iTrain configureren voor OpenDCC-BiDiB
iTrain zal informatie moeten hebben met welk merk hardware hij is verbonden. En waarom? Omdat elk merk hardware zijn eigen instructie set gebruikt.
Deze basis instelling zult u handmatig moeten inbrengen. En wat doet dat treinbesturingspakket allemaal?






Het laat treinen rijden en stoppen
Het weet waar treinen zijn op de baan
Het schakelt en reserveert wissels en blokken
Zet verlichting aan en uit
En ga zo maar door

Al deze instructies geeft de software door aan de centrale. De centrale op zijn beurt geeft deze instructies weer door aan de treinen, wissels, lampen etc.
Het software pakket zal berichten moeten sturen maar hij zal ook berichten moeten ontvangen. Want een OpenDCC-BiDiB centrale geeft informatie terug
aan iTrain.
Welke opties van iTrain moeten er worden geconfigureerd voor OpenDCC-BiDiB?
 Centrale
 Booster
 Booster en Blok
 Bezetmelder
 Wissel
 Servo
 Licht
 Locomotief
1

Inhoudsopgave
iTrain configureren voor OpenDCC-BiDiB ........................................................... 1
iTrain – CENTRALE........................................................................................... 3
iTrain – BOOSTER ............................................................................................ 4
iTrain – BOOSTER en BLOK .............................................................................. 5
iTrain – BEZETMELDER .................................................................................... 7
iTrain – WISSEL ............................................................................................... 8
iTrain – SERVO ................................................................................................ 9
iTrain – LICHT ................................................................................................ 10
iTrain – LOCOMOTIEF ................................................................................... 11
Tabblad Opties ........................................................................................... 11
Tabblad Configuratie ................................................................................. 13
CONCLUSIE ...................................................................................................... 18

2

iTrain – CENTRALE
Via het menu in iTrain gaat u naar




Wijzig
Uit de lijst kiest u Interfaces
Er opent een nieuw venster en daar kiest u bij het veld Interfaces de optie
BiDirectional Bus (BiDiB)
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iTrain – BOOSTER
Voor de Booster geldt dat u die eerst moet aanmaken. Heeft u maar een Booster dan is het niet strikt
noodzakelijk. Maar als u meerdere Boosters hebt maakt u die in iTrain aan via het menu:
- Wijzig
- Uit de lijst kiest u Boosters
- In het venster dat opent maakt u de booster aan.
- Geef een duidelijke naam.
Bij OpenDCC-BiDiB heb je een Master en eventueel
meerdere Cliënt centrales.
Maak in de naamgeving in ieder geval dit onderscheid.
- U kunt hier ook grenswaardes instellen bij Spanning, Stroom
en Temperatuur.

Als de Booster is aangemaakt wordt hij daarna beschikbaar om te gebruiken binnen een Blok.
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iTrain – BOOSTER en BLOK
Met de menu optie




Wijzig
Schakelbord (in Windows Ctrl-F4) gaat u in iTrain naar het Schakelbord. De
tekenmodus van iTrain
Met dubbelklik op een Blokelement opent u de blokeigenschappen van uw blok
o Op het eerste tabblad Opties
o Ziet u bij de sectie Blokbesturing
o Bij het veld Interfaces dat de centrale op BiDirectionele Bus (BiDiB) staat
ingesteld
U kunt hier zelf ook de centrale uit de pop-up lijst kiezen
o Twee velden lager kunt u bij het veld Booster de juiste booster instellen
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OpenDCC-BiDiB controleert continue de Boosters. Al die informatie geeft hij door aan iTrain. In iTrain heeft u kunnen zien in het
venster Boosters dat u een grenswaarde kan instellen per onderwerp.




Spanning
Stroom
Temperatuur
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iTrain – BEZETMELDER
Met de menu optie




Wijzig
Schakelbord (in Windows Ctrl-F4) gaat u in iTrain naar het Schakelbord, de tekenmodus van
iTrain
Met dubbelklik op een bezetmelder opent u de eigenschappen van die melder
o Vul hier de juiste interface in – BiDirectionele Bus (BiDiB)
o Kies in het veld Module de juiste module
o En geef het poortnummer op
 Het eerste nummer is altijd 0
De module is gekoppeld aan een Boost Master, maar kan ook gekoppeld zijn aan
een Boost Cliënt als u meerdere Centrales hebt
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iTrain – WISSEL
Met de menu optie




Wijzig
Schakelbord (in Windows Ctrl-F4) gaat u in iTrain naar het Schakelbord, de
tekenmodus van iTrain.
Met dubbelklik op een wissel opent u de eigenschappen van die wissel.
o Vul hier in :
o Bij Interface BiDirectionele Bus (BiDiB)
o Als uitvoerapparaat Accessory (Bus)
o Wijs de module toe (bv OneControl of LightControl)
o En geef het poortnummer op.
Een wissel kan je in basis koppelen aan een OneControl, maar ook aan een
LightControl en nog meer kaarten. Van elke kaart kunnen er ook meerdere
aanwezig zijn. Een duidelijke naamgeving in OpenDCC-BiDiB Wizard software helpt
u hier de juiste module te kiezen.
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iTrain – SERVO
Met de menu optie





Wijzig
Schakelbord (in Windows Ctrl-F4) gaat u in iTrain naar het Schakelbord, de
tekenmodus van iTrain
Met dubbelklik op uw object dat gebruik maakt van een servo opent u de
eigenschappen.
Vul hier in :
o Bij interface BiDirectionele Bus (BiDiB)
o Als uitvoerapparaat Accessory (Bus)
o Wijs de module toe
o En geef het poortnummer op
Deze knop op je scherm, of de actie waar deze knop in voorkomt, stuurt het signaal via
OpenDCC-BiDiB naar de juiste kaart. En die kaart doet wat hem verteld wordt. In dit
geval gaat er een vlag omhoog / omlaag. De slider zorgt ervoor dat de beginstand
wordt vast gelegd door Aspect 0 of 1 te zetten. Deze overruled de InitialState die de
Wizard tool heeft.
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iTrain – LICHT
Met de menu optie




Wijzig
Schakelbord (in Windows Ctrl-F4) gaat u in iTrain naar het Schakelbord, de
tekenmodus van iTrain.
Door dubbel te klikken op een object dat gebruik maakt van licht opent u de
eigenschappen.
o Vul hier in :
 Bij interface BiDirectionele Bus (BiDiB)
 Als uitvoerapparaat Accessory (Bus)
 Wijs de module toe
 En geef het poortnummer op.
De slider zorgt ervoor dat de beginstand door Aspect 0 of 1 te zetten. En dat komt
overeen met wat u in de Accessories tab hebt gezet in de Wizard tool van OpenDCCBiDiB.

10

iTrain – LOCOMOTIEF
Binnen het menu pad Wijzig vindt u onder andere Locomotieven. Om de trein met OpenDCC-BiDiB te kunnen laten rijden hoeft u enkel wat basis gegevens in te
brengen zoals naam en decoder adres en aantal snelheidstappen.
Echter om goed te kunnen rijden met een locomotief dient u een aantal onderwerpen te configureren voor een locomotief. Een Korte en Lange naam aan de
locomotief geven en zijn adres bepalen is niet voldoende. Er zijn meerdere tabbladen te vullen.

Tabblad Opties. Hier staan gegevens die direct betrekking op het fysiek van de locomotief












Type. Wat voor locomotief is het. Stoom, Diesel, Elektrisch en Overig.
Lengte. Geef hier op wat de lengte van de locomotief is van buffer tot en met de buffer aan de ander kant van de locomotief
Type decoder. Geef hier op wat voor decoder instelling u wilt gebruiken, zoals DCC (28) en DCC (126). 28 snelheid stappen werkt prima binnen iTrain
Decoder adres. Het adres op dat u aan de locomotief hebt gegeven
Spoorbreedte. De spoorbreedte op waar deze locomotief op gaat rijden
Polariteit. Als de motor qua polariteit verkeerd om is gemonteerd kan dat hier worden gecorrigeerd
Cabine. Heeft de voor en achterzijde van de locomotief een cabine
Traagheidssimulatie en stapgrootte. Geef hier op wat voor tijd er moet zitten tussen de verschillende snelheid stappen
Een locomotief zal rustiger optrekken als hier een waarde staat van 700 ms dan als er 100 ms staat. Idem voor het vertragen

De stapgrootte staat standaard op 1, maar als u de decoder op 126 stappen hebt staan is 1 een te lage waarde. Een 5 komt dan dichter in de buurt van

wat acceptabel is
Terugmelder-offset. Geef hier de afstand op van de voorkant van de buffer tot het eerst detecterende wiel. Voor beide richtingen opgeven
Reactievertraging. Als een locomotief erg traag is in het verwerken van de opgegeven instructie dan kan iTrain de instructie eerder verzenden
Als u hier 1000 ms invult dan zal iTrain de instructie een seconde eerder versturen dan nodig is. 100 ms is een goed startpunt
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Tabblad Opties. Hier staan gegevens die direct betrekking op het fysiek van de locomotief












Type. Wat voor locomotief is het. Stoom, Diesel, Elektrisch en Overig.
Lengte. Geef hier op wat de lengte van de locomotief is van buffer tot en met de buffer aan de ander kant
van de locomotief
Type decoder. Geef hier op wat voor decoder instelling u wilt gebruiken, zoals DCC (28) en DCC (126). 28
snelheid stappen werkt prima binnen iTrain
Decoder adres. Het adres op dat u aan de locomotief hebt gegeven
Spoorbreedte. De spoorbreedte op waar deze locomotief op gaat rijden
Polariteit. Als de motor qua polariteit verkeerd om is gemonteerd kan dat hier worden gecorrigeerd
Cabine. Heeft de voor en achterzijde van de locomotief een cabine
Traagheidssimulatie en stapgrootte. Geef hier op wat voor tijd er moet zitten tussen de verschillende
snelheid stappen.
Een locomotief zal rustiger optrekken als hier een waarde staat van 700 ms dan als er 100 ms staat.

Idem voor het vertragen.
De stapgrootte staat standaard op 1, maar als u de decoder op 126 stappen hebt staan is 1 een te

lage waarde. Een 5 komt dan dichter in de buurt van wat acceptabel is.
Terugmelder-offset. Geef hier de afstand op van de voorkant van de buffer tot het eerst detecterende wiel.
Voor beide richtingen opgeven
Reactievertraging. Als een locomotief erg traag is in het verwerken van de opgegeven instructie dan kan
iTrain de instructie eerder verzenden.
Als u hier 1000 ms invult dan zal iTrain de instructie een seconde eerder versturen dan nodig is.

200 ms is een goed startpunt.
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Tabblad Configuratie, gegevens met betrekking tot de CV parameters van een decoder
Een groot aantal CV waardes zijn gestandaardiseerd:










CV01 Adres van de locomotief
CV02 Minimale snelheid
Bij welke snelheid stap trekt de locomotief op. Bij een goed onderhouden locomotief meestal 1
CV03 Optrekvertraging
Deze waarde staat voor een interval tussen de verschillende snelheid stappen. Hoe hoger de waarde hoe meer de locomotief de tijd neemt om bij de gekozen
snelheid te komen. In principe regelt iTrain hoe een locomotief optrekt. Soms resulteert dat in een locomotief die schokkerig rijdt. ik zet de waarde altijd op 10
CV04 Afremvertraging
Deze waarde staat voor een interval tussen de verschillende snelheid stappen. Hoe hoger de waarde hoe meer de locomotief de tijd neemt om bij de gekozen
snelheid te komen. In principe regelt iTrain hoe een locomotief afremt. Soms resulteert dat in een locomotief die schokkerig rijdt. Ik zet de waarde altijd op 4.
Metingen hebben uitgewezen dat er een onnauwkeurigheid van 1 cm is op de stoppositie. Ik rij met schaal N en rij eigenlijk nooit harder dan 60 km/u
CV05 Maximale snelheid
Deze waarde bepaalt hoe snel de locomotief op uw baan gaat rijden. Als u wilt dat deze locomotief nergens harder gaat dan 40 km/u, regel de waarde dan zo
in dat de locomotief ook niet harder kan. Ook al zorgt iTrain ervoor dat de locomotief nergens harder zal gaan dan ingegeven bij de locomotief. Waarom dan
toch de decoder zo langzaam instellen?
Stel dat de locomotief 196 km/u rijdt op maximale snelheid en u hebt een decoder met 28 stappen. Elke stap is dan ongeveer 196/28 = 7 km/u groot. De

locomotief trekt dus op van 0, naar 7 km/u, naar 14 km/u etc.
Als u de maximale snelheid instelt op 40 km/u dan zal elke stap 40/28 = nog geen 1,5 km/u zijn. De locomotief zal veel mooier rijden.

CV06 Midden of halve snelheid
Hier regelt u in of de locomotief snel of langzaam optrekt. Een sprinter zal in werkelijkheid sneller optrekken vanaf o km/u dan een zware goederentrein.
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Stel dat de CV5 op 60 staat en u wilt dat de Sprinter echt wat sneller optrekt.
Zet CV6 voor de Sprinter op meer dan de helft van de CV5 waarde maximale snelheid, 60 / 2 = 30, dus 35 tot 40

Zet CV6 voor de zware goederentrein dan in op 20 tot 25

Als u CV6 op 0 zet dan is de middelste snelheid stap ook de snelheid gedeeld door 2
Als u CV6 op 0 zet kunt u iTrain gebruiken om de verschillende locomotieven anders te laten optrekken en remmen. iTrain kent daar de mogelijkheid
voor bij de traagheidssimulatie . iTrain beïnvloed de intervaltijd tussen de verschillende snelheid stappen.
CV07 Versienummer van de decoder
CV08 Fabrikant van de decoder
CV28 RailCom® instelling
In deze CV parameter wordt eerst bepaald of de decoder via kanaal 1 of via kanaal 2 communiceert. Kanaal 2 is zeer snel. Kanaal 1 is traag en zendt alleen het
decoder adres. De instelling die er mede voor zorgt dat iTrain informatie van de locomotief terugkrijgt in plaats van alleen maar zendt.
Bit 0 staat voor het decoder nummer melden over Kanaal 1

 Toestaan = 1. Bij voorkeur uit laten staan, waarde 0

Bit 1 staat voor POM uitlezen en schrijven over kanaal 2
 POM staat voor Program on Maintrack, oftewel Programmeren op het Hoofdspoor. Toestaan = 2
Bit 3 RailCom®+ automatisch aanmelden inschakelen. Toestaan = 128

De in te geven waarde voor iTrain en OpenDCC-BiDiB is daarmee 130 of 2

 NOOT! Niet elke decoder fabrikant houdt zich aan de standaard
 Kuhn N45 = Geen antwoord als via POM wordt geschreven
 Esu Lokpilot 4 = Het gebruik van retourkanaal 2 werkt alleen als Bit 3 aan staat
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CV29 Configuratieregister
Bit 0 staat voor Richting omkeren, bv bij verkeerd gemonteerde motor. iTrain kan dit ook doen bij de locomotief.

 Standaard = 0, omkeren = 1

Bit 1 staat voor 14 of 28/126 snelheid stappen
 28/126 stappen = 2
Bit 2 staat voor analoog verkeer toestaan

 Toestaan = 4, bij alleen digitaal verkeer 0
Bit 3 staat voor RailCom® verkeer toestaan

 Toestaan = 8
Bit 5 staat voor lange adressen. Dit werkt samen met CV17 en CV18

 Lange adressen = 32
De in te geven waarde voor iTrain en OpenDCC-BiDiB is 10 (2 en 8)

Maar er zijn ook CV parameters die de verschillende fabrikanten op andere wijze aan een nummer toewijzen



Er is een instelling om de motorfrequentie in te stellen:
bijvoorbeeld op 0=32 kHz, 1=15,6 kHz, 2=120 Hz. Deze laatste voor heel oude motoren
Een slecht lopende locomotief zou zo maar een paradepaardje kunnen worden als u zich verdiept in de handleiding van de decoder. Ik ben hier nu nog niet in
thuis.
– CV09 ZIMO (automatische keuze tussen de 20 / 40 kHz of laagfrequent voor oude motoren)
– CV49 ESU (automatische keuze tussen de 20 / 40 kHz en bijna de hele CV50 reeks )
– CV09 Kuehn
0 = 15,6 kHz
1 = 120 Hz
2 = 32 kHz
– CV09 Doehler & Haasse 0 = 32 kHz
1 = 15,6 kHz
2 = 120 Hz
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Dan zijn er nog een heleboel CV parameters in te stellen. Dimmen van lampen, zwaailichten voor en achter, geluid. Maar ik richt mij
met deze opsomming speciaal op die parameters die een locomotief mooier laat rijden.
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Dan nog een opmerking over decoders. Er zijn maar weinig fabrikanten die zich echt aan de standaard houden van RailCom®.
Op mijn website staat een link naar een lijst van decoders en zijn testresultaten.
Voor iTrain moet de locomotief nog worden geijkt op zijn snelheid.
Van elke snelheid stap moet iTrain weten hoe hard de locomotief rijdt.
Of eigenlijk hoeveel centimeter hij per tijdseenheid aflegt.
Dit gaat via de menu optie Toon, Snelheidsmetingen en dan Locomotief.
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CONCLUSIE
Ik denk dat u heeft kunnen zien dat het configureren van iTrain voor OpenDCCBiDiB steeds het herhalen van zetten is. Niets moeilijks aan. Het is even een
weetje.
OpenDCC-BiDiB werkt zowel voor 2rail als voor 3rail.
Alleen dan moet voor die laatste wel de decoders in gebruik zijn die DCC kunnen
praten en niet alleen maar Motorola.
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