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Beste GBtrain gebruiker, 
 
Na een jaar waarin er geen enkele nieuwsbrief is verstuurd over de vorderingen binnen GBtrain is er 
dan toch uit het niets deze nieuwsbrief. Is er dan in 2017 zo weinig gebeurd dat er niets te schrijven 
viel? Dit zal misschien een gedachte kunnen zijn. Integendeel, vandaar nu deze nieuwsbrief. 
 
Ben je niet geïnteresseerd in de nieuwsbrief, beantwoord dan de e-mail dat je toekomstig geen 
nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen. 
 
Ik zal het versturen van nieuwsbrieven overigens beperken tot 1, maximaal 2 per jaar. Alle recente 
updates staan zoals gewoonlijk op de service pagina: http://www.spoor2club.nl/_gideon/GBtrain/ 
 
 
Updates: 
Op de service pagina is er op 11 februari een update geplaatst van de zip versie van GBtrain. Na het 
downloaden van dit bestand open je deze en selecteer je alle bestand om deze vervolgens in de 
GBtrain map te plaatsen. Bij de vraag om de bestaande bestanden te overschrijven beantwoord je 
deze met ’Ja’. 
 
De bestaande instellingen blijven met deze update behouden. 
 
Mocht je twijfelen om updates te plaatsen kan je altijd op de computer een kopie maken van de 
GBtrain map en daarin eerst de update plaatsen en deze te testen of de functionaliteiten behouden 
zijn gebleven. 
 
 
 
Aanpassingen en nieuwe opties: 
Host: 
Toevoegen van de HSI-88-USB versie. 
 
 
Switch/Editor: 
Toevoegen van de ‘Groepsbeeld herkenning’ en ‘Spoorbeeld herkenning’. Bij het omzetten van een 
wissel of het de-/activeren van een rijweg herkent het programma de bijbehorende Groepen en 
Sporen en bepaald daarbij de status ervan. In de Editor kan je hiervoor de beschrijving en de led 
definiëren. 
 
 
Editor: 
Validatie toegevoegd, een lang gekoesterde wens, bij het invoeren van data wordt deze 
gecontroleerd en onmogelijke karakters worden bij de invoer niet toegelaten. Dit voorkomt foutieve 
invoer (en support vragen). 
 
 
Op de service pagina vind je de uitgebreide lijst van aanpassingen. 
  

http://www.spoor2club.nl/_gideon/GBtrain/


 
Wat gaat er komen: 
Host: 
In 2017 ben ik begonnen met het opnieuw ontwikkelen van de Host, er waren tal van wensen. De 
belangrijkste is dat het huidige programma niet meer overzichtelijk is door alle toevoegingen van de 
laatste jaren. Tevens was er de wens om met een andere programmeertaal GBtrain voort te zetten. 
 
Er is een nieuwe versie van de Host geprogrammeerd in C# (spreek uit als “C sharp”), dit is net als 
Visual Basic ook een programmeertaal binnen de .Net ontwikkel omgeving. Tevens kan de nieuwe 
Host ‘gewoon’ in de huidige GBtrain geïntegreerd worden. 
 

 
De algemene instellingen 

 
In de loop van de jaren zijn er een paar nieuwe opties aan de huidige Host toegevoegd die niet direct 
configureerbaar waren, in de nieuwe Host zijn deze in het venster te configureren, bijvoorbeeld het 
instellen van het log bestand voor de registratie van eventuele foutmeldingen. 
 
Nieuw is het tabblad ‘Interfaces’, dit vervangt het tabblad ‘Data I/O’ in de huidige Host. In dit tabblad 
kunnen er meerdere interfaces toegevoegd worden, zo is het mogelijk om zowel een Dimax als een 
Intellibox aan te sluiten. Andere combinaties zijn ook mogelijk. De HSI terugmeld interface is hier ook 
in te stellen en het bestaande separate tabblad komt hier mee te vervallen. 
 

     
  Configuratie instellingen voor een Loconet interface                             Data verkeer van het Loconet 

  



Al het data verkeer voor een protocol vind je terug in de desbetreffende interface in het tabblad 
‘Gegevens’. Voor de algemene gebruiker is dit misschien niet interessant maar je kunt hier in ieder 
geval uit afleiden of de communicatie tussen de Host en de centrale functioneert. 
 
Nieuw is ook het toe kunnen voegen van de boosters. Dit zijn accessoire adressen die aan de hand 
van de status aangeeft of de Booster actief of inactief is. 
 
Het tabblad ‘Diagnose’ is een verfraaide en uitgebreide versie van de al bestaande optie. 
 
Het tabblad ‘Licentie’ is ongewijzigd gebleven. 
 
 
De nieuwe Host wordt sinds begin 2018 tijdens evenementen gebruikt om het programma te kunnen 
testen op achtergebleven fouten. De verwachting is om de nieuwe Host in juni/juli in GBtrain te 
plaatsen en dan een nieuw installatie bestand aan te bieden. Momenteel bestaan er daar meerdere 
van, voor ieder veel gebruikt protocol één. Dit kan dan terug naar één installatie bestand. 
 
Houd de service pagina in de gaten omstreeks juni/juli! 
 
Na de introductie van de nieuwe versie van de Host in GBtrain zal er tijdelijk een oudere versie van 
GBtrain beschikbaar blijven. 
 
 
Omatic (tweede helft 2018): 
-Continu rijden, tijdens de uitvoer van een rijweg wordt er een volgende rijweg vastgelegd en zonder 
te stoppen rijdt de trein door in de volgende rijweg. 
-Andere loc adressen aansturen, bijvoorbeeld de verlichting in een personentrein aan/uit kunnen 
zetten. 
-Initialisatie rijweg uitvoeren. Bij het starten van het automatisch rijden eerst, indien geconfigureerd, 
een ingestelde rijweg uitvoeren. Met deze optie kan je bijvoorbeeld eerst een schoonmaak loc de 
baan laten poetsen. 
 
 
Gideon Biesot 
GBtrainnut@hotmail.com 
 

 
Voorbeeld van een uitgebreide indeling. 
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