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GBtrainHost 
Nieuwe opzet van het venster. De tabbladen zijn beter te herkennen en je kunt instellen met welk 
tabblad de Host opgestart moet worden. In tabblad ‘Interfaces’ kan je het protocol toevoegen 
waarmee je verbindt naar de gebruikte centrale. Het is mogelijk geworden om meerdere protocollen 
toe te voegen. De kleur van de regel in het overzicht geeft de status aan van de centrale. 
 
 
GBtrainEditor 
Er zijn voor het automatisch bedrijf diverse nieuwe opties bijgekomen. Voor nieuwe gebruikers of 
voor onervaren gebruikers zijn deze opties te veel van het goede om het functioneren van het 
programma GBtrainOmatic te begrijpen. Het is mogelijk geworden in te stellen op welk niveau je de 
opties van Omatic in de Editor wil gebruiken. Het is mogelijk om te kiezen uit de volgende niveaus:  
“Beginner”, “Gevorderd” of “Expert”. Standaard staat het gebruikersniveau op “Beginner” ingesteld. 
 
 
GBtrainOmatic 
Zoals benoemd bij de Editor zijn er nieuwe opties toegevoegd bij het automatisch bedrijf. In het 
script is het mogelijk om ook andere voertuigen aan te sturen. Voorspan in te stellen of op te heffen 
en van tractie te wisselen. Daarnaast kan er ook automatisch een trein in Omatic toegevoegd 
worden, deze kan ook weer verwijderd worden. 
 
Bij de ‘Typen’ is de opzet gewijzigd, hier is het mogelijk om een of meerdere typen toe te voegen of 
te verwijderen. De treinlengte kan ingesteld worden om bij rangeerbewegingen de lengte van de 
trein aan te passen. 
 
Bij de bestaande optie ‘Terugmeldcontact’ kan je instellen dat er een bepaald contact niet gemaakt 
mag worden, deze verlaagd de kans op botsingen mocht er een contact gemist worden. 
 
Bijzonder is de optie ‘Continueer rijden’, dit maakt het mogelijk dat een trein vloeiend overgaat van 
de ene rijweg naar de andere zonder dat er gestopt wordt.  
 
 
Initialisatie en exit rijweg. Voordat er treinen gaan rijden kan je bijvoorbeeld in een initialisatie rijweg 
alle seinpalen op ‘rood’ zetten. Bij het stoppen kan er nadat de laatste trein gestopt is bijvoorbeeld 
een overweg gesloten worden om zo de spoorbomen omlaag te krijgen. 
 
 
GBtrainControl 
Het venster van de Control kan groter of kleiner gemaakt worden. Bij gebruik van de Control in 
GBtrain kan de gewenste grootte van het venster in de optie configureren opgeslagen worden. 
 
 
JPtrainControl 
Doordat er zo veel in GBtrain veranderd is moesten ook enkele commando’s in het GBtrain protocol 
gewijzigd worden. De applicatie van Johan moest hier natuurlijk ook op aangepast worden.  
 
Daarnaast heeft Johan nog enkele nieuwe interessante opties toegevoegd. Voorheen stond de 
applicatie bij de Google Play Store, dit bleek na aanpassingen in het beleid bij Google onhandig 
geworden en zo is er net als voor GBtrain een service pagina opgezet voor JPtrainControl: 
http://www.spoor2club.nl/_johan/JPtrainControl/ 
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