais wordt 
aan beide kanten van het blok met een verschillende toestand in de blokverbindingen 
opgenomen. Het is wel nodig dat de trein past in het blok om er doorheen te kunnen 
rijden. De trein kan gaan afremmen en eventueel tot stilstand komen in het blok totdat het 
relais met de vorige toestand (als onderdeel van de wisselstraat) wordt vrijgegeven.
Het type ‘Aan/uit’ is bedoeld om fysiek de verbinding met het blok en zijn terugmelders te 
verbreken om een trein te parkeren. Het relais zal niet worden vrijgegeven totdat de trein 
echt gestopt is of het blok verlaten heeft om te voorkomen dat de trein abrupt zal stoppen 
doordat de spanning wordt afgeschakeld.
Bij Dinamo kunnen relais die aan blokken gekoppeld zijn, gebruikt worden om het aantal 
blokuitgangen (TM-H/TM-44) in schaduwstations of bij opstelsporen te reduceren. Dit 
werkt alleen goed als van alle relais die aan blokken met hetzelfde adres gekoppeld zijn er 
maximaal één tegelijk actief is. Intern maakt iTrain daarom relais-groepen aan om dit te 
garanderen. Het toevoegen van het relais aan het blok en het gebruik van de knop  ‘Vul 
automatisch’, is genoeg om dit te realiseren. De enige eis is dat alle relais bestuurd 
worden door de ‘Dinamo’-interface (mogelijk via een OM32/OC32) en niet via een tweede 
interface.
Terugmelders
Het is belangrijk om te weten waar elke trein zich bevindt om zeker te weten dat het geen 
bezet blok zal binnenrijden. Daarom moet elk blok terugmelders bevatten om aan te geven 
wat er in het blok gebeurt. Het tabblad ‘Terugmelders’ toont alle beschikbare terugmelders 
in het blok samen met hun positie in het blok. Om deze lijst te vullen, zul je normaal 
gesproken de knop ‘Vul automatisch’ gebruiken.
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NB:! Extra terugmelders die geen andere rol hebben dan gewoon bezetmelder zijn of 
een RailCOM-detector moeten hier ingevoerd worden.

Door het opgeven van de posities in het blok heb  je meer informatie over waar een trein 
zich in het blok bevindt. Op dit moment worden de posities gebruikt om vorige blokken en 
wissels eerder vrij te geven indien de trein verder in het blok gereden is dan de lengte van 
de trein.
Per terugmelder wordt een aantal extra kolommen getoond. De eerste is de lengte van de 
melder als het een bezetmelder is. Dit is eigenlijk een eigenschap van een terugmelder, 
maar het kan hier ook voor het gemak opgegeven worden. De volgende vier kolommen 
tonen de begin- en eindposities van de melder in het blok voor beide richtingen. De eerste 
twee in ‘Richting: Volgende’ en de laatste twee in ‘Richting: Vorige’ (zie volgende sectie). 
Alleen de waarde in de eerste kolom ‘Begin’ is de eigenlijke positie en wordt bewaard. De 
andere waardes, zoals de eindpositie en de begin- en eindpositie in de andere richting, 
worden hier voor het gemak getoond. Je kunt een waarde ingeven voor beide kolommen 
‘Begin’, afhankelijk van welke kant je meet, en de andere waarde wordt dan berekend.
NB:! Om de posities van de terugmelders in het blok in te vullen is het nodig dat de 

lengte van het blok eerst opgegeven is.
Alle posities invoeren kan vervelend werk zijn. Als de lengtes van de melders ingevuld zijn 
en je hebt maar één of twee blokken, of de lengte van alle melders is gelijk aan de 
bloklengte, dan kun je de knop  ‘Vullen’ gebruiken om alles vanzelf in te vullen. Voordat je 
dat doet, is het belangrijk dat de volgorde van de terugmelders goed is (van ‘Vorige’ naar 
‘Volgende’). Als je de volgorde wilt veranderen dan kun je een melder selecteren en de 
knoppen ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ gebruiken.
NB:! De posities van de terugmelders zijn door de jaren heen steeds belangrijker 

geworden in iTrain. Het algemene idee is dat hoe meer informatie je aan iTrain 
geeft over de baan, des te beter kan iTrain bepalen waar een trein zich in het blok 
bevindt en wanneer het blok kan worden vrijgegeven. Dus vul zo veel mogelijk 
lengtes en posities in als je weet of nog kunt meten. Hier zul je in de toekomst profijt 
van hebben.

Richtingstabbladen
Een blok heeft twee kanten dus in theorie kan het in twee richtingen bereden worden. Om 
deze twee richtingen te onderscheiden hebben beide rijrichtingen een naam nodig. Ze 
worden ‘Richting: Vorige’ en ‘Richting: Volgende’ genoemd.
• Richting: Vorige - is de richting van kant ‘Volgende’ naar kant ‘Vorige’ en in het geval het 

blok een voorkeursrichting heeft is dit niet de voorkeursrichting.
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• Richting: Volgende - is de richting van kant ‘Vorige’ naar kant ‘Volgende’ en de 
voorkeursrichting in het geval het blok een voorkeursrichting heeft en de enig toegestane 
richting bij éénrichtingsverkeer.

Sommige belangrijke eigenschappen worden per rijrichting aangegeven. Daarom zijn er 
twee tabbladen met dezelfde eigenschappen. Het is nodig om deze voor beide richtingen 
aan te geven om de trein goed te kunnen volgen, zelfs als het blok maar in één richting 
bereden wordt.
Tip:! De ‘Vul automatisch’-knop kan de meeste velden van ‘Terugmelder’, ‘Sein’ en ‘Blok’ 

op de eerste twee tabbladen automatisch invullen. Het is echter wel nodig dat alle 
terugmelders, seinen, wissels en buurblokken die gekozen gaan worden al een 
naam hebben. Daarom is het aan te bevelen om eerst al deze objecten een naam 
te geven en daarna ‘Vul automatisch’ te gebruiken om ze aan het blok te koppelen.

De eerste keuze die gemaakt moet worden heet ‘Gebruik 
posities’. Deze keuze bepaalt welke methode gebruikt wordt om 
het blok te besturen. 
• ‘Klassieke situatie’ - gebruikt binnenkomst-, rem- en stop-

melders (optioneel met verschuivingen) om te bepalen waar gestopt moet worden. 
Hierbij zijn minimaal twee melders per blok nodig om te kunnen stoppen. De stoppositie 
kan verschillen per trein en is afhankelijk van de rem-eigenschappen. 

• ‘Gebruik posities’ - gebruikt precieze rem- en stopposities (in cm) die hetzelfde zijn voor 
alle treinen (eventueel met een perrondefinitie om de trein in het midden van een perron 
te laten stoppen). Het werkt goed met één terugmelder en zelfs nog beter met meerdere 
melders indien de terugmelder-posities correct zijn ingevoerd. Om dit te kunnen 
gebruiken is het wel een vereiste dat voor alle actieve locomotieven snelheidsmetingen 
zijn gedaan en dat alle lengtes van treinen bekend zijn. Dit is nodig, omdat iTrain continu 
berekeningen maakt om te bepalen waar een trein in het blok is, gebaseerd op  de 
snelheidsmetingen.

Afhankelijk van de keuze zal het tabblad andere velden tonen. We beschrijven eerst hoe 
het in de klassieke situatie werkt en daarna geven we aan wat er verandert bij het gebruik 
van posities.
Tip:! Zelfs al wil je overal posities gaan gebruiken, dan is het toch nog raadzaam om 

beide delen te bestuderen. Bij korte blokken waarin niet gestopt mag worden, moet 
je toch nog de klassieke situatie gebruiken om dat aan te kunnen geven.

Terugmelders
Om te detecteren dat een trein zich in een blok bevindt, is er in ieder geval één 
terugmelder nodig. Eén terugmelder maakt het mogelijk om een trein te volgen, zodat het 
programma weet waar een trein is. Met één melder is het niet zo gemakkelijk48 om netjes 
voor een sein te stoppen, omdat elke loc weer andere eigenschappen heeft. Met een 
stopsectie aan het einde van een blok, en dus voor het bloksein, kan er wel goed gestopt 
worden in het blok. Als een trein het blok binnenkomt en moet stoppen voor het volgende 
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blok, dan kan hij meteen al langzamer gaan rijden en afremmen tot een zogenaamde 
remsnelheid49. Pas als hij in de stopsectie komt, zal de trein echt gestopt worden.

Daarom is er een extra terugmelder nodig aan elke kant van het blok waar gestopt moet 
worden (in H0 ongeveer 20-35 cm, afhankelijk van de remsnelheid). Deze terugmelder 
wordt de ‘Stopmelder’ genoemd. Als het blok in twee richtingen bereden wordt en er moet 
aan beide kanten gestopt kunnen worden dan is aan beide kanten zo’n stopsectie nodig 
met een ‘Stopmelder’ (en eventueel een sein) wat resulteert in drie melders50 per blok. De 
terugmelders aan de uiteinden van het blok hebben afhankelijk van de rijrichting een 
andere rol. Als er door een blok gereden wordt dan is de eerste melder die gepasseerd 
wordt de ‘Binnenkomstmelder’. De volgende zal de ‘Remmelder’ zijn en de laatste de 
‘Stopmelder’. In de andere richting hebben dezelfde terugmelders een andere functie. Het 
is heel gebruikelijk dat de ‘Binnenkomstmelder’ tevens ‘Remmelder’ is en dat de 
‘Binnenkomstmelder‘ in de ene richting dezelfde is als de ‘Stopmelder’ in de andere 
richting. 
Om te beginnen moeten eerst alle terugmelders die in het blok beschikbaar zijn, worden 
opgegeven op  het tabblad ‘Terugmelders’. Daarna kunnen die rollen of functies die de 
melders per richting hebben, worden opgegeven op  de tabbladen ‘Richting: Vorige’ en 
‘Richting: Volgende’. Als alle velden nog leeg zijn dan is het altijd goed om eerst de knop 
‘Vul automatisch’ te gebruiken die dan een goede schatting maakt op basis van hoe het 
blok in het schakelbord getekend is. Daarna hoef je alleen te controleren of het resultaat is 
wat je beoogde en kun je het eventueel verfijnen.

De eerste terugmelder die je al rijdend in een bepaalde richting tegenkomt, is de 
‘Binnenkomstmelder’. Er moet altijd een ‘Binnenkomstmelder’ per richting worden 
ingevoerd. In sommige gevallen kan deze melder als ‘Vrijgavemelder’51  worden gebruikt 
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49 De remsnelheid is de snelheid van een trein als hij in de stopsectie komt. Het is een instelling van een 
blok.

50 Het is ook met twee melders mogelijk door het gedeelte tussen de twee stopmelders niet te detecteren.

51 Een vrijgavemelder zal het vorige blok en de vorige wissels vrijgeven zodra deze uit gaat. Om dit veilig te 
kunnen gebruiken is het nodig dat de locomotieven en treinen in z’n geheel gedetecteerd zijn. Het wordt ook 
aangeraden om een ‘Uitschakelvertraging’ te gebruiken op de terugmelder om te voorkomen dat de melder 
kort uit gaat door slecht contact met de wielen.



voor het vorige blok of voor wissels, wanneer deze melder weer uitgaat. Gebruik deze 
optie echter alleen als je begrijpt wat hiervoor nodig is. Als deze optie uit staat dan zal het 
blok ook worden vrijgegeven, maar alleen niet door het vrijkomen van de 
‘Binnenkomstmelder’.
Als je ook wilt kunnen stoppen in een bepaalde richting dan moet je ook een ‘Stopmelder’ 
invullen. Normaal gesproken is de ‘Stopmelder’ de laatste melder in het blok. Het is 
toegestaan om een melder meerdere keren te gebruiken binnen een blok, dus als je maar 
één melder hebt dan kun je deze drie keer invullen, maar we raden aan om dan posities te 
gebruiken.
De ‘Remmelder’ geeft het moment aan dat de rem wordt ingezet. Dat gebeurt van volle 
snelheid naar de remsnelheid (een lage snelheid). Deze remsnelheid moet dan wel bereikt 
zijn bij het bereiken van de ‘Stopmelder’ anders wordt er aan de noodrem getrokken. Veel 
banen heb  geen aparte ‘Remmelder’ per richting ingebouwd. Soms kun je de middelste 
terugmelder gebruiken als je drie melders gebruikt, maar bij minder melders zal de 
‘Remmelder’ hetzelfde zijn als de ‘Binnenkomstmelder’.
Het is mogelijk om het veld ‘Verschuiving’ te gebruiken om het moment van remmen te 
veranderen door een afstand te specificeren om de remmelder virtueel te verschuiven. Als 
er geen ‘Remmelder’ ingevuld is dan zal de verschuiving toegepast worden op het 
remmen op de ‘Binnenkomstmelder’, maar het is beter om dan de terugmelder opnieuw te 
gebruiken bij de ‘Remmelder’, zodat duidelijk is wat er gebeurt.
NB:! Om de ‘Verschuiving’-optie te kunnen gebruiken is het belangrijk dat de schaal 

goed staat ingesteld (zie menu ‘Wijzig’ -> ‘Instellingen’) en dat de 
snelheidsmetingen voor de locomotieven zijn gedaan om precieze resultaten te 
krijgen.

Het is ook mogelijk om een ‘Verschuiving’ te gebruiken voor de ‘Stopmelder’ om het 
moment van stoppen te verschuiven, bijvoorbeeld als de stopsectie te lang is. Bij het 
aanbrengen van een ‘Stopmelder’ kan deze beter iets te lang dan te kort worden gekozen. 
Te lang kan worden gecorrigeerd in de software, maar te kort kan alleen verholpen worden 
door de remsnelheid te verlagen, maar dit is niet altijd gewenst.
NB:! De ‘Vul automatisch’-knop vult de ‘Remmelder’ en de ‘Verschuiving’ niet in, omdat 

dat de fijnafstemming is die alleen de gebruiker kan doen na wat experimenteren.

Het is mogelijk om te stoppen in een blok met slechts één melder. Dit is wel minder 
precies dan bij het gebruik van een echte stopmelder, maar soms is er geen mogelijkheid 
of plaats om een extra terugmelder in te bouwen. Dezelfde terugmelder kan als 
‘Binnenkomstmelder’, ‘Remmelder’ en ‘Stopmelder’ gebruikt worden met verschillende 
waarden voor ‘Verschuiving’. Als het blok te kort is om in te remmen dan kan de laatste 
terugmelder van het vorige blok gebruikt worden om te remmen. Hiervoor moet de 
‘Remmelder’ leeg gelaten worden en de bijbehorende ‘Verschuiving’ nul zijn. Dit kan goed 
gebruikt worden voor korte doodlopende blokken die alleen gebruikt worden om een 
locomotief of een kort treinstel te parkeren.
NB:! Een trein zal worden gestopt in een vorig blok als het blok geen terugmelder heeft 

toegekend aan de ‘Stopmelder’ en het nodig is om te stoppen. Dit is 
richtingsafhankelijk, dus je kunt het zo instellen dat vanuit de ene richting wel 
gestopt kan worden, maar vanuit de andere niet.
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Seinen
Als een blok weet wat z’n buurblokken zijn dan kan het ook de stand van het bloksein 
bepalen. In iTrain kun je verschillende seinen aan elke kant van het blok koppelen (zie 
‘Hoofdsein’) en daardoor zullen deze automatisch gezet worden. Het is belangrijk dat je 
het sein koppelt aan het blok waar de trein in zal stoppen, en niet aan het blok dat het 
beschermt.

Naast het ‘Hoofdsein’ kan er ook een ‘Rangeersein’ worden opgegeven dat vlak voor het 
hoofdsein staat. De interne seinstand van het blok (in een richting) wordt dan 
gerepresenteerd door twee seinen. Indien je alleen een rangeersein hebt, kun je dit beter 
opgeven in het veld ‘Rangeersein’. Een gecombineerd hoofd- en rangeersein moet bij het 
veld ‘Hoofdsein’ worden ingevuld en het veld ‘Rangeersein’ moet dan leeg gelaten worden. 
Het is ook mogelijk een voorsein aan een kant van het blok te koppelen. Je moet dit alleen 
doen als het voorsein een eigen uniek adres (en object) heeft. We maken onderscheid 
tussen twee type voorseinen:
• Een los voorsein in een blok, dat gekoppeld is aan het hoofdsein en eraan voorafgaat. 

Dit voorsein moet worden ingevuld bij ‘Voorsein’ boven ‘Hoofdsein’.
• Een voorsein dat onderdeel is van een gecombineerd hoofd-/voorsein en gekoppeld is 

aan een hoofdsein in een volgend blok. Dit voorsein moet worden ingevuld bij ‘Voorsein’ 
in de sectie ‘Blok’ onder de sectie ‘Sein’.

NB:! Standaard kunnen alleen de seinen die aan het blok verbonden zijn, gekozen 
worden in de invoervelden. Dit maakt het gemakkelijker om de juiste te kiezen, 
omdat het nooit nodig is om een ander sein te kiezen dat er niet in staat. In het 
geval het blok is verdeeld over twee tabbladen, kan het zijn dat de selectie niet 
goed is. In dat geval kan via het vinkje ‘Toon alles’ toch nog uit alle seinen gekozen 
worden.

Blok
De sectie ‘Blok’ heeft betrekking op het buurblok als in deze richting gereden wordt. Als 
eerste kan het ‘Voorsein’ aangegeven worden dat de toestand van het hoofdsein in het 
buurblok aangeeft.
Ten tweede is er een optie ‘Kritisch’ met belangrijke functionaliteit. Als het huidige blok als 
‘Kritisch’ gemarkeerd wordt, betekent het dat het blok een kritische rol speelt bij de 
reserveringen om deadlock te voorkomen. Het blok mag alleen worden gereserveerd als 
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het blok erna ook meteen gereserveerd kan worden. Het moet bijvoorbeeld gebruikt 
worden op een enkelspoor dat eindigt in een kopstation om te voorkomen dat het 
enkelspoor gereserveerd wordt door een aankomende trein als de bestemmingsblokken in 
het station niet vrij zijn. Door het enkelspoor te reserveren voor het station, zouden de 
treinen in het station geen mogelijkheid hebben om het station te verlaten, waardoor het 
vast staat (deadlock).
NB:! Het is meestal niet nodig om ‘Kritisch’ te gebruiken op een enkelspoor dat bestaat 

uit meerdere blokken en in twee richtingen bereden wordt. Het programma zal deze 
situatie vanzelf detecteren en alle blokken tot aan het einde van het enkelspoor 
reserveren of totdat een ander in dezelfde richting gereserveerd blok wordt 
gevonden. Daardoor is het niet meer mogelijk reserveringen in de omgekeerde 
richting te doen. Het is nog wel mogelijk om reserveringen voor andere treinen in 
dezelfde richting te doen die achterop komen, zodat meerdere treinen elkaar 
kunnen volgen op een enkelspoor en gebruik kunnen maken van de gehele 
capaciteit.

Verbindingen
Het programma moet weten wat de buurblokken van elk blok zijn om bijvoorbeeld de 
treinen te kunnen volgen, de seinen correct te kunnen zetten en routes te bepalen. Als je 
in een blok begint en daarna in één van de twee richtingen gaat dan zul je eventueel wat 
wissels tegenkomen en daarna bereik je een ander blok. Dit pad naar die buurblokken 
moet worden opgegeven in de sectie ‘Blok’ onder ‘Voorsein’ in een boomstructuur. Hierbij 
moeten alle wissels opgegeven worden.

In de boomstructuur hierboven wordt voor elke wissel alleen de toestand getoond die 
resulteert in een verbinding met een ander blok. Naast de naam en de omschrijving wordt 
ook de kant getoond waaraan het andere blok vastzit aan dit blok, in de kolom ‘Kant’. Al 
deze informatie wordt bepaald aan de hand van hoe het in het schakelbord getekend is. 
Het is niet mogelijk dit hier in de tabel te veranderen, om fouten te voorkomen die lastig te 
vinden zijn. Als de gegevens niet kloppen, gebruik dan de knop ‘Vul automatisch’ of beter 
nog de knop ‘Koppelen’ die iets verderop wordt besproken.
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De enige kolom die wel aangepast kan worden, is de kolom 
‘Keuze’. Deze is alleen van toepassing als er meerdere paden van 
dit blok naar een buurblok mogelijk zijn. Normaal gesproken heeft 
er dan in deze richting eentje de voorkeur en de andere zijn dan 
alternatieven of zelfs uitzonderingen. Soms wil je dat deze 
mogelijkheid echt nooit wordt gekozen en dan kun je ‘Verboden’ 
kiezen.
De optie ‘Gekoppeld’ geeft aan dat het blok en de wissels gekoppeld zijn, zodat aparte 
vrijgave van de wissels en het blok niet mogelijk is. Dit wordt gebruikt bij het Dinamo-
systeem als één of meer wissels door deze blokkaart worden gevoed.

Om de blokverbindingen tussen alle blokken in een schakelbord52 in één keer te maken, is 
er de knop ‘Koppelen’ bovenaan de dialoog. Na gebruik zal er een dialoog getoond 
worden met de gemaakte wijzigingen of een melding dat er geen aanpassingen nodig 
waren. Het wordt aangeraden deze knop  regelmatig te gebruiken nadat je wijzigingen hebt 
gemaakt die de blokkoppelingen zouden kunnen beïnvloeden. 
NB:! Indien de blokverbindingen voor een blok veranderen dan zal de kolom ‘Keuze’ voor 

dat blok worden gereset en staat alles weer op ‘Voorkeur’. Dus zorg er eerst voor 
dat alle blokverbindingen goed zijn, voordat je met de keuzes aan de gang gaat.

Posities
Door ‘Gebruik posities’ aan te vinken, kun je op een absolute positie in het blok stoppen. 
Als dit gebruikt wordt dan zullen er geen terugmelders getoond worden, want hun rol zal 
nu automatisch worden berekend en is gebaseerd op  de informatie in het tabblad 
‘Terugmelders’. Zo zullen alle stopmelders na de stoppositie gebruikt worden als 
noodstop-melders.
De ‘Binnenkomst’-melder is de enige of eerste melder in het blok. Je kunt de positie van 
deze melder in het blok aangeven op het tabblad ‘Terugmelders’, maar standaard is het 
nul en dan is het dus het begin van het blok.

Er zullen ook twee extra velden in de sectie ‘Sein’ bij komen om aan te geven waar 
begonnen moet worden met remmen en waar gestopt moet worden. Het veld ‘Rempositie’ 
staat naast het voorsein, omdat dit de plek is waar meestal de remming wordt ingezet. Het 
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veld ‘Stoppositie’ staat naast het hoofdsein, omdat dit de plek is waar de trein normaal 
moet stoppen.
We moeten onderscheid maken tussen twee stopposities. 
De eerste omdat het sein onveilig (rood) geeft en de trein 
niet verder mag. In dit geval moet de trein vóór het sein 
stoppen. Bij ‘Stoppositie’ achter het veld ‘Hoofdsein’ kun je 
opgeven op welke positie de trein moet stoppen, waarbij een positieve waarde aangeeft 
vanaf het begin van het blok en een negatieve waarde vanaf het einde van het blok.

De andere stoppositie is bij een geplande stop in een station onafhankelijk van de 
seinstand en bij voorkeur langs het perron. Als het blok van het type ‘Station’ is dan zal er 
onderaan een sectie ‘Perron’ verschijnen om aan te geven waar het zich bevindt. Het veld 
‘Begin’ geeft het begin van het perron aan vanaf het begin van het blok en het veld 
‘Lengte’ geeft de lengte aan van het perron. Het veld ‘Centreer rond’ geeft de relatieve 
positie aan van de uitgang ten opzichte van het perron. Standaard is dat in het midden, 
maar door het vinkje aan te zetten voor de waarde kun je dit bijstellen (een negatieve 
waarde betekent ten opzichte van het einde van het perron). Een trein zal proberen rond 
dit punt te centreren, tenzij dit zou betekenen dat een gedeelte van de trein niet meer 
langs het perron zou staan. In dat geval zal het zo worden verschoven dat de trein altijd 
langs het perron staat, maar zo dicht mogelijk bij de uitgang. Het veld ‘Kant’ geeft aan 
welke kant het perron is bij het binnenrijden van het blok in deze richting.53

Een trein moet remmen als de snelheid van de trein in het 
blok moet worden teruggebracht of als er gestopt moet 
worden. Normaal weet de machinist dit als hij het voorsein 
ziet. In plaats van een terugmelder geef je nu een positie op 
in het veld ‘Rempositie’, naast het veld ‘Voorsein’, om aan te geven vanaf waar alle treinen 
de remming moeten gaan inzetten. De nieuwe snelheid of het stilstaan moet zijn bereikt bij 
de stoppositie. iTrain zal het remprofiel berekenen om gelijkmatig de snelheid te verlagen 
tot de gewenste waarde. 
Bij het gebruik van posities kun je zelfs met één terugmelder werken54. Daarom wordt het 
vrijgeven bij posities standaard gedaan op basis van de berekende positie van de trein in 
het blok. Het vorige blok en de wissels worden vrijgegeven als de afstand die afgelegd is 
in het blok meer is dan de totale lengte van de trein.
NB:! Er is een potentieel gevaar dat een loc te vroeg stopt in een blok vanwege stof of 

ander slecht contact met de rails en nog op een wissel of in een vorig blok staat. 
Het programma denkt dat de loc verder is dan hij feitelijk is en de berekende 
afstand die de loc zou hebben afgelegd in het blok zou vorige blokken en/of wissels 
na een tijdje kunnen vrijgeven. Om posities veilig te kunnen gebruiken, is het wel 
nodig dat er goed en schoon contact is met de rails.
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54 Het voordeel van het werken met meer terugmelders per blok is dat de positie van de trein bij elke melder 
gecorrigeerd zal worden.



Als je meerdere terugmelders per blok gebruikt dan kun je 
besluiten om alleen vrij te geven na het bereiken van een 
echte melder en niet alleen op basis van de berekende 
afgelegde afstand in het blok. In de praktijk betekent dit dat er 
alleen wordt vrijgegeven als er een melder wordt bereikt die een positie heeft die groter is 
dan de totale lengte van de trein. Dit maakt het vrijgeven betrouwbaarder, maar het zal 
ook langer duren voordat het gebeurt. Hoeveel dit scheelt, hangt af van het aantal 
terugmelders in het blok en hun positie daarin.
Het enige probleem is als een trein een gewone stop maakt op een positie verder in het 
blok dan de totale treinlengte, maar dat de laatst geactiveerde terugmelder nog steeds 
niks heeft vrijgegeven, omdat op  dat moment de trein zich nog niet helemaal in het blok 
bevond. In dat geval zal het vrijgeven toch weer op  positie gebeuren, maar altijd met de 
voorwaarde dat alle terugmelders voor de stoppositie gepasseerd moeten zijn.
Om dit geval te voorkomen is het beter om een terugmelder iets voor de stoppositie van 
de meeste treinen te plaatsen. Dit lijkt dan weer op de klassieke situatie met een aparte 
stopmelder.
Tip:! Je zou kunnen overwegen om van de klassieke situatie over te gaan op het gebruik 

van posities met al hun voordelen. Door het gebruik ‘Vrijgave door melder’ zul je 
niet op veiligheid inboeten.!

De berekeningen komen het beste overeen met de werkelijkheid bij locomotieven met 
lastregeling, waarbij de optrek- en afremvertraging op  een minimale waarde staan. In dat 
geval zal de trein steeds op dezelfde plek in het blok stoppen, maar misschien nog niet 
meteen op de opgegeven positie. Zonder een correctie in de berekening zullen de meeste 
locomotieven te laat reageren en daardoor zal de trein verder rijden dan opgegeven is. 
Daarom kun je een ‘Reactievertraging’ per locomotief instellen (op  het tabblad ‘Opties’ van 
de locomotief-eigenschappen). Hoe hoger de waarde, des te eerder de loc zal stoppen. 
Standaard staat de waarde op 200 ms, maar het moet met door proberen bepaald worden 
en zal in de praktijk vaak hoger uitvallen.
Snelheid
De standaardsnelheden in blokken zijn ingesteld bij ‘Wijzig’ -> ‘Instellingen’, maar deze 
kunnen per blok aangepast worden op het tabblad ‘Snelheid’. Eerst moet je bepalen of je 
verschillende snelheden per richting in het blok wilt of gewoon dezelfde snelheden voor 
beide richtingen. In het geval ‘Richtingsafhankelijke snelheden’ aanstaat, zullen er twee 
kolommen verschijnen met aan de linkerkant de snelheid in ‘Richting: Vorige’ en aan de 
rechterkant de snelheid in ‘Richting: Volgende’.
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Nu kun je de snelheid aanpassen door per categorie het vinkje voor de snelheid aan te 
zetten en de waarde te veranderen. Als het vinkje uit staat dan zal de geldende snelheid 
voor dit blok op basis van de standaardsnelheden getoond worden. Door de knop 
‘Standaard’ kunnen alle snelheden voor dit blok weer op de standaardwaarden gezet 
worden.
De verschillende categorieën zijn:
• Maximum - de maximale snelheid in het blok als er verder geen beperkingen worden 

opgelegd door seinen.
• Stoppen verwachten - de maximale snelheid bij het verlaten van het blok als de trein in 

het volgende blok moet stoppen.
• Beperkt - de maximale snelheid als het sein aangeeft dat er een beperking geldt, wat het 

geval is als een wissel in het pad naar het volgende blok op afbuigen staat.
• Rem - de snelheid tot welke een trein afremt als het sein rood is voordat de stopmelder 

bereikt is.
• Rangeren - de maximumsnelheid als alleen rangeren is toegestaan.
NB:! Er kan ook een snelheid per wisselstand worden opgegeven. Als alle wisselstanden 

in het pad naar een volgend blok een gespecificeerde snelheid hebben dan zal het 
minimum hiervan worden gekozen. Als in het pad een wisselstand alleen ‘Beperkt’ 
heeft dan wordt de hier opgegeven snelheid voor ‘Beperkt’ ook gebruikt bij de 
bepaling van de laagste snelheid.

Stations
Een station is een bestemming waar een trein kan stoppen. Het bevat een aantal blokken 
dat bij elkaar hoort. Stations kunnen worden gebruikt in routes die verderop beschreven 
worden.
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Om een station te maken selecteer je meerdere cellen in het schakelbord en dubbelklik je 
op  het element ‘Station’ in de elementenbalk  of je gebruikt de toetsen Shift + ‘S’. 
Dit maakt alleen het element ‘Station’ aan in de tekening. Om het object ‘Station’ 
te maken moet je nog dubbelklikken ergens in het element, zodat je de 
stationseigenschappen kunt bewerken.
Het station heeft een type dat aangeeft wat het doel is van het station en welke soort 

blokken bij het station hoort. De eigenschap ‘Selectie’ wordt gebruikt bij het automatisch 
rijden zonder routes om de volgorde van de te kiezen blokken te bepalen. De opties 
worden besproken in het hoofdstuk ‘Treinroutes’.
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Blokken
De lijst van blokken kan automatisch gevuld worden. In dat 
geval zullen alle blokken worden meegenomen waarvan het 
blokelement (witte blokje) zich in het gemarkeerde 
stationsgebied bevindt en waarvan het type hoort bij het 
stationstype. Bij een ‘Schaduwstation’ hoort het type ‘Station’ 
of ‘Opstelspoor’; bij een station voor ‘Reizigers’ hoort alleen 
het type ‘Station’ en bij een station voor ‘Goederen’ en bij 
‘Loods’ horen alleen het type ‘Opstelspoor’. Het is ook 
mogelijk om deze blokken handmatig aan te passen via het 
invoerveld ‘Blok’ en de knoppen aan de rechterkant.

Elk blok in een station heeft nog extra eigenschappen die het doel in het station aangeven 
en een suggestie geven wanneer een bepaald blok gekozen dient te worden. Sommige 
eigenschappen zijn meteen zichtbaar in de tabel en andere eigenschappen zijn alleen 
zichtbaar onder de tabel als een blok geselecteerd is.
De kolom ‘Spoor’ en het veld ‘Spoornummer’ geven het nummer van het spoor aan. Dit 
spoornummer is optioneel en kan worden gebruikt om aan te geven dat twee blokken die 
in elkaars verlengde liggen, bijvoorbeeld B3A en B3B, behoren tot hetzelfde spoor ‘3’ en 
dat ze dus voor lange treinen samen genomen kunnen worden.
De kolom ‘Wachten’ en het vinkje voor ‘Wachten toegestaan’ geven aan of dit blok bedoeld 
is als bestemming voor een trein om te stoppen en te wachten. Als een blok echter 
bedoeld is als doorrijspoor dan kun je de kolom ‘Door’ of het vinkje achter ‘Doorrijniveau’ 
aanvinken. De kolom ‘Pendel’ is een suggestie dat dit blok is bedoeld voor pendeltreinen, 
en daardoor zullen pendeltreinen bij voorkeur dit blok kiezen.
De kolom ‘Lengte’ en het veld ‘Controleer lengte’ geven aan of de trein in het blok moet 
passen om er te mogen stoppen.
De velden ‘Pendelniveau’ en ‘Doorrijniveau’ zijn direct gerelateerd aan de kolommen 
‘Pendel’ en ‘Door’. Je kunt deze velden selecteren, maar daarnaast kun je ook nog een 
niveau of rangorde instellen, wat aangeeft hoe sterk de voorkeur is. Hoe lager de waarde 
hoe sterker de voorkeur is (dus 1 is eerste keus, 2 is tweede keus). Als meerdere blokken 
bedoeld zijn voor pendeltreinen dan kun je aangeven welke als eerste gebruikt moet 
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worden door voor dit blok de laagste waarde te kiezen. Gelijke waardes zijn ook 
toegestaan, dus als er geen verschil is dan kun je ook overal niveau 1 invullen.
NB:! De opties ‘Spoornummer’, ‘Doorrijniveau’ en ‘Pendelniveau’ zijn bedoeld voor het 

automatisch rijden zonder routes. Bij het rijden volgens een route kun je namelijk 
precies opgeven waar een trein in het station moet stoppen door de blokken op te 
geven.

Treintypes
Een specifiek station kan een bestemming zijn voor bepaalde treinen, maar voor andere 
treinen is het niet een bestemming of alleen soms. Op het tabblad ‘Treintypes’ kun je de 
relatie aangeven tussen een treintype en een station voor treinen die automatisch rijden 
zonder route. 

Je kunt voor elk treintype opgeven of een trein in een station mag wachten en wat de kans 
is dat hij gaat wachten. Als besloten wordt om te wachten dan kun je aangeven wat de 
minimale en maximale tijd is dat er gewacht gaat worden. Elke keer dat de trein in het 
station gaat wachten, wordt deze tijd opnieuw willekeurig gekozen.
Als de trein gaat wachten in het station dan kun je ook opgeven wat de kans is dat hij 
tijdens het wachten van richting gaat veranderen. Door in de kolom ‘Richting’ op het vinkje 
te drukken kun je wisselen tussen 0% en 100% kans. Alleen treinen die van richting 
mogen veranderen, omdat ze óf een locomotief óf een stuurstand aan beide kanten 
hebben, zullen daadwerkelijk hun richting veranderen. Andere treinen zullen dit gewoon 
negeren, tenzij je het vinkje voor ‘Forceer’ aan hebt gezet, want dan zullen alle treinen met 
dit treintype hier mogen keren.
NB:! Als het treintype helemaal niet wordt opgegeven dan zal de trein het station 

vermijden en ook niet proberen er doorheen te rijden.
Opties
Op het tabblad ‘Opties’ staat nog één extra optie ‘Vertrekdrempel’ om het aantal treinen 
dat het station mag verlaten te reguleren. De drempelwaarde geeft het toegestane aantal 
vrije blokken in alle stationsblokken aan. De betreffende stationsblokken zijn bedoeld om 
in te ‘Wachten’ (daarbij zijn de inactieve blokken niet meegerekend).
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Door de waarde ‘1’ te gebruiken, wordt het traditionele schaduwstation gesimuleerd, 
waarbij een trein alleen mag vertrekken als er een andere trein binnenkomt. De enige 
extra voorwaarde is dat er na het binnenkomen in het station geen lege (actieve) blokken 
meer mogen zijn, zodat de vertrekkende trein slechts één leeg blok achterlaat. Een hogere 
waarde N als drempel zal ervoor zorgen dat er meer treinen uit het station mogen 
vertrekken om dan maximaal N lege (actieve) blokken achter te laten.

Alleen treinen die automatisch rijden (met of zonder route) doen mee. Nadat hun normale 
wachttijd in het station voorbij is, zullen ze verder gaan met wachten totdat het station het 
toestaat dat ze vertrekken. In dat geval zal de wachttijd juist oplopen om een onderscheid 
te maken met de normale, aflopende wachttijd in een blok.
Toestanden
Een station kan zich in één van de volgende toestanden bevinden:
• Normaal - aangegeven door een zwarte, onderbroken lijn. Normaal gebruik zoals 

hierboven beschreven is. Je komt weer terug in deze toestand door te dubbelklikken in 
het station.

• Beëindigen - aangegeven door een zwarte, doorgetrokken lijn. Treinen die het station 
aandoen voor een stop  of er al stonden, zullen niet meer vertrekken. Je komt in deze 
toestand door ‘Alt’ ingedrukt te houden en te klikken in het station.

• Doorrijden - aangegeven door een grijze, onderbroken lijn. Treinen zullen dit station niet 
meer kiezen of zullen er doorheen rijden.55  Je komt in deze toestand door ‘Shift’ 
ingedrukt te houden en te klikken in het station.

Boosters
Een booster is een versterker van het railsignaal dat gegenereerd wordt door de digitale 
centrale. Soms heeft een centrale een ingebouwde booster, zodat je meteen kunt 
beginnen zonder externe boosters. Het booster-object in iTrain heeft alleen betrekking op 
externe boosters die individueel aan- en uitgeschakeld kunnen worden en individueel 
veranderingen in hun toestand kunnen doorgeven (zoals kortsluiting of overbelasting). We 
zullen deze booster voortaan intelligente boosters noemen. Als je geen intelligente 
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boosters hebt dan hoef je geen boosters in iTrain aan te maken, omdat ze toch niet 
functioneel zijn.
Om een booster-object aan te maken moet je de naam en het type opgeven. Afhankelijk 

van het type zullen er meer keuzes verschijnen.
µCon-Booster
De µCON-Booster wordt altijd gebruikt in combinatie met een µCon-Manager of LoDi-

Rektor. Je moet het adres van de booster opgeven en de interface van de Manager of 
Rektor. Omdat elke µCON-Booster twee 2,5 A boosters heeft die apart moeten worden 
geadresseerd, kan het adres worden opgegeven als 1.1 voor booster 1A en 1.2 voor 
booster 1B.
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LoDi-Booster
De LoDi-Booster wordt altijd gebruikt in combinatie met een LoDi-Rektor. Je moet het 
adres van de booster opgeven en de interface van de Rektor. Omdat elke LoDi-Booster  
twee 2,3 A boosters heeft die apart moeten worden geadresseerd, kan het adres worden 
opgegeven als 1.1 voor booster 1A en 1.2 voor booster 1B. De huidige LoDi-Boosters 
kunnen ook de temperatuur weergeven.
BiDiB
Een BiDiB-Booster wordt gekozen bij het BiDiB-systeem.

De module kan worden gekozen uit een lijst met beschikbare booster-modules. Deze lijst 
zal elke keer ververst worden als er weer met het BiDiB-systeem verbinding gemaakt 
wordt. De info-knop die staat voor ‘Identify’ zal een LED op  de booster-module laten 
knipperen, maar kan alleen gebruikt worden als er verbinding met het systeem is.
Uhlenbrock Power 4/7
De Uhlenbrock Power 4 en 7 kunnen als intelligente boosters worden gebruikt als ze via 
LocoNet worden aangestuurd en verder goed ingesteld worden. Je moet dan een relais 
aanmaken in iTrain die de booster via een accessoire-adres (LNCV 8 van de Power 4/7) 
aan- en uitschakelen kan. Als er een kortsluiting of andere overbelasting plaatsvindt dan 
zal het relais afgeschakeld worden en daardoor ook de booster. Er is alleen één nadeel 
dat er maar twee in plaats van drie toestanden beschikbaar zijn. Daarom zal afhankelijk 
van het type relais de booster alleen aan en uit (bij een aan/uit-relais) of aan en alarm 
(bij een A/B-relais) tonen.
LDT DB-4
De Littfinski DatenTechnik (LDT) DB-4 kan worden gebruikt als een intelligente booster. 
Daarvoor moet je een aan/uit-relais aanmaken om de booster handmatig te kunnen 
schakelen en een terugmelder om te weten dat de booster in alarmtoestand is 
(overbelasting of kortsluiting). Zowel het relais als de terugmelder moeten gekoppeld 
worden aan de booster. Lees verder de handleiding van de DB-4 voor meer details met 
betrekking tot het instellen van de adressen van het relais en de terugmelder.
Märklin CAN
Zowel de interne booster van de Märklin CS2/CS3 als de Booster 60174/60175 kunnen 
als een intelligente booster worden gebruikt. De ondersteuning voor deze boosters is nog 
een beetje experimenteel, omdat er geen officiële documentatie voor is hoe je dit moet 
maken.

Een booster kan worden gekozen uit een lijst met beschikbare apparaten en deze worden 
hier modules genoemd. Bij het gebruik van meerdere boosters van hetzelfde type kan er 
onderscheid gemaakt worden door middel van het serienummer beginnend met een # dat 
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gelijk is aan de laatste vier cijfers van het serienummer aan de onderkant van het 
apparaat.
Diagnostische grenzen

Bij elke booster kun je opgeven welke diagnostische grootheden beschikbaar zijn en wat 
de grenzen hiervan zijn. Bij de spanning geef je de bovengrens in volt aan die nog veilig 
is. Bij de stroom geef je de maximale stroom in ampère op  die geleverd kan worden. Bij de 
temperatuur geef je de waarde in Celsius op  waarbij het apparaat echt te warm begint te 
worden.
Blokken

Nadat de booster aangemaakt is, moet deze nog aan alle blokken gekoppeld worden die 
door deze booster gevoed worden, in de sectie ‘Blokbesturing‘ op het tabblad ‘Opties’.

In het schakelbord kunnen de booster-elementen drie toestanden hebben: uit, aan en 
alarm. De rode alarmtoestand wordt alleen getoond als de booster een probleem meldt. 
Je kunt handmatig schakelen tussen aan en uit door op het booster-element te klikken.

Als je het booster-element vergroot met Shift +  Alt + pijltjestoetsen, zodat het meerdere 
cellen breed wordt, dan zullen diagnostische waardes aan de rechterkant in kleur te zien 
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zijn. De cel aan de linkerkant zal nog steeds de algemene status laten zien. Je kunt op  het 
hele element klikken om deze status te veranderen.

De status van de booster is in de rand van het blokelement zichtbaar. Als een booster 
uitgeschakeld is dan zal deze grijs zijn, en als deze een probleem (alarm) meldt dan zal 
deze rood knipperen.
Besturing
Bij het uitschakelen van een boostersectie of bij een alarmsituatie in een booster zullen de 
blokken die door deze booster aangestuurd worden niet gereserveerd worden. Bestaande 
reserveringen blijven bestaan, maar de seinen die de boostersectie inleiden zullen meteen 
rood worden, zodat indien mogelijk de treinen nog gestopt worden voor het bereiken van 
deze sectie.

Aspect
Een aspect is een basiselement om tussen 32 toestanden te schakelen. Standaard 
worden de toestanden ‘Aspect 0’ tot en met ‘Aspect 31’ genoemd. Het element in 
het schakelbord toont dan ook de waarde van het aspect. Aspecten kunnen 
worden gebruikt als algemene accessoires, maar de oorspronkelijke bedoeling is 
om deze te gebruiken voor het tonen van getallen op de baan, zoals bij een cijferbak.
NB:! Gebruik alleen een aspect als er geen specifieker accessoire beschikbaar is voor je 

doel.
Tip:! Je kunt de namen van de toestanden in de tabel op het tabblad ‘Toestands-

toewijzing’ aanpassen. Hierdoor is het makkelijker te onthouden wat de betekenis 
van een toestand is indien deze geen getal voorstelt.

Relais
Een relais is een basiselement om tussen twee toestanden te 
schakelen. De toestanden zijn aan en uit of A en B  afhankelijk 
van het type. Een relais wordt gebruikt als er geen specifieker 
accessoire beschikbaar is (zoals Licht, Geluid, Ontkoppelaar 
of Overgang).

Een speciale toepassing voor een relais is de keerlus. Daarbij wordt bij 2-rail de polariteit 
van de railstaven omgedraaid . 
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Licht

Het element licht geeft zowel een simpele lichtschakelaar aan, die het licht aan en uit kan 
zetten, als ook een dimbaar licht waarbij het niveau ingesteld kan worden (als dat door de 
hardware ondersteund wordt). Daarnaast is er ook nog een type ‘Alle kleuren (RGB)’ dat 
alleen met specifieke hardware (die minimaal drie niveau-uitgangen ondersteunt) gebruikt 
kan worden.56

Voor de eerste twee types licht (aan/uit en niveau) kun je één van de vijf kleuren kiezen 
die meestal voor LEDs gebruikt worden om ze in het schakelbord gemakkelijker uit elkaar 
te kunnen halen.

Er is geen toestandstoewijzing voor licht. Voor een aan/uit-lamp kun je naast het adres 
nog aangeven op welke uitgang (Groen of Rood) de lamp aan gaat. Als er met aspecten 
wordt gewerkt dan wordt een standaard-toewijzing, met aspect 0 voor uit en aspect 1 
voor aan, gebruikt. Bij het type ‘Niveau’ geeft het aspect het niveau aan. In alle andere 
gevallen wordt de hardware direct aangestuurd en is het opgeven van een adres of poort 
van een module voldoende.
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Bij het gebruik van niveaus is het zinvol om het element in het schakelbord te vergroten 
om uitgangsniveaus te tonen, die met de muis aangepast kunnen worden. Het type ‘Alle 
kleuren (RGB)’ zal drie niveaus tonen met daartussen de resulterende kleur.

Geluid
Het geluidselement dekt de twee types geluid die in iTrain beschikbaar zijn:
• Bestand - speel een geluidsbestand af via luidsprekers die met de computer 

verbonden zijn.
• Decoder - stuur een decoder aan die zelf een geluid via zijn eigen luidspreker afspeelt.
Beide types zijn totaal verschillend in hoe ze worden aangestuurd, maar kunnen in het 
programma verder op de zelfde manier gebruikt worden.

Bestand
Om een geluid aan te maken dat wordt afgespeeld op de computer moet je een bestand 
kiezen. Gebruik de knop  ‘Vind’ om de browser voor geluidsbestanden te openen om een 
bestand van het type .wav57 te selecteren. De browser bevat een voorvertoning met aan 
de linkerkant informatie over het geluidsbestand (aantal kanalen, sample-frequentie, 
bitdiepte en speelduur) en aan de onderkant de golfvorm.
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Je kunt naar het bestand luisteren door de knoppen ‘Play’ en ‘Stop’ aan de rechterkant te 
gebruiken. Een rode verticale lijn geeft de huidige positie aan. Om een bepaalde stukje te 
vinden kun je op de golfvorm klikken (ook tijdens het afspelen). De bijbehorende tijdsoffset 
wordt links naast de ‘Play’-knop weergegeven.

Als je met geluidsbestanden werkt dan zijn daarnaast nog drie opties beschikbaar:
1. Apparaat - om een geluidsapparaat op je computer te kiezen om het bestand af te 

spelen.
2. Volume - om het volume (in dB) van het geluidsbestand in relatie tot andere bestanden 

aan te passen.
3. Balans - om de balans tussen de twee kanalen aan te geven (geen effect bij mono-

bestanden58).
Decoder
Bij een decoder moet je een adres of een poort van een module selecteren om het externe 
geluidsapparaat aan te sturen. Daarbij kun je ‘Toestandstoewijzing’ gebruiken om precies 
aan te geven welke uitgangen aangestuurd moeten worden, zoals bij de meeste 
accessoires mogelijk is.
Tip:! Ook bij een geluidsbestand is het mogelijk om een adres te selecteren om 

simultaan iets te schakelen tijdens het afspelen van het geluid. Dit kan worden 
gebruikt om een LED of andere indicator mee te schakelen.

Bediening
Het geluidselement in het schakelbord toont een dunne tijdbalk voor de weergave van de 
afgespeelde tijd ten opzichte van de totale tijd. Door op  het element te klikken kun je het 
afspelen beginnen/hervatten of pauzeren en door dubbelklikken stop  je het afspelen. Bij 
het type ‘Decoder’ kan er niet gepauzeerd worden en wordt er altijd gestopt.
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Als het geluidselement van het type ‘Bestand’ is en dit wordt vergroot tot meerdere cellen 
in het schakelbord, dan zullen er niveau-meters getoond worden (twee bij stereo). Deze 
niveau-meters geven het gemiddelde geluidsniveau tijdens het afspelen weer. Als je op de 
tijdbalk klikt dan zal de huidige positie in het geluidsbestand aangepast worden (ook 
tijdens het afspelen).

Ontkoppelaar
De ontkoppelaar is een element om voertuigen (locomotieven en wagons) in een 
trein van elkaar te scheiden. Een ontkoppelaar heeft twee toestanden: actief en 
inactief. Er zijn twee types ontkoppelaars die worden bepaald door hoe ze 
worden aangestuurd door de interface:
• Het type Aan/Uit werkt als een relais, je zet de ontkoppelaar actief of inactief.
• Het type Puls gebruikt slechts één uitgang van een adres in plaats van twee (bij 

adresgebruik ook wel ‘Half’ genoemd). Dit type heeft zijn oorsprong in de Märklin-
ontkoppelaars waarbij deze of aan de uitgang rood of aan groen worden aangesloten.

Het type Aan/Uit heeft bij het automatisch aansturen de voorkeur. Andere ontkoppelaars 
kunnen in dit type worden omgezet door een fysiek relais te gebruiken om tussen de 
toestanden te schakelen, zodat ze niet de schakelstroom gebruiken om ze actief te 
houden.59

Overgang
De overgang is een element om aan te geven dat het spoor een ander type weg kruist. Er 
zijn twee typen overgangen beschikbaar. De eerste is de overweg en de tweede een brug. 
In beide gevallen hebben ze de toestand open en gesloten, maar ze verschillen in hoe ze 
de trein beïnvloeden.
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Normaal gesproken zal een overweg de trein niet al te veel beïnvloeden, maar er alleen 
voor zorgen dat de overweg gesloten is voor auto’s als verwacht wordt dat er een trein 
langskomt.

In het geval van een (beweegbare) brug mag de trein niet passeren zolang de brug open 
is. Daarom toont het water (in blauw) en een rode lijn om aan te geven dat deze lijn niet 
overschreden mag worden.

De overgang is een schakelbordelement zonder rails. De rails moet je er zelf overheen 
tekenen. Daardoor is het mogelijk om ook terugmelder- of blokelementen op  de overgang 
te tekenen. Het is mogelijk om zoveel parallelle sporen te tekenen als je wilt, maar je moet 
wel de overgang opgeven op het tabblad ‘Opties’ van alle blokken die deel uitmaken van 
de overgang om te zorgen dat de overgang ook wordt aangestuurd. Dit gebeurt niet met 
automatisch invullen.
Tip:! Het wordt aanbevolen om de overweg alleen in kortere blokken aan te brengen, 

zodat hij niet te snel dicht gaat of te laat open gaat, want als één van de blokken 
gereserveerd of bezet is, dan zal hij dichtgaan of dicht blijven.
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De lengte geeft aan hoe lang de rails is die over de overgang loopt. Dit wordt nu nog niet 
gebruikt, maar zou in toekomstige versies gebruikt kunnen worden. De andere opties zijn 
dezelfde als bij andere accessoires.

Op het tabblad ‘Opties’ kun je de ‘Toestandsvertraging’ invullen die aangeeft hoe lang het 
duurt voordat je van de ene toestand in de andere komt. In het geval van een overgang 
duurt dit normaal gesproken seconden en zal er een tussentoestand getoond worden om 
aan te geven dat de overgang bezig is om open of dicht te gaan.
Het veld ‘Reserveringslimiet’ is alleen zichtbaar bij een spoorwegovergang. Het geeft het 
aantal reserveringen (voor de trein uit) aan, die ervoor zorgen dat de spoorwegovergang 
dichtgaat. Een aantal van nul betekent dat de spoorwegovergang alleen gesloten wordt 
als het blok met de spoorwegovergang zelf bezet is.
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Draaischijf
De draaischijf is een element om meerdere sporen door middel van 
een draaibare brug te verbinden. Op  deze manier is het mogelijk om 
de locomotief te draaien. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor 
stoomlocomotieven. Op  de ‘elementenbalk’ is de draaischijf maar 
een klein element, maar het is ontworpen om op het schakelbord een 
veel groter element te zijn, waarbij in beide richtingen meerdere 
cellen gebruikt worden. Afhankelijk van het aantal gebruikte 
aansluitingen is het verstandig om 4x4 cellen tot zelfs 12x12 cellen te 
gebruiken, maar er is geen beperking.
De aansluitingen moeten in het midden van een aanliggende cel eindigen. Vergroot de 
draaischijf totdat het er goed uitziet door de draaischijf te selecteren en Shift + Alt + 
pijltjestoetsen te gebruiken. Het is ook mogelijk om de draaischijf in beide richtingen te 
draaien met de ‘R’- en ‘T’-toetsen (tegen de klok in en met de klok mee).
Het draaischijfelement in het schakelbord is niet alleen het accessoire draaischijf, maar 
ook een blok en een bezetmelder. Als je dubbelklikt op  het witte ronde blokelement dan 
kun je de eigenschappen van het bijbehorende blok met als type ‘Draaischijf’ bewerken. 
Als je dubbelklikt op de terugmelder dan kun je hiervan de eigenschappen aanpassen. Als 
je ergens anders drukt dan kun je het accessoire gewoon bewerken.
Decoder
Er zijn verschillende soorten draaischijven, maar het belangrijkste is de manier van 
aansturen door de draaischijfdecoder. De volgende systemen worden ondersteund:
1. Märklin 7687: Voor iTrain is dit een accessoire met 16 opeenvolgende adressen. 

Standaard begint het adresbereik bij 225, maar dat kan veranderd worden. Wanneer 
de draaischijf draait dan is er geen terugkoppeling van de huidige stand van de 
draaischijf; maar het is wel mogelijk om een terugmelder te maken die aangeeft dat de 
eindstand bereikt is.

2. TT-DEC van Littfinski DatenTechnik (LDT): Deze decoder is volledig compatibel met de 
Märklin 7687.

3. DSD van digital-bahn.de: Deze decoder is vergelijkbaar met de TT-DEC maar heeft 
wat kleine aanpassingen in de adrestoewijzing.

4. Helljan 89121: Voor iTrain is dit een accessoire met 24 opeenvolgende adressen met 
dus totaal 48 posities. Er is geen terugkoppeling van de positie van de draaischijf.

5. Fleischmann 6915 Turn-Control: Deze neemt 100 adressen in beslag van adres 
200-299. Er is geen terugkoppeling van de positie van de draaischijf.

6. Digikeijs DR5052: Deze neemt 50 adressen in beslag van adres 200-249. Wanneer de 
draaischijf draait dan is er geen terugkoppeling van de huidige stand van de 
draaischijf,;maar het is wel mogelijk om een terugmelder te maken die aangeeft dat de 
eindstand bereikt is.

7. Rautenhaus SLX 815 of SLX 819: Deze gebruikt één Selectrix-adres dat overeenkomt 
met 8 accessoire-adressen in iTrain. Wanneer de draaischijf draait dan is er geen 
terugkoppeling van de huidige stand van de draaischijf, maar wel dat de eindstand 
bereikt is.

8. DSM PIC van Stärz: Deze decoder is volledig compatibel met het ‘SLX 815’-protocol.
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9. Müt: Deze gebruikt twee Selectrix-adressen (besturing + terugkoppeling) wat 
overeenkomt met 16 accessoire-adressen in iTrain. Er is daardoor directe 
terugkoppeling van de positie van de brug.

10.BiDiB StepControl: Deze BiDiB-module geeft terugkoppeling van de positie van de 
brug, wanneer deze draait.

11.DinaSys-draaischijfbesturing (DTC): Dit is een aparte interface met ingebouwde 
terugmelders voor de positie van de brug op elk moment. Tevens heeft hij ingebouwde 
relais om blokuitgangen inclusief bezetmeldingen te delen. Gebruik als adres 1.

12.Draai15 van Kees Moermans: Dit is een eenvoudige draaischijf-decoder die vier 
opeenvolgende adressen gebruikt (het eerste om te resetten, het twee en derde om de 
positie in te stellen en het vierde om de draairichting op te geven). Wanneer de 
draaischijf draait dan is er geen terugkoppeling van de huidige stand van de draaischijf.

Accessoire
Het accessoire draaischijf is hetgeen fysiek in de baan zit en moet eerst worden ingesteld. 
De eigenschappen in de bovenste helft zijn vergelijkbaar met andere accessoires, maar 
daarnaast moet nog het type van de ‘Decoder’ opgegeven worden. In het geval de 
draaischijf een adresbereik heeft dan moet bij ‘Adres’ alleen het eerste adres worden 
aangegeven.

Nu moet je het aantal mogelijke aansluitingen controleren. De meeste draaischijven die in 
de handel verkrijgbaar zijn, hebben 48 aansluitingen, maar andere waardes worden ook 
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ondersteund. De tabel aan de linkerkant heeft nu het aantal rijen overeenkomend met de 
aansluitingen, in ons geval 48. Nu moet je aangeven welke van de mogelijke aansluitingen 
daadwerkelijk gebruikt worden en in welke richting de loc de brug naar het betreffende 
spoor moet verlaten. Er zijn vier mogelijkheden:
1. Geen - Kies de snelste manier om naar het uitrijspoor te draaien, onafhankelijk van de 

locrichting.
2. Behoud - Behoud de richting van de loc. Dus als je loc aan de ene kant op  de brug is 

gereden, zal hij er aan de andere kant weer afrijden.
3. Vooruit - De locomotief zal de brug altijd in voorwaartse richting verlaten.
4. Achteruit - De locomotief zal de brug altijd in achterwaartse richting verlaten.
In de kolom ‘Terugmelder’ kunnen terugmelders worden toegevoegd om, als deze draait,  
de stand van de brug door te geven, maar dit is optioneel en wordt normaal gesproken 
niet gebruikt.
Andere instellingen kunnen worden gedaan via het tabblad ‘Opties’,

De ‘Stapvertraging’ wordt gebruikt om het draaien van de brug te simuleren als er geen 
terugkoppeling van de huidige stand van de draaischijf is of als de interface die de 
draaischijf bestuurt offline is. In dat geval geeft de computer een opdracht en de draaischijf 
begint te draaien, maar het programma wordt niet geïnformeerd waar de brug tijdens het 
draaien is. Om te weten wanneer de eindbestemming bereikt is en om de beweging van 
de draaischijf in het schakelbord te simuleren, moet je weten hoe lang het duurt; 
aangenomen wordt dat de draaisnelheid constant is. Door de schijf 180˚ te draaien en te 
meten hoe lang het duurt, kun je berekenen wat de ‘Stapvertraging’ is.
Als de draaischijfdecoder geprogrammeerd kan worden, zodat alleen de aangesloten 
afritten bereikt kunnen worden, dan zal de optie ‘Geprogrammeerd’ beschikbaar zijn. De 
voorkeur heeft een niet geprogrammeerde decoder, maar als je de draaischijf 
geprogrammeerd hebt dan moet je het vinkje aanzetten bij ‘Geprogrammeerd’ om te 
zorgen dat de draaischijf in iTrain goed werkt.
Als de decoder een uitgang heeft die aangeeft dat de eindtoestand bereikt is dan maak je 
hiervoor een losse terugmelder aan in iTrain en selecteer je deze in het veld 
‘Eindstandterugmelder’. Nu zal nog wel de beweging gesimuleerd worden, maar de laatste 
stand zal alleen aangegeven worden als de bezetmelder geactiveerd wordt, zodat 
voorkomen wordt dat de locomotief te vroeg van de brug rijdt. 
NB: ! Deze ‘Eindstandterugmelder’ is een andere dan de bezetmelder die dient om aan te 

geven dat het spoor bezet is. Deze laatste wordt aan het blok gekoppeld.
Terugmelder
De brug van de draaischijf kan ook als bezetmelder gebruikt worden, zodat de loc 
gedetecteerd kan worden. Ook is het nodig om de loc te kunnen volgen en te kunnen 
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stoppen op  de brug. Je kunt een terugmelder aanmaken door dubbel te klikken op het 
terugmelder-symbool in het draaischijfelement. Daarbij kun je eventueel dezelfde naam 
gebruiken als bij het accessoire.
Blok
Naast een accessoire is de draaischijf ook een klein blok dat slechts één loc kan bevatten. 

Om dit blok te bewerken dubbelklik je binnen de draaischijf op het bloksymbool. Het type 
wordt al op ‘Draaischijf’ gezet. Omdat de draaischijf draaibaar is, is er geen verschil tussen 
de twee richtingstabbladen en moeten ze hetzelfde worden ingevuld. De gemakkelijkste 
manier is om de knop ‘Vul automatisch’ te gebruiken. Dit garandeert de juiste 
blokverbindingen en terugmelderinstellingen. Voor de rest is het gewoon een blok met één 
terugmelder. Bij het gebruiken van posities wordt de loc automatisch in het midden van de 
brug gestopt als ‘Stoppositie’ op 0 staat.
Bedienen
De brug op de draaischijf heeft twee kanten. De kant met het huisje (getekend als een 
extra rechthoek) wordt ‘Volgende’ genoemd en de ander kant ‘Vorige’, net als bij blokken. 
Om de brug met de muis naar een bepaalde positie te draaien, moet je op een 
spooraansluiting (buiten de binnencirkel) drukken. Nu zal de kant ‘Volgende’ via de kortste 
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weg naar die positie draaien. Om de ‘Vorige’ kant naar dezelfde positie te draaien houd je 
bij het klikken ook de ‘Shift’-toets ingedrukt.
Binnen het draaischijfelement reageren de terugmelder en het blok net als elk ander 
terugmelder- of blokelement.

Rolbrug
De rolbrug is een element om meerdere sporen door middel van 
een verschuifbare brug te verbinden. Dit betekent dat de 
aangesloten sporen altijd uitkomen op dezelfde kant van de brug.
Op de ‘elementenbalk’ is de rolbrug maar een klein element, maar 
het is ontworpen om op  het schakelbord een veel groter element 
te zijn, waarbij in beide richtingen meerdere cellen gebruikt 
worden. Afhankelijk van het aantal aan beide kanten gebruikte 
aansluitingen wordt het aangeraden om minimaal 5x5 cellen te 
gebruiken, bijvoorbeeld bij de Märklin 7294.
De hoogte moet in ieder geval overeenkomen met het maximum aantal aansluitingen per 
kant. Vergroot de rolbrug totdat het er goed uitziet door de rolbrug te selecteren en Shift + 
Alt + pijltjestoetsen te gebruiken. Het is ook mogelijk om de hele rolbrug in beide richtingen 
te draaien met de ‘R’ en ‘T’ toetsen (tegen de klok in en met de klok mee).
Het rolbrugelement in het schakelbord is niet alleen het accessoire rolbrug, maar ook een 
blok en een bezetmelder. Als je op  het witte blokelement in het midden dubbelklikt dan kun 
dan je de eigenschappen van het bijbehorende blok met als type ‘Rolbrug’ bewerken. Als 
je dubbelklikt op de terugmelder dan kun je hiervan de eigenschappen aanpassen. Als je 
ergens anders klikt dan kun je het accessoire gewoon bewerken.
Accessoire
Het accessoire rolbrug is gewoon hetgeen fysiek in de baan zit en moet eerst worden 
ingesteld. De eigenschappen in de bovenste helft zijn vergelijkbaar met andere 
accessoires. Het is belangrijk om eerst de ‘Decoder’ te kiezen.
• Geen decoder - Geen specifieke decoder, maar er wordt gebruik gemaakt van een 

algemene decoder met continue uitgangen, zoals bijvoorbeeld een k84. Er zijn twee 
adressen nodig: Eén om te schakelen tussen de richting van de brug en een andere om 
de motor te activeren, zodat de brug gaat bewegen. Als de laatste wordt uitgeschakeld 
dan zal de brug nog verder bewegen tot de volgende aansluiting. In dit geval kun je de 
terugmelders60 in de kolom ‘Terugmelder’ op  het tabblad ‘Aansluitingen’ invullen, zodat 
iTrain de motor kan afschakelen als de bestemming bereikt is.

• Standaard-decoder - Een decoder gebaseerd op  adressen, waarbij de decoder ervoor 
zorgt dat de brug op de gewenste eindpositie stopt. Het eerste adres heeft twee 
uitgangen (rood en groen) voor de eerste twee afritten. De volgende adressen zijn er 
dan voor de volgende afritten.

• Rautenhaus SLX 819 - Een decoder voor de Selectrix-bus in combinatie met een 
stappenmotor, waarbij hetzelfde protocol wordt gebruikt als bij de draaischijf-decoder.
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Daarna moet het aantal aansluitingen of beter gezegd posities van de brug ingevuld 
worden. In het geval van de Märklin 7294 is dat 5 aansluitingen per kant, maar eentje is 
verbonden met twee kanten tegelijk dus totaal zijn er 9 posities van de brug. Bij elke 
positie in de tabel moet er aangegeven worden aan welke kant hij aansluitingen heeft. 
Afhankelijk van de gekozen decoder moet je de terugmelders opgeven die aangeven dat 
een bepaalde afrit bereikt is. In de positie met het huisje (getekend als een rechthoek) op 
de brug onderaan, is de linkerkant de ‘Vorige’ kant en de rechterkant de ‘Volgende’ kant. 
Terugmelder
De brug van de rolbrug kan ook als bezetmelder gebruikt worden, zodat de loc 
gedetecteerd kan worden. Ook is het nodig om de loc te kunnen volgen en stoppen op  de 
brug. Je kunt een terugmelder aanmaken door dubbel te klikken op  het terugmelder-
symbool in het rolbrugelement. Daarbij kun je eventueel dezelfde naam gebruiken als bij 
het accessoire.
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Blok
Naast een accessoire is de rolbrug ook een klein blok dat slechts één loc kan bevatten. 

Om dit blok te bewerken dubbelklik je op  het bloksymbool binnen de rolbrug. Het type 
wordt al op ‘Rolbrug’ gezet. Voor de rest is het de gemakkelijkste manier om gewoon de 
knop ‘Vul automatisch’ te gebruiken. Dit garandeert de juiste blokverbindingen en 
terugmelder-instellingen. Voor de rest is het gewoon een blok met één terugmelder. Bij het 
gebruiken van posities wordt de loc automatisch in het midden van de brug gestopt als 
‘Stoppositie’ op 0 staat.
Bedienen
De brug op de rolbrug heeft twee kanten en je kunt op een aansluiting aan een kant 
klikken om de brug hier naar toe te laten bewegen. De terugmelder en het blok gedragen 
zich net als elk ander terugmelder- of blokelement.
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Treinenmagazijn
Een treinenmagazijn is een element om meerdere sporen die 
kunnen bewegen, aan beiden kanten te verbinden met een 
vast spoor. Het is min of meer het tegenovergestelde van 
een rolbrug waarbij slechts één spoor beweegt. Het verschil 
met de rolbrug is dat een treinenmagazijn alleen een 
accessoire is, omdat je de bewegende sporen met blokken 
en terugmelders in het doorzichtige gedeelte kunt tekenen.
Op de ‘elementenbalk’ is het treinenmagazijn maar een klein 
element, maar het is ontworpen om op  het schakelbord een 
veel groter element te zijn, waarbij in beide richtingen 
meerdere cellen gebruikt worden. Er moet wel genoeg ruimte 
zijn om er blokken in te kunnen tekenen, dus een minimum breedte van zes cellen wordt 
aanbevolen (4 voor het blok zelf).
Accessoire
De eigenschappen in de bovenste helft zijn vergelijkbaar met andere accessoires.

Er worden op dit moment twee soorten decoders ondersteund:
• Standaard-decoder - Een decoder gebaseerd op  adressen, waarbij de decoder ervoor 

zorgt dat er wordt gestopt op de gewenste eindpositie. Het eerste adres heeft twee 
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uitgangen (rood en groen) voor de eerste twee afritten. De volgende adressen zijn er 
dan voor de volgende afritten.

• Rautenhaus SLX 819 - Een decoder voor de Selectrix-bus in combinatie met een 
stappenmotor, waarbij hetzelfde protocol wordt gebruikt als bij de draaischijf-decoder.

• Müt Loklift - Een speciale decoder voor een Loclift voor de Selectrix-bus met actuele 
positiemelding.

Op het tabblad ‘Aansluitingen’ geef je onder ‘Mogelijke aansluitingen’ aan hoeveel sporen 
er zijn. In de tabel kun je optioneel per spoor een terugmelder opgeven om aan te geven 
dat de huidige positie bereikt is.

Als je een ‘Algemene decoder’ gebruikt dan kun je een ‘Eindstandterugmelder’ invoeren 
op  het tabblad ‘Opties’, zodat bekend is wanneer de eindpositie bereikt is. Een melding 
dat de motor gestopt is, is dan voldoende.

Om een treinenmagazijn te besturen moet je binnen het element op  de positie klikken 
waar deze naar toe moet en dan zal hij beginnen te bewegen.

Tip:! Een treinenmagazijn kan worden gebruikt voor een loc- of treinlift. Bij een lift is het 
gebruikelijk om meerdere sporen naast elkaar te hebben. Dit kan worden bereikt 
door meerdere treinenmagazijn-elementen onder elkaar te tekenen, maar ze 
dezelfde onderliggende treinenmagazijn-accessoire toe te wijzen via het tabblad 
‘Bordonderdeel’.

iTrain 5.0 - Handleiding

145 van 234



Modelklok
Er is een algemene klok in iTrain aanwezig die ingesteld kan worden 
via de algemene instellingen. Je kunt deze zogenaamde modelklok 
ook op  het schakelbord plaatsen. Het wordt aangeraden om minstens 
3x3 cellen te gebruiken om hem goed te laten uitkomen. De 
seconden worden alleen getoond als ze niet te snel veranderen, dus 
als de factor minder dan 20 is.
Dubbelklikken op  de klok zet de tijd op de huidige tijd. Als je naast het 
dubbelklikken ook Shift ingedrukt houdt dan wordt de starttijd 
ingesteld.

Verwijderen van schakelbordelementen
Bij het verwijderen van een element van het schakelbord dat een koppeling heeft met een 
object (zoals een wissel, terugmelder, enz.), wordt alleen het visuele element verwijderd 
en niet het onderliggende object. Dus als je (per ongeluk) een wisselelement verwijdert en 
daarna weer een nieuw wisselelement toevoegt dan kun je het wisselobject gewoon weer 
kiezen via het selectieveld op het eerste tabblad. Het is onverstandig om weer een nieuwe 
te maken, omdat er dan twee objecten zijn.
Om ook echt het object te verwijderen, moet je het in het ‘Overzicht’ aan de linkerkant 
verwijderen. In het algemeen is het altijd beter om een object opnieuw te gebruiken en 
eventueel te veranderen dan om het weg te gooien en een nieuwe te maken, omdat alle 
verwijzingen naar het element vanuit andere objecten dan verloren gaan.

Dubbel gebruiken van objecten
Vanwege de scheiding tussen objecten en de schakelbordelementen is het mogelijk om 
meerdere schakelbordelementen met hetzelfde object te hebben, bijvoorbeeld door een 
seinobject zowel aan een hoofdsein als aan een voorsein toe te kennen of door een 
lichtobject (relaisobject) aan meerdere elementen op een perron toe te kennen.

Een snelle manier om een object dat al aan een schakelbordelement is toegekend aan 
een ander schakelbordelement toe te kennen, is door te beginnen met slepen vanaf een 
element, terwijl je de ‘Control’-toets of ‘Alt’-toets ingedrukt houdt, en het laat vallen op een 
ander element.
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Toevoegen en aanpassen van tabbladen
Tijdens het bewerken van het schakelbord is het 
mogelijk om extra tabbladen toe te voegen of om 
bestaande tabbladen een andere naam te geven, door 
het snelmenu van de tabbladen te gebruiken. De 
menukeuze werkt altijd op het geselecteerd tabblad. 
Dus ‘Voeg in’ voegt een nieuw tabblad in vóór de 
huidige, maar ‘Voeg toe’ voegt een nieuw tabblad toe 
na de laatste. Indien je later de volgorde van de 
tabbladen wilt veranderen dan kun je ‘Naar links’ en 
‘Naar rechts’ gebruiken om het huidige tabblad te 
verplaatsen.
Als er meerdere tabbladen worden gebruikt dan kunnen 
dezelfde accessoires, terugmelders, enz. op  verschillende tabbladen gebruikt worden. Het 
is dan van belang om ze maar één keer te definiëren en ze daarna te koppelen aan de 
verschillende schakelbord-elementen op de verschillende tabbladen.
Tip:! Bij het verdelen van de baan over meerdere tabbladen zit er vaak wat overlap in. 

Het is mogelijk om ‘Kopieer’ te gebruiken op het ene tabblad en ‘Plak’ op het andere 
tabblad om zo gedeelten te dupliceren. In dat geval worden de visuele elementen 
gekopieerd, maar de verwijzingen zijn in beide elementen naar hetzelfde object.

Linken van schakelbord-elementen
Tijdens het schematisch tekenen van je baan in iTrain is het soms nodig dat een spoor op 
een andere plek of zelfs op een ander tabblad verdergaat zonder dat er een lijn 
tussen zit. In dat geval wordt het aangeraden om twee ‘Link’-elementen (aan beide 
zijden van de onderbreking) te gebruiken om aan te geven dat het spoor ergens 
anders verder gaat. Beide link-elementen moeten aan hetzelfde blok worden 
toegekend, dus de scheiding moet altijd in een blok zitten.

In het geval het blok op een ander tabblad verdergaat, wordt het sterk aangeraden om in 
ieder geval het blokelement naar de andere zijde te kopiëren (en de richtingspunten te 
controleren of ook de pijl toe te voegen). Zet alle andere elementen in het blok (seinen, 
terugmelders, pijl) in ieder geval aan één zijde van de onderbreking, zodat ‘Vul 
automatisch’ goed werkt op  één tabblad, op de blokkoppeling aan de kant met het link-
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element na. Deze blokkoppeling kan weer automatisch worden gevuld met de knop 
‘Koppelen’ bovenaan het andere tabblad.
Tip:! Als je meerdere tabbladen gebruikt om je baanplan op te delen dan kun je 

dubbelklikken op het ‘Link’-element om direct naar het juiste tabblad te springen 
met de andere zijde van het blok.
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Reserveringen
Op een digitaal gestuurde modelbaan (behalve bij blokgestuurde systemen) kun je treinen 
overal laten rijden via handmatige bediening. De computer voegt blokbeveiliging toe en 
zorgt ervoor dat als je een blok inrijdt, het blok daarna wordt beveiligd door seinen, zodat 
er geen andere trein hetzelfde blok in kan. Maar wat nu als twee treinen allebei 
tegelijkertijd een blok binnen willen rijden van twee verschillende kanten? Daarvoor 
hebben we reserveringen nodig. Een reservering reserveert een blok voor een trein en 
daardoor zal voor andere treinen het blok worden beschouwd alsof er al een andere trein 
in staat, en ze zullen er niet in mogen. In het schakelbord wordt een reservering 
aangegeven door een geel/oranje lijn, met de naam van de trein in het blokelement in 
grijs.

Hetzelfde principe geldt voor reserveringen van wissels die de blokken verbinden. Als een 
trein in het ene blok zit en het volgende blok reserveert dan zullen ook de tussenliggende 
wissels gereserveerd worden. Je kunt zien dat een wissel gereserveerd is door het ‘slotje’ 
op  het wisselelement en de reserveringskleur (geel/oranje). Een wisselreservering 
voorkomt dat anderen de stand van de wissel kunnen veranderen totdat de wissel weer 
wordt vrijgegeven. Als een blokelement een blauwe rand heeft, geeft dat aan dat dit blok 
verantwoordelijk is voor het vrijgeven van de wisselstraat.
Reserveringen voor blokken en de noodzakelijke wissels kunnen handmatig of 
automatisch gedaan worden. Als er via voorgedefinieerde routes wordt gereden 
(behandeld in het volgende hoofdstuk) dan zal de computer automatisch de benodigde 
reserveringen maken. Er zijn drie manieren om reserveringen handmatig te maken:
• Gebaseerd op  het huidige blok: Als je de ‘Command’-toets ingedrukt houdt en je klikt op 

een blokelement in het schakelbord met een trein erin, dan zal het proberen het 
volgende blok voor de trein te reserveren, daarbij gewoon de wissels volgend zoals ze 
staan.

• Gebaseerd op  het te reserveren blok: Als je de ‘Command’-toets ingedrukt houdt en je 
klikt op een blokelement zonder trein, dan zal het proberen dit blok te reserveren voor 
een trein die dit blok nadert. Als het blok van beide kanten benaderd wordt dan zal het 
het blok reserveren voor een trein die nadert vanaf de ‘Vorige’ kant, omdat dit de 
aanbevolen richting is. Naderen in dit geval betekent dat een buurblok bezet of 
gereserveerd is door een trein in de richting van dit blok.
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• Gebaseerd op beide: Als je een trein sleept vanaf een blokelement 
naar een ander blokelement en daarop  laat vallen verschijnt er een 
popup-menu. Als je vervolgens ‘Reserveren’ kiest, dan zal het blok 
gereserveerd worden waarop  je de trein liet vallen en alle blokken 
daartussen via het kortste pad dat voor deze trein mogelijk is.

De laatste methode is de meeste veilige, omdat je het begin en 
eindblok precies aangeeft. De andere twee kunnen makkelijker en 
sneller zijn voor reserveringen waar het meteen duidelijk is wat de 
bedoeling is, zoals wanneer er geen wissels tussen de blokken zitten. Kijk ook eens naar 
Appendix A voor enkele toetscombinaties voor handmatig reserveren.
NB:! Zorg er wel voor dat de trein de juiste richting opgaat voordat je een reservering 

maakt, anders lukt de reservering niet. Je kunt dit makkelijk nagaan door naar het 
pijlelement te kijken in het blok van de trein. Het moet in de richting van het te 
reserveren blok staan.

Soms moeten reserveringen weer ongedaan gemaakt worden. Door de ‘Shift’-toets en de 
‘Command’-toets ingedrukt te houden en op  een trein in een blokelement te klikken zal de 
reservering aan kop verwijderd worden (dus niet noodzakelijk diegene waar op geklikt 
werd). Je kunt dit herhalen totdat alle reserveringen verwijderd zijn.
N.B.! Als de trein op handmatig staat dan zullen rangeer-

reserveringen met een andere groen/blauwe kleur worden 
gemaakt, waarbij ook de bijbehorende seinstanden voor 
rangeren worden gebruikt.

Vrijgeefblokken

Een trein bevindt zich normaal in één blok en we noemen dit het ‘controleblok’. Dit blok is 
roodgekleurd en de naam van de trein staat in zwarte letters in het blokelement. Soms 
staat de staart van de trein nog in een ander blok of zelfs in meerdere andere blokken. 
Deze blokken worden de ‘vrijgeefblokken’ genoemd, omdat ze normaal gesproken snel 
moeten worden vrijgegeven als de trein helemaal in het ‘controleblok’ staat. Ze zijn ook 
roodgekleurd, maar de naam van de trein staat in grijze letters. Als de richting van de trein 
verandert, zal het laatste ‘vrijgeefblok’ het nieuwe ‘controleblok’ worden en het vorige 
‘controleblock’ zal een ‘vrijgeefblok’ worden.
Wanneer je een bestaande trein langer maakt, kan het gebeuren dat de trein daardoor een 
extra blok bezet. Om dit handmatig aan te geven in het schakelbord kun je de ‘Command’-
toets en de ‘Alt’-toets ingedrukt houden en dan klikken op een blokelement om dat blok 
toe te voegen als ‘vrijgeefblok’. Hierdoor voorkom je dat andere treinen dit blok gebruiken. 
Door de ‘Shift’-toets, ‘Command’-toets en de ‘Alt’-toets ingedrukt te houden en op een 
blokelement te klikken, verwijder je een ‘Vrijgeefblok’.

Trein verwijderen uit een blok
We hebben gezien hoe je de blokken die aan een trein gekoppeld zijn, kunt uitbreiden 
door gereserveerde blokken en ‘vrijgeefblokken’ toe te voegen en hoe je deze weer kunt 
verwijderen. Er is nog een methode om een trein uit een blok te verwijderen, namelijk door 
de ‘Shift’-toets ingedrukt te houden en op  een blokelement te klikken. Dit zal niet 
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noodzakelijkerwijs de trein verwijderen uit het blok waarop geklikt werd, maar het zal eerst 
de reserveringen verwijderen van kop  tot aan het ‘controleblok’ en daarna de 
‘vrijgeefblokken’ van de staart terug naar het ‘controleblok’ en uiteindelijk zal het de trein 
verwijderen uit het ‘controleblok’. Dus door herhaaldelijk met de ‘Shift’-toets ingedrukt te 
klikken op het ‘controleblok’ zal je de trein van het schakelbord verwijderen.

Trein plaatsen op het schakelbord
Als een trein op de baan gezet wordt of opgepakt wordt van de baan 
en ergens anders wordt neergezet, dan moet je dat ook op het 
schakelbord aangeven. Om een trein ergens op het schakelbord te 
plaatsen, sleep  je een trein (vanaf de treinbesturing, het 
treinenoverzicht of vanaf een blokelement in het schakelbord), en laat 
je die op  het gewenste blokelement vallen. Normaal gesproken 
verschijnt dan een popup-menu en moet je ‘Neerzetten’ kiezen. Indien 
de trein nog niet op het schakelbord staat, of je de ‘Alt’-toets of 
‘Control’-toets ingedrukt houdt, dan zal het popup-menu niet 
verschijnen.

Context popup-menu
De vrijgave-acties voor gereserveerde blokken en ‘vrijgeefblokken’ kunnen ook via een 
snelmenu van het blokelement gedaan worden, zonder extra toetsen in te drukken. Dit 
snelmenu kan worden getoond door de (linker-)muistoets in te drukken boven het 
blokelement en te wachten totdat het verschijnt.

‘Kop van reserveringen’ betekent dat alle gereserveerde blokken voorbij dit blok (dus 
verder van de trein) vrijgegeven worden en dat dit blok de kop  wordt. Hetzelfde kan 
worden bereikt zonder snelmenu door de ‘Shift’- en ‘Command’-toets ingedrukt te houden 
en te dubbelklikken op een blokelement.
‘Staart van vrijgave’ betekent dat alle ‘vrijgeefblokken’ achter dit blok (dus verder van de 
trein) worden vrijgegeven en dat dit blok de staart wordt. Hetzelfde kan worden bereikt 
zonder snelmenu door de ‘Shift’-, ‘Alt’- en ‘Command’-toets ingedrukt te houden en te 
dubbelklikken op een blokelement.
Als er geen ‘vrijgeefblokken’ meer zijn, maar nog wel gereserveerde wissels of andere 
accessoires die onderdeel zijn van de wisselstraat, dan zal de keuze ‘Geef wisselstraat 
vrij’ beschikbaar zijn om de wisselstraat vrij te geven. Gebruik dit alleen als je er zeker van 
bent dat er niet meer een gedeelte van een trein op de gereserveerde wisselstraat staat. 
Dit kan ook worden bereikt zonder snelmenu door de ‘Alt’-toets ingedrukt te houden en te 
klikken op een blokelement.
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Het altijd beschikbare laatste onderdeel ‘Maak blok inactief/actief’ maakt het blok inactief 
(donkergrijze lijn) of weer actief afhankelijk van de huidige situatie. Dit kan ook worden 
bereikt zonder snelmenu door de ‘Alt’-toets ingedrukt te houden en te klikken op een 
blokelement, maar dat werkt alleen als er geen wisselstraat vrijgegeven kan worden.
Tip:! De onderdelen in het snelmenu hebben wat extra tussenruimte, zodat je ze 

eenvoudig met je vinger kan kiezen op een aanraakscherm (touchscreen).
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Treinroutes61

Het bloksysteem zorgt voor een standaardbeveiliging door ervoor te zorgen dat er geen 
twee treinen in een blok komen. Routes maken het mogelijk om vanzelf een pad te volgen 
over de baan, gebruikmakend van het bloksysteem. Routes kunnen op  zichzelf bestaan 
en worden toegekend aan één of meerdere treinen. Om een route aan te maken of te 
bewerken ga je naar menu ‘Wijzig’ -> ‘Treinroutes’ of je drukt op ‘Shift’ + ‘Command’ + F4.

Routes zijn in essentie een lijst van te volgen blokken en/of stations. Het is niet nodig om 
alle blokken op  te geven waar de trein langs komt, omdat iTrain het kortste pad kan 
berekenen naar het volgende blok of station, maar in ieder geval moeten alle haltes 
opgegeven worden. Door meer blokken op te geven tussen de haltes zal het te volgen pad 
eenduidiger zijn, maar zullen alternatieve routes beperkt worden, omdat alle blokken die 
opgegeven worden ook gepasseerd moeten worden.
In de meeste gevallen wordt een route zo gemaakt dat hij herhaalbaar is. In dat geval 
moet je ervoor zorgen dat het laatste blok ook eerder in de lijst voorkomt (bij voorkeur aan 
het begin) zodat de route weer opgepakt kan worden vanaf een eerder punt. Dus als een 
route gaat van blok of station A naar B naar C  en terug dan is de volgorde van blokken of 
stations in de route A, B, C, B, A. In een ovaal baantje met vier blokken zal de route A, B, 
C, D, A worden. In deze gevallen is het raadzaam om de route te beginnen en te eindigen 
in een stationsblok waar het ook logisch is om een route te beginnen en te eindigen.
In het tabblad ‘Onderdelen’ kun je op de knop ‘Voeg toe’ (aan het eind toevoegen) of ‘Voeg 
in’ (voor het geselecteerde element toevoegen) drukken om een onderdeel aan de lijst toe 
te voegen. Alles wat onder deze tabel staat is van toepassing op  het geselecteerde 
onderdeel in deze tabel. Elke regel in de bovenste tabel toont de naam en de omschrijving 
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van het blok of station van het onderdeel in de lijst. De symbolen links van de naam geven 
aan dat er speciale dingen gebeuren bij dit blok zoals hieronder beschreven.

Wachten
Het is mogelijk om te wachten in elk blok langs de route waarin gestopt kan worden. Een 
ingestelde wachttijd bij een blok voorkomt dat er verder dan dit blok gereserveerd wordt, 
totdat de wachttijd over is. 

Ten eerste moet je aangeven wat de kans is dat er gewacht gaat worden. Een waarde van 
0% betekent geen wachttijd en een waarde van 100% betekent altijd wachten. Als de 
waarde ertussen in zit, zal tijdens het uitvoeren van de route bepaald worden of de trein 
gaat wachten. Gebruik dit alleen voor tussenstops in de route, zodat iTrain altijd een plek 
kan vinden waar zeker gestopt gaat worden.
Als de trein besluit te wachten dan zal het een wachttijd bepalen die gelijk of groter is dan 
het opgegeven minimum en gelijk of kleiner dan het opgegeven maximum. Voor een vaste 
wachttijd moet je dus twee keer dezelfde waarde opgeven.
In het veld ‘Positie’ kun je opgeven waar in het blok gewacht moet worden:62

1. Normaal - dit is, afhankelijk van een gedefinieerd perron en het treintype, langs het 
perron of aan het einde van het blok op de stoppositie

2. Begin - altijd aan het begin van het blok (op de stoppositie in de andere richting)
3. Einde - altijd aan het einde van het blok op de stoppositie 
Indien er een wachttijd gespecificeerd is, zal er een kloksymbool verschijnen in de 
tweede kolom van de tabel.
NB:! Het heeft geen zin om een wachttijd toe te kennen aan het eerste onderdeel in 

de route, want dat bevat alleen blokken van waaruit gestart kan worden. Het is wel 
nuttig om een 100% wachttijd toe te kennen aan het laatste onderdeel in de route, 
want dat geeft de tijd aan die gewacht wordt totdat een route weer herhaald of 
beëindigd wordt.

Blokken
Elk onderdeel in de route verwijst naar een enkel blok, meerdere blokken of een station:
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• Blok - Je hoeft alleen een blok te kiezen en de richting waarheen de trein moet rijden als 
hij het blok binnenrijdt.

• Blokken - Je kunt een lijst van blokken maken. Normaal gesproken zijn dit parallelle 
blokken, maar dat hoeft niet. Het is toegestaan om twee blokken op verschillende 
locaties te kiezen om de route minder voorspelbaar te maken. Je kunt ook per blok de 
richting kiezen waarheen de trein moet rijden als hij het blok binnenkomt.

• Station - Je moet een station kiezen, wat eigenlijk een lijst van blokken is. Daarna 
worden de blokken die op het moment bij het station horen getoond, maar deze lijst kan 
nu niet worden veranderd en wordt ook niet in de route bewaard. Als de blokken in het 
station veranderen zal de route deze vanzelf meenemen.

De optie ‘Strikt’ aan de rechterkant geeft aan dat de geselecteerde blokken meteen na het 
vorige opgegeven blok moeten worden aangedaan zonder dat er andere blokken tussen 
mogen zitten. Dit is handig als de routezoeker te slim is en een alternatief pad vindt dat 
moet worden uitgesloten. Dit wordt aangegeven door een pijl naar rechts (‘→’) in de vierde 
kolom van de tabel.
De laatste twee keuzemogelijkheden (Blokken en Station) maken de route dynamischer, 
doordat een blok uit een lijst gekozen wordt. Dit wordt aangegeven door een ‘+’ in de vijfde 
kolom van de tabel.
Markeringen
Markeringen zijn bedoeld om aan te geven welke 
gedeeltes van een route herhaald moeten worden 
als er een herhaling is opgegeven. Bij geen 
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markeringen wordt gewoon alles herhaald, dus bij eenvoudige routes zijn ze niet nodig.
Om ‘Start’ en ‘Einde’ markers toe te voegen aan de route, 
selecteer je een blok in de tabel en daarna kies je de gewenste 
markering. De symbolen zullen in de eerste kolom van de tabel 
verschijnen. Het aantal herhalingen kan op het tabblad ‘Opties’ 
worden gezet en wordt verderop beschreven.
Tip:! Markeringen kunnen worden gebruikt om een trein eerst 

van een opstelspoor klaar te zetten op een stationsspoor, 
dan een aantal keren dezelfde route te rijden, en vervolgens het weer terug te 
zetten op een opstelspoor.

Kritisch blok
Elk onderdeel in de route zonder wachttijd kan aangemerkt worden als 
‘Kritisch’. Het betekent dat als een blok in dit onderdeel gereserveerd 
wordt het volgende blok ook gereserveerd moet worden. Als dat niet 
mogelijk is, dan zal het blok niet gereserveerd worden. Kritische 
onderdelen krijgen een uitroepteken (‘!’) in de tweede of vierde kolom van de tabel.
NB:! Dit is dezelfde functionaliteit die ook aanwezig is op de richtings-tabbladen van de 

blokeigenschappen, maar nu kan het per route aangegeven worden. Gebruik de 
optie ‘Kritisch’ spaarzaam om deadlock te voorkomen, wat tot gevolg heeft dat niks 
meer kan vertrekken.

Tip:! Bij routes voor goederentreinen kunnen de stationsblokken in de route aangemerkt 
worden als ‘Kritisch’, zodat de kans op stoppen in het station nihil is, omdat het volgende 
blok al gereserveerd is of de trein voor het station wacht.
Selectie
Als uit meerdere blokken gekozen kan worden dan moet je 
opgeven volgens welke criteria dat moet gebeuren. Dit kan 
worden gekozen in het veld ‘Selectie’. De mogelijkheden zijn:
• ‘Op volgorde’ betekent dat het eerste blok uit de lijst met 

blokken gekozen wordt, tenzij dit al bezet is of 
gereserveerd is, want dan wordt het volgende blok 
geprobeerd en zo verder.

• ‘Willekeurige keuze’ betekent dat de lijst met blokken eerst 
in willekeurige volgorde gezet wordt. Daarna wordt het 
eerste blok gekozen, tenzij dit al bezet is of gereserveerd is, want dan wordt het 
volgende blok geprobeerd en zo verder.

• ‘Optimale lengte’ betekent dat alle blokken in de lijst worden gesorteerd op lengte van 
kort naar lang en dat blokken die te kort zijn voor deze trein eruit gehaald worden. Nu 
wordt weer het eerste blok gekozen, tenzij dit al bezet is of gereserveerd is, want dan 
wordt het volgende blok geprobeerd en zo verder. Dit is om te voorkomen dat korte 
treinen een lang blok bezetten in een station, zodat een langere trein er niet meer in kan, 
omdat er alleen maar korte blokken vrij zijn. Deze keuze is nuttig voor schaduwstations.

• ‘Optimale richting’ betekent dat alle blokken in de lijst worden gesorteerd op basis van de 
richting van het blok t.o.v. de richting waarin het blok wordt binnengereden. Daardoor 
worden blokken die tegen de voorkeursrichting in worden binnengereden als laatste 
gekozen.
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• ‘Kortste pad’ betekent dat alle blokken worden gesorteerd op basis van de lengte van het 
pad om hen te bereiken. Nu wordt weer het eerste blok gekozen, tenzij dit al bezet is of 
gereserveerd is, want dan wordt het volgende blok geprobeerd en zo verder. Dit is alleen 
nuttig als niet alle tussenliggende blokken in de route worden opgegeven.

• ‘Eerst toegestane’ neemt altijd het eerste blok in de lijst met blokken (zelfs als het al 
bezet is), tenzij het blok of iets in het pad naar dit blok niet actief is of niet is toegestaan 
(via de permissies van de loc of de trein), want dan wordt het volgende blok geprobeerd 
en zo verder. Het is handig voor vaste routes die alleen aangepast worden als sommige 
blokken inactief zijn of een andere loc of trein met andere permissies wordt gebruikt.

NB:! Een elektrische locomotief mag niet in een blok zonder bovenleiding komen.

Rangeren
Bij het maken van een nieuwe route zal standaard een normale 
route worden gemaakt, maar er is ook de mogelijkheid om de hele 
route of een gedeelte van de route te rangeren. Bij het rangeren zijn 
de volgende zaken anders:
• Er is aparte maximumsnelheid voor rangeren die algemeen en/of 

per blok kan worden ingesteld.
• Reserveringen worden gemaakt in een blauwgroene kleur in plaats van de geel/oranje 

kleur.
• Richtingsveranderingen in éénrichtingsblokken zijn toegestaan.
Het is mogelijk om de hele route van het type ‘Rangeer’ te maken, of om een gemengde 
route te maken, waarbij de onderdelen waar gerangeerd moet worden expliciet aangeven 
worden via de extra optie ‘Rangeren’.

In beide gevallen zal er een nieuwe optie ‘Rijd bezet blok binnen’ bijkomen om aan te 
geven of de beweging alleen een vrij blok binnen mag of dat het ook toegestaan is om een 
bezet blok binnen te rijden.63

NB:! Het bestemmingsblok moet zelf ook het inrijden in een bezet blok toestaan op het 
tabblad ‘Opties’ van de blokeigenschappen. Maar het zal alleen goed werken als 
het blok ook technisch de mogelijkheid heeft om een extra trein in een bezet blok te 
detecteren. Dit kan worden bereikt met een korte binnenkomstmelder die vrij blijft.64

Acties
Het is mogelijk om functies van de trein te schakelen of accessoires te schakelen bij 
binnenkomst in een blok, tijdens het wachten in een blok of bij vertrek uit een blok na een 
stop. Er zijn drie extra tabbladen om deze functies toe te voegen. 
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Om acties toe te voegen kun je ‘Voeg in’ of ‘Voeg toe’ gebruiken om een rij toe te voegen. 
Daarna kun je de tijd die eerst gewacht moet worden, opgeven in de kolom ‘Vertraging’. 
Nadat je het type van de actie hebt gekozen in de tweede kolom, zullen er onder de tabel 
velden verschijnen die bij dit type horen om de specifieke eigenschappen te kunnen 
instellen. Deze worden beschreven in het volgende hoofdstuk, ‘Acties’, in de subsectie 
‘Uitvoering’. Wel zijn bij de treinroutes alleen de treinfuncties en de acties op een aantal 
accessoires beschikbaar.
NB:! De trein vertrekt pas nadat de ‘Vertrekacties’ zijn uitgevoerd. Dat is ook de reden 

dat je een tijdsduur voor elke treinfunctie kunt opgeven als deze functie wat tijd 
nodig heeft om uitgevoerd te worden.

Als er acties gekoppeld zijn aan het blok in een route, dan zal een functiesymbool 
verschijnen in de derde kolom van de bovenste tabel.
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Opties
Er zijn ook nog een paar instellingen die voor de route als geheel gelden:
• In het veld ‘Herhaling’ kan worden opgegeven hoe vaak de route doorlopen wordt 

voordat de route gestopt wordt. Nul betekent dat de route wordt herhaald totdat de route 
handmatig beëindigd wordt. Als er markers gebruikt zijn dan wordt er alleen herhaald na 
de ‘Einde’ markering en weer begonnen bij de ‘Start’ markering.

• Het veld ‘Reserveringsaantal’ geeft het aantal blokken aan dat geprobeerd wordt om 
vooruit te reserveren. Dat gebeurt gewoon blok voor blok en zonder garantie. Het zal 
echter nooit proberen om blokken na een blok waarin een wachttijd is opgegeven te 
reserveren voordat er gestopt is en de wachttijd over is. In sommige gevallen zullen er 
meer blokken gereserveerd worden als de trein niet kan stoppen in het laatst 
gereserveerde blok, of als dat een kritisch blok is.

• Het veld ‘Gereserveerde start’ is het aantal blokken dat moet zijn gereserveerd om vanuit 
een stationsblok te kunnen vertrekken na een wachttijd of bij aanvang van de route. Dit 
is om te voorkomen dat een trein steeds bij elk ‘vrije baan’-blok moet wachten, terwijl het 
ook gewoon in het station had kunnen blijven wachten. Het heeft geen effect op  de 
reserveringen of de seinen, maar alleen op de vertrektijd van de wachtende trein.

• Het veld ‘Richtingsverandering’ geeft aan of de richting van de trein mag worden 
veranderd tijdens het uitvoeren van de route. De derde optie ‘Afhankelijk van trein’ staat 
de trein alleen toe om in de richting te rijden met een cabine voorop. Deze laatste optie 
is de standaardinstelling. Bij een gemengde route mag in het stukje waar gerangeerd 
wordt altijd in beide richtingen gereden worden.

• Als optie ‘Zet de wissels altijd’ aangevinkt is, zullen alle wissels altijd geactiveerd 
worden, ook als het programma denkt dat de wissels al goed staan. Dit kost extra 
schakeltijd, maar voorkomt fouten bij handmatige veranderingen buiten het programma 
om.

• Als de optie ‘Type-permissies gebruiken’ niet aan staat, dan worden de permissies die 
gedefinieerd zijn bij het treintype genegeerd voor deze route. Dit is nuttig als de type-
permissies worden gebruikt om een trein te beperken bij het rijden zonder routes, maar 
je wilt deze blokken wel kunnen gebruiken bij specifieke routes.

Tip:! Bij een gemengde route met markeringen is het nu mogelijk om eerst vanaf een 
opstelspoor naar een perronspoor te rangeren, dan meerdere rondes te rijden 
zonder richtingsveranderingen, en dan weer op het einde te rangeren naar een 
opstelspoor, en dat alles in één route.

Route control
Routes kunnen worden gekoppeld aan een trein in de treinbesturing. Hiermee is het 
mogelijk om één of meerdere treinen te koppelen aan een route zonder dat de route 
gestart wordt.
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Routes kunnen worden bediend in de treinbesturing of in het treinenoverzicht via de 
knoppen ‘Start’ en ‘Stop’ , het snelmenu of met toetscombinaties. 

In het schakelbord kunnen routes via het snelmenu van het blokelement waarin de trein 
zich bevindt, worden bediend. Druk dan op  de (linker) muistoets boven het blokelement en 
houd dit ingedrukt totdat het snelmenu verschijnt.
Er zijn drie mogelijkheden:
• Start - om een route te starten. Een route kan alleen worden gestart als de trein zich in 

één van de blokken in de route bevindt en zal vanaf die positie beginnen. Als het huidige 
blok van een trein vaker voorkomt in een route, dan zal hij bij de eerste beginnen, 
waarbij de trein in dezelfde richting weg zal rijden die hij op dat moment heeft. De 
toetscombinatie om te starten is ‘Shift’-toets + F5.

• Stop - om de route direct te stoppen. De trein zal meteen stoppen (en uitrollen, geen 
noodstop) op de plek waar hij zich op dat moment bevindt. De toetscombinatie om te 
stoppen is Shift-toets + F6.

• Beëindig - om de route af te maken, maar geen herhalingen meer toe te staan. De 
toetscombinatie om te beëindigen is ‘Shift’-toets + F7. Dit kan ook worden bereikt door 
de ‘Shift’-toets ingedrukt te houden en op de knop  ‘Stop’  te drukken. Nu zal de knop 

veranderen in  wat betekent dat hij nog wel actief is, maar niet meer herhaald wordt.
Tip: ! Als je de route wilt starten, maar de trein zelf niet in de modus ‘Automatisch’ wilt 

zetten, dan moet je ‘Shift’ (voor ‘Halfautomatisch’) of ‘Alt‘ (voor ‘Handmatig’) 
ingedrukt houden als je op ‘Start’ drukt. Daarna kun je de snelheid zelf regelen via 
iTrain of een handregelaar. Wissels en seinen worden automatisch gezet.
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Info

Informatie over de route wordt onder de afbeelding in de treinbesturing getoond achter 
‘Info’ en deze kan ook worden getoond als een extra kolom in het treinenoverzicht.

Er zal worden aangegeven waarom een route niet wil starten, wat de loc aan het doen is, 
of er zal een pijl verschijnen gevolgd door de mogelijke bestemmingen waar gestopt gaat 
worden. Deze lijst van bestemmingen zal met de tijd korter worden totdat er één is 
gekozen.
Geplande stop

Gereserveerde blokken waarin een trein een geplande stop  zal maken (met een wachttijd) 
zullen een geel blok achter de naam van de trein tekenen. Nadat er gestopt is in zo’n blok 
zal het gele blok langzaam kleiner worden met de tijd totdat de wachttijd over is. Nu kan 
de route weer worden vervolgd en worden er weer reserveringen gemaakt.

In de route informatie zal dezelfde gele balk verschijnen, maar in plaats van de naam van 
de trein zal de tijd wordt getoond die nog gewacht moet worden.

Tijdelijke route
Het maken van een route is even wat werk, maar dan heb  je ook alle controle over de 
opties en kun je deze meerdere keren gebruiken. Soms is het voldoende om even snel 
een simpele route van A naar B  te maken, zonder opties, en deze dan gewoon één keer 
uit te voeren. Dit kan worden bereikt door een locomotief of trein naar een 
bestemmingsblok te slepen.
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Nadat de locomotief of de trein op  het bestemmingsblok losgelaten 
is, zal er een popup-menu verschijnen met vier keuzes. Alleen de 
tweede en derde keuze maken een tijdelijke route, maar voor de 
volledigheid worden hier alle keuzes beschreven.
• Reserveren - er wordt een volledig pad gemaakt naar de 

bestemming zonder richtingsveranderingen. De trein moet 
handmatig gereden worden of je moet de controle zelf op 
‘Automatisch’ zetten.

• Routeren - er wordt een eenvoudige, tijdelijke route aangemaakt naar de bestemming 
waarbij richtingsveranderingen alleen zijn toegestaan als de samenstelling van de trein 
dat toestaat (aan beide kanten óf een locomotief óf een stuurstand).

• Rangeren - er wordt een rangeerroute naar de bestemming aangemaakt waarbij 
richtingsveranderingen toegestaan zijn. Het binnenrijden van het bestemmingsblok is 
ook toegestaan als het blok dat toestaat. Als de functie ‘Rangeerlicht’ beschikbaar is, zal 
deze tijdens het rijden worden ingeschakeld.

• Neerzetten - om aan te geven dat een locomotief door jezelf in een bepaald blok is 
neergezet op de rails.

Om een tijdelijke route aan te maken moet ‘Reserveren’ of ‘Rangeren’ worden gekozen. 
De route zal dan meteen uitgevoerd worden en geeft dezelfde informatie als bij een 
normale route bij ‘Info’. Als de tijdelijke route klaar is of wordt gestopt met ‘Stop’, dan wordt 
deze verwijderd en kun je deze niet meer verder rijden. Je moet dan weer een nieuwe 
tijdelijke route maken. De ‘echte’ route die je eerder aan de locomotief hebt gekoppeld blijft 
gewoon behouden en door op ‘Start’ de drukken zal deze weer worden uitgevoerd.
Tip:! Je kunt een tijdelijke route gebruiken om een trein in een bepaald blok te krijgen, 

voordat je de echte route start.

Automatisch route zoeken
Het is niet noodzakelijk om een route te maken en deze aan een trein te hangen om 
automatisch te kunnen rijden. Het is ook mogelijk om iTrain zelf een pad te laten zoeken 
gebaseerd op het treintype en de instellingen voor de stations en daardoor min of meer 
willekeurig te rijden.
Wat dan eigenlijk gebeurt is dat iTrain alle mogelijke paden door de baan zoekt vanuit de 
huidige positie van de trein totdat hij een station vindt waar gewacht zal worden. Er 
kunnen dan meerdere paden naar verschillende stations gevonden worden, maar er zal 
met één pad begonnen worden. Tijdens het rijden kunnen bepaalde paden bezet zijn en 
daardoor zal er eventueel worden uitgeweken naar andere paden totdat de trein 
uiteindelijk in een station aankomt en daar zal wachten. Na het wachten zal het hele 
proces zich weer herhalen. In sommige gevallen zal er geen station gevonden worden, 
maar zal hij weer bij het beginblok uitkomen, bijvoorbeeld bij een rondje of een lus. In dat 
geval zal hij de route verlengen tijdens het rijden, zonder dat er gestopt wordt.
Automatisch rijden zonder route is eigenlijk heel eenvoudig. Ga naar het tabblad ‘Trein’ 
van de ‘treinbesturing’ en selecteer ‘<Geen route >’ en start automatisch rijden via keuze 
‘Start’ (bijvoorbeeld via de ‘treinbesturing’ of via het ‘treinenoverzicht’) net als bij een 
gewone treinroute. 
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Alle knoppen en acties die beschreven zijn bij routes kunnen nu ook worden gebruikt. De 
drempelwaarde in het station werkt op dezelfde manier en het veld ‘Info’ toont wat er 
gebeurt en waar de trein heen gaat. Het beëindigen van een route betekent dat er nog tot 
het volgende station wordt gereden, maar niet meer verder en dat de route ook niet meer 
verlengd wordt tijdens het rijden als er geen station gevonden werd.
Treintype
Het ‘Reserveringsaantal’ oftewel het aantal blokken dat een trein probeert te reserveren 
voor het huidige blok van de trein, wordt bepaald door het treintype. Informatie over de 
wachttijden in de stations worden bij het station opgegeven, maar hangen ook af van het 
treintype. Daarom zou je ook kunnen zeggen dat automatisch rijden zonder route ook wel 
rijden op basis van treintype is in plaats van rijden op basis van een gedefinieerde route.

In het ‘treinenoverzicht’ zie je in de kolom ‘Type’ welk treintype gekozen is. In de kolom 
‘Route’ kun je zien of er een route gekozen is.
Station
Het stationsobject, wat al eerder beschreven is, heeft bepaalde eigenschappen die alleen 
betrekking hebben op  het automatisch route zoeken en die niet van toepassing zijn op 
gewone routes.
• Selectie - de selectie van blokken in het station bepaalt hoe een blok in het station 

gekozen wordt.
• Het tabblad ‘Treintypes’ - geeft aan welke treintypes zullen wachten en of ze tijdens het 

wachten van richting zullen veranderen.
NB:! Blokken in het station waarbij het altijd nodig is om van richting te veranderen om 

verder te kunnen, zullen alleen worden bezocht door treinen met aan beide kanten 
óf een locomotief óf een stuurstand.
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Acties
Een actie is een lijstje van zaken die uitgevoerd worden (de actie) als er iets gebeurt (de 
gebeurtenis of voorwaarde).

Een actie aanmaken gaat net als bij ieder ander object in iTrain. Nadat je de naam hebt 
opgegeven zijn er twee belangrijk tabbladen: ‘Voorwaarde’ en ‘Uitvoering’.

Voorwaarde
De voorwaarde of conditie activeert de actie automatisch, en is het ‘wanneer’ of ‘indien’ 
gedeelte van de actie.

De voorwaardes staan in een tabel. Met de knoppen aan de rechterkant kun je de tabel 
wijzigen, zoals met alle tabellen in iTrain, en daarbij rijen verwijderen, invoegen of 
toevoegen. Nadat je een rij hebt toegevoegd moet je het type selecteren door dubbel te 
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klikken op  de cel onder ‘Type’. Afhankelijk van het type voorwaarde verschijnen er dan 
onder de tabel velden voor deze voorwaarde.
De belangrijkste types worden hieronder beschreven:
Operator
Er zijn verschillende type voorwaardes en deze kunnen woorden gecombineerd met 
operatoren, zodat aan alle voorwaardes (EN) of aan minimaal één van de voorwaardes 
(OF)65 moet worden voldaan om een actie uit te voeren.

Door het toevoegen van een operator maak je een groep van voorwaardes in de tabel. 
Met de knoppen ‘Omhoog’ en ‘Omlaag’ kun je voorwaardes aan de groep toevoegen of 
eruit halen. Het is mogelijk om groepen met EN en OF binnen elkaar te maken in een 
boomstructuur, maar houd dit wel binnen de perken, want het maakt het moeilijker om 
fouten te vinden.
Tijd

De voorwaarde ‘Tijd’ voegt een tijdstip  toe en de weekdagen. De tijd wordt opgegeven in 
uren en minuten tussen 00:00 en 23:59. De weekdagen kunnen met vinkjes worden 
gekozen.
Tip:! De voorwaarde ‘Tijd’ maakt het mogelijk om een dienstregeling te maken door een 

route op bepaalde tijdstippen te starten.
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Terugmelder

De voorwaarde ‘Terugmelder’ voegt een terugmelder en zijn toestand toe. Voor de meeste 
type terugmelders zal dit alleen ‘Aan’ of ‘Uit’ zijn.

Echter, bij een terugmelder met type ‘Waarde’ kun je vergelijken met een waarde, namelijk 
via de keuze ‘Gelijk aan’, ‘Groter dan’, ‘Kleiner dan’ of ‘Niet gelijk aan’.
Tip:! De voorwaarde ‘Terugmelder’ kan worden gebruikt om acties te starten via externe 

knoppen.
Accessoire

Er zijn een paar voorwaarden66  om de toestand van een accessoire te controleren. Elke 
voorwaarde voegt een accessoire en zijn toestand toe.
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Booster

De voorwaarde ‘Booster’ voegt een booster en een toestand toe.
Blok
De voorwaarde ‘Blok’ voegt een blok toe samen met een optionele richting (naar welke 
kant) en een toestand.

Er zijn zes verschillende toestanden om uit te kiezen:
• Reserveren - als het blok gereserveerd wordt door een trein.
• Binnenrijden - als er een trein het blok binnenkomt.
• Wachten - als de wachttijd begint na het stoppen van de trein.
• Klaar - als de wachttijd over is en de trein mag proberen om reserveringen te maken.
• Vertrekken - als de trein daadwerkelijk mag vertrekken volgens het sein.
• Vrijgeven - als het blok weer wordt vrijgegeven door de trein.
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In het veld ‘Trein’ kun je opgeven of de actie alleen uitgevoerd moet worden voor een 
speciale trein, of voor elke trein, of voor alle treinen van een bepaald type.
Bij een voorwaarde binnen een groep met OF of als de voorwaarde de eerste is in een 
groep met EN, dan zal de trein worden doorgegeven aan de uitvoering van de actie als de 
‘Actuele trein’. Hierdoor is het mogelijk om treinfuncties te activeren voor de actuele trein. 
Als voorbeeld kun je de hoorn activeren voor elke trein die een tunnel binnengaat, als 
deze functie beschikbaar is in de trein.
NB:! Bij acties die worden gestart door een terugmelder 67 is er geen ‘Actuele trein’ 

beschikbaar. Je moet dan of expliciet een trein opgeven bij de uitvoering, of beter 
deze combineren via een EN met een blokvoorwaarde (blokvoorwaarde moet als 
eerste).

Uitvoering
Het tabblad ‘Uitvoering’ bevat een tabel met een lijstje van onderdelen die op  volgorde 
uitgevoerd moeten worden met een bepaalde tijd ertussen. Deze tijd kan per onderdeel 
opgegeven worden in de kolom ‘Vertraging’ en wordt gewacht voordat het onderdeel 
uitgevoerd wordt. Onderdelen worden altijd na elkaar uitgevoerd en niet tegelijk.
Tip:! Behalve voor het eerste onderdeel wordt het aangeraden om steeds wat vertraging 

te gebruiken, al is het maar 0,1 s (100 ms).

De onderdelen die uitgevoerd moeten worden, staan in een tabel. Met de knoppen aan de 
rechterkant kun je de tabel wijzigen, zoals met alle tabellen in iTrain, en daarbij rijen 
verwijderen, invoegen of toevoegen. Nadat je een rij hebt toegevoegd moet je het type 
selecteren door dubbel te klikken op  de cel onder ‘Type’. Afhankelijke van het type dat 
uitgevoerd moet worden, verschijnen er dan onder de tabel velden voor dit onderdeel.
De belangrijkste types worden hieronder beschreven:
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Accessoire
Er zijn twee manieren om de toestand van een accessoire te wijzigen, elk met een ander 
doel:

• Het algemene type ‘Accessoire’ om de toestand van een accessoire te veranderen 
zonder deze op te geven. Het gedrag is hetzelfde als bij het klikken op  een accessoire in 
het schakelbord met de muis. Je geeft hierbij alleen een accessoire op.

• De specifiekere types ‘Aspect’, ‘Wissel’, ‘Sein, ‘Relais’, ‘Licht’, ‘Geluid’, ‘Overgang’ en 
‘Ontkoppelaar’ om naar een specifieke toestand te gaan. In dit geval specificeer je zowel 
het accessoire als de toestand.

NB:! Vanuit het oogpunt van compleetheid is het wel mogelijk om de toestand van 
wissels of seinen te veranderen, maar dit is normaal gesproken niet nodig en wordt 
afgeraden. Wissels worden al automatisch gezet door de routering en seinen door 
de blokken. Hier moet je niet tussen gaan zitten. Dit toch doen gevolgd door klagen 
dat het niet werkt, wordt niet gewaardeerd.

Rijwegen

Het type ‘Rijweg’ zet een rijweg in de actieve stand of inactieve stand (vrijgave).
Treinroute

Het type ‘Treinroute’ verandert de routering van een trein. Je kunt het treintype of de route 
wijzigen en het automatisch rijden starten, beëindigen of stoppen. Eerst moet je de trein 
kiezen.
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Je kunt niet zowel het type als de route veranderen. Daarom zal zodra een type of route 
gekozen wordt, de andere verdwijnen. Als er een treintype wordt geselecteerd zal ook 
automatisch route zoeken gekozen worden.
Als laatste moet je nog de actie voor de route kiezen. Meestal zal dit 
‘Start’ zijn om het automatisch rijden te starten, maar het is ook 
mogelijk om een route te beëindigen of direct te stoppen als dat 
nodig is.
Functie

Met de types die eindigen op ‘functie’ kun je een functie van een voertuig schakelen. Dit 
kan door een hele trein te kiezen of een individuele locomotief of wagon afhankelijk van 
het type. Bij de keuze voor een trein is er nog de mogelijkheid om de ‘Actuele trein’ te 
kiezen die volgt uit de voorwaarde. Als er geen actuele trein beschikbaar is dan zal de 
functie worden overgeslagen.
Rangeren

Met de types die eindigen op ‘rangeren’ kun je een voertuig direct besturen om te 
rangeren. Dit kan door een hele trein te kiezen of een individuele locomotief of wagon 
afhankelijk van het type. Bij de keuze voor een trein is er nog de mogelijkheid om de 

iTrain 5.0 - Handleiding

170 van 234



‘Actuele trein’ te kiezen die volgt uit de voorwaarde. Als er geen actuele trein beschikbaar 
is dan zal de actie worden overgeslagen.
Bij de keuze ‘Trein rangeren’ zijn er de volgende opties:
• Richting - om de richting van de trein te veranderen
• Stop - om de trein te stoppen
• Snelheid - om de gewenste snelheid in te stellen
• Afstand - om met de minimale snelheid een afstand af te 

leggen die staat achter ‘Lengte’.
• Voeg trein samen - voeg de trein samen met een andere 

trein in het blok. Een extra afstand kan worden opgegeven 
achter ‘Lengte’ om de trein x cm in de richting van de andere trein te duwen om zeker te 
zijn dat er aangekoppeld wordt.68

• Splits trein - splits de huidige trein in twee treinen. Er kan nog een positie opgegeven 
worden waar gesplitst moet worden: Nul betekent achter de hoofdlocomotief. Een 
negatieve waarde betekent dat vanaf de achterkant van de trein wordt gerekend. De 
huidige richting van de trein bepaalt de voor- en achterkant.

Bij de keuze ‘Locomotief rangeren’ zijn er de volgende opties:
• Richting - om de richting te veranderen
• Stop - om te stoppen met afremmen
• Noodstop - om te stoppen zonder afremmen
• Decoderstap - om de decoderstap in te stellen
• Snelheid - om de gewenste snelheid in te stellen
• Afstand - om met de minimale snelheid een afstand af te leggen 

die staat achter ‘Lengte’.
Bij de keuze ‘Wagon rangeren’ is een subset van deze opties beschikbaar. Deze opties 
zijn dan niet echt voor het rangeren, maar om een decoder in de wagon direct aan te 
sturen (richting en stap). Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld een wagon met stofzuiger.

iTrain 5.0 - Handleiding

171 van 234

68 Je kunt niet een extra actie ‘Afstand’ gebruiken voor de actie ‘Voeg trein samen’, omdat er dan voorkomen 
wordt dat twee treinen botsen en er dus niet aangeduwd kan worden.



Treinpermissie

Het type ‘Treinpermissie’ verandert de permissies van een trein door een blok toe te 
voegen aan of weg te halen uit de lijst met permissies. Hiervoor kies je ‘Toestaan’ of 
‘Verbieden’ bij een blok.
NB:! Gebruik dit niet zomaar, maar alleen heel bewust, want de treinpermissies zullen 

blijvend worden veranderd. Dit zal niet direct zichtbaar zijn in het schakelbord en 
daardoor tot beperkingen leiden waarvan je je later misschien niet meer bewust 
bent.

Route naar blok

Het type ‘Route naar blok’ maakt een tijdelijke route aan voor een trein vanaf het huidige 
blok naar het opgegeven blok.69 Naast het bestemmingsblok kun je ook de richting in dat 
blok opgeven om het nog preciezer te maken. Het veld ‘Controle’ zal normaal gesproken 
op  ‘Automatisch’ moeten staan, maar als je de trein zelf erheen wilt rijden met een 
handregelaar dan kun je ook ‘Halfautomatisch’ of ‘Handmatig’ kiezen.
Rangeer naar blok
Het type ‘Rangeer naar blok’ werkt min of meer hetzelfde als de vorige ‘Route naar blok’, 
maar in dit geval zal de trein een rangeerbeweging maken in plaats van een normale 
treinbeweging. Dit heeft invloed op de kleur van de reservering, de snelheid en de 
seinstanden.
Actuele trein
Het type ‘Actuele trein’ laat de variabele ‘Actuele trein’ naar de trein in het opgegeven blok 
verwijzen. Normaal gesproken wordt de ‘Actuele trein’ gezet door de voorwaarde, maar 
met deze actie kun je dat tijdens de uitvoering aanpassen. Je kunt de variabele nu ook 
initialiseren zonder dat er een voorwaarde is die een trein levert.
Tip:! Dit lijkt een eenvoudige actie, maar deze is erg krachtig in combinatie met andere 

acties.70
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Blok actief

Het type ‘Blok actief’ kan een blok actief of inactief maken. Dit kan handig zijn om het 
aantal beschikbare sporen te limiteren gedurende de dag of nacht voor onderhoud.
Station

Het type ‘Station’ zal een station in een bepaald toestand zetten zoals beschreven in het 
hoofdstuk ‘Schakelbord’, sectie ‘Station’.
Tijd

Het type ‘Tijd’ zal de modelklok op  een specifieke tijd en dag van de week zetten. De knop 
‘Huidige’ zal de velden op de huidige tijd en dag van de week zetten.
Systeem

Het type ‘Systeem’ bevat een categorie van speciale acties die 
het systeem als geheel beïnvloeden. Je kunt de volgende acties 
kiezen uit een lijst:
• Beep - laat de systeem-beep horen; bijvoorbeeld om te testen.
• Stop - haal de rijspanning van de rails bij alle interfaces.
• Start - zet de rijspanning op de rails bij alle interfaces.
• Verbinden - maak verbinding met alle interfaces.
• Verbreken - verbreek de verbinding met alle interfaces.
• Alarm - veroorzaak een alarm in het systeem.
• Pauze - pauzeer het rijden, alle seinen worden geblokkeerd (rode rand eromheen).
• Verder - ga weer verder met rijden.
• Stop alle - stop direct al het automatisch rijden.
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• Beëindig alle - geleidelijk het automatisch rijden beëindigen (routes worden niet meer 
herhaald, automatisch route zoeken stopt bij het volgende station).

• Start alle - start automatisch rijden voor alle actieve treinen, wees voorzichtig hiermee 
om chaos te voorkomen.

Normaal gesproken zul je deze systeem-acties alleen gebruiken bij een voorwaarde 
gebaseerd op  een terugmelder (externe knop), of eventueel bij een voorwaarde op  basis 
van tijd.
Opdrachtregel
Het type ‘Opdrachtregel’ zal een opdracht uitvoeren op de zogenaamde ‘Command 
line’ (Windows) of in de ‘Terminal’ (macOS/Linux).
N.B.! Dit is een instelling die afhankelijk is van het besturingssysteem en zal het project 

afhankelijk maken van de beschikbare opdrachten op de computer.

Schakelbord
Een actie kan op  het schakelbord worden geplaatst. Dan kun je een 
actie starten door erop te klikken (zonder een ‘Actuele trein’). Als de 
actie aan de gang is dan zal de kleur veranderen en er zal een cijfer 
getoond worden met het aantal actieve uitvoeringen op dat moment. Om 
de gestarte actie te onderbreken en te stoppen, gebruik je ‘Shift’ + klik. Nu 
zal de actie niet verder gaan, maar er wordt niks teruggezet naar de oorspronkelijk 
waarde, dus gebruik dit voorzichtig.
Een actie met een ‘Actuele trein’ kan meermaals gestart worden door verschillende 
treinen, afhankelijk van de voorwaarde. In dat geval kan het aantal groter dan één zijn. 
Om echt alle acties te stoppen moet je ‘Shift’ + ‘Alt’ + klik gebruiken.
Tip:! Je kunt een actie inactief maken, zodat de voorwaarde niet meer 

gecontroleerd wordt en je er niet meer per ongeluk op kan klikken. Houdt 
‘Alt’ ingedrukt en klik op de actie in het schakelbord om te wisselen tussen 
actief en inactief. Hierbij verandert de kleur van het element.
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Bewerken objecten
Tot nu toe hebben we veel objecten (accessoires, terugmelders, blokken, enz.) via het 
schakelbord bewerkt en aangemaakt, maar je kunt ze ook buiten het schakelbord om 
bewerken, net als bij interfaces, locomotieven, treinen, treintypes en routes, via het menu 
‘Wijzig’. Dit is handig om even een kleine verandering te maken in de eigenschappen of 
om de lijst met objecten te beheren.

Er verschijnt een dialoog met aan de linkerkant bovenaan een zoekveld en daaronder een 
lijst met alle objecten van een type (accessoires, terugmelders, rijwegen, enz.) die bekend 
zijn bij iTrain. 

Om een object te zoeken moet je minimaal twee letters (of cijfers) intypen. Als meerdere 
objecten worden gevonden zal een lijst omlaag klappen en kun je er eentje kiezen. Er zal 
maar één onderdeel worden geselecteerd in de lijst onder het zoekveld.
Lijst
Om de lijst te beheren kun je de knoppen gebruiken onder de lijst. Je kunt een nieuw 
object toevoegen met ‘Nieuw’ of ‘Kopieer’. Als je ‘Kopieer’ kiest dan wordt het 
geselecteerde object gebruikt als voorbeeld en z’n eigenschappen worden gekopieerd. 
Alleen de naam wordt aangepast om een unieke naam te maken. De knop ‘Wis’ verwijdert 
een object van de lijst.
NB:! De knop ‘Wis’ wist het object echt en alle verwijzingen naar dit object vanaf andere 

objecten worden leeg gemaakt. Wis een object alleen als je er zeker van bent dat 
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het niet elders gebruikt wordt, anders kunnen er onverwachte dingen gebeuren. Wis 
nooit een object om vervolgens een nieuw object aan te maken, omdat je alleen de 
naam of het adres wil aanpassen. Pas dan gewoon de naam van het bestaande 
object aan.

De volgorde in de lijst van objecten aan de linkerkant is ook de volgorde waarin de 
objecten intern worden opgeslagen en de volgorde die bij overige lijstjes wordt gebruikt. 
De volgorde kan op de volgende manieren aangepast worden:
• Dubbelklikken op  de balk boven de kolom zal de lijst op  deze eigenschap sorteren. Dit 

werkt eenmalig, daardoor kun je eerst op kolom A en dan op kolom B sorteren.
• Slepen van onderdelen in de lijst naar een andere positie. Dit is voor de verfijning.
Eigenschappen
Aan de rechterkant vind je het specifieke gedeelte om de eigenschappen van het object te 
bewerken. Je moet in ieder geval altijd een naam invullen en in veel gevallen ook een 
adres.
De knoppen onder de rechterkant helpen met het bewerken in het algemeen:
• De knop ‘Pas toe’ bewaart alle wijzigingen in de invoervelden direct in de object definitie. 

Je ziet deze wijziging dan ook meteen in alle schermen waar dit object voorkomt. Als je 
een andere object selecteert, zal dit ook gebeuren.

• De knop ‘Herstel’ gooit alle wijzigingen in de invoervelden weg en zet deze weer op de 
huidige waarde of de laatste waarde na een ‘Pas toe’.

• De knop ‘Leeg’ maakt alle invoervelden leeg.

Accessoires
Als je een nieuwe accessoire wilt toevoegen moet je eerst 
het type kiezen. Dat kan op twee manieren:
• Gebruik de knop ‘Nieuw’. Er zal een dialoog 

verschijnen om het type te kiezen (Aspect, Wissel, 
Sein, Relais, enz.). Na de keuze verschijnen de 
bijbehorende velden aan de rechterkant.

• Gebruik de knop  ‘Kopieer’ om een nieuwe accessoire 
aan te maken op basis van een bestaande.

Blokken/Stations
Bij het bewerken van blokken of stations is het nu niet mogelijk om de ‘Vul automatisch’-
knop te gebruiken of ‘Verbindingen maken’ uit het snelmenu, omdat er nu geen link is met 
het schakelbord waar deze informatie vandaan komt. Dit is alleen mogelijk als je het 
schakelbord aan het wijzigen bent en je een blokelement selecteert.
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Eigenschappen

Bij het bewerken van de objecten wordt een object uitgekozen via een lijst aan de 
linkerkant, maar soms is het vervelend dat je steeds het object weer op moet zoeken. Het 
is ook mogelijk om een object direct te bewerken door als de muis zich boven een bepaald 
object bevindt op  de rechter muistoets te drukken en daarna de optie ‘Eigenschappen’ te 
kiezen in het getoonde popup-menu. Er zal dan een dialoogvenster verschijnen met alleen 
de object-eigenschappen, die je dan direct kunt wijzigen.

Als er zich geen treinen in het blok bevinden, dan kun je de blokeigenschappen direct 
kiezen.

Als er wel treinen in het blok staan, kies dan ‘Eigenschappen’. Er opent dan een submenu 
waarin zowel het blok met alle treinen als ook de locomotieven in de treinen staan, zodat 
je eigenschappen hiervan direct kunt wijzigen.
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In het ‘treinenoverzicht’ kun je door met de rechter muistoets te klikken op  een rij via de 
eerste keuze ‘Eigenschappen’ van het popup-menu meteen de bijbehorende trein, 
locomotief of wagon bewerken. Daarnaast kun je door dubbel te klikken op een cel met 
een treintype, blok of route het gekozen object bewerken.
Door in de ‘treinbesturing’ dubbel te klikken op de labels ‘Blok’, ‘Type’ of ‘Route’ kun je ook 
meteen het bijbehorende object bewerken via het dialoogvenster.
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Extra hulpmiddelen
De extra hulpmiddelen zijn beschikbaar via het menu ‘Toon’.

Diagnose
Diagnose is een hulpmiddel om problemen of inconsequenties in de object-definities van 
je baan te vinden.71  Nadat het hulpmiddel opgestart is zal het baanplan meteen worden 
doorzocht en de resultaten worden getoond in een tabel.

De lijst is eerst gesorteerd op  de ernst en dan op  het type probleem. Er zijn drie 
hoofdgroepen:

 Fout - Dit is fout en moet zo snel mogelijk worden opgelost.

 Waarschuwing - Dit is waarschijnlijk niet helemaal goed of incompleet. iTrain zal beter 
werken als dit opgelost wordt.

 Informatie - Dit is geen probleem op dit moment, maar kan een probleem worden in de 
toekomst.
In het ideale geval is de lijst leeg, maar het is geen probleem om nog wat informatie-
meldingen erin te houden als herinnering, bijvoorbeeld om snelheidsmetingen voor 
inactieve locomotieven later te doen.
Je kunt op  een regel klikken om het onderliggende object of de onderliggende bron te 
bewerken. Gebruik de knop ‘Start’ om opnieuw alles te doorzoeken en de knop  ‘Stop’ om 
dit te onderbreken. De knop ‘Kopieer’ zal de geselecteerde rijen op het klembord zetten, 
zodat deze op het forum of in een e-mail kunnen worden verstuurd.
Tip:! Bij onverwachte problemen wordt het aangeraden om eerst de ‘Diagnose’ uit te 

voeren met Cmd + D om te kijken of er een probleem is, voordat je hulp gaat 
vragen. Dit bespaart jezelf en ook ons tijd.

In enkele gevallen zal je het probleem niet direct begrijpen vanuit de omschrijving, want 
die moet kort worden gehouden. Het is dan mogelijk dit op het forum op  te zoeken en als 
het er niet op  staat, vraag er dan op het forum om. Het aantal controles bij de diagnose zal 
met de tijd toenemen en daarom is het niet wenselijk dit steeds up-to-date te houden in de 
handleiding.
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Keyboard
Het keyboard is een adresgebaseerd bedieningshulpmiddel om de toestand van 
accessoires (zoals wissel, seinen, etc.) direct te veranderen zonder dat je eerst objecten 
hoeft te maken. Er is een keyboard beschikbaar voor elke interface in het project die 
pulsgestuurde accessoires72 ondersteunt. Elk adres heeft twee knoppen, ‘rood‘ en ‘groen’. 
Als de knop gevuld is, dan is er een accessoire-object gedefinieerd die deze uitgang 
gebruikt. De knoppen die oplichten geven de huidige stand weer. Open of niet gevulde 
knoppen hebben geen onderliggend object, maar kunnen wel gewoon gebruikt worden om 
bijvoorbeeld seinen te programmeren.

Een snelmenu (rechter muistoets) laat een aantal mogelijkheden zien die ook via toetsen 
te bereiken zijn, zoals het verhogen of verlagen van het aantal modules (ook met ‘=’ en ‘-’ 
toetsen) of wisselen tussen ‘Gegroepeerde’ en absolute adresweergave (ook met de ‘A’ 
toets).

Het keyboard schaalt automatisch en past zich aan de breedte van het venster aan. Door 
‘Maak venster passend’ of de ‘F’-toets te gebruiken zal de hoogte van het venster zich 
automatisch aanpassen aan de huidige grootte van het keyboard.
NB:! Het is toegestaan in iTrain om hetzelfde adres te gebruiken voor twee of meer 

accessoires, zodat ze allemaal worden geschakeld als de toestand van één 
verandert. In sommige gevallen is het meervoudig gebruik van een adres niet de 
bedoeling en kan wijzen op een fout. Daarom hebben adressen die meervoudig 
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72 De OM32 en OC32 hebben ook een mode om direct pulsen te sturen, maar het Keyboard is alleen 
beschikbaar voor accessoires die via een ‘Decoder63’ worden aangestuurd.



gebruikt worden een witte rand rond de knop om aan te geven dat dit een speciaal 
geval is en dat je dit even moet controleren.

Terugmeldmonitor
De terugmeldmonitor is een adresgebaseerd bedieningshulpmiddel om de toestand van 
alle terugmelders te tonen. Er is een terugmeldmonitor beschikbaar voor elke interface in 
het project die terugmelders ondersteund. Elke knop komt overeen met een terugmelder. 
Als de knop gevuld is komt het overeen met een terugmelderobject in het programma. Een 
blauwe knop betekent dat de terugmelder geactiveerd is. Open of niet-gevulde knoppen 
hebben geen onderliggend terugmelderobject, maar tonen wel de toestand die ze van de 
interface ontvangen hebben.

Een snelmenu (rechter muistoets) laat een aantal mogelijkheden zien die ook via toetsen 
te bereiken zijn, zoals het verhogen of verlagen van het aantal modules (ook met ‘=’ en ‘-’ 
toetsen) of wisselen tussen ‘Gegroepeerde’ en absolute adresweergave (ook met de ‘A’-
toets).

De terugmeldmonitor schaalt automatisch en past zich aan de breedte van het venster 
aan. Door ‘Maak venster passend’ of de ‘F’-toets te gebruiken zal de hoogte van het 
venster zich automatisch aanpassen aan de huidige grootte van de terugmeldmonitor.
NB:! Het gebruik van hetzelfde adres voor twee of meer terugmelders 

geeft normaal gesproken een foutsituatie aan en de knop zal een 
rode rand krijgen. In het geval terugmelders een adres delen, omdat 
ze via een relais verbonden zijn (waardoor er maar één tegelijk echt 
verbonden is) zal de knop een gele rand krijgen.
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S88-adresnummering
Afhankelijk van het terugmeldsysteem dat wordt gebruikt zijn de adressen vast en 
ingesteld per terugmeldmodule (zoals bij LocoNet®) of zoals bij het wijdverbreide S88-
systeem zijn de adressen afhankelijk van de plaats van een module in de keten van 
modules verbonden met de S88-bus. Dus het toevoegen of verwijderen van een module in 
de keten zal de adressen veranderen van alle terugmelders die verbonden zijn met 
modules verderop in de keten.

Het menu ‘Verander module opbouw’ in het snelmenu van de terugmeldmonitor heeft drie 
onderdelen om een module tussen te voegen, om een module eruit te halen of om een 
module te verschuiven. Daarbij worden alle adressen van opvolgende terugmelders 
automatisch opgeschoven.

Er zal een dialoog verschijnen met het eerste adres van de in te voegen, te verwijderen of 
te verplaatsen module en het aantal adressen dat moet worden ingevoegd, verwijderd of 
verplaatst. 

Bij het verschuiven moet er nog een extra veld, ‘Nieuw adres’, worden ingevuld om het 
nieuwe adres van de module aan te geven. Het resultaat kan meteen in de 
terugmeldmonitor bekeken worden na het drukken op de ‘OK’-knop.
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Extra73

Het menu ‘Toon’ -> ‘Extra’ geeft de mogelijkheid om een extra treinenoverzicht of treinen-
grid in een apart venster te tonen. Deze vensters kunnen dan op een tweede scherm 
geplaatst worden voor een beter overzicht.

Afhankelijk van je licentie is het ook mogelijk één of meerdere schakelborden toe te 
voegen voor extra schermen. Hierbij kan dan een ander tabblad gekozen worden om 
andere delen van de baan gelijktijdig te tonen. Dit is handig bij een grote baan die niet op 
één scherm past.
Tip:! Als je de verschillende zaken over meerdere monitoren aan het verdelen bent, kan 

het nuttig zijn om bepaalde zaken niet weer te geven in het hoofdscherm via het 
menu ‘Toon’. Je zou bijvoorbeeld alleen het schakelbord kunnen tonen en de 
voertuigen weglaten of andersom.
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Netwerk
Standaard draait iTrain op  zichzelf staand (ook wel stand-alone genoemd), maar het is ook 
mogelijk om iTrain in een netwerk te gebruiken. Dan kun je iTrain meerdere keren starten 
op  verschillende computers en toch dezelfde baan besturen met meerdere mensen of 
vanaf verschillende plekken langs de baan. In een netwerk is één iTrain-programma de 
‘server’ en deze is ook met de baan verbonden. De andere iTrain-programma’s worden de 
‘clients’ genoemd en ze communiceren via de ‘server’ met de baan over het lokale 
netwerk.

Server mode74

Om een netwerk te starten moet je eerst één iTrain-installatie starten en wel diegene die 
direct met de baan verbonden is. Dan ga je naar de algemene voorkeuren in het tabblad 
‘Netwerk’ en je verandert het veld ‘Mode’ naar ‘Server’. Laat de poort gewoon op 7120 
staan, tenzij er een conflict is met een andere service op  die poort. iTrain is nu in ‘Server’ 
mode en luistert op  het netwerk naar inkomende verbindingen van andere iTrain-
programma’s in ‘Client’ mode. Deze instelling wordt bewaard, zodat de volgende keer dat 
je iTrain start hij meteen opstart als ‘Server, totdat je het weer verandert in ‘Op zich 
staand’.
Het feit dat iTrain nu in ‘Server’-mode draait kun je ook zien op de 
statusbalk waar een icoontje gevolgd door de tekst ‘Client: 0’ verschijnt. 
Door met de muis boven hierboven te gaan staan, zal er een tooltip 
verschijnen met de naam en het IP-adres van de server. Als de computer 
meerdere netwerkinterfaces heeft zoals een bedrade ‘Ethernet’-poort, een draadloos 
netwerk (WiFi), enz. is het mogelijk dat er twee of meer IP-adressen verschijnen.
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Client mode

Nu er één iTrain-programma in ‘Server’ mode draait, kun je andere iTrain-programma’s 
starten op andere computers, maar deze starten standaard in ‘Op zich staand’ mode. Via 
dezelfde algemene voorkeuren en het tabblad ‘Netwerk’ kun je nu ‘Client’ mode kiezen. 
Het is nu mogelijk om een IP-adres (of naam van een machine als deze bekend is op  deze 
machine) op  te geven van de server waarmee de client moet verbinden of het veld leeg te 
laten om iTrain automatisch met een iTrain server te laten verbinden (daarbij wordt bij het 
starten van iTrain gezocht naar een server op het netwerk met dezelfde versie als de 
client).
iTrain kan niet direct naar ‘Client’ mode, dus je moet iTrain afsluiten en opnieuw starten om 
in ‘Client’ mode te komen en automatisch met de ‘Server’ te verbinden. Als dit niet lukt zal 
er een foutmelding komen en zal iTrain toch weer in de ‘Op zich staand’ mode starten, 
maar elke keer dat er gestart wordt zal hij weer proberen om met de ‘Server’ contact te 
maken totdat de mode handmatig weer wordt teruggezet.
In ‘Client’ mode zijn er enkele beperkingen:
• Het is niet mogelijk files te openen en te bewaren, omdat dit door de ‘Server’ geregeld 

wordt.
• Het is niet mogelijk om de interface te veranderen, omdat dit ook de verantwoordelijkheid 

van de ‘Server’ is.
• Het is niet mogelijk om het schakelbord te veranderen in ‘Client’ mode. Veranderingen op 

de ‘Server’ worden wel meteen naar de ‘Client’ gestuurd.
• Nieuwe objecten zoals een nieuwe locomotief moeten worden toegevoegd op de server, 

maar dit is dan wel meteen zichtbaar op  de ‘Client’. Veranderingen van de 
eigenschappen van bestaande objecten is wel gewoon mogelijk en zal meteen zichtbaar 
zijn op alle computers.
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Master
Er is een speciale ‘Master client’ mode die bovenstaande beperkingen niet heeft en deze 
kan worden gebruikt om alles te doen wat je normaal gesproken op  de ‘Server’ zou 
doen.76 Dit kan van pas komen in de volgende gevallen:

• De ‘Server’ heeft geen beeldscherm of alleen een klein schermpje dat niet geschikt is om 
een project aan te maken of te bewerken.76

• Je wilt vrij kunnen bewegen als je aan je baanplan werkt met je ‘Master’ client laptop 
draadloos verbonden met het netwerk. Aan de ‘Server’ computer zitten kabels voor USB, 
netwerk en/of beeldscherm vast en deze kan niet bewegen.

Tip:! Een ‘Master client’ heeft dezelfde licentie nodig als de ‘Server’, maar een normale 
‘Client’ met beperkingen kan worden gebruikt door iedereen met iTrain op zijn 
computer, zelfs zonder licentie. Dus bij een club kunnen de leden verbinden met de 
‘Server’ zonder dat ze een licentie op hun laptop moeten installeren. Je hebt alleen 
toegang tot het locale netwerk nodig.

Als de ‘Server’ afgesloten wordt, zullen alle ‘Clients’ meteen geïnformeerd worden en 
gevraagd worden om af te sluiten. Het heeft ook geen zin om dat niet te doen. Een ‘Client’ 
mag op elk moment afsluiten zonder dat daar gevolgen voor de ‘Server’ aan vast zitten.

iOS
Het is mogelijk om iOS apparaten zoals een iPhone, iPad of iPod touch te gebruiken om 
locomotieven te besturen met de laatste ‘iTrain 5 remote’-App uit de AppStore. De App zal 
als client verbinding maken met iTrain in server mode. Daarbij is het belangrijk om 
netwerkinstellingen goed te hebben. Na het installeren van de App moet je naar de 
algemene ‘Instellingen’ gaan op het apparaat en de App selecteren.
Onder het kopje ‘Server’ moet je het IP-adres invullen van de server voordat je de App kan 
starten.
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75 Om het aanmaken en bewerken van alle objecten mogelijk te maken op de ‘Client’ was er een grondige 
herziening nodig van de interfaces en hoe bestanden voor afbeeldingen en geluid gekozen worden. Het is 
nu mogelijk om de seriële poorten en de afbeeldingen en geluiden (inclusief voorvertoning) van de server te 
kiezen op de client.

76 Een voorbeeld zou een Raspberry Pi of Mini-PC kunnen zijn. Die kan dan in de baan of module gebouwd 
worden samen met een draadloze router voor de clients.



Android
Er is een ‘iTrain 5.0 remote’-App  om locomotieven te besturen voor mobiele apparaten 
met Android 5.0 of hoger. Deze App kan in de Google Play Store worden gedownload.
Er zijn verder geen netwerkinstellingen nodig op het mobiele apparaat, omdat de App 
vanzelf verbinding zal maken met een beschikbare iTrain-server op het netwerk.77

N.B.! Let op dat je de Android-App download met dezelfde hoofd- en subversie als die 
van de iTrain server, anders zal het niet werken. Alleen de eerste twee nummers 
zijn belangrijk, dus 5.0 is anders dan 5.1. Het derde patch-nummer mag anders zijn, 
dus 5.0.2 en 5.0.4 zijn compatible.

Status
Op  de server kunnen alle verbonden clients in de gaten worden 
gehouden via de statusbalk. Je ziet meteen het aantal verbonden 
clients en door erop  te dubbelklikken verschijnt er een nieuwe dialoog 
met een lijst van alle netwerkclients.

In de titelbalk van de dialoog zie je de naam en het IP-adres (of de IP-adressen) van de 
server en het aantal verbonden clients. Voor elke verbonden client is er een rij in de tabel 
met z’n naam, IP-adres, versie van de client, het besturingssysteem, de programmeertaal 
en tijd dat de verbinding begon. Door op het rode kruisje voor de naam te drukken kun je 
de verbinding met individuele clients verbreken.
Per rij is er nog meer informatie beschikbaar via een 
tooltip, zoals de poort die gebruikt door de client en het 
lokale of server-adres (en poort) waarmee de client 
verbonden is.
NB:! iTrain is zo ontworpen dat het gebruik van meer dan één client niet veel extra 

overhead (slechts één thread) voor de server betekent. Alleen bij het verbinding 
maken met een client zal er veel data worden uitgewisseld om de client te 
informeren over de toestand van alle objecten en het baanplan. Daarna zullen de 
clients alleen nog geïnformeerd worden over veranderingen die plaats vinden.
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Appendix A: Toetscombinaties
Een toets zoals ‘Shift’, ‘Control’, ‘Alt’ en ‘Command’ worden gebruikt door ze ingedrukt te 
houden en dan tegelijkertijd een andere toets in te drukken.
We gebruiken de volgende afkortingen:
Shift - voor de ‘Shift’-toets
Ctrl - voor de ‘Control’-toets
Alt - voor de ‘Alt’-toets
Cmd - voor de ‘Command’-toets (op Windows en Linux moet hier ook gewoon de ‘Control’-
toets worden gebruikt).

Algemene toetsen

Toets Actie

Escape Stop: Haalt de stroom van de baan, alle voertuigen zullen stoppen 
(gebruik F5 om weer verder te gaan)

F1 Gereserveerd voor Help (er is nog geen online help beschikbaar)

F2 Focus op treinenoverzicht

F3 Focus op treinbesturing

F4 Focus op schakelbord

F5 Go: Zet stroom weer op de baan en voertuigen zullen weer verder 
gaan

F6 Wissel tussen Online/Offline

F7 Wissel tussen Pauze/Verder

F8 Geleidelijk het automatisch rijden beëindigen

Shift + F1 Toon de handleiding in een PDF-viewer

Cmd + F2 Wijzig Locomotieven

Cmd + F3 Wijzig Treinen

Cmd + F4 Wijzig Schakelbord

Cmd + F5 Wijzig Blokken

Cmd + F6 Wijzig Interfaces

Cmd + F7 Wijzig Terugmelders

Cmd + F8 Wijzig Accessoires
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Toets Actie

Cmd + F9 Wijzig Acties

Shift + Cmd + F2 Wijzig Wagons

Shift + Cmd + F3 Wijzig Treintypes

Shift + Cmd + F4 Wijzig Treinroutes

Shift + Cmd + F5 Wijzig Stations

Shift + Cmd + F6 Wijzig Boosters

Shift + Cmd + F8 Wijzig Rijwegen/Wisselstraten

Cmd + O Open bestand

Cmd + S Bewaar bestand

Shift + Cmd + S Bewaar bestand als ...

Cmd + I Importeer ...

Cmd + E Exporteer ...

Cmd + P Print schakelbord

Cmd + D Diagnose

Shift + Cmd + F Volledig scherm (alleen op macOS)

Trein-toetsen
Deze toetsen zijn beschikbaar als het treinenoverzicht of een treinbesturing focus heeft. 
Om het treinenoverzicht focus te geven druk je op  F2 en om een treinbesturing focus te 
geven druk je op F3. Elke keer dat er op F3 gedrukt wordt, zal weer een andere 
treinbesturing de focus krijgen.

Toets Actie

H Halt of noodstop

0 Rem naar snelheid nul en stop.

1-9 Zet snelheid in stappen van 10 km/h (3 = 30 km/h).

Shift + 0-9 Zet snelheid in stappen van 10 km/h vanaf 100 km/h (Shift + 4 = 
140 km/h).

- Verlaag de snelheid naar de vorige stap van 5 km/h onder de 
huidige snelheid (beginnend met 72 km/h zal het 70, 65, 60 
worden).
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Toets Actie

+ Verhoog de snelheid naar de volgende stap van 5 km/h boven de 
huidige snelheid (beginnend met 72 km/h zal het 75, 80, 85 
worden).

Backspace Rem naar snelheid nul en stop  als er gereden wordt. Als de loc 
stilstaat verander dan de richting (dus 0 of D afhankelijk van de 
huidige snelheid).

D Verander de richting.

A Schakel over op automatisch rijden. Een trein kan gaan rijden 
indien toegestaan. 

S Schakel over op halfautomatisch rijden.

M Schakel over op handmatig rijden.

Shift + Delete Verwijder een blok van een trein. Eerst worden de gereserveerde 
blokken verwijderd vanaf de voorkant en daarna de blokken vanaf 
de achterkant totdat alles weg is.

Shift + F5 Start een route voor een trein (als er een route aan gekoppeld is).

Shift + F6 Stop een route en/of stop de trein.

Shift + F7 Maak de route af, maar herhaal niet meer.

L Hoofdverlichting (eerst beschikbare dus inclusief voor).

Shift + L Hoofdverlichting achter

V Schijnwerper (eerst beschikbare dus inclusief voor).

Shift +V Schijnwerper achter

C Cabineverlichting (eerst beschikbare dus inclusief voor).

Shift + C Cabineverlichting achter

I Interieurverlichting

W Drijfwerkverlichting

Shift + W Machineruimteverlichting

B Bel

F Fluit

N Signaalhoorn

E Machinegeluid
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Toets Actie

Shift + E Cilinder uitblazen

G Generator

 Shift + G Schakelstappen

Z Ventilator

Shift + Z Pomp

J Luchtpomp

Shift + J Remgeluid

Q Aanstoten buffer

Shift + Q Koppelen

X Deur (eerst beschikbare dus inclusief Openen deuren)

Shift + X Sluiten deuren

U Aankondiging (eerst beschikbare dus inclusief Stationsomroep)

Shift + U Treinomroep

K Kolen scheppen

Shift + K Schudrooster

O Rook

R Directe regeling (geen optrek- en afremvertraging).

Shift + R Langzaam (decoderstappen naar lagere snelheid).

T Ontkoppelen (eerst beschikbare dus inclusief voor).

Shift + T Ontkoppelen achter

P Pantograaf (eerst beschikbare dus inclusief voor).

 Shift + P Pantograaf achter

Het numerieke gedeelte kan ook worden gebruikt om treinen te besturen. De ‘-’ en ‘+’ en 
de 0-9 toetsen gedragen zich hetzelfde als op  het gewone toetsenbord. Extra 
functionaliteit alleen beschikbaar op het numerieke gedeelte staat hieronder:

Toets Actie

. of , Verander de richting van de trein.

* Reserveer het volgende blok voor een trein.
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Toets Actie

/ Verwijder de laatste reservering voor een trein.

Shift + * Voeg een ‘vrijgeefblok’ toe aan een trein.

Shift + / Verwijder het laatste ‘vrijgeefblok’ van de trein.

Tip:! Sommige toetsen voor een trein kunnen ook altijd gebruikt worden (zonder focus) 
als ze gebruikt worden in combinatie met de ‘Alt’-toets. In dat geval is dat van 
toepassing op de geselecteerd trein in het overzicht. Het betreft de ‘-’, ‘+’, ‘*’, ‘/’ en 
‘Backspace’-toets.

Bij de treinbesturing zijn er nog een paar specifieke toetsen voor het treinengrid:

Toets Actie

Alt + 
Cursortoetsen

Verander de grootte van het grid. ‘Links’ en ‘Omhoog’ om te 
verkleinen en ‘Rechts’ en ‘Omlaag’ om te vergroten.

Alt + F3 Vul de treinbesturing met de beschikbare treinen.

Bij het treinenoverzicht is er één specifieke toets:

Toets Actie

Enter Om de geselecteerde trein in het overzicht in de eerste 
treinbesturing te zetten.

Schakelbord-besturingstoetsen
Deze toetsen zijn beschikbaar als het schakelbord focus heeft. Om het schakelbord focus 
te geven druk je op F4.

Toets Actie

Cmd + G Wissel tussen toon grid en verberg grid.

Cmd + B Maak het schakelbord zowel in de breedte als in de hoogte 
passend.

Cmd + W Maak het schakelbord in de breedte passend.

Cmd + E Maak het schakelbord in de hoogte passend.

Toetsencombinaties die aan schakelbordelementen zijn gekoppeld kunnen hier ook 
worden gebruikt. Voorkom wel conflicten met de hier genoemde toetsen voor het 
schakelbord en andere globale toetsen.

Schakelbord-wijzigingstoetsen
De volgende toetsen kunnen worden gebruikt als je het schakelbord aan het wijzigen bent 
(Cmd + F4):
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Toets Actie

Cmd + B Maak het schakelbord zowel in de breedte als in de hoogte 
passend.

Cmd + W Maak het schakelbord in de breedte passend.

Cmd + E Maak het schakelbord in de hoogte passend.

Cmd + 
cursortoetsen

Selecteer of draai de elementen op de ‘elementenbalk’.

Cmd + T Draai het geselecteerde element op de ‘elementenbalk’ met de 
klok mee.

Cmd + R Draai het geselecteerde element op de ‘elementenbalk’ tegen de 
klok in.

Cmd + Enter Selecteer het object in het overzicht aan de linkerkant dat is 
verbonden met het geselecteerde element op het schakelbord.

Alt + cursortoetsen Verander de grootte van het grid.

Shift + 
cursortoetsen

Selecteer meerdere cellen.

Shift + Alt + 
cursortoetsen

Verander de grootte van een element dat van grootte kan 
veranderen.

Shift + Cmd + 
cursortoetsen

Verplaats de geselecteerde elementen over het schakelbord.

Spatie Zet het geselecteerde element op de ‘elementenbalk’ op het 
schakelbord.

Enter Wijzig de eigenschappen van het geselecteerd element in het 
schakelbord.

T Draai het geselecteerde element in het schakelbord met de klok 
mee (alleen voor een selectie van een enkele cel).

R Draai het geselecteerde element in het schakelbord tegen de klok 
in (alleen voor een selectie van een enkele cel).

Shift + R / Shift + T Draai de geselecteerde elementen 90 of 180 graden afhankelijk 
van de selectie.

O Wissel tussen het tonen en verbergen van het objectenoverzicht.

C Comprimeer het schakelbord zo aan dat er geen lege ruimte meer 
aan de buitenkant zit.

Delete of 
Backspace

Verwijder een element bovenop  (alleen voor een selectie van een 
enkele cel) of verwijder alle lagen.
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Toets Actie

Shift + Delete of 
Backspace

Verwijder een element onderop (alleen voor een selectie van een 
enkele cel) of verwijder alle lagen.

G Ken een element toe aan een blok of wissel (groepeer elementen), 
of indien er geen blok of wissel geselecteerd is, selecteer dan dit 
blok of deze wissel

Shift + G Verwijder een element van het geselecteerde blok of de 
geselecteerde wissel.

Cmd + Z Maak de meeste recente verwijder-, knip- of verplaats-actie 
ongedaan (werkt alleen voordat de selectie veranderd is).

Cmd + X Knip de selectie. Verwijder de geselecteerd elementen en zet ze 
op het klembord.

Cmd + C Kopieer de selectie naar het klembord.

Cmd + V Plak de elementen van het klembord op  het schakelbord (en maak 
eventueel het grid groter).

L Vervang huidige element door een rechte

B Vervang huidige element door een blokelement

P Vervang huidige element door een pijlelement

F Vervang huidige element door een terugmelder-element

S Vervang huidige element door een seinelement

Shift + E Zet een tekst op de geselecteerd cellen in het schakelbord.

Shift + P Zet een perron op de geselecteerd cellen in het schakelbord.

Shift + S Zet een stationsafbakening op de geselecteerd cellen in het 
schakelbord.

Shift + H Zet een gebouw- of huis op de geselecteerd cellen in het 
schakelbord.

Shift + I Zet een externe afbeelding op de geselecteerd cellen in het 
schakelbord.

Alt + R Geef een tabblad een andere naam.

Alt + I Voeg een tabblad toe voor de huidige positie.

Alt + ‘+’ Voeg een tabblad toe na de laatste positie.

Alt + ‘-’ Verwijder het huidige tabblad.
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Toets Actie

Alt + Page up Ga naar het volgende tabblad.

Alt + Page down Ga naar het vorige tabblad.

Tip:! In het algemeen hebben de ‘Command’-toets en de ‘Control’-toets in combinatie 
met een gewone toets betrekking op de ‘elementenbalk’ aan de rechterkant. De 
‘Alt’-toets gecombineerd met de cursortoetsen zijn om een grootte te veranderen. 
De ‘Shift’-toets is voor selecties van cellen of voor elementen die van grootte 
veranderd kunnen worden.

Zwevende vensters
Voor zwevende vensters met bijvoorbeeld een treinengrid, schakelbord of keyboard, zijn 
de volgende toetsen beschikbaar:

Toets Actie

Alt + F Om de grootte van het venster aan te passen aan de gewenste 
grootte van de inhoud van het venster.

Escape Stop: Haalt de stroom van de baan, alle voertuigen zullen stoppen 
(gebruik F5 om weer verder te gaan)

F5 Go: Zet stroom weer op  de baan en voertuigen zullen weer verder 
gaan
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Appendix B: Terugmelders
Terugmelders zijn erg belangrijk bij computerbesturing. Ze zijn de ogen of sensoren die de 
computer de informatie geven over wat er gebeurt op  de baan. Voor een programma als 
iTrain zijn zeer geavanceerde terugmelders niet nodig. Alleen een ‘aan’ of ‘uit’ of ‘1’ of ‘0’ is 
voldoende. We noemen dit binary sensoren. Zij detecteren alleen of iets wordt ingedrukt of 
niet, iets bezet is of niet of iets wordt gepasseerd of niet. Het ‘iets’ zal worden bepaald 
door de logica in iTrain.
We onderscheiden globaal twee type terugmelders:
1. Bezetmelders - ze informeren het systeem of (een gedeelte van) een spoor bezet is of 

niet.
2. Momentcontacten - ze informeren het systeem dat iets gebeurde, bijvoorbeeld dat (een 

gedeelte van) een trein passeerde.

Bezetmelders
Een bezetmelder heeft het voordeel dat het elk moment kan worden uitgelezen om te 
kijken of (een gedeelte van) een spoor bezet is. Er zijn geen treinbewegingen nodig. Ik 
raad dit type aan voor detectie in blokken boven momentcontacten.
Om een bezetmelder te maken moet je één railstaaf van een spoor isoleren. Dit kan door 
plastic verbindingsstukjes te gebruiken of plastic isolatoren of door een railstaaf door te 
snijden. De geïsoleerde railstaaf moet via een draad verbonden worden met een apparaat 
of decoder die terugmelders kan lezen. Afhankelijk van het gebruikte type rail zijn er twee 
methoden:
• 3-rail (Märklin H0) - de geïsoleerde railstaaf wordt normaal verbonden met massa en kan 

nu met elke terugmelddecoder verbonden worden die via massadetectie werkt 
(bijvoorbeeld een S88). Een bezetmelder is feitelijk hetzelfde als een contact-rail.

• 2-rail (overigen) - de geïsoleerde railstaaf moet normaal gevoed worden, zodat de 
locomotieven blijven rijden. Daarom wordt de geïsoleerde railstaaf via een stroommeter 
verbonden met de normale voeding voor de rails. De stoommeter wordt weer verbonden 
met een terugmelddecoder. Dit principe heet stroomdetectie en in veel gevallen zijn er 
kastjes die de stroommeting en terugmelddecoder in één behuizing hebben. Alleen 
locomotieven en wagons met verlichting of andere stroomafname kunnen hiermee 
worden gedetecteerd.

Momentcontacten
Momentcontacten geven een korte puls als ze geactiveerd worden. Een voorbeeld is een 
reedcontact dat wordt geactiveerd door er een magneet bij te houden. Dit kan worden 
gebruikt door een reedcontact tussen de rails te plaatsen en een magneet onder een 
locomotief of een wagon vast te zetten. Deze methode is daardoor niet geschikt voor 
kleine spoorschalen zoals N en Z.
iTrain ondersteunt beide type terugmelders, maar zelf heb ik de voorkeur voor 
bezetmelders boven momentcontacten om een trein te detecteren. De keuze die je maakt 
zal afhangen van je eisen, je schaal en rails en je eigen onderzoek naar kosten en baten. 
Laat je informeren wat er allemaal beschikbaar is en zoek op  het web naar meer 
informatie.
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Appendix C: iTrain-gebruikersforum
Het iTrain-gebruikersforum is er om je te informeren en ondersteuning te geven op iTrain. 
Het is beschikbaar op  https://berros.eu/forum/ via een web-browser. Het is niet een 
open forum en alleen geregistreerde gebruikers kunnen het lezen. Je moet je registreren 
met een zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Elke registratie wordt 
gecontroleerd door de webmaster dus kies wel een beetje fatsoenlijke gebruikersnaam en 
e-mailadres, want anders kan het geweigerd worden.
NB:! Kies hetzelfde e-mail adres als bij de registratie of aankoop van iTrain op de 

website. Daardoor weten we van wie het verzoek komt en kunnen we het sneller 
goedkeuren. Een onbekend e-mailadres zou niet kunnen worden goedgekeurd, 
want in principe is het forum voor geregistreerde iTrain-gebruikers.

Initieel start de pagina in het Engels, maar de taal en tijdzone kunnen later ingesteld 
worden.

Het iTrain-forum is opgedeeld in verschillende secties, waarbij elke sectie een sub-forum 
in een bepaalde taal bevat. Elke sub-forum bevat de zelfde indeling dus je kunt je vragen 
lezen en stellen in de taal die je voorkeur heeft door het juiste sub-forum te kiezen.
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Het eerste onderdeel ‘Aankondigingen’ bevat aankondigen om je op de hoogte te houden 
van het laatste nieuws over iTrain, zoals releases en aanwezigheid op beurzen. Het is niet 
mogelijk zelf een aankondiging te plaatsen, maar je kunt er wel op  reageren. Hetzelfde 
geldt voor het tweede onderdeel ‘Veelgestelde vragen’. Hierin worden vragen beantwoord 
die bij veel nieuwe gebruikers van iTrain opkomen. Het wordt dan ook aangeraden eerst 
de antwoorden op deze vragen goed door te lezen.
Het derde onderdeel ‘Ondersteuning’ is echt voor ondersteuning. Hier kun je je eigen 
vragen stellen of antwoorden op  vragen van anderen. Kies wel eerst de juiste categorie. 
Gebruik dan de knop ‘Nieuw onderwerp’ om een nieuwe vraag te stellen.

Kies altijd een goed onderwerp, zodat vragen makkelijk gevonden kunnen worden door 
anderen. Lever ook alle informatie die nodig is voor iemand anders om jou te helpen. In 
veel gevallen betreft dit het toevoegen van je eigen baanplan-project, zodat men kan zien 
wat je tot nu toe gedaan hebt. Daarvoor moet het project eerst in iTrain bewaard worden 
door de naam op .tcdz te laten eindigen bij het bewaren. Daarna kan het worden 
toegevoegd aan het forum via het tweede tabblad ‘Bijlagen’. Druk eerst op de knop 
‘Bestanden toevoegen’ en kies dan het bestand.

Probeer je vragen goed te formuleren en lees het nog een keer door voordat je het 
bevestigt. Goed gestelde vragen worden sneller beantwoord, omdat er minder behoefte is 
aan vragen voor extra informatie, die weer tijd kosten. Als er na het beantwoorden van de 
vraag nieuwe vragen bij je opkomen die niet direct gerelateerd zijn aan het huidige 
onderwerp, moet je een nieuw onderwerp maken en niet doorgaan met het huidige. De 
vragen dienen ook als zoeksysteem voor nieuwe gebruikers om antwoorden op hun 
vragen te vinden en hoe beter het onderwerp is gekozen en hoe bondiger de reacties, des 
te makkelijker is het te vinden.
Het laatste onderdeel ‘Verbeteringsvoorstellen’ is voor de meer ervaren gebruikers die 
weten wat mogelijk is in iTrain, maar toch nog bepaalde zaken missen of suggesties 
hebben voor verbetering. Er is geen garantie dat je suggestie in iTrain wordt opgenomen 
binnen bepaalde tijd, maar alles wordt gelezen en indien nodig bediscussieerd om 
duidelijk te krijgen hoe het precies zou moeten. Goede suggesties worden indien mogelijk 
opgenomen in een volgende of latere release.
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Soms wil je informatie uitwisselen met een andere gebruiker die niet voor anderen 
toegankelijk mag zijn. In dat geval kun je een PB (= Persoonlijk Bericht) sturen naar 
iemand anders. Vermeld nooit je adres, telefoon of e-mail adres in een gewoon bericht als 
je contact met andere gebruikers wilt. Vraag gewoon om contact en geïnteresseerden 
zullen dan reageren met een PB om verdere informatie uit te wisselen.
Wees beleefd, geduldig en vergevend naar andere gebruikers zowel bij het vragen als 
beantwoorden. We willen graag nieuwe gebruikers welkom heten, maar ook onze 
waardering uitspreken voor gebruikers die veel tijd en moeite investeren om jouw vragen 
te beantwoorden en helpen de iTrain-gemeenschap  op te zetten. Als er iets gebeurt dat 
niet in de haak is of door de beugel kan, stuur dan een e-mail naar forum@berros.eu, 
zodat we tussenbeide kunnen komen of het op kunnen lossen.
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Appendix D: Interface-specifieke zaken
Naast de instellingen die beschikbaar zijn voor alle interfaces, heeft elke interface ook nog 
specifieke instellingen op het derde tabblad van ‘Interfaces wijzigen’. Sommige interfaces 
hebben hier niets staan.

Als de besturing van een interface beperkt is doordat bepaald vinkjes uit staan bij 
‘Besturing van’, dan zullen sommige opties niet zichtbaar zijn, omdat die in dat geval niet 
van toepassing zijn.

Demo
De ‘Demo’ interface is geen echte interface en kan worden gebruikt om iTrain te proberen 
als je nog geen centrale hebt. Hij zal elke decoder behandelen alsof die verbonden was 
met een systeem dat al zijn mogelijkheden ondersteunt. Een MFX decoder zal dan 
gewoon alle stappen hebben en alle locomotief-functies zullen worden ondersteund.

Märklin 6051
Dit is een interface protocol dat wordt gebruikt door veel oudere systemen en het is ook 
wel bekend als het P50 protocol. Het is ooit ontwikkeld voor de Märklin Interface 
6050/6051 die samen met de Märklin Control Unit 6021 kan worden gebruikt.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om een minimale tijd tussen commando’s in te 
lassen, bijvoorbeeld als de flow control niet optimaal werkt en sommige berichten verloren 
gaan. In dat geval zijn gangbare waardes tussen 20 en 50 ms.
Met deze interface is het nodig om regelmatig alle terugmeldingen te lezen om te zien of 
ze veranderd zijn. In het veld ‘Terugmeldinterval’ kan de tijd tussen het lezen van de 
terugmelders opgegeven worden. Het is goed om de waarde klein te houden (<= 250 ms), 
maar als er teveel S88-modules aangesloten zijn en deze allemaal uitgelezen moeten 
worden kan dat te lang duren, zodat deze tijd niet gehaald kan worden. In dat geval moet 
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er worden uitgekeken naar een nieuwe centrale of een aparte centrale voor de 
terugmelding, zoals de HSI-S88, om goede reactietijden te krijgen.
P50X
Het P50X protocol, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de Uhlenbrock Intellibox, is 
een uitgebreide versie van het P50 protocol dat gebruikt wordt door de Märklin Interface 
6050/6051. Maar eigenlijk is het veel meer dan het erg beperkte P50 protocol. 

Het P50X protocol kan iTrain niet direct informeren over veranderingen (zoals bijvoorbeeld 
in de terugmelders), maar iTrain moet regelmatig vragen of er wat veranderd is en zo ja, 
wat. Dit wordt ‘event polling’ genoemd en het in veld ‘Eventinterval’ in milliseconden, kun je 
de tijd opgeven tussen twee verzoeken voor veranderingen. Een goede standaard waarde 
is 100 ms, want als er niks veranderd is zullen er weinig gegevens verzonden worden. Bij 
hogere baudrates (dan de standaard 9600 baud) kan het interval nog korter gekozen 
worden, omdat het verzoek ook minder tijd kost.
Het P50X protocol ondersteunt standaard locomotief functies f0-f8. In het protocol is er 
een uitbreiding voorzien om ook f9-f16 te ondersteunen. Als een digitale centrale die het 
P50X protocol ondersteunt, deze uitbreiding van loc functies ondersteunt, dan kun je dit 
aanzetten door ‘Gebruik nieuwe functies’ aan te vinken. Maar laat normaal dit uit staan om 
fouten in de verbinding te voorkomen.
TAMS Master Control / RedBox
Zowel de TAMS Master Control als ook de nieuwe RedBox proberen de Intellibox wat 
communicatie betreft, zo goed mogelijk na te doen, maar dit zijn wel echt andere 
apparaten. Er zijn enkele instructies toegevoegd die alleen worden gebruikt als er expliciet 
‘TAMS Master Control/RedBox’ wordt gekozen.
TAMS ondersteunt standaard al de uitbreiding voor functies f9-f16, maar met de laatste 
firmware is het via een extra instructie zelfs mogelijk om de functies f17-f28 te gebruiken. 
De optie ‘Gebruik nieuwe functies’ wordt nu gebruikt om te kiezen tussen f0-f16 (uit) en f0-
f28 (aan).
OpenDCC (P50X)
De OpenDCC centrale is een ‘open source’ centrale die beschikbaar is met twee 
protocollen: P50X en Lenz XpressNet. Dit interface ondersteunt het P50X protocol met 
dezelfde uitbreidingen (functies f0-f28) als de TAMS Master Control. Ondersteuning voor 
het nieuwe Bi-Directional-Bus protocol (BiDiB.org) is geïmplementeerd in een aparte 
interface.
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Normaal zal iTrain zelf bepalen hoeveel terugmeldmodules er in gelezen moeten worden. 
Omdat er op de OpenDCC drie strengen van S88-modules kunnen worden aangesloten, 
moet er opgegeven worden hoeveel modules er aan elke aansluiting zitten (links, midden, 
rechts), zodat hij het juiste module-nummer kan bepalen voor elke S88-module.
Raptor
De Raptor is meer dan een gewone digitale centrale, maar het kan ook gebruikt worden 
als normale centrale via een module die het P50XR protocol (gebaseerd op P50X met 
enkele Raptor toevoegingen) gebruikt.
Raptor ondersteunt de uitbreidingen voor de functies f9-f16 en ook de uitbreidingen voor 
f17-f28. De optie ‘Gebruik nieuwe functies’ wordt nu gebruikt om te kiezen tussen f0-f16 
(uit) en f0-f28 (aan).
MRdirect
MRdirect is software (en extra hardware) van Marco Roede om van een oude DOS-PC 
een digitale centrale te maken. Het maakt gebruik van het P50X protocol en vanaf versie 
8.0 is MRdirect geschikt voor iTrain. De extra functies f9-f16 worden ondersteund zonder 
verdere instellingen.
Twin Center
Het Twin Center lijkt erg op  de Intellibox, maar is niet precies hetzelfde. Om de Twin 
Center met iTrain te kunnen gebruiken is het nodig om de ‘Basisinstellingen’ van de 
‘Interface’ te controleren. De ‘Syntax’ moet op  ‘IB’ staan en niet op ‘TC’. Tevens is het aan 
te raden de baudrate op 9600 baud te zetten. Na deze wijzigingen reageert de Twin 
Center hetzelfde als een Intellibox wat betreft de computer-aansturing.
Intellibox (P50X)
Alleen de Intellibox (IB) modellen met een echte RS232 seriële poort ondersteunen het 
P50X protocol. Het laatste model dat dit nog ondersteunt is de Intellibox IR. Nieuwere 
modellen met een USB-aansluiting ondersteunen alleen het LocoNet® protocol.
Bij de Intellibox is het aan te bevelen via het menu de ‘Basisinstellingen’ van de ‘Interface’ 
te controleren. Voor ‘Syntax’ moet ‘6051 + IB’ of ‘alleen IB’ gekozen worden en voor de 
‘Baudrate’ is 9600 of 19200 aan te raden.
NB:! Als je Intellibox ook het LocoNet® protocol ondersteunt (zie ‘Basisinstellingen’ -> 

‘Syntax’), dan is het ook een goede keuze om het LocoNet® protocol te kiezen, 
omdat het een beter protocol is zonder ‘polling’. Verander in dat geval de ‘Syntax’ in 
‘LocoNet®’ in de IB en selecteer in iTrain ‘LocoNet®’.
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LocoNet® 78

Intellibox USB (LocoNet®)
Alle recent uitgekomen Intellibox (IB) systemen (II, Basic en COM) hebben een USB 
aansluiting en ondersteunen alleen het LocoNet® protocol (niet meer het oude P50X). Het 
enige verschil tussen deze interface en de verderop genoemde ‘LocoNet®’ interface is dat 
alle instellingen voor ‘Serieel’ en ‘Specifiek’ automatisch goed zijn ingesteld voor een IB 
met USB, zodat je niets hoeft te veranderen. Om meer te lezen over deze instellingen 
wordt verwezen naar de sectie ‘LocoNet®’.
DR5000 USB (LocoNet®)
De Digikeijs DR5000 is een centrale die zich gedraagt als een kameleon. Hij kan zich 
voordoen als een XpressNet-centrale en als een LocoNet®-centrale, beiden zowel via 
USB als via een netwerkverbinding. Deze totaal vier interfaces zijn al beschikbaar in 
iTrain, maar voor het gemak is de meest gebruikte variant via USB met LocoNet® ook nog 
los toegevoegd.
Het enige verschil tussen deze interface en de verderop genoemde ‘LocoNet®’ interface is 
dat alle instellingen voor ‘Serieel’ en ‘Specifiek’ automatisch goed zijn ingesteld voor een 
DR5000 met USB, zodat je niets hoeft te veranderen. Om meer te lezen over deze 
instellingen wordt verwezen naar de sectie ‘LocoNet®’.
LocoNet®
De LocoNet® interface implementeert het LocoNet® protocol en kan worden gebruikt met 
de meeste LocoNet® interfaces (bijvoorbeeld een LocoBuffer, een Intellibox of een 
Uhlenbrock LocoNet® interface).
NB:! Deze interface is alleen beschikbaar met een proeflicentie of een officiële licentie 

(en dus niet zonder licentie), omdat LocoNet® in licentie gebruikt wordt.
De eerste optie ‘Virtueel’ is een speciale optie om handmatig voertuigen en/of accessoires 
op  een andere interface te kunnen besturen. Daarvoor moet dan wel het vinkje bij 
‘Besturing van’ voor het desbetreffende type uit staan. LocoNet®-handregelaars kunnen 
hierdoor gebruikt worden voor andere systemen79, die niet LocoNet®-compatible zijn, 
doordat iTrain zorgt voor de synchronisatie. Het is niet nodig om een centrale te gebruiken 
op het LocoNet®, omdat iTrain als zogenaamde ‘Slot manager’ kan fungeren.80
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In de oude LocoNet® specificatie is er ondersteuning voor locomotief functies f0-f12. In de 
nieuwe specificaties worden ook f13 en hoger (t/m f9999 en soms zelfs nog hoger) 
ondersteund via een nieuwe set instructies. Als de optie ‘Gebruik nieuwe functies’ wordt 
gebruikt, zal het mogelijk zijn om ook functie f13 en hoger te gebruiken op  systemen die 
dat ondersteunen.
In de LocoNet® specificaties zijn er twee instructies om accessoires te schakelen: Eén die 
geen bevestiging stuurt en één die wel een bevestiging stuurt. Over het algemeen is het 
aan te raden om met bevestiging te kiezen, maar helaas ondersteunen sommige 
LocoNet® decoder (bijvoorbeeld de Uhlenbrock 63410) deze instructie niet en zullen er 
dan geen accessoires geschakeld worden. Om volledig compatible te zijn is het beter om 
‘Schakelen met bevestiging’ uit te zetten. Door wel een vinkje te zetten kun je een 
beginadres opgeven en vanaf dat adres worden accessoires dan met bevestiging 
geschakeld. Lagere adressen zullen dan nog zonder bevestiging geschakeld worden.
Een RailCom-detector levert het adres van de decoder en de polariteit om de richting van 
het voertuig te berekenen. Officieel is er geen ruimte voor het polariteitsbit in het 
LocoNet®-protocol, maar sommige leveranciers81  gebruiken het hoogste bit van het 
terugmelderadres om dit polariteitsbit terug te geven. Daarbij halveert wel het aantal 
mogelijke terugmelderadressen.
LocoNet® informeert iTrain wanneer de status van een terugmelder verandert, maar de 
huidige stand van alle terugmelders kan niet standaard worden gelezen. Voor alle IB 
producten wordt dit probleem ondervangen door dit direct uit het geheugen van de IB te 
lezen, maar voor andere LocoNet® centrales is daar nog geen algemene oplossing voor. 
Sommige terugmeldmodules melden de status van al hun melders als ze een 
schakelcommando voor een accessoire ontvangen. Het adres van dit commando wordt 
het ‘Terugmelder-rapporteringsadres’ genoemd. Het is mogelijk om een bereik van 
adressen in te stellen, zodat wanneer er veel modules in gebruik zijn deze niet allemaal 
tegelijk hun status melden. Het maximum bereik is beperkt tot 11 waarden, bijvoorbeeld 
van 1010-1020 voor DCC. Een bereik van ‘Start’ 0 tot ‘Einde’ 0 betekent dat deze 
mogelijkheid niet gebruikt wordt en is de standaardinstelling.
Tip:! Als je een Intellibox met USB interface hebt, is het beter om de interface ‘Intellibox 

USB (LocoNet®)’ te selecteren, omdat dan alle instellingen meteen goed staan. 
Deze interface ‘LocoNet®’ heeft de instellingen juist goed staan als je met een 
LocoBuffer met een seriële poort werkt. Indien je deze interface met een Intellibox 
met een RS232 seriële poort gebruikt, dan moet moet je de ‘Syntax’ op je IB 
aanpassen en op het tabblad ‘Serieel’ bij ‘Stopbits’ de waarde ‘2 bits’ kiezen.

LocoNet® Multicast
Dit interface is gemaakt met de MGV101/CGA101 in gedachte. Dit is een ethernet 
gebaseerd LocoNet® interface die veel stroom kan leveren op  het LocoNet voor grotere 
banen en die werkt via UDP Multicast82.
LocoNet® TCP/IP
De LocoBuffer is een veel gebruikt apparaatje om een computer met een LocoNet® 
centrale te verbinden. Omdat draadloze apparatuur met WIFI steeds populairder wordt om 
de baan mee te besturen, zijn er ook mensen die een draadloze of bedrade interface (die 
dan vervolgens via een router met WIFI verbonden wordt) aan de LocoBuffer toevoegen. 
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Om ook hier ondersteuning voor te bieden, is er een extra interface toegevoegd om 
LocoNet® berichten over het Internet Protocol (IP) te sturen via een netwerk interface.
LocoNet® Server
De LocoNet® Server is ook LocoNet® over TCP/IP, maar dan in het formaat van de 
LbServer83, dus met leesbare tekst. Deze interface is toegevoegd om met de Digikeijs 
DR5000 centrale te kunnen verbinden over het netwerk, maar kan ook voor andere 
doeleinden gebruikt worden.
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ESU
De ESU interfaces hebben het meest uitgebreide protocol om met een computer te 
communiceren. De centrales kunnen hun interne database synchroniseren met die van 
iTrain. Standaard wordt geprobeerd om beide databases samen te voegen. Dat betekent 
dat de locomotieven en wagons (en optioneel accessoires) alleen in iTrain of het ESU-
apparaat ingevoerd hoeven te worden. Objecten die zijn ingevoerd in iTrain worden naar 
het ESU-apparaat verzonden en andersom.
Tip:! Wagons in iTrain zullen in het ESU-apparaat zichtbaar zijn als locomotieven met 

een plaatje van een wagon met nummer 54, 55 of 61. Het plaatje met het grote 
vraagteken met nummer 3 is gereserveerd voor auto’s en moet niet worden gebruikt 
voor locomotieven.

ECoS ESU
Met de nieuwe firmware update 3.0 en hoger voor de ECoS is het ook mogelijk om alle 
accessoires direct via hun adres te schakelen in plaats van ze via gelijke objecten in de 
ECoS te benaderen. Vink in dat geval de optie ‘Schakel accessoires via adres’ aan. Nu 
worden de accessoires niet meer gesynchroniseerd en/of samengevoegd, omdat dat niet 
meer nodig is.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als je de centrale voor een ander project gebruikt, kan 
het handig zijn om alle objecten te verwijderen op  de ECoS of CS1 die niet door iTrain 
gebruikt worden, om adresconflicten te voorkomen. In dat geval is het beter om de ‘Reset’ 
optie aan te vinken voor de locomotieven en/of de accessoires.
De ECoS kan zowel zowel S88-modules als ECoS-Detectors gebruiken. De ECoS-
Detectors hebben een vast module-nummer, maar het adres van de S88-modules hangt af 
van de plaats van de module in de rij. Om te voorkomen dat adressen elkaar overlappen 
als beide types terugmeldmodules worden gebruikt is het mogelijk om het nummer van de 
S88-basismodule op te geven. Dat is het nummer van de eerste S88-module.
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Märklin Central Station 1
Märklin artikelnr. 60212 is min of meer gelijk opgebouwd als de eerdere ECoS van ESU. 
Het apparaat wordt niet meer ondersteund door Märklin, maar de hardware kon in het 
verleden door ESU worden opgewaardeerd tot een ‘CS 1 Reloaded’. Als dat gebeurd is 
dan is het mogelijk om firmware versie 3.0 of hoger te gebruiken waardoor het apparaat 
zich net zo gedraagt als een moderne ECoS. In het geval je de upgrade hebt laten 
uitvoeren kun je beter ‘ECoS ESU’ kiezen en de omschrijving veranderen in ‘CS1 
Reloaded’.

Gebruik deze interface indien je nog het originele apparaat hebt. Gebruik dan de optie 
‘Schakel accessoires via adres’ niet, want dit wordt nog niet volledig ondersteunt in de 
firmware. De overige opties werken hetzelfde als bij de ECoS interface.
NB:! Voor deze interface is het wel nodig dat op de Central Station 1 versie 2.0.3 of 2.0.4 

van de firmware geïnstalleerd is. Oudere versies worden niet ondersteund.
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Märklin Central Station 2/3
De Märklin Central Station 2 en Central Station 3 (CS2 en CS3) hebben geen relatie met 
de Central Station 1 en hebben een totaal ander protocol gebaseerd op de CAN-bus.

De interface leest regelmatig de statusinformatie (de onderdelen worden ook wel kanalen 
genoemd) van de CS2/3, zoals de spanning, de stroom en de temperatuur van alle 
boosters (inclusief de ingebouwde) uit. In ‘Kanaal-pollinginterval’ kun je opgeven hoe vaak 
dit moet gebeuren.
Bij DCC  locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
Afhankelijk van de optie ‘Importeer locomotieven’ zal iTrain de locomotief-database 
importeren als de interface ‘Online’ gaat en proberen de data samen te voegen met de 
data in iTrain. Er kunnen vanuit het programma geen locs aan de CS2/3 toegevoegd 
worden. Dat is niet echt een probleem, omdat niet-MFX locs ook aangestuurd kunnen 
worden zonder dat ze in de CS2/3 ingevoerd zijn.
De CS2 en CS3+ hebben de mogelijkheid om S88-modules aan te sluiten aan de 
onderkant van het apparaat. Om deze S88-modules te onderscheiden van andere 
terugmeldmodules die direct op de CAN-bus zijn aangesloten, moet het aantal S88-
modules die verbonden zijn met het apparaat opgegeven worden in het desbetreffende 
veld.
De S88-aansluiting op de C2 werkt goed, maar terugmelding met de CS2 heeft een 
nadeel. Het is niet mogelijk om direct het aantal aangesloten modules op  te geven in de 
CS2 en daardoor kan het gebeuren dat niet alle modules uitgelezen worden. Een betere 
oplossing voor grote banen is gebruik te maken van de nieuwe LinkS88-module of 
terugmeldermodules van CAN-digital-Bahn, die direct op de CAN-bus werken.
Tip:! Als je toch de S88-invoer op de CS2 wilt gebruiken, dan moet je ook in de CS2 

opgeven hoeveel modules de CS2 moet inlezen, anders worden er maar één of 
twee ingelezen. Dit is niet via een officiële manier mogelijk, maar kan wel bereikt 
worden door een ‘memory’ configuratie aan te maken met een S88-contact dat 
hoger is dan het hoogste terugmelderadres dat gebruikt is in iTrain. Hierdoor zal de 
CS2 wel alle modules inlezen die nodig zijn voor iTrain.
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De S88-aansluiting op de CS3 is alleen beschikbaar op het Plus-model, maar heeft 
bovenstaande beperkingen niet. Het aantal terugmeldmodules kan worden opgegeven 
onder de instellingen van de GFP3.
De ‘CdB-GleisReporter ID’ is alleen van toepassing als gebruik wordt gemaakt van 
terugmelder-modules van CAN-digital-Bahn die direct op  de CAN-bus worden 
aangesloten. Je kunt hier een ID opgeven, zodat deze worden herkend en er wat 
adresruimte voor ze gereserveerd wordt.
LinkS88
De LinkS88 (60883) is een apparaat dat direct verbonden wordt met de CAN-bus van de 
CS2 of CS3. Er zitten 16 ingebouwde terugmelder-contacten op  en drie aansluitingen voor 
drie S88-bussen. Bus 1 en 2 hebben een S88N-stekker (RJ45) en bus 3 heeft de originele 
S88-stekker.84

Alle ingangen op  het apparaat zelf en de drie bussen moeten allemaal in één adresruimte 
gezet worden. Binnen iTrain worden er 1000 adressen gereserveerd per bus en de 
ingangen op de LinkS88 zelf worden gezien als bus 0. Als er één LinkS88 aan de CS2/3 
wordt aangesloten leidt dat tot de volgende adrestoewijzing (uitgaande van 31 modules 
per bus):

Bus Adres Gegroepeerd Omschrijving

0 1-16 1.1 - 1.16 Ingebouwde contacten op de LinkS88 zelf

1 1001-1496 1.1.1 - 1.31.16 Module 1-31 aangesloten op de linkerkant, S88N

2 2001-2496 2.1.1 - 2.31.16 Module 1-31 aangesloten op de rechterkant, S88N

3 3001-3496 3.1.1 - 3.31.16 Module 1-31 aangesloten in het midden, S88

x x000-x496 x.1.1 - x.31.6 Modules op extra bussen.

In plaats van absolute adressen, zal standaard het gegroepeerde 
adres worden getoond in iTrain. Daarbij worden de bus, de 
module en de ingang gescheiden door punten. Het absolute 
adres is beschikbaar als tooltip.
Als er meer S88-modules via de aansluiting aan de onderkant of 
via extra LinkS88 apparaten worden aangesloten dan zal het bus-nummer doorlopen na 3. 
Dus elke LinkS88 neemt 4 extra bussen in (dus 4-7 voor de tweede).
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XpressNet
Deze sectie bevat een lijst met alle interfaces die op het XpressNet-protocol gebaseerd 
zijn.
Lenz XpressNet/X-Bus (serieel / USB / IP)
Er zijn vele interfaces gebaseerd op het XpressNet protocol van Lenz. Oorspronkelijk werd 
het systeem X-Bus genoemd, maar sinds versie 3 wordt het XpressNet genoemd. De 
oude locomotief-instructies die in X-Bus versie 1 en 2 werden gebruikt worden ook 
ondersteund door dit interface.
Lenz zelf levert een interface met een seriële poort, één met een USB aansluiting en één 
met een Ethernet- of LAN-aansluiting, hier IP (=Internet Protocol) genoemd. In principe is 
het protocol hetzelfde, maar de USB en IP versies laten bericht voorafgaan door twee 
extra bytes, dus het is wel belangrijk om de juiste interface te kiezen.

De Lenz interfaces hebben de instelling ‘Locomotief-pollinginterval’ in milliseconden. 
XpressNet informeert iTrain over vele veranderingen (zoals terugmelders), maar niet over 
de toestand van de handregelaars die de locomotief besturen. Wat het wel doet is 
vertellen wanneer een locomotief overgenomen wordt door een handregelaar. Vanaf dat 
moment gaat iTrain regelmatig de informatie over deze locomotief uitlezen om te weten 
wat de snelheid is en welke functies actief zijn. Het interval kan hier ingesteld worden en 
100 ms is een goede standaardwaarde.
In het nieuwe XpressNet protocol versie 3.6, is er ook ondersteuning voor de functies f13-
f28 toegevoegd. In geval je deze versie gebruikt, kun je ‘Gebruik nieuwe functies’ 
aanvinken om deze ook te kunnen gebruiken, maar als je het niet zeker weet, laat het dan 
uit staan, om communicatieproblemen te voorkomen.
Het is niet duidelijk gespecificeerd hoe de twee uitgangen van een accessoire moeten 
worden geïnterpreteerd onder XpressNet gebruikers. In het geval alle wissels net verkeerd 
om schakelen t.o.v. wat je verwacht gebruik dan de laatste optie ‘Uitgangen accessoires 
andersom’ om dit in één keer te corrigeren.
S88XpressNetLI
De Roco Multimaus is erg populair in start-sets, maar het is niet mogelijk om deze direct 
aan een computer aan te sluiten. Er zijn enkele apparaten beschikbaar via internet die een 
interface gebaseerd op  XpressNet maken via een seriële poort en tegelijkertijd ook 
ondersteuning voor S88-modules bieden. In Nederland is de meest bekende de 
‘S88XpressNetLI’ van Rosoft.
Naast het ‘Locomotief-pollinginterval’ dat is beschreven bij Lenz XpressNet, is er ook nog 
een optie die heeft te maken met een probleempje met de adressering van accessoires bij 
een Multimaus. Accessoire-decoders die met een andere DCC-centrale worden 
geprogrammeerd op adres 1, zullen voor de Multimaus adres 5 hebben. Decoders die met 
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de Multimaus geprogrammeerd zijn op  adres 1-4, zijn vaak helemaal niet bereikbaar met 
een andere DCC-centrale. Dus als je een Multimaus gebruikt, begin dan altijd bij adres 5 
met programmeren. Als je wel wilt dat adres 5 in de Multimaus in iTrain gezien wordt als 
adres 1, vink dan ‘Adresoffset accessoires’ aan. Daardoor is het makkelijker om later op 
een andere DCC-centrale over te stappen zonder alles om te nummeren.

De optie ‘S88-basismodule’ is bedoeld om een verschuiving van het adresbereik van de 
terugmelders in te stellen voor de S88-modules. Het is instelbaar om een overlap  te 
voorkomen met eventuele wisseldecoders met terugmelding die een vast adresbereik 
hebben. Toegestane waardes zijn 0-64. Nul betekent geen S88-modules. Waarde 1 
betekent dat de eerste S88-module adres 1-16 gebruikt en zo verder.
Tip:! De basismodules in iTrain hebben een grootte van 16, terwijl in de handleiding van 

de S88XpressNetLI gesproken wordt over modules van 8. Voor het basisadres 64 
moet je in iTrain dus 32 + 1 = 33 instellen als basis module.

MoBaSbs
De ‘ModelBahnSelbstbauSteuerung’ of gewoon ‘MoBaSbS’ is een zelfbouwsysteem dat 
communiceert via het XpressNet protocol en een zekere bekendheid heeft in Duitsland. 
Het werkt met zowel DCC als Motorola en biedt ook ondersteuning voor het 
synchroniseren van de locomotief database in iTrain met de centrale. Ook gebruikt het 
extra instructies om iTrain te informeren over snelheidsveranderingen van een locomotief 
(door bijvoorbeeld een handregelaar), zodat polling niet nodig is.

De MoBaSbS ondersteunt zowel het Lenz serieel als het Lenz USB protocol, dus moet de 
instelling hetzelfde zijn als de dipswitches op de MoBaSbS. De locomotiefgegevens van 
de MoBaSbS en iTrain worden alleen gesynchroniseerd bij het ‘Online‘ gaan. Nieuwe 
locomotief gegevens worden in het RAM van de MoBaSbS gezet. Om alle locomotief 
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gegevens blijvend in EEPROM te bewaren bij het ‘Offline‘ gaan, kan deze optie 
aangevinkt worden. De optie ‘Gebruik nieuwe functies’ is voorzien voor het geval de 
MoBaSbS de functies f13 t/m f28 in de toekomst zal ondersteunen, maar voorlopig moet 
het uit staan. De laatste optie is om de interpretatie van de uitgangen van accessoires om 
te draaien in het geval wissels en seinen verkeerd om schakelen.
ZF5
The ‘ZF5’ centrale van CT-Elektronik is gebaseerd op  het XpressNet-protocol, maar heeft 
ook belangrijke aanpassingen gedaan waarmee in dit interface rekening wordt gehouden. 
Er worden alleen voertuigen en accessoires ondersteund.

Rocomotion
Rocomotion is eigen protocol van Roco gebaseerd op  XpressNet, maar met enkele 
toevoegingen voor hun eigen terugmelder-modules (10787). Dit interface ondersteunt 
alleen het oudere apparaat 10785 (met een seriële poort).

De blauwe Roco centrale 10832 met een USB-aansluiting wordt niet ondersteund via USB 
en Rocomotion. We raden aan om een ‘S88XPressNetLI’ te kopen om dit systeem met 
iTrain te gebruiken.
Roco Z21
De Roco Z21 is een systeem gebaseerd op  het XpressNet protocol, maar dan wel met 
enkele aanpassingen die de efficiëntie verhogen en toegevoegde instructies die specifiek 
zijn voor dit apparaat.
De interface leest regelmatig de statusinformatie (de onderdelen worden ook wel kanalen 
genoemd) van de Z21, zoals de spanning, de stroom en de temperatuur van de 
ingebouwde booster uit. In ‘Kanaal-pollinginterval’ kun je opgeven hoe vaak dit moet 
gebeuren.
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Er is nog een optie die te maken heeft met een probleempje met de adressering van 
accessoires bij de Z21. Accessoire-decoders die met een andere DCC-centrale worden 
geprogrammeerd op adres 1, zullen voor de Z21 adres 5 hebben. Decoders die met de 
Z21 geprogrammeerd zijn op adres 1-4, zijn vaak helemaal niet bereikbaar met een 
andere DCC-centrale. Dus als je een Z21 gebruikt, begin dan altijd bij adres 5 met 
programmeren. Als je wel wilt dat adres 5 in de Z21 in iTrain gezien wordt als adres 1, vink 
dan ‘Adresoffset accessoires’ aan. Daardoor is het makkelijker om op een andere DCC-
centrale over te stappen zonder alles om te nummeren.
Tip:! De Z21 ondersteunt de Roco-terugmelders 10787, maar het is ook mogelijk om 

andere systemen te gebruiken via de LocoNet® bus op de Z21 in iTrain. Een 
voordelige oplossing is om een S88-naar-LocoNet®-adapter (s88LN) aan te sluiten 
aan deze bus en dan de bekende S88N-modules te gebruiken.

De Z21 heeft een LocoNet®-bus en heeft daardoor ook enkele opties die in de sectie 
‘LocoNet®’ zijn beschreven, zoals ‘RailCom-polariteit beschikbaar’ en ‘Terugmelder-
rapporteringsadres’.
Tip:! De witte z21 (met kleine z) kan ook worden gebruikt via deze ‘Roco Z21’ interface, 

ondanks dat hij geen LocoNet-bus heeft en er nog een paar andere zaken missen 
die de zwarte Z21 wel heeft.

Hornby
Hornby is een ander interface gebaseerd op  XpressNet voor de digitale centrale van 
Hornby, waarbij de instellingen op het tabblad ‘Serieel’ al goed staan voor dit apparaat. 
Het wordt nog niet officieel ondersteund, omdat we het nog niet goed hebben kunnen 
testen. Als je geïnteresseerd bent, neem dan contact met ons op.

iTrain 5.0 - Handleiding

213 van 234



NCE Power Cab/Pro
Er is ook een interface aanwezig voor NCE, vanwege de vele verzoeken van gebruikers 
uit de UK, maar deze centrale is niet ideaal voor computergebruik. iTrain krijgt de 
veranderingen op de handregelaar niet door en daardoor kun je of alleen handmatig rijden 
of automatisch via iTrain, maar niet gecombineerd. Deze interface wordt daarom nog als 
experimenteel gezien.

Bij DCC locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
In het geval alle wissels net verkeerd om schakelen t.o.v. wat je verwacht gebruik dan de 
tweede optie ‘Uitgangen accessoires andersom’ om dit in één keer te corrigeren.
De optie ‘Terugmeldinterval’ kan worden gebruikt om aan te geven hoe vaak de 
terugmelders moeten worden gelezen, want dit kan alleen door te pollen.
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Selectrix
Deze sectie bevat een lijst met alle interfaces die de SX-bus van Selectrix ondersteunen.
Sommige interfaces hebben de optie ‘Virtueel’ om handmatig voertuigen en/of accessoires 
op  een andere interface te kunnen besturen. Daarvoor moet dan wel het vinkje bij 
‘Besturing van’ voor het desbetreffende type uit staan. Selectrix-handregelaars kunnen 
hierdoor gebruikt worden voor andere systemen85, die niet Selectrix-compatible zijn, 
doordat iTrain zorgt voor de synchronisatie.
Selectrix

Dit interface is het originele Selectrix protocol met één SX-bus. Het leest regelmatig de 
complete SX-bus uit, om iTrain te informeren over wijzigingen op de bus. De tijd tussen 
het uitlezen wordt het ‘Eventinterval’ genoemd. Omdat dit uitlezen niet heel snel gaat, 
moet er 250 ms gekozen worden bij een baudrate van 9600. Bij hogere baud-snelheden 
kan het interval korter gekozen worden, zodat de reactietijd sneller wordt. Er zijn 
tegenwoordig nieuwere en snellere protocollen gebaseerd op de Selectrix-bus 
beschikbaar die ook worden ondersteund door iTrain.
Rautenhaus SLX
De Rautenhaus SLX interface kan met zowel de SLX825 als de SLX852 worden gebruikt. 
De SLX825 ondersteunt maar één bus, terwijl de SLX852 twee bussen ondersteunt en 
kan ook worden gebruikt als een interface zonder centrale om alleen accessoires te 
schakelen en terugmelders in te lezen.

Rautenhaus gebruikt een efficiënt event-mechanisme, dat veranderingen op de bus 
meteen doorgeeft, zodat polling niet nodig is. Het enige wat je in moet stellen is of je de 
extra kanalen (104-111) wil gebruiken en indien je een tweede bus gebruikt moet je 
aangeven met welke bus de accessoires en met welke bus de terugmelders verbonden 
zijn.
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Rautenhaus RMX
De Rautenhaus RMX interface kan worden gebruikt met de centrale RMX950USB of de 
aparte interface RMX952. Het ondersteunt automatisch twee bussen. De eerste RMX-bus 
(0) is voor locomotieven en de tweede SX-bus (1) is voor accessoires en terugmelders. Er 
zijn geen specifieke instellingen nodig.

The loc database van iTrain en de RMX centrale worden gesynchroniseerd als de 
interface ‘Online’ gaat indien de optie ‘Importeer locomotieven’ aangevinkt is. Deze 
interface ondersteunt Selectrix, Selectrix 2 en DCC.
Bij DCC  locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
Rautenhaus RMXnet
De Rautenhaus RMXnet interface heeft dezelfde instellingen als de normale RXM 
interface, maar maakt via het netwerk verbinding met de software RMX-PC-Zentrale 2.0 in 
plaats van direct met RMX centrale zelf.
Müt 2004
De Müt 2004 is een Selectrix centrale met enkele uitbreidingen in het protocol om 
meerdere SX-bussen te ondersteunen en een efficiënt event-mechanisme, dat 
veranderingen op de bus meteen doorgeeft, zodat polling niet nodig is. 

De eerste optie geeft aan of je de extra kanalen (104-111) wilt gebruiken, zodat je meer 
adressen kunt gebruiken. Bij twijfel dit niet aanzetten.
De andere opties hebben betrekking op hoe je accessoires en terugmelders over de 
beschikbare SX-bussen verdeelt. Eerst moet het aantal gebruikte bussen aangeven 
worden. In theorie kan dit aantal hoger dan twee zijn, maar in de praktijk is dat 1 of 2. Als 
er meer dan één bus wordt gekozen dan kies je of je een vaste SX-bus toewijst aan alle 
accessoires en terugmelders met als gevolg dat je gewoon adres 1-103 (of 111) gebruik 
net als bij alle Selectrix-systemen. De andere optie is om de bus voor elk accessoire of 
elke terugmelder individueel aan te geven door middel van het duizendtal in het adres. 
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Dus adres 1023 is adres 23 op  bus SX1 en 2045 is adres 45 op  bus SX2, enz. Voor SX0 
gebruik je gewoon het normale adres 1-103 (of 111).
FCC (Doehler & Haass / MTTM)
The Future-Central-Control is een centrale met twee Selectrix-bussen die naast Selectrix 
ook nog maximaal 32 gelijktijdig rijdende locomotieven met het Selectrix 2, DCC of 
Motorola protocol ondersteunt. Het is nog steeds nodig om alle SX-bus data regelmatig te 
lezen, maar omdat er een erg hoge baudrate gebruikt wordt, zullen de vertragingen 
minimaal zijn. Een typische waarde voor ‘Eventinterval’ is 50-100 ms.
Het is mogelijk om een tweede bus te gebruiken voor accessoires en/of terugmelders. In 
dat geval moet je aangeven met welke bus de accessoires en met welke bus de 
terugmelders verbonden zijn.

De FCC is een multi-protocol centrale, maar je moet wel vooraf opgeven welke protocollen 
gebruikt worden. Dit kun je veranderen via het veld ‘Loc protocollen’. Alleen als iets anders 
staat als ‘Geen wijzigingen’, zullen er veranderingen gestuurd worden naar de centrale 
meteen nadat iTrain verbinding heeft gemaakt. Deze instelling wordt niet bewaard in 
iTrain. Om de loc protocollen te veranderen op de centrale, moet je hier een keuze maken 
en dan ‘Online’ gaan. Daarna zal de instelling bewaard blijven in de FCC. De volgende 
keer dat je iTrain start zal er gewoon ‘Geen wijzigingen’ staan.
Bij DCC  locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
Vanaf firmware versie 1.13 is er ondersteuning voor maximaal 32 functies voor SX2 en 
DCC i.p.v. een maximum van 16 functies in oudere versies. Door het vinkje bij ‘Gebruik 
nieuwe functies’ te zetten’ zal iTrain de nieuwe commando’s gebruiken om deze extra 
functies te gebruiken.
Stärz ZS1
De Stärz ZS1 communiceert op  dezelfde manier als de Rautenhaus SLX die eerder 
beschreven is en heeft dezelfde opties.
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Stärz ZS2
De Stärz ZS2 is een multi-protocol centrale (de ZS1 kan via een software upgrade een 
ZS2 worden) die ook nog 16 gelijktijdig rijdende locomotieven ondersteunt van het type 
Selectrix 2 of DCC naast alle Selectrix-mogelijkheden van de ZS1.

Je kan de gebruikte rail-protocollen via de centrale instellen, maar je kan het ook 
veranderen via het veld ‘Loc protocollen’. Alleen als iets anders staat als ‘Geen 
wijzigingen’, zullen er veranderingen gestuurd worden naar de centrale meteen nadat 
iTrain verbinding heeft gemaakt. Deze instelling wordt niet bewaard in iTrain. Om de loc 
protocollen te veranderen, moet je hier een keuze maken en dan ‘Online’ gaan. Daarna zal 
de instelling bewaard blijven in de ZS2. De volgende keer dat je iTrain start zal er gewoon 
‘Geen wijzigingen’ staan.
Bij DCC  locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
Stärz ZS2+
De Stärz ZS2+ ondersteunt tot maximaal 32 locomotieven van het type Selectrix 2 of 
DCC, maar gebruikt een totaal ander protocol dan de ZS2. In iTrain moet je daarom de 
interface ‘FCC’ kiezen voor de ZS2+, maar daarbij moet je het vinkje bij de optie ‘Gebruik 
nieuwe functies’ uit zetten, want deze extra functies ondersteunt de ZS2+ niet.
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Zimo
Er worden twee verschillende protocollen van Zimo ondersteund:
MX1
De ‘Zimo MX1’-interface is ontwikkeld voor de MX1 centrale met firmware 3.06. Alleen 
locomotieven en accessoires zijn getest via deze interface en worden officieel 
ondersteund, maar de terugmelders zijn wel geïmplementeerd. Er zijn geen specifieke 
instellingen nodig.
Extra informatie over de spanning en de stroom van de centrale worden getoond op  de 
statusbalk.
MX10
De MX10 gebruikt het Zimo-Can-Protocol 2.0 en kan zowel via Ethernet (=Netwerk) als via 
UBS (=Serieel) verbonden worden. Beide varianten worden ondersteund door iTrain.

Bij voertuigen (locs) kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt 
d.m.v. een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin 
voor lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn. 
De DCC-standaard voor accessoires is niet eenduidig. Daarom kan een standaard 
accessoire met adres 1 in iTrain vertaald worden naar twee verschillende waardes met 
een verschil van 4. De meeste leveranciers gebruiken de optie die overeenkomt met de 
keuze waarbij ‘Adresoffset accessoires’ aangevinkt en daarbij worden de laagste vier 
mogelijk waardes in de DCC-adresruimte niet gebruikt (decoder 0). Als je deze onofficiële 
adressen wel wilt gebruiken zet dan deze optie uit, maar houdt er rekening mee dat de 
adressen van accessoires dan vier doorschuiven.

Massoth
De Massoth interface is ontwikkeld voor de DiMAX centrales met firmware versie 2.59 of 
hoger. Er zijn geen specifieke instellingen nodig.
Extra informatie over de spanning en de stroom van de centrale wordt getoond op de 
statusbalk. Als het protocol van de loc in iTrain niet overeenkomt met die in de Massoth zal 
iTrain het veranderen in de Massoth.
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BiDiB
De BiDirectional-Bus (BiDiB) interface kan worden gebruikt om elke centrale aan te sturen 
die volgens de BiDiB-standaard werkt zoals beschreven op  http://bidib.org. In het geval 
deze interface niet in de lijst op je computer staat, dan zit deze nog niet in je licentie en 
kun je kosteloos via e-mail een nieuwe licentie met BiDiB aanvragen.

iTrain zal alle BiDiB-opties uitlezen via de zogenaamde ‘features’ van de modules. Hier 
kunnen alleen een paar DCC-opties worden aangegeven.
Deze interface kan dienen als een ontvanger voor andere tools86, zoals de BiDiB-Wizard 
of de BiDiB-Monitor, via een netwerkverbinding. Als deze optie actief is dan kunnen deze 
tools een verbinding maken met de BiDiB-interface, als deze online is, en daarbij 
accessoires configureren, terwijl iTrain de baan bestuurt. In deze tools moet je dan kiezen 
voor ‘Serial over TCP’ en het IP-adres van de computer met iTrain opgeven (of je gebruikt 
localhost als het op dezelfde computer is).
Bij voertuigen (locs) kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt 
d.m.v. een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin 
voor lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
De DCC-standaard voor accessoires is niet eenduidig. Daarom kan een standaard 
accessoire met adres 1 in iTrain vertaald worden naar twee verschillende waardes met 
een verschil van 4. De meeste leveranciers gebruiken de optie die overeenkomt met de 
keuze waarbij ‘Adresoffset accessoires’ aangevinkt staat en daarbij worden de laagste vier 
mogelijke waardes in de DCC-adresruimte niet gebruikt (decoder 0). Als je deze onofficiële 
adressen wel wilt gebruiken zet dan deze optie uit, maar houdt er rekening mee dat de 
adressen van accessoires dan vier doorschuiven.
Standaard worden alle instructies direct naar de niet-DCC-accessoires gestuurd, zelfs als 
nieuwe binnenkomen, terwijl vorige instructies nog niet helemaal uitgevoerd zijn. In het 
geval dat elke instructie toch wel wat stroomverbruik geeft, zou dat tot een stroompiek 
kunnen leiden. Door een ‘Maximale aantal wachtrijen’ groter dan 0 op te geven, zullen er 
wachtrijen gemaakt worden. Instructies voor een wachtrij zullen na elkaar worden 
uitgevoerd, maar instructies voor verschillende wachtrijen zullen gelijktijdig worden 
uitgevoerd. Het module nummer modulo het maximaal aantal wachtrijen bepaalt het 
wachtrij-nummer. Dus als het aantal wachtrijen gelijk is aan het aantal BiDiB-modules, dan 
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zullen alle modules onderling parallel werken, maar instructies per module zullen 
sequentieel worden uitgevoerd.
Het grote verschil tussen BiDiB en andere interfaces is dat BiDiB zoveel mogelijk probeert 
adressen te vermijden. Alle accessoire- en terugmelderpoorten op BiDiB-modules kunnen 
worden aangegeven door de module te kiezen uit een lijst en de lokale poort op te geven. 
Dat in tegenstelling tot andere interfaces waarbij altijd een globaal adres per interface 
moet worden opgegeven.
Zonder adressen is de terugmeldmonitor niet te gebruiken. Daarom kent iTrain globale 
adressen toe aan terugmelders op  basis van het volgnummer van de module en de lokale 
poort op  de module. Dit adres kan variëren per sessie en is er alleen om iets te laten zien 
in de terugmeldmonitor. Dit is vooral handig als er nog geen terugmelders gedefinieerd zijn 
in iTrain. De adressen worden niet getoond bij het bewerken van de terugmelder.

De lijst met beschikbare modules met extra informatie kan worden getoond door op het 
‘Info’-icoon van de BiDiB-interface te klikken. Door op de ‘Identify’-knop te drukken op een 
BiDiB-module zal deze geselecteerd worden in de lijst.
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VPEB / DinaSys
Deze sectie bevat een lijst met alle interfaces die een resultaat zijn van de ontwikkelingen 
van het Dinamo-systeem om analoge en digitale locomotieven tegelijk te laten rijden op 
een baan door elk blok apart aan te sturen. Behalve het ‘Dinamo’ interface zijn alle 
interfaces ook bruikbaar als een tweede interface naast een niet-Dinamo systeem.
Dinamo (RM-x)
De Dinamo interface is geschikt voor firmware versie 3 en hoger van de RM-U of RM-C en 
kan met de seriële poort (indien beschikbaar) of met de USB-aansluiting verbonden 
worden. 

Het ‘Transmissieinterval’ is instelbaar, maar in principe wordt gewoon een standaard 
waarde van 5 ms aanbevolen. 
Bij DCC  locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
Het ‘HFI-niveau’ is het niveau voor de frontverlichting van een analoge loc. Het wordt 
aanbevolen om dit op  12 of lager te houden, zodat richtingsveranderingen meteen 
gedetecteerd worden. 
De optie ‘Draai totale polariteit om’ beschouwt de polariteit van alle blokken als zijnde 
omgekeerd. Normaal begin je een polariteit toe te kennen aan een blok en deze beschouw 
je als normaal. Sommige blokken zullen een geïnverteerde (of omgewisselde) polariteit 
hebben ten opzichte van een ander blok. Je definieert dus alle blokken relatief ten 
opzichte van elkaar. Als nu aan het eind blijkt dat analoge locs allemaal de verkeerde kant 
oprijden, hoef je niet alle blokken aan te passen, maar draai je hiermee in één keer alles 
om.
Als je gebruik maakt van 3-rail moeten de analoge locs aangepast worden, zodat ze op 
gelijkstroom (DC) rijden in plaats van wisselstroom (AC) en de optie ‘DC 3-rail’ moet 
gekozen worden, zodat de polariteit juist wordt ingesteld voor gebruik met 3-rail.
Het veld ‘Maximale aantal wachtrijen’ is beschreven bij de OM32 interface.
De ‘Knipperperiode aan’ is een algemene instelling voor uitgangen op de RM-H (RM51). 
Deze uitgangen zijn alleen nodig als er geen OM32 of OC32 aanwezig is.
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OM32
De OM32 interface werkt met de OM32 en de OC32. De OM32 interface wordt normaal 
gebruikt als een extra interface, omdat het alleen accessoires (en natuurlijk lampen en 
LEDs) kan schakelen. Er zijn geen specifieke instellingen nodig.

Standaard worden alle instructies direct naar de OM32 gestuurd, zelfs als nieuwe 
binnenkomen, terwijl vorige instructies nog niet helemaal uitgevoerd zijn. In het geval dat 
elke instructie toch wel wat stroomverbruik geeft, zou dat tot een stroompiek kunnen 
leiden. Door een ‘Maximale aantal wachtrijen’ groter dan 0 op  te geven, zullen er 
wachtrijen gemaakt worden. Instructies voor een wachtrij zullen na elkaar worden 
uitgevoerd, maar instructies voor verschillende wachtrijen zullen gelijktijdig worden 
uitgevoerd. Het module nummer modulo het maximaal aantal wachtrijen bepaalt het 
wachtrij-nummer. Dus als het aantal wachtrijen gelijk is aan het aantal OM32 modules, dan 
zullen alle modules onderling parallel werken, maar instructies per module zullen 
sequentieel worden uitgevoerd.
Per wissel wordt één uitgang gebruikt met spanning aan (1) of uit (0), wat goed bij servos 
past. Relais en ontkoppelaars gebruiken ook één uitgang. Seinen kunnen meerdere 
uitgangen gebruiken om alle lampen/LEDs apart aan te sturen. 
NB:! Bij een OC32 kan ook deze interface gekozen worden. Deze kan dan aangestuurd 

worden door directe OM32 commando’s die in iTrain gegenereerd worden of d.m.v. 
de voorgeprogrammeerde ‘Aspects’ in de OC32. Dit kan per accessoire gekozen 
worden. Bij gebruik van de ‘Aspects’ wordt het aantal gebruikte uitgangen bepaald 
in de definitie van de OC32.

OC32
De OC32 interface werkt alleen met de OC32, maar gebruikt dezelfde commando’s als bij 
de OM32. Er wordt gebruikt gemaakt van bi-directionele communicatie in plaats van de 
uni-directionele communicatie van de OM32, waardoor het ook informatie kan lezen of 
ontvangstbevestigingen kan sturen. Gebruik deze interface als er gebruikt gemaakt wordt 
van de USB-RS485-adapter en er alleen OC32‘s aangesloten zijn.

Het ‘Transmissieinterval’ is instelbaar, maar in principe wordt gewoon een standaard 
waarde van 20 ms aanbevolen.
Het ‘Kanaal’ wordt alleen gebruikt bij het zogenaamde ‘extended addressing’87  om het 
kanaal aan te geven waarop iTrain de berichten naar de modules zal zenden. Dit kanaal 
komt overeen met de DIP-switch instellingen op de OC32. Het module-nummer van de 
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OC32 is gelijk aan het ‘extended address’ en moet in de OC32 geprogrammeerd worden 
via het programma ‘OC32Config’. Als je het kanaal niet aanzet dan werkt alles op  de 
traditionele methode waarbij het module-nummer gelijk is aan de instelling op de DIP-
switch.
Het veld ‘Maximale aantal wachtrijen’ is beschreven bij de OM32 interface.

Er is een nieuw ‘Uitvoerapparaat’ bijgekomen, genaamd ‘OC32X aspect’. Hiermee kun je 
direct de module kiezen uit een lijst waarbij de naam wordt getoond. Vervolgens kun je 
dan de poort op deze module kiezen met waardes van 0-127, zodat ook virtuele poorten 
mogelijk zijn.

De pinnen op de OC32 kunnen ook als input worden gebruikt en deze zijn als 
terugmelders beschikbaar in iTrain. Bij het aanmaken van zo’n terugmelder hoef je alleen 
de module uit een lijst te kiezen en de poort of pin op  de module. Hierbij zijn waardes van 
0-127 toegestaan voor virtuele poorten bij het gebruik van multiplexing.
PM32/OM32
De PM32/OM32 is een experimentele interface om PM32, OM32 en OC32 apparaten los 
van een Dinamo-systeem te gebruiken op hun eigen RS-485 netwerk met de USB-RS485-
adapter. De PM32 is een apparaat om 64 puls-gestuurde apparaten zoals gewone 
wisselaandrijvingen (geen servo’s) te schakelen. 

Het ‘Transmissieinterval’ is instelbaar, maar in principe wordt gewoon een standaard 
waarde van 20 ms aanbevolen.
DTC
De DinaSys draaischijfbesturing (DTC) is een complete oplossing om een draaischijf aan 
te sturen in combinatie met iTrain, met de volgende mogelijkheden:
• De brug beweegt soepel doordat hij langzaam versnelt aan het begin en weer langzaam 

afremt als de eindpositie in zicht komt.
• De positie van de brug is elk moment bekend, zelfs bij handmatig draaien, via sensoren 

onder de brug.
• Er zitten ingebouwde relais in om opstelsporen die met de draaischijf verbonden zijn 

stroomloos te schakelen als er niet gereden wordt.88
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Als de optie ‘Polariteit-offset’ groter dan 0 is, zal het interne polariteits-relais van de DTC 
automatisch worden geschakeld op basis van de positie van de draaischijf. De offset geeft 
de eerste positie met normale polariteit aan en verdeelt daarmee de draaischijf in twee 
helften. Als er 48 verbindingen zijn en de offset is 11, dan zal de brug bij positie 11-34 
gewone polariteit hebben en bij positie 35-48 en 1-10 geïnverteerde polariteit. Deze optie 
is niet nodig voor Dinamo gebruikers, omdat de polariteit al gezet wordt door de 
blokuitgang van de TM-H, dus deze kan dan 0 blijven.
Binnen de DTC  interface zijn er twee adressen gereserveerd voor speciale doelen. Door 
een A/B relais aan te maken met deze interface en adres 98, kun je de noodstop  van de 
brug bedienen. Een relais met adres 99 zal de stand van het ingebouwde polariteits-relais 
weergeven.
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Littfinski Daten Technik (LDT)
Digital-S-Inside 2 / DiCoStation
De DSI-2 interface is een interface ontwikkeld voor de DiCoStation. De DiCoStation is een 
apparaat met een ingebouwde HSI-S88 USB en kan tevens als digitale centrale worden 
gebruikt door de DSI-software te gebruiken op een computer met Windows als 
besturingssysteem. Dit interface ondersteunt alleen versie 2 van de DSI-software die op 
XML gebaseerd is en niet compatible is met versie 1 die gebaseerd is op het P50X 
protocol.
Wanneer de DSI-software (DsiService.exe) draait onder Windows fungeert het als een 
tussenschakel tussen iTrain en de DiCoStation. Daarbij maakt iTrain via het netwerk 
verbinding maakt met de DsiService, dus moet er een netwerknaam of IP-adres 
opgegeven worden. Normaal gesproken zullen iTrain en de DsiService.exe op dezelfde 
computer draaien, maar het is mogelijk om iTrain op  een andere computer te laten draaien 
met bijvoorbeeld macOS of Linux.

Het apparaatnummer is normaal gesproken 0, maar kan worden veranderd als je meer 
dan één DiCoStation tegelijk gebruikt. 
Bij DCC  locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
HSI-S88
De HSI-S88 interface werkt alleen met de seriële versie van de HSI-S88. De HSI-S88 
wordt altijd gebruikt als een extra interface, omdat hij alleen terugmelders kan inlezen.

Normaal zal iTrain zelf bepalen hoeveel terugmeldmodules er in gelezen moeten worden. 
Omdat er op de HSI-S88 drie strengen van S88-modules kunnen worden aangesloten, 
moet er opgegeven worden hoeveel modules er aan elke aansluiting zitten (links, midden, 
rechts), zodat hij het juiste module-nummer kan bepalen voor elke S88-module.
HSI-S88 USB
De HSI-S88 USB is niet gewoon een HSI-S88 met een ingebouwde USB-serieel adapter, 
maar het is een heel ander apparaat dat met de DSI software ook gebruikt kan worden als 
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een DiCoStation. Voor de HSI-S88 USB zijn alleen drivers voor Windows beschikbaar. 
Daarom kun je deze interface niet kiezen bij andere besturingssystemen89.

De HSI-S88 USB heeft dezelfde instellingen voor ‘Aantal S88-modules’ als de HSI-S88 en 
daarbij nog een ‘Apparaatnummer’ om het apparaat aan te geven in het geval je meer dan 
één HSI-S88 USB gebruikt.
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CAN-digital-Bahn
Het CAN-digital-Bahn project is een verzameling van apparaten voor de CAN-bus 
ontwikkeld door Thorsten Mumm.
CAN-Control-Schnitte
The ‘CAN-Control-Schnitte’ of kortweg ‘CC-Schnitte’ van Thorsten Mumm is de verbinding 
tussen de Märklin Gleisbox, de computer en andere modules van het CAN-Digital-Project 
die allemaal via een CAN-bus verbonden zijn. Het is een volledig interface met 
ondersteuning voor de protocollen DCC, Motorola en MFX voor voertuigen en de 
protocollen DCC en Motorola voor accessoires. Terugmelders worden via een 
‘Gleisreporter’ of ‘StromSniffer’ aangesloten.

De interface leest regelmatig de statusinformatie (de onderdelen worden ook wel kanalen 
genoemd) van de centrale, zoals de spanning, de stroom en de temperatuur van alle 
boosters (inclusief de ingebouwde) uit. In ‘Kanaal-pollinginterval’ kun je opgeven hoe vaak 
dit moet gebeuren.
Bij DCC  locs kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt d.m.v. 
een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin voor 
lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
De registratie van nieuwe MFX-locomotieven wordt gedaan door iTrain. MFX-
locomotieven zullen zich alleen maar aanmelden als ze denken dat ze nieuw zijn in het 
systeem. De beslissing van een MFX-loc om zich aan te melden wordt gedaan op basis 
van een ‘aanmeldingsteller’ waarde die van de rails wordt gelezen. Door deze waarde te 
verhogen zullen alle locomotieven die niet op  het spoor staan als de interface online gaat 
zich aanmelden als ze op de rails gezet worden.
In de praktijk betekent dit dat de waarde een keer gezet moet worden op  een waarde 
vergelijkbaar met het aantal MFX-locomotieven dat je hebt (met een minimum van 5) en 
het moet alleen worden verhoogd als er locomotieven verwijderd worden uit iTrain.
In het veld ‘CdB-GleisReporter ID’ kun je een ID opgeven van de ‘GleisReporter’-modules, 
zodat deze worden herkend en er wat adresruimte voor ze gereserveerd wordt.
CAN-PC-Schnitte
De ‘CAN-PC-Schnitte’ wordt altijd gebruikt als een extra interface, omdat hij alleen 
terugmelders kan inlezen. Hij heeft dezelfde functie als de HSI-S88, maar maakt gebruikt 
van de betrouwbare CAN-bus in combinatie met de terugmeldmodules ‘Gleisreporter’ of 
‘StromSniffer’. Hij heeft een USB-aansluiting en er zijn geen specifieke instellingen nodig.
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Lokstore Digital
Lokstore Digital was betrokken bij de ontwikkeling van de µCon-producten van LSDigital 
(zie volgende sectie), maar heeft de functionaliteit verbeterd en uitgebreid met de LoDi-
producten. Alle apparaten hebben een netwerk-interface. De meeste instellingen worden 
gedaan via hun eigen programma ‘LoDi-ProgrammerFX’. 
LoDi-Rektor
De LoDi-Rektor is een centrale gecombineerd met een boostersysteem. Zowel de µCon-
Boosters als de LoDi-Boosters worden ondersteund. Daarnaast is er ook ondersteuning 
voor de µCon-RailSpeed en de LoDi-TrainSpeed voor snelheidsmetingen.

De interface leest regelmatig de statusinformatie (de onderdelen worden ook wel kanalen 
genoemd), zoals de spanning en de stroom van alle boosters uit via de Rektor. In ‘Kanaal-
pollinginterval’ kun je opgeven hoe vaak dit moet gebeuren.
Het te gebruiken protocol kan worden gekozen via de optie ‘Railprotocol’. De interface 
ondersteunt zowel voertuigen als accessoires (inclusief de uitgebreide ‘DCC  aspects’ bij 
DCC).
Bij DCC voertuigen (locs en wagon) kan aangegeven worden of het korte of lange adres 
gebruikt wordt d.m.v. een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in 
het veld ‘Begin voor lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor 
de adressen van 1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
De DCC-standaard voor accessoires is niet eenduidig. Daarom kan een standaard 
accessoire met adres 1 in iTrain vertaald worden naar twee verschillende waardes met 
een verschil van 4. De meeste leveranciers gebruiken de optie die overeenkomt met de 
keuze waarbij ‘Adresoffset accessoires’ aangevinkt en daarbij worden de laagste vier 
mogelijk waardes in de DCC-adresruimte niet gebruikt (decoder 0). Als je deze onofficiële 
adressen wel wilt gebruiken zet dan deze optie uit, maar houdt er rekening mee dat de 
adressen van accessoires dan vier doorschuiven.
LoDi-Shift-Commander
De LoDi-Shift-Commander is een extra interface uitsluitend bedoeld voor accessoires. Er 
zijn verder geen specifieke instellingen nodig. Hij kan worden gebruikt om wissels, seinen 
en allerlei soorten licht aan te sturen. Via de 4-C-LED module kunnen dag/nacht-
simulaties worden gedaan, waarbij iTrain de tijd van de modelklok doorstuurt.
LoDi-S88-Commander
De LoDi-S88-Commander is een extra interface uitsluitend bedoeld voor terugmelding. Er 
zijn verder geen specifieke instellingen nodig. Er zijn twee aansluitingen voor S88N-
modules met ondersteuning voor S88.2 om RailCom® berichten te verwerken en terug te 
sturen naar iTrain.
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LSDigital
µCon-S88-Master
De µCON-S88-Master interface is een apparaat om S88N modules in te lezen die over 
maximaal drie bussen verdeeld zijn, net zoals de HSI-S88. Het is een netwerk interface en 
maakt verbinding met de computer via Ethernet.

Omdat de µCon-S88-Master drie strengen met S88N-modules ondersteunt, is het nodig 
om op  te geven hoeveel S88-modules er verbonden zijn met elke aansluiting (I, II, III), 
zodat hij het juiste module-nummer kan bepalen voor elke S88-module.
µCon-Manager
De µCon-Manager vormt in combinatie met de µCon-boosters een centrale-onafhankelijk 
boostersysteem. De µCon-Manager interface wordt normaal gebruikt als een extra 
interface naast een centrale, omdat het alleen maar boosters kan inlezen. Daarnaast 
ondersteunt hij ook de µCon-RailSpeed, die op dezelfde bus zit.

De interface leest regelmatig de statusinformatie (de onderdelen worden ook wel kanalen 
genoemd), zoals de spanning en de stroom van alle boosters uit via de manager. In 
‘Kanaal-pollinginterval’ kun je opgeven hoe vaak dit moet gebeuren.

Hetzelfde apparaat kan worden opgewaardeerd met nieuwe firmware (minstens versie 3) 
om ook als generator voor railsignalen te worden gebruikt, zoals beschreven in de 
volgende sectie. Om de generator-functie in te schakelen moet je de besturing van 
‘Voertuigen’ en/of ‘Accessoires’ inschakelen. In dat geval mag er geen centrale verbonden 
zijn met de ‘CDE’- of ‘5-Pol’-aansluiting op het apparaat.
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Generatoren
De meeste centrales communiceren met de computer via een eigen of soms een 
standaard interface-protocol om de instructies te ontvangen. Deze instructies worden 
vertaald in commando’s die op de rails gezet worden volgens een rail-protocol zoals DCC, 
Motorola, Selectrix, enz. Dit is niet een één op één vertaling, omdat rail-commando’s vaak 
worden herhaald om te garanderen dat locomotieven hun informatie ook krijgen als 
berichten verloren gaan door slecht contact van de wielen met de rails. Dit wordt de 
locomotief-ververs-cyclus genoemd. Dit is normaal gesproken een verantwoordelijkheid 
van een centrale.
Sommige apparaten kunnen alleen maar elektrische signalen genereren zoals 
bijvoorbeeld volgens de DCC-standaard. In dat geval is het sturen van logische DCC-
pakketjes inclusief het herhalen daarvan een verantwoordelijkheid van iTrain geworden en 
het apparaat doet alleen de elektrische omzetting.
µCON-Generator

De µCON-Generator is een µCON-Manager die de mogelijkheid heeft om DCC- of 
Motorola-signalen te genereren gebaseerd op logische DCC- of Motorola-pakketten die 
door iTrain geleverd worden. Het te gebruiken protocol kan worden gekozen via de optie 
‘Railprotocol’. De interface ondersteunt zowel voertuigen als accessoires (inclusief de 
uitgebreide ‘DCC aspects’ bij DCC). Als alleen de besturing van ‘Boosters’ wordt gekozen, 
dan zal het apparaat werken als een normale µCon-Manager. Specifieke opties voor 
voertuigen en accessoires zijn er alleen voor DCC en worden aan het einde van het 
hoofdstuk beschreven.
SPROG

De SPROG is een apparaat dat elektrische DCC-signalen genereert op basis van de 
logische DCC-pakketjes die door iTrain worden gestuurd. De interface ondersteunt zowel 
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voertuigen (om locomotieven te besturen, maar ook auto-systemen gebaseerd op DCC) 
als DCC-accessoires inclusief de uitgebreide ‘DCC aspects’. Het maximale aantal 
voertuigen dat gelijktijdig actief kan zijn met deze interface is beperkt tot 32 om een 
regelmatige verversing van de DCC-pakketjes te garanderen. 
DCC-Opties
Bij voertuigen (locs) kan aangegeven worden of het korte of lange adres gebruikt wordt 
d.m.v. een offset. Alle locs met adressen gelijk of hoger dan de waarde in het veld ‘Begin 
voor lange adressen DCC’ gebruiken lange adressen. Dit is relevant voor de adressen van 
1-127 die zowel kort als lang kunnen zijn.
De DCC-standaard voor accessoires is niet eenduidig. Daarom kan een standaard 
accessoire met adres 1 in iTrain vertaald worden naar twee verschillende waardes met 
een verschil van 4. De meeste leveranciers gebruiken de optie die overeenkomt met de 
keuze waarbij ‘Adresoffset accessoires’ aangevinkt en daarbij worden de laagste vier 
mogelijk waardes in de DCC-adresruimte niet gebruikt (decoder 0). Als je deze onofficiële 
adressen wel wilt gebruiken zet dan deze optie uit, maar houdt er rekening mee dat de 
adressen van accessoires dan vier doorschuiven.
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RailCom
RailCom-detectors kunnen het adres van een loc-decoder met RailCom lezen en dit 
nummer wordt dan getoond in een terugmelder-element in het schakelbord.

Wanneer zo’n terugmelder aan een blok gekoppeld is (bv. als een extra melder) zal de loc 
met dat adres opgezocht worden en de naam van de trein met die loc getoond worden in 
het blok-element. Dit kan worden gebruikt om automatisch te herkennen welke locomotief 
op de rails wordt gezet zonder dat er handmatige actie nodig is.
TAMS RailCom Link
De ‘TAMS RailCom Link’ is een extra interface, alleen voor terugmelders, om RailCom-
detectors in te lezen. 
Als er CV-waardes uit een loc worden gelezen met een ander apparaat (bijvoorbeeld een 
handregelaar of centrale) dan zal de CV-waarde op de statusbalk worden getoond. 
Er zijn geen specifieke instellingen nodig.
Blücher GBM16XN
De Blücher GBM16XN is een extra interface, alleen voor terugmelders, die gegevens 
uitwisselt via de ingebouwde USB-aansluiting van de GBM16XN in plaats van via een 
aparte Loconet®-adapter. Naast de gewone bezetmeldingen leest de module ook de 
adressen van de locomotieven in de sectie uit via RailCom.
Daarnaast worden ook nog de temperatuur van het apparaat en de stroom in alle 16 
secties uitgelezen en en getoond in een apart venster.
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Games on Track
Games on Track GT-position
De GoT GT-P is een extra interface, alleen voor terugmelders, om de virtuele blokken in 
GT-Position als terugmelders in iTrain te gebruiken. Het is een netwerk-interface, omdat 
het verbinding maakt met de GT-P software via een zogenaamde ‘network socket’. De GT-
P software werkt alleen met Windows.
Er zijn geen specifieke instellingen nodig in iTrain, maar in GT-P moet je de naam van de 
terugmelder in iTrain opgeven in het commentaarveld van het virtuele blok of je moet 
dezelfde naam gebruiken in beide software.
In plaats daarvan, is het ook mogelijk om het adres van de terugmelder in iTrain op  te 
geven in het commentaarveld door er een # voor te zetten (bijvoorbeeld #34). Het is niet 
nodig om GT-P terugmelders in iTrain een adres te geven, want dat is alleen maar extra 
werk. Het enige voordeel is dat je de Terugmeldmonitor kunt gebruiken en je kunt de 
namen in iTrain veranderen zonder dat van invloed is op de instellingen in GT-P. 

DMX
Er zijn verscheidene interfaces waarmee je DMX-apparaten kunt aansturen. Binnen iTrain 
is dat vooral bedoeld om licht aan te sturen. BiDiB heeft een aparte module om DMX-
apparaten aan te sturen via de BiDiB-bus, maar er zijn ook losse interfaces die direct DMX 
aan kunnen sturen.
Art-Net
De ‘Art-Net’ netwerkinterface90 is een extra interface alleen voor accessoires, met name 
licht, die via DMX worden bestuurd met 256 niveau’s (8-bit) voor elke kleur.

Het ‘Transmissie-interval’ bepaalt hoe vaak de DMX-universums naar de interface worden 
verzonden. De waarde nul betekent dat alle wijzigingen direct zonder vertraging worden 
verzonden, maar het gebruik van nul kan het systeem overbelasten.

Snelheidsmetingen
In het hoofdstuk 'Snelheidsmetingen' is vermeld dat er specifieke apparaten zijn die via 
een interface worden bestuurd. De μCon-Manager en de LoDi-Rektor kunnen 
snelheidsapparaten, zoals de μCon-RailSpeed, via een boosterbus besturen als 
onderdeel van een interface met meer verantwoordelijkheden. Hier gaat het om interfaces 
die er alleen zijn voor snelheidsmetingen.
KPF Zeller Speed-Cat
De ‘KPF Zeller Speed-Cat’ is een extra interface die alleen bedoeld is voor 
snelheidsmetingen op een rollerbank. Er zijn geen specifieke instellingen nodig.
RTZec Speedbox
De ‘RTZec Speedbox’ is een extra interface die alleen bedoeld is voor snelheidsmetingen 
via twee sensoren op 10 cm afstand van elkaar. Er zijn geen specifieke instellingen nodig.
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90 Het DMX-Light-Interface van LSdigital is één van de apparaten die worden ondersteund door deze 
interface.


