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Panel 1: Typen die niet mogen voorkomen in de trein 
Waar het al standaard mogelijk was om één of meer typen in te stellen waar aan de trein met 
minimaal één van zijn eigen ingestelde typen aan moest voldoen kan je nu ook het 
tegenovergestelde instellen. De rijweg moet geen van de ingestelde typen bij de trein bevatten wil 
deze rijweg geldig zijn om te berijden. 
 
 
Panel 2: Posities die bezet moeten zijn 
Wanneer een trein, bij het reguliere spoorbedrijf, naar een station onderweg is zal deze meestal een 
voorkeur hebben voor een bepaald spoor. In veel gevallen is dit het meest recht doorgaande spoor. 
Het kan immers vreemd ogen dat de trein het derde spoor op rijdt terwijl de eerste twee sporen met 
een perron leeg zijn. Door bij de rijweg naar het derde spoor in te stellen dat het eerste spoor bezet 
moet zijn voorkom je dit. 
 
 
Panel 3: Vergelijkingen die geldig moeten zijn 
Bij het automatisch rijden is het mogelijk om gebruik te maken van variabelen en daarop tijdens het 
uitvoeren van de scriptregels vergelijkingen uit te voeren en zo bijvoorbeeld naar een bepaalde 
scriptregel te gaan indien de ingestelde vergelijking geldig is.  
 
Door te controleren of de waarde van een variabele geldig is kun je met deze optie ook bepalen of de 
rijweg geldig is om te berijden. Voeg hiervoor één of meerdere vergelijkingen toe aan de lijst. 
 
 
GBtrainOmatic 
In Omatic zijn de nieuwe voorwaarden geïmplementeerd zoals beschreven in het voorgaande stuk. 
Toekomstig zal er in de optie om de details van een trein te bekijken nog bekeken worden om te 
verduidelijken of de getoonde rijwegen geldig zijn of niet als vervolg voor die trein. 
 
Om treinen automatisch te gaan laten rijden druk je op de ‘Starten’ knop. Dezelfde knop wordt 
daarna ‘Stoppen’ om de rijdende treinen hun rijweg te laten voltooien en het automatisch rijden te 
beëindigen. Als extra is er de mogelijkheid gekomen om de treinenloop te hervatten mocht er per 
abuis op ‘Stoppen’ gedrukt zijn. 
 
 
GBtrainHost 
Bij het Loconet protocol wordt de status van een accessoire wanneer deze aangemeld word bij de 
centrale opgevraagd. Op deze manier kan je direct op het beeldscherm zien wat de stand is van 
wissels, seinen en dergelijke. Hier dien je natuurlijk wel rekening te houden dat wissels die met de 
hand zijn omgezet niet correct getoond worden (logisch). 
 
 
Handleiding 
De handleiding loopt volgens goed gebruik weer achter met de gedane ontwikkelingen. In de 
komende maanden zal onder andere het gebruik van de complexe voorwaarden in de handleiding 
opgenomen worden. 
 
 
Vragen van gebruikers 
Zo nu en dan ontvang ik een e-mail van een gebruiker met een vraag of een verzoek tot uitbreiding 
van het pakket. Mocht je ook met vragen zitten bij het gebruik van GBtrain of je wilt iets instellen en 
je komt er niet uit laat het mij weten en stuur een e-mail met je vraag. Dan kijk ik naar de best 
mogelijke oplossing. 
  



 
GBtrainController 
Een eenvoudige controller via een browser. Deze wordt bij gelegenheid gebruikt en is eenvoudig in 
het gebruik en er hoeft niets voor geïnstalleerd te worden. Ideaal voor gastrijders die niet bekend 
zijn met het systeem maar wel een smartphone bij zich hebben en een trein willen laten rijden. 
 
 
In ontwikkeling 
GBtrainContact 
De ontwikkeling gaat verder. Na de eerste testen, veelal binnenshuis en zonder omstanders, is er 
getest bij evenementen en tijdens clubdagen en clubavonden. Dit is natuurlijk gedaan om problemen 
tijdens het gebruik op te sporen. Die kwamen er meermaals, met groots gemak overigens. 
 
De software is met die opgedane kennis aangepast om het optimum te vinden. Een extra 
mogelijkheid om in te loggen op het kastje en zo data te vergaren om een probleem te traceren is 
toegevoegd.  
 
Een van de grootste uitdagingen is het om het kastje met alle aanwezige elektronica een bepaalde 
tijd actief te houden bij stroomuitval. Dit is opgelost met een powerbuffer. Opstarten van de 
microprocessor bleek ook nog een vraagstuk bij een zo groot buffer vermogen en laag voltage 
waarop het functioneert. 
 
Door de problemen stuk voor stuk te traceren en op te lossen lijkt er een definitieve versie te zijn 
gekomen. 
 
Zodra de Covid-19 maatregelen verder verzwakt worden en club activiteiten weer mogelijk zijn kan 
er op grotere schaal weer verder getest worden. 
 
Door de opgedane kennis met het gebruik van deze microprocessor met WiFi ondersteuning zijn er 
op basis van de software voor GBtrainContact ook andere interessante oplossingen gemaakt. Zodra 
bijeenkomsten weer mogelijk zijn zullen deze bij gelegenheid gedemonstreerd worden. 
 
 
Editor, import functie 
Er zal een mogelijkheid opgenomen worden om vanuit een ander bestand met rijwegen één of meer 
rijwegen te kiezen en deze te importeren. Dit bespaart het onhandig kopiëren en plakken van 
rijwegen met een tekstverwerker. 
 
 
 
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/ 
 
 
Gideon Biesot 
GBtrainnut@hotmail.com 
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