
Workshop  iTrain - 20/02/2016 



iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem. 

• Wat is iTrain / iCar ?

• Waar ophalen en hoe installeren?

• Hoe centrale instellen en verbinden met de computer?

• Instellen noodzakelijke gegevens (systeeminstellingen).

• Aanmaken nieuw project.

• Rijden met locs.
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iTrain

Objectieven :

• Verbinding tussen besturingseenheid en computer.

• Het programma geïnstalleerd op je computer.

• Aanzet tot het tekenen van je baan.

• Loc laten rijden.
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iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem.  

• Wat is iTrain / iCar ?

• Waar ophalen en hoe installeren?

• Hoe centrale instellen en verbinden met de computer?

• Instellen noodzakelijke gegevens (systeeminstellingen).

• Aanmaken nieuw project.

• Rijden met locs.
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iTrain
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• Locomotieven worden digitaal bestuurt.

• Wissels en seinen worden bedient dmv decoders.

• De digitale signalen worden gegenereerd door een 
besturingseenheid (controller) en verdeeld naar de sporen 
via een versterker (booster).

• De modelbaan werd voorzien van de nodige “terug -
meldingen” naar de controller, die op zijn beurt deze 
doorstuurt naar de computer bij een softwarematige 
besturing.



iTrain
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iTrain
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iTrain

Terugmeldingen 3 rail :
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iTrain

Terugmeldingen 3 rail :
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1             2              3         4
1 – Bezetaansluiting (naar S88 of alternatief)

2 – Spoorstaaf isolatie

3 – Middenrail

4 – Massa 



iTrain

Terugmeldingen 2 rail :
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iTrain
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iTrain
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iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem. 

• Wat is iTrain / iCar ?

• Waar ophalen en hoe installeren?

• Hoe centrale instellen en verbinden met de computer?

• Instellen noodzakelijke gegevens (systeeminstellingen).

• Aanmaken nieuw project.

• Rijden met locs.
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iTrain - Wat is iTrain / iCar ? 

• Programma is geschreven door Xander Berkhout

•Wat is iTrain?
iTrain is een software oplossing om uw modelbaan met de computer te besturen, vooral als u alleen
gedeelten van de baan wilt automatiseren en de rest zelf wilt bedienen. Door toepassing van
automatische blokbeveiliging voorkomt men bijvoorbeeld botsingen en kan men zelf bepalen met
welke trein handmatig en met welke trein volledig automatisch een geselecteerde route vervolgens
bestuurd wordt.
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http://wiki.3rail.nl/index.php/Bestand:MainFrame.png
http://wiki.3rail.nl/index.php/Bestand:MainFrame.png


• Men kan het programma draaien op alle gangbare besturingssystemen zoals Windows, Mac OS X, 
OS X en Linux. 

• Client/Server-architectuur maakt het mogelijk om extra computers / tablets / iPhone te gebruiken 
als extra overzichts of bedieningselementen. Aparte “apps” zijn te downloaden voor iOS en Android.

• Programma is beschikbaar in verscheidene talen (NL-EN-DU-FR-SP).

• In het geval van een modern systeem als de ECoS of de Märklin CS1 en Märklin CS2, zal iTrain alle 
locomotieven inclusief functies importeren, zodat u nog sneller aan de slag kunt.

• De huidige software versie van iTrain is 3.3.2 (Oktober 2015) en is op site van iTrain te downloaden 
(http://www.berros.eu/nl/itrain/ ).

• Er bestaat een gelijkaardig programma iCar (ontwikkeld ism MCC ModelCarParts) om specifiek hun
systeem voor modelautos ook met de PC te kunnen aansturen (http://www.berros.eu/nl/icar/) . Een
combinatie van beide programma’s is mogelijk.

iTrain - Wat is iTrain / iCar ? 
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http://wiki.3rail.nl/index.php?title=ECoS&action=edit&redlink=1
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_60212_Central_Station_(CS1)
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_60213-60214-60215_Central_Station_(CS2)
http://www.berros.eu/nl/itrain/
http://www.berros.eu/nl/icar/


• Ondersteuning
Voor iTrain is er tevens een forum waar men voor allerlei vragen en suggesties terecht kan, registratie
is noodzakelijk. (http://www.berros.eu/itrain/forum/)

iTrain - Wat is iTrain / iCar ? 
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http://www.berros.eu/itrain/forum/


• Tips en Weetjes

Het iTrain programma is een commercieel product. Daarom is er een licentie sleutel nodig om van alle
functionaliteit gebruik te kunnen maken. De demo versie is een Lite versie zonder LocoNet® en met
een extra beperking van drie locomotieven, 32 magneetartikelen en 32 terugmelders. Een simpele
testbaan binnen deze grenzen wordt meegeleverd.

Voordat u het product koopt kan u de software een beperkte tijd (2 maanden) zonder beperkingen
gebruiken door zich te registreren. Na de registratie ontvangt u een tijdelijk geldige licentiesleutel en
een link naar het iTrain-forum voor ondersteuning bij vragen en problemen.

iTrain - Wat is iTrain / iCar ? 
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• Kostprijs iTrain : 

iTrain - Wat is iTrain / iCar ? 
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• Kostprijs iCar : 

iTrain - Wat is iTrain / iCar ? 
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iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem. 

• Wat is iTrain / iCar ?

• Waar ophalen en hoe installeren?

• Hoe centrale instellen en verbinden met de computer?

• Instellen noodzakelijke gegevens (systeeminstellingen).

• Aanmaken nieuw project.

• Rijden met locs.
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iTrain - Waar ophalen en hoe installeren?

Het programma is te downloaden op http://www.berros.eu/nl/itrain/ , op geregelde
tijdstippen komt er ook een update.
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http://www.berros.eu/nl/itrain/


Onder “Downloads” kan je vervolgens het programma ophalen; per ondersteund besturingssysteem
is er een andere download. Ook de gebruikshandleiding is hier te vinden. Wij gaan enkel de
download voor Windows verder bespreken.
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iTrain - Waar ophalen en hoe installeren?



Dubbelklik op de download voor Windows, vervolgens verschijnen onderstaande schermen.
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iTrain - Waar ophalen en hoe installeren?



In de directory waar we de download bewaard hebben vinden we nu de installatie file; door hierop
te dubbelklikken begint de installatie. Voor andere besturingssystemen (Mac OS X, Linux) kan deze
werkwijze anders zijn.
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iTrain - Waar ophalen en hoe installeren?



Na de installatie staat er op je bureaublad een pictogram om het programma op te starten.
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iTrain - Waar ophalen en hoe installeren?



iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem. 

• Wat is iTrain / iCar ?

• Waar ophalen en hoe installeren?

• Hoe centrale instellen en verbinden met de computer?

• Instellen noodzakelijke gegevens (systeeminstellingen).

• Aanmaken nieuw project.

• Rijden met locs.

20/02/2016 26Modeltrein-Support VZW



iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?

Wat is een “straight” en een “crossover” FTP netwerkkabel?

Straight :

Crossover :
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GEVAL 1 : Rechtstreekse netwerkverbinding (FTP-kabel) tussen de controller en de
computer (1 op 1 verhouding).

GEVAL 2 : Alle onderdelen aansluiten via een draadloze router om bediening via
andere computers, tablets, smartphones mogelijk te maken (1 op meerdere
verhouding). Zie onze website.
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?

http://bestlaptopforgaming.org/wp-content/uploads/2013/06/Samsung-Series-3-NP350V5C-T01US-review2.jpg
http://bestlaptopforgaming.org/wp-content/uploads/2013/06/Samsung-Series-3-NP350V5C-T01US-review2.jpg
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In dit voorbeeld gaan we de controller (Central Station 2) rechtstreeks verbinden met de
computer via een bedrade netwerkverbinding. De getoonde schermen zijn van
toepassing op een Windows 10 omgeving.

Druk op de startknop en vervolgens na het openklappen van het menu op “Instellingen”.

iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



Selecteer nu “Netwerk en internet”
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



Selecteer nu de gebruikte “bedraade” netwerkverbinding en klik op de rechtse muisknop
om het menu open te laten gaan. Vervolgens “Eigenschappen”.
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?
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In het tabblad “Netwerken” selecteren we vervolgens “Internet Protocol Versie 4” en
drukken op “Eigenschappen”.

iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?
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We selecteren nu het gebruik van één specifiek IP adres. Afsluiten door op “OK” te
drukken.

iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



Tot zover de instelling op de computer; nu deze van de controller (in ons geval een CS2).
Selecteer het tabblad “SETUP” en druk op . De kleur van de achtergrond verandert
nu.
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



Nu gaan we naar het tabblad “IP” en veranderen het IP adres naar onderstaande waarden.
Vervolgens nog een tabblad verder naar “CAN”.
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



Bevestigen en teruggaan naar het normale menu.
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



Vanuit de computer kan je nu in je internet explorer (IE, Google Chrome ….) de controller
aanspreken. DOE DIT om zeker te zijn dat je verbinding juist is en werkt. Je krijgt dan
onderstaand scherm.
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iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



20/02/2016 40Modeltrein-Support VZW

iTrain - Hoe centrale instellen en verbinden met de 
computer?



iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem. 

• Wat is iTrain / iCar ?

• Waar ophalen en hoe installeren?

• Hoe centrale instellen en verbinden met de computer?

• Instellen noodzakelijke gegevens (systeeminstellingen).

• Aanmaken nieuw project.

• Rijden met locs.
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iTrain - Menustructuur
Als wij het programma openen krijgen we onderstaand scherm; we gaan nu iets meer in
detail in op de menustructuur.
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Opmerking : De besproken schermen hebben betrekking op de versie met treinen en
auto’s en kunnen dus afwijken van de demo licentie die jullie gebruiken.
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iTrain - Menustructuur
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Klik in de menustructuur “Opties” en vervolgens “Voer licentiesleutel in”.

Het systeem is nu klaar voor gebruik (de door ons 
gebruikte licentie is twee weken geldig).

iTrain – Licentiesleutel toevoegen



iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem. 
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20/02/2016 45Modeltrein-Support VZW



20/02/2016 46Modeltrein-Support VZW

iTrain – Aanmaken nieuw project.

Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden
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Menu “Bestand ” => “Nieuw”

Menu “Wijzig “ => “Instellingen”

Kies opties :

Zet magneetartikelen altijd

iTrain – Aanmaken nieuw project.
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Menu “Wijzig” => “Voorkeuren”

Algemeen :
• Automatisch opslaan
• Look & Feel
• Taal
• Eenheden

iTrain – Aanmaken nieuw project.
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iTrain – Aanmaken nieuw project.

Schakelbord :
• Weergave
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Menu “Wijzig” => “Interface”

Interface: CS2
Besturing van …

Algemeen: 
• stop bij verbreken

Magneetartikelen : 
• standaard

Activeer altijd

Terugmelders : standaard

iTrain – Aanmaken nieuw project.
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Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden

iTrain – Aanmaken nieuw project.
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Oefening 1  :

 Maak project “MTS Workshop 1” aan
 De baan heeft wissels en terugmelders
 Interface is Uhlenbrock
 Zorg dat wissel na start altijd goed staan
 Uitschakelvertraging voor terugmelders is 50msec
 Bewaar het project “MTS Workshop 1”

iTrain – Aanmaken nieuw project.



20/02/2016 53Modeltrein-Support VZW

iTrain – Objecten aanmaken.

Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden
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Objecten aanmaken : 

Voor het rijden met treinen zijn de volgende objecten beschikbaar:

• Terugmelders
• Magneetartikelen: Wissels en kruisingen
• Magneetartikelen: Seinen …..
• Rijwegen (blokken)

iTrain – Objecten aanmaken.
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Objecten : terugmelders

Menu “Wijzig” => “Terugmelders”

Nieuw of kopieer
Naam en omschrijving
Type: bezet
Adres
Interface
Vertraging

iTrain – Objecten aanmaken.
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Objecten : kruisingen

Vergelijkbaar aan wissels, maar geen adres

iTrain – Objecten aanmaken.
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Objecten : wissels

Menu “Wijzig” => “Magneetartikelen”

Nieuw of kopieer: 
Wissel Naam en 
omschrijving
Type
Begintoestand
Interface
Schakeltijd (standaard)
Adres
Toestanden

iTrain – Objecten aanmaken.
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Objecten : seinen

Menu “Wijzig” => “Magneetartikelen”
Nieuw of kopieer: Naam en 
omschrijving
Type: sein
Begintoestand
Uitvoerapparaat (OM/OC)
Schakeltijd (standaard)
Adres
Toestanden

iTrain – Objecten aanmaken.



20/02/2016 59Modeltrein-Support VZW

Objecten : rijwegen

Menu “Wijzig” => “Rijwegen”
Nieuw of kopieer
Naam
Omschrijving
Type
Rest later

iTrain – Objecten aanmaken.
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Onze testbaan

iTrain – Objecten aanmaken.
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iTrain – Baanplan tekenen

Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden
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• Layout kan zo groot worden gemaakt als gewenst (ALT + pijltjestoets)
• Meerdere tabbladen zijn mogelijk

iTrain – Baanplan tekenen



20/02/2016 63Modeltrein-Support VZW

Elementen voor de layout

Rails recht en gebogen
Rijrichting in rijweg
Koppeling naar ander tabblad
Wissels en kruisingen
Terugmelder
Rijwegen
Seinen
Kruispunt
Overweg

iTrain – Baanplan tekenen
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Tekenen van een layout

Menu “Wijzig” => “Schakelbord”

Selecteer element 
Kies positie
Plaats element
Draaien:

Elementenbalk
Layout

iTrain – Baanplan tekenen
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iTrain – Objecten koppelen.

Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden
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Objecten koppelen :

Aan de layout moeten actieve objecten worden gekoppeld: Terugmelders
Wissels en kruisingen
Seinen
Rijstroken
Kruispunten

iTrain – Objecten koppelen.
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Oefening 2 :

Maak de objecten aan voor een ovaal enkelspoor met 6 terugmelders
Teken de layout
 Koppel de objecten

iTrain – Baanplan tekenen
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iTrain – Rijweg aanvullen.

Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden
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Rijwegen definieren :

•Koppelen van elementen aan rijweg
•Automatisch vullen rijweg
•Positie terugmelders aanvullen
•Richting vorige en volgende aanvullen

iTrain – Rijweg aanvullen.
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Rijweg : Koppelen van elementen

Open schakelbord editor 
Selecteer rijwegelement
Voeg aan groep toe
Selecteer overige elementen
Voeg aan groep toe
Lichtbruine kleur toegevoegde elementen

iTrain – Rijweg aanvullen.
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Rijweg : automatisch vullen

Open schakelbord editor 
Dubbelklik rijwegelement
Automatisch vullen
Tabbladen aanvullen

iTrain – Rijweg aanvullen.
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Rijweg : positie terugmelders

Open tabblad terugmelders
Vul lengte rijstrook
Vul beginposities
Selecteer knop “Vullen”
Posities terugmelders gevuld

iTrain – Rijweg aanvullen.
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Rijweg : richting vorige/volgende

Open tabblad Richting: Volgende
Meeste is al gevuld

iTrain – Rijweg aanvullen.
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Kruispunt aanvullen

Open schakelbord editor
Dubbelklik op kruispunt
Automatisch vullen
Verwijder “afgaande” sporen

iTrain – Rijweg aanvullen.
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Oefening 3 :

 Koppel de gedefinieerde objecten aan de layout van project “Workshop MTS 1”
 Definieer een rijweg en vul de gegevens aan

iTrain – Rijweg aanvullen.
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iTrain – Treinen definieren.

Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden
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Auto’s definieren
Menu “Wijzig” => “Locomotieven”

Naam
Omschrijving
Type
Lengte
Decoder
Interface
Adres
Afbeelding

iTrain – Treinen definieren.
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Locomotieven : snelheid

Open tabblad “Snelheid” 
Stel snelheden handmatig in
Stap 1 en 15 instellen
Selecteer “Pas toe”
Tussenstappen gevuld
Maximum instelbaar

iTrain – Treinen definieren.
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Stappenplan project :

• Nieuw project aanmaken + oefening
• Objecten aanmaken
• Baanplan tekenen
• Objecten koppelen
• Rijwegen aanvullen
• Treinen definieren
• Snelheidsmetingen
• Rijden

iTrain – Treinen snelheidsmeting.
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Locomotieven : snelheidsmeting

Menu “Toon” => “Snelheidsmetingen” =>
Locomotief
Eenmalig instellen

Terugmelders
Afstand

Selecteer locomotief
Selecteer stap(pen)
Start meting
Bewaar met “Pas toe”

iTrain – Treinen snelheidsmeting.



20/02/2016 81Modeltrein-Support VZW

Locomotieven : functies

Open tabblad Functies Kies functies in gebruik
Standaard F0 – F3 gevuld
Vul overige functies aan
Geef omschrijving
Kies eventueel “moment”

iTrain – Functies treinen
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Locomotieven : opties

Open tabblad “Opties”
Optrekvertraging
Remvertraging
Offset voorkant
Reactievertraging

iTrain – Opties treinen
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Locomotieven : permissies

Open tabblad “Permissies” 
Voeg toe / in
Kies rijweg
Geen toegang tot
Alleen toegang tot

iTrain – Permissies treinen
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Oefening 4 :

Maak een locomotief aan met de volgende kenmerken:

 Adres 10
 Lengte 23 cm
 Extra functie grootlicht(F1) en binnenverlichting(F2)
 Snelheid 1 (3km/h) en 15 (77km/h)
 De loc rijdt max. 65km/h
 Mag alleen op de personenperrons komen

iTrain – Treinen definieren.



iTrain

Agenda :

• Basis digitaal systeem. 

• Wat is iTrain / iCar ?

• Waar ophalen en hoe installeren?

• Hoe centrale instellen en verbinden met de computer?

• Instellen noodzakelijke gegevens (systeeminstellingen).

• Aanmaken nieuw project.

• Rijden met locs.
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Rijden met iTrain : Baanoverzicht

iTrain – Rijden met treinen.
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Rijden met iTrain :

Overzicht locomotieven en control

iTrain – Rijden met treinen.



20/02/2016 88Modeltrein-Support VZW

In/uitschakelen systeem

iTrain – Rijden met treinen.
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Schakelen wissels

Wissel schakelen

Wissel inactief

iTrain – Rijden met treinen.
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Rijwegen (de)activeren :

Rijwegen kunnen actief/inactief worden gezet
Ctrl + ALT + “klik” op rijstrookelement

Inactief => lichtgrijs
Actief => donkergrijs

iTrain – Rijden met treinen.
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Vrijgeven wissels/kruisingen :

Soms blijven reserveringen ‘hangen’ (slotje)
Handmatig vrijgeven => Shift + ALT +”klik”

iTrain – Rijden met treinen.
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Treinen rijden
Handmatig (control window)

Automatisch

Loc’s moet in rijweg staan voordat deze automatisch kan rijden

iTrain – Rijden met treinen.



iTrain

Objectieven :

• Verbinding tussen besturingseenheid en computer.

• Het programma geïnstalleerd op je computer.

• Aanzet tot het tekenen van je baan.

• Loc laten rijden.
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