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AFSNIT I
Kapitel 1: Kom hurtigt igang med GT-Monitor
1) Klik på Download. Installer GT-Monitor automatisk - følg anvisningerne. Indsæt
licensnøglen med copy/paste fra din e-mail når du bliver bedt om det.
2) Efter installationen tilslut din styrebox til PC’en med et almindeligt serielt kabel. Det kan
evt. købes i de fleste elektronik eller PC forretninger. Som styrebox kan f.eks. bruges
TWIN-CENTER fra Fleischmann, eller Intellibox fra Uhlenbrock. Forbindelsen bør ske når
både PC’er og Styrebox er slukket. Hvis PC’en IKKE har en seriel port kan du købe en
USB-Seriel Converter fra f.eks ST-Lab, med hvilken du forbinder det serielle kabel til en af
PC’ens USB-Porte.
Som styrebox kan også bruges Märklin’s Digital Central og ESU’s ECoS Central. Disse
tilsluttes før de tændes til en LAN port eller direkte til PC’en. Styreboxen får automatisk en
IP-adresse fra routeren, hvis du har afkrydset DHCP feltet i styreboxens net-opsætnings
vindue.
3) Tænd styreboxen, tænd PC’en. Klik på GT-Monitor ikonet på skrivebordet og GT-Monitor
åbner i Systemvindue. Skriv navnet på dit system i feltet System Navn. Skriv evt. en
forklaring i kommentarfeltet. Vælg hastighedsmetode, f.eks 0:28 køretrin. I Fil-menuen klik
på Gem system.
4) Vælg Menuen Indstillinger og vælg her din styrebox (Controller). GT-Monitor åbner et
vindue hvor den selv søger efter ledige COM porte og hastighed m.v.. Vælg knappen Start
Auto Søgning. Når Den grønne Klar knap lyser, luk vinduet. Fortsæt derpå i Indstillinger
og vælg Sprog.
Hvis styreboxen vælges til Märklin eller ESU sørger du først for at styreboxen er tændt og
klar. Dernæst vælges i Menuen Indstillinger styrebox Märklin eller ESU. I
indstillingsvinduet vælges knappen Auto Søgning, hvorved GT-Monitor selv findes
styreboxens IP-adresse og indsætter den i Ip-feltet. Når den grønne Klar knap lyser er
forbindelsen etableret. Fortsæt derpå i Instillinger og vælg Sprog.
5) Nederst i System vinduet står nu den valgte COM-port, hastigheden (normalt 2400), Klar og
navnet på styreboxen. Samt navn og sti til dit system. Hvis du har valgt Märklin eller ESU
vil der ikke være valgt COM-port.
6) Du kan nu starte med at beskrive dit system i GT-Monitors tabeller ved at vælge dem en for
en. Du kommer hurtigt i gang ved som eksempel at vælge Lok tab’en, og i Lok tabellen
indtaste dit første lokomotiv. Skriv f.eks L1115 i LokID, Skriv den digitale adresse for dette
lok (som du normalt vælger på styreboxen) og skriv et kort navn, f.eks Thor.
7) Vælg Spil menuen og vælg Monitor
8) Afkryds Log Aktiviteter, og kør en tur med Thor, prøv at skifte nogle digitalt styrede spor ,
prøv evt at passere nogle strækninger med S88 kontrol. GT monitor viser nu, hvad der sker
på anlægget. Bliv ikke forskrækket, GT-Monitor er allerede i gang med at læse alle events
ud styreboxen om netop dit anlæg.
9) Fravælg Log Aktiviteter, klik i feltet Automatisk læring og vælg Log Aktiviteter igen.
GT-monitor finder nu alle de enheder, blokke/strækninger og tog, som du nu aktiverer mens
du kører normalt på anlægget.
10) Når du næste gang standser loggen, klikker du på alle de linjer i Lærings vinduet, du
senere vil beskrive og trykker Tilføj valgte komponenter. Nu er Lok-tabellen, Enheds-
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tabellen og Blok-tabellen opdateret med grundinformation, og klar til at du kan tilføje alle
dine betegnelser. Husk at trykke Gem System i fil-menuen.
11) God fornøjelse, prøv dig frem prøv at skrive i tabellerne mens GT-monitor er i spil, find ud
af din bedste metode at beskrive og læse dit anlæg. Eller tryk Load System og vælg det
medfølgende eksempel: Ranger Anlæg Holsted Syd og se, hvad andre f.eks har brugt.
I løbet af manualen kommer du igennem nedenstående 4 hovedbilleder i GT-Command, som samlet
giver dig overblik over dit anlæg og din kørsel: Systemvinduet med loks, Command-vinduet hvor
kommandoer eksekveres, activity billedet hvor alle hændelser logges, og automations afvikleren
hvor dine automationer køres.

Eller tag det skridt for skridt

Kapitel 2: Download og installer
GamesOnTrack produkter kører på en PC under Windows. De er ikke specielt krævende. Du kan
køre produkterne på Windows XP med SP1, eller nyere versioner, incl. Windows Vista. Mindst
256 Mbyte RAM, 100 Mbyte fri plads på harddisken og en skærm med opløsning på mindst
1024x768 pixel. Hvis der køres GT-Command med stemmestyring skal der være et standard jack
stik interface til højttaler og til microfon. Stemmestyring kræver en rimelig hurtig processor på
mindst 1 Ghz. CD-ROM er nødvendigt hvis du installerer produktet fra CD-ROM
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GT-Monitor set-up programmet downloades til et temporært direktorie på din computer, eller set-up
programmet køres på serveren efter dit valg.
Klik på det downloadede set-up ikon og du ser licensbetingelserne, som du må akceptere for at
kunne fortsætte download.
Derpå gennemføres en helt almindeligset-up procedure, hvor GT-Monitor installeres i et specifikt
direktorie kaldet ../Programmer/GamesOnTrack/GTmonitor. Du bør hele vejen i den proces
akceptere standard anvisningerne ved at vælge Next og Finish og Installer.
Installationsprocessen tester om du allerede har GT-Monitor installeret. Hvis du allerede har GTMonitor installeret og ønsker en nyere version så skal du selv gå ind i kontrol panelet og under
installation af programmer finde GT-Monitor og afinstallere den gamle version. Derpå kan du
gennemføre den nye installation. Hvis du allerede har opbygget log og system filer vil disse IKKE
blive berørt af denne af-installation og den nye version af GT-Monitor vil automatisk kunne bruge
dine allerede opbyggede system og log filer.
Licensnøglen tilsendes til din e-mail adresse, normalt omgående men indenfor 24 timer. Du kan
taste nøglen ind licens vinduet, eller copy/paste fra din e-mail.
Direktorierne under GTmonitor er 3-delt:
- I ”system” gemmes alle layout og system filer, som beskriver dit anlæg og dine grunddata
- I ”log” gemmes alle log-filer og spil-filer fra afholdte spil og kørsels sekvenser.
- I ”docs” gemmes alle øvrige filer som hjælp
- I ”speech” gemmes lyde og ord til talestyring etc..
Ved installationen medfølger et eksempel på 3 sprog, dvs 3 systemfiler med et eksempel layout
kaldet Ranger Anlæg Holsted Syd. Disse filer bliver automatisk installeret under ”system”.
Endvidere medfølger 3 log filer fra spil/kørsler på dette Ranger Anlæg Holsted Syd. Disse kan
loades og vises i GT-Monitor som en forklaring til, hvordan GT-Monitor virker.
Du kan selv bestemme en anden rod til GT-Monitor directoriet, men øvrige direktorier er relative til
roden, dvs log- og systemfilerne ligger fast i forhold hertil. Vi anbefaler at du bruger standard,
specielt med henblik på automatisk opdateringer af programmet.

Kapitel 3: Sæt GT-Monitor op.
Sprogene i GamesOntrack software er: Dansk,Tysk og Engelsk. Flere sprogversioner vil blive
udviklet efter behov. Du kan som bruger benytte alle 3 sprogvarianter. Du vælger sprog i menuen
Indstillinger. Dit valg betyder, at overskrifter, hjælp m.v. alle kommer på det valgte sprog. Men du
kan selv bestemme dit indhold og dine egne betegnelser til at være et vilkårligt sprog, f.eks spansk.
Kommunikation mellem GT-monitor på PC’en og din bane sker via din digitale controller, her
kaldet styreboxen. Du kan i denne version vælge mellem:
(1) Märklin Digital Central (R) *
(2) Fleischmann TWIN-CENTER (R) *
(3) ESU ECoS (R)*
(4) Uhlenbrock Intellibox (R)*
Se www.GamesOnTrack.com for oplysning om andre digitale styreboxe.
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For Intellibox og TWIN-CENTER sker kommunikationen mellem PC’en og styreboxen via en
seriel port på henholdsvis PC’en og på styreboxen. Det kræver et standard kommunikationskabel,
som fås i alle PC-forretninger eller hos din modeltogs forhandler. Hvis din PC er af en nyere type
som IKKE har en seriel port, så skal du endvidere have en USB-Seriel converter, f.eks fra ST Lab.
Husk at både styrebox og PC skal være slukket ved montage af kablet.
For Digital Central og ECoS sker kommunikation via en IP-adresse. I manualen for styreboxen er
angivet kommunikation enten som tilslutning via en router, hvor både PC og styrebox er tilsluttet en
router, eller via en direkte forbindelse fra styrebox til PC med et kryds-over kabel (Märklin) eller et
standard ethernet kabel (ESU). Se evt. manualen for styreboxen.
* Registered Trademarks
(1) Gebr. Märklin & Cie. GmbH & Co, Germany
(2) Gebr. Fleischmann GmbH & Co, Germany
(3) ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG, Germany
(4) Uhlenbrock Elektronik GmbH, Germany

3.1 Intellibox og Twincenter
Når du har forbundet PC’en med den digitale styrebox vælger du indstillinger i GT-monitor og
vælger her din aktuelle styrebox. Derpå åbnes et billede hvor du kan lade GT-monitor selv finde
den rigtige COM-port og selv vælge kommunikationshastigheden. Tryk på Start Auto Søgning og
GT-monitor vil selv vælge en hastighed og en mulig COM port. Ofte vælges COM1 og 2400 Baud
hvis du har en seriel port på PC’en. Du kan selv sætte en højere hastighed, men det fordrer at
styreboxen ligeledes får en højere default hastighed. Vi anbefaler at køre med 2400 baud i starten.
Det er hurtigt nok til de fleste anlæg.
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Figur 1: Vindue efter tryk på Start Auto søgning
Hvis der ikke umiddelbart kan opnås forbindelse til styreboxen (hvis den f.eks. er slukket), vil GTmonitor gentagende forsøge igen for hver 5 sekunder. Dette vil f.eks. ske hvis styreboksen tændes
efter at GT-monitor er startet.
Hvis du er i tvivl om kommunkationen virker rigtigt kan du i samme form teste den ved at vælge
Check kommunikation, som fortæller om du har valgt forkert COM port eller om hastigheden er
forkert.
I nederste linje i hoved vinduet kan du altid se om forbindelsen er i orden. Når forbindelsen en gang
er valgt husker GT-monitor det selv, og skriver umiddelbart efter start COM-porten, hastigheden,
status ready og styreboxen. Udover ready kan status vise om PC’en prøver at skabe forbindelse men
evt. ikke lykkes, så vil den ende i en wait tilstand, og der skal vælges ny COM-port og ny hastighed.
Skulle den ikke skabe forbindelse første gang, eller selv finde en ledig COM-port, så kan du selv
prøve med portene fra COM1 til COM8 og 2400 Baud. Så bør det lykkes.
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3.2 Digital Central (DC) og ECoS
Når PC’en er forbundet til internettet via en router og har en IP-adresse og Styreboxen er forbundet
til internettet via en router og har en IP-adresse vælges DC eller ECoS i menuen. Derpå vælges
Auto Søgning og PC’en finder selv styreboxens IP-adresse. Du kan også manuelt indsætte IPadressen i IP-feltet efter at have aflæst den på styreboxen. Du kan ved at trykke på Check
verificere at PC’en har forbindelse til styreboxen. Når den grønne Klar knap lyser er forbindelsen i
orden, normalt efter 10 sekunders tid.
Hvis der ikke opnås forbindelse fortsætter styreboxen med den gule Vent knap tændt mens den
gentagne gange forsøger. Skulle det ikke lykkes kan årsagen være enten PC’en eller styreboxen
IKKE har en IP-adresse. Check på styreboxen under indstillinger. Sluk styreboxen, isæt kablet til
LAN-porten igen og tænd styreboxen.

Indsættes Figur 2: Automatisk søgning og tilslutning til Styreboxens Ip adresse
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3.3 Direkte forbindelse mellem styrebox og PC
Hvis man har valgt at forbinde styreboxen direkte til PC’en skal man huske at bruge det rigtige
kabel. Der skal bruges et såkaldt CROSS OVER kabel til Märklin og en almindeligt ethernet kabel
til ESU’en. Kontroller at der er lys i den grønne/røde kommunikationsdiode på styreboxen.
Selve opsætningen af direkte forbindelse med PC’en kræver at du MANUELT vælger IP-adresser
på både styreboxen og på din PC. Når de er valgt manuelt kan du ikke regne med samtidig at bruge
PC’en på nettet via LAN interfacet.
Vi har opnået forbindelse mellem styrebox og PC med nedenstående eksempelvise opsætning:
IP adresse til både PC og Controller skal angives manuelt.
PC IP
Styrebox IP
Subnet mask PC
Subnet mask Styrebox
Gateway

=
1. 1. 1.100
=
1. 1. 1. 1
= 255.255.255. 0
= 255.255.255. 0
= tom

Den manuelle opsætning på PC’en kræver at du går ind i netværksindstillinger i Kontrol Panelet,
vælger Netværksforbindelser, og i det nye vindue klikker LAN forbindelser. Dernæst vælges
knappen Egenskaber og under Tab’en General, klikkes i listen på Internet protokol TCP/IP og
du vælger igen Egenskaber (Figur 3). I det nye vindue afkrydses: Vælg følgende IP Adresse, og
IP og Subnet sættes som anført herover (Figur 4). Du trykker OK.

Figur 3: Vælg internetprotokol og Egenskaber
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Figur 4: Indsæt manuelt Ip-adresse for PC og undermaske, tryk OK.
For at du igen kan bruge PC’en på nettet via LAN skal du tilbage hertil og knappen: Vælg Ipadresse automatisk. Du kan dog normalt godt bruge PC’ens wireless til nettet samtidig med
direkte kommunikation til styreboxen via LAN stikket.
I styreboxen vælges Netværksindstillinger. Her sættes manuelt Styrebox IP som ovenfor og
Undernet maske som ovenfor (der står normalt ovenstående i forvejen). Indholdet i Gateway feltet
skal slettes eller stå med 0.0.0.0. DHCP skal fravælges, feltet skal ikke afkrydses.
Hvis kablet sidder i styreboxen og PC’en LAN port så kan du i GT-Monitor under Indstillinger
vælge styrebox Märklin eller ESU. Du skriver nu manuelt i styreboxens IP-adresse 1.1.1.1 og
trykker på Check. Klar Knappen skal nu lyse grønt og GT-Monitor kommunikerer nu direkte med
Styreboxen. Det kan være nødvendigt at afslutte og genstarte både GT-Command og Styreboxen.
Styreboxen først, og når den er genstartet og virker, så GT-Command. I anden omgang vil GTCommand selv forbinde sig, som man kan se nederst i vinduet med teksten Forbundet.
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Figur 5: Efter manuel indsættelse af styreboxens IP-adresse 1.1.1.1 og tryk på Check

3.4 Samtidig kommunikation med flere styreboxe
GT-Monitor tillader at du kommunikerer med flere styreboxe samtidig. Du kan have en del af
anlægget som kører med en Intellibox via en COM-port og en anden del som f.eks kører via
Märklins DC og en IP-adresse. Du skal i så fald vælge begge styreboxe og etablere forbindelse to
steder. GT-monitor’s log samler data fra begge anlægsdele. Du kan således beskrive dit samlede
anlæg i en beskrivelse i GT-Monitor og synkront overvåge begge dele. Det giver bl.a. en nem
udbygning med nye styreboxe. Du kan overvåge anlæggene, men endnu ikke styre dem.
Vi anbefaler ikke metoden, da man bl.a. skal have anlægs delene fuldstændig isolerede og
overkørsel af bruddene kan give kortslutninger.
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Kapitel 4: GT-Monitor anlægs beskrivelse
GT-monitor hjælper dig med at overvåge alle bevægelser, tog, sporskifter, strækninger etc., når du
kører eller holder stille. GT-monitor læser alle ændringer i din styrebox for alle tilsluttede enheder,
S88, digitale dekodere, og loks, og oversætter det til et klart og forståeligt sprog, som du selv
bestemmer, hvordan skal se ud. Du navngiver dine egne enheder, dine egne lokomotiver og
togstammer, dine egne strækninger og GT-Monitor rapporterer hvert sekund hvordan tilstanden på
dit anlæg er med dine ord og dine betegnelser. GT-monitor opbygger derved en log over, hvad du
har kørt, hvad du har skiftet, og hvornår.
Du kan on-line (eller efter kørsel) filtrere i overvågningen, f.eks for at sætte focus på et bestemt
område, eller et bestemt tog, eller togvej, og du kan efter kørslens afslutning analysere hvad der
skete, og evt. finde de enheder, som ikke reagerede korrekt, eller områder, du ikke har kørt eller
tidsintervaller, som ikke passer. GT-Monitor gemmer automatisk alle log-filer, så du senere kan
kalde dem frem.
Hvis du vælger at bruge det indbyggede spil: Activity, vil du endvidere få lejlighed til at øve dig i at
opnå en høj aktivitet, komme rundt på hele dit anlæg, og du kan teste hvor høj en intensitet du kan
køre med på dit anlæg. For at forenkle overvågningen af sammensatte strækninger har GT-monitor
en togvejs funktion, som automatisk viser hvilke togveje du har stillet eller blokeret. Du kan således
let se, om alle sporskifterne står rigtigt til en given slutdestination.
GT-monitor er fundamentet i alle spil og command produkter fra GamesOnTrack A/S. GT-Monitor
kan udvides med GT-Command, GT-Reports, GT-Games og GT-Control. Hermed kan du deltage i
on-line communities, rapportere kørslen fra dit bedste lok, deltage i konkurrencer, etc.

4.1 Anlægsbeskrivelsen
GT-Monitor beskriver dit anlæg i nedenstående 6 dele. Alle dele er samlet i en systemfil, som du
henter og gemmer samlet.
1) System: En kort beskrivelse, som samtidig navngiver din systemfil med teksten i navnefeltet
2) Loks: Beskriver dine lokomotiver/togstammer og tilhørende funktioner F0-F8
3) Enheder: Beskriver alle magnetartikler, drejeskiver, relæer, signaler m.v. som har en digital
adresse.
4) Blokke: Beskriver alle dine strækninger, som er overvåget gennem S88 bussen
5) Ruter: Beskriver dine togveje, som du selv opstiller som kombinationer af stillede
sporskifter.
6) Navngivning: En navne tabel, som tillader dig at omkode GT-monitor betegnelser til dine
egne betegnelser. F.eks ”Route Activated” ville du måske kalde ”Togvej stillet”, osv.
En hurtig introduktion til systemdata fås ved at du i fil menuen vælger at hente et eksempel system:
Ranger Anlæg Holsted Syd.
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Fig 6: Ranger Anlæg Holsted Syd. Hvis du har hentet den, så prøv at se hvordan alle tabellerne
beskriver det.

4.2 System
I System navn står nu: Ranger Anlæg Holsted Syd, og i den lange tekst en beskrivelse af det anlæg,
som du kan se på eksempelbilledet.
Når du skal beskrive dit nye system vælger du New System i fil menuen og skriver dit eget
anlægsnavn i feltet System navn. Du laver en udvidet beskrivelse i kommentar feltet. Et godt tip
er at skrive noget du evt. vil genkendes på eksternt. Dit system navn bliver samtidig brugt som
filnavn på dit system efterfulgt af dato og klokkeslet for save. Når du gemmer en ny version af
systemfilen med nye tabeldata overskrives den gamle med den nye tidsstempling i navnet. Hvis du
vil gemme den gamle så brug Gem som.
Husk at gemme jævnligt mens du opbygger dine anlægsdata. Vælg blot Gem system i fil menuen.
Knappen Nulstil Bedste Spil bruges til at 0-stille værdierne for bedst performance i spil-afsnittet.
Disse værdier er her bundet til en systemfil.
Feltet Hastigheds Metode fortæller hvilken måde du ønsker at se dine hastigheder på – eller styre
dine tog efter. I drop-down listen vælges mellem 0:28 skalatrin, 0:127 skalatrin, km/t eller m/s. Hvis
du f.eks vælger km/t så vil alle hastighedsmålinger blive vist omregnet til reelle km/t efter formler
beskrevet under LOK-tabellen og hvordan du har sat dekoderen op. Du knytter hastighedsmetoden
til systemet og gemmer den sammen med systemet. Det er hensigten at du vælger en permanent
metode. Du kan dog dynamisk skifte metode, hvorefter Monitor og Activity viser hastigheder efter
den nye metode. Hvis du også bruger GT-Command skal du i så fald passe på dine
automationssekvenser idet dine oprindelige hastighedsværdier ikke omsættes.
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Bemærk at nederst i dette og alle tabelvinduer viser GT-monitor hvilken COM-port, hvilken
hastighed og hvilken styrebox man kommunikerer med, og når Klar vises er GT-monitor klar til at
monitorere anlægget. GT-monitor forbinder sig normalt med det samme til styreboxen, hvis det
serielle kabel er sat i, boxen er tændt, og COM-porten er sat – eller automatisk valgt i set-up
menuen. Når det først er sket en gang husker GT-monitor på det, og du behøver ikke tænke mere på
det.
Nederst vises ligeledes navnet på den valgte systemfil.

Fig 7: Eksempel på System vinduet til beskrivelse af din bane, valgt km/t som hastighedsvisning

4.3 Loks
I lok tabellen står loks og evt. togstammer, et pr række. Hver række har et entydigt række nummer
(#) og en digital adresse. Se f.eks række 5, som beskriver lok L1012, og de 3 tilknyttede funktioner
F1, F2 og F3. Den digitale adresse er 12 og skal være et tal, resten er fritekst felter. Den digitale
adresse skal passe til den du har givet lokomotivets dekoder i adressefeltet der. Du bestemmer selv
dit lok ID (brug f.eks serienummer, men det anbefales at sætte L forrest), dit korte navn (brug et du
nemt genkender og som andre må se det korte navn bør være et kaldenavn eller et kælenavn som
også kan udtales entydigt for senere stemmegenkendelse), og den lange forklaring, som begge i
givet fald kan up-loades til community sitet. Det lange navn vil bl.a. blive opdateret fra EcOS’en
eller fra Märklins DC. Men du kan umiddelbart rette det. Ud fra den digitale adresse præsenteres de
øvrige data i loggen.
De to hastighedsfelter repræsenterer lokomotivets max hastighed i km/t og den hastighed i km/t
som opnås ved det midterste køretrin, f.eks 14 på 28 skalaen eller 63 på 127 skalaen. Den er ofte
forskellig fra den halve max hastighed. For hurtige loks er den ofte meget mindre, i eksemplet kan
tophastigheden være 230 km/t og hastigheden i midterste køretrin 62. Denne hastighed fremgår
normalt af en af de første CV værdien i dekoderen som procentdel af tophastigheden. Ved en lav
midterværdi opnås en finere regulering i den lave ende. For langsomme lokomotiver, kan det være
omvendt dvs med en værdi som er højere end den halve max hastighed. De to felter bruges til
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omregning fra den praktiske køretrins regulering, som finder sted på styreboxen til dekoderen, så
GT-Monitor kan registrere en korrekt km/t værdi. Der vil dog altid være en lille usikkerhed på
omregningen på omkring 5-10 % ved visse køretrin. For yderligere oplysning om omregningen og
kalibreringen se gamesontrack.com web-site.
Felterne editeres på almindelig måde, et navn kan kopieres og indsættes, man bruger Tab til at skifte
til nyt felt. Hvid du dobbelt klikker på et navn kan du positionere markøren midt i teksten og
indsætte eller slette karakterer. Når hele rækken er udfyldt vælger GT-Monitor selv den nye række
når første felt LokID er fyldt ud. Hvis du gerne vil se funktionsnumrene i loggen, så indsæt dem
som i eksemplet i funktionnavnet. Funktions sektionen skiftes med valg af nyt lok, så et sæt
funktioner knyttes til hvert sit lok.
Der et intet krav om at alle felter skal udfyldes, kun adressen er vigtig.
En række kan slettes og en række kan indsættes via menuen Edit.
Husk at bruge Gem System når du har skrevet eller ændret i Lok tabellen.

Fig 8: Eksempel på Lok-tabellen med 8 lokomotiver og tilhørende funktions beskrivelser .

4.4 Enheder
I enheds tabellen beskrives alle magnetartiklerne og alle de enheder, som udover loks har en digital
adresse: Sporskifter, Afkoblingsskinner, 3-skiftespor, relæer som er tilknyttet
magnetartikeldekodere til f.eks styring af strækninger, signaler, eller drejeskiver.
Ligesom i Lok-tabellen står hver enhed i en række med et række #, som GT-Monitor selv vælger.
Enhedstabellen editeres ligesom Lok-tabellen.
Enheds-ID er et systematisk ID, som du vælger. Vi anbefaler for senere stemmegenkendelse at de
første bogstaver vælges blandt: T først for sporskifter (”Turnout”), V for signaler , C for afkobler og
enheder som hænger en vis tid , D for drejeskiver og øvrige digitale enheder. Dernæst et
løbenummer som f.eks kan være den digitale adresse. Men der er principielt frit slag.

15

Adresse er den digitale adresse
I type feltet angives hvilken type, f.eks sporskifte, eller relæ eller lignende.
Felterne On/Red, Off/Green behøver ikke blive brugt. De bruges til i Monitor loggen at angive
hvilken tekst der skal stå ud for Skiftes til og Skiftes fra, f.eks fra Drej til Lige. De har default
værdier som står i Navngivnings tabellen i dette tilfælde henholdsvis Drej og Lige (eller de
betegnelser du senere vil rette dette til. Men hvis du ikke synes disse to betegnelser passer til netop
denne magnetartikel, så kan du her anføre andre betegnelser, i dette tilfælde er to afkoblere sat på
henholdsvis den Røde og den Grønne tastaturknap ud for C20. Betegnelserne valgt her er så hvilke
holdespor disse dækker.
Området er normalt det areal på din bane som enheden er i, f.eks rangerterrænet, eller Holsted
Station, eller lignende. Det bruges i monitor-loggen til at kunne filtrere events på netop disse
områder.
Det korte navn er det navn som optræder i loggen, du kan bruge det antal karakterer, du vil, men
anbefalingen er korte navne.
Der er et par specialting, som måske kan fungere som ideer på dit anlæg også.
a) Et 3-sporskifte er tilknyttet 2 digitale adresser, men en af de 4 kombinationer er ulovlig og
bruges kun til at aktivere ”inder skiftet”. Det klarer man let med betegnelsene i On/Red og
Off/Green.
b) Der bruges et relæ til at styre drejeskivens back-up spor, så det skiftevis er knyttet til
hovedsporet og til strømforsyningen fra drejeskive broen. Relæet driver også
indkørselssignalet til drejeskiven.
c) Drejeskiven drives ligeledes af 2 digitale adresser. Den normale runde drejeskifte knap som
skiftes fra ventre til højre, eller langt venstre eller langt højre ved selve drejningen af broen,
er skilt ad, og den indbyggede wheatstone bro (for at omdanne vekselspænding til
jævnspænding ) er nu koblet til 2 relæer som styrer henholdsvis strømtilslutning ved hus
eller ved platform (D29 i dette tilfælde), samt drejeskivens retning. Og D30 som aktiverer
drejeskiven permanent (rød knap) til den stoppes med grøn knap ved næste tilslutning. Det
er en halvbillig løsning. Se evt. www.GamesOnTrack.com for mere information om den
løsning, som vil være brugbar for mange.
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Fig 9:Eksempel på enheds tabellen med sporskifter, drejeskive, relæer, afkoblere etc.

4.5 Blokke
I Blok-tabellen beskrives alle strækninger, både små holdespor, aktiveringsafsnit, og lange isolerede
stræk, som har en tilslutning via en S88 enhed.
Blok-tabellen editeres ligesom lok-tabellen
# er det af GT-Monitor valgte række nummer.
Blok-ID er din ID-betegnelse, her er blot brugt et B foranstillet et løbenummer som i dette tilfælde
stammer fra den oprindelige layout tegning.
Modul og Port hænger sammen. Modul# er et heltal og angiver hvilket 16 ports modul denne Blok
er tilknyttet. Port# angiver så den aktuelle port fra 1 til 16 på dette 16 ports modul. Hvis anlægget
forsynet med 8-ports moduler, så udgør to 8-ports moduler netop et 16-portsmodul. Port# bliver så i
dette tilfælde f.eks 2.7 for 7. port i det andet 8-portsmodul af de to, som er tilknyttet hovedmodul 3
(Drejeskive back-up). Det er beklagelig forvirring i styringen af S88-bussen som er årsag til at vi
har begge koncepter.
Når GT-monitor selv sættes til at finde BLOK-portene så opfatter den altid hovedmodulet som et
16-ports modul uanset at det måske består af to 8 ports moduler, og vælger så konsekvent 16-ports
notationen. Den kan du også vælge at anvende selvom du bruger 8-ports moduler.
Område er det samme som ved enheds tabellen, nemlig det geografisk areal hvor blokken findes,
f.eks rangerterræn eller Holsted Station.
Det korte navn er det navn som Monitor rapporterer i loggen og det navn, som du bedst kan
genkende denne strækning ved. Det lange navn er blot en yderligere dokumentation for dig selv.
F.eks en reference til en tidligere nummerering.
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Fig 10: Eksempel på Blok tabellen med 11 strækninger

4.6 Rute
Rute tabellen burde måske hedde togvejs tabellen på dansk. Den bruges til at angive en sekvens af
sporskifte/relæ stillinger, som tilsammen stiller en togvej. I rutetabellen navngives togvejen.
Rutetabellen er forberedt til at indeholde afstande etc. i en følgende version.
Rutetabellen editeres ligesom lok-tabellen. Ud for hver rute angives med betegnelsen drej/lige (eller
din betegnelse fra Navngivningstabellen) hvordan hver enkelt sporskifte/Relæ skal stå.
# er GT-Monitors eget rækkenummer. ID er ruteidentifikation til f.eks stemmestyring og Command.
Vi anbefaler af hensyn til stemmestyring at man bruger R foran et to cifret tal. Adresse er pt ikke
aktiveret, men vil udgøre den digitale adresse hvis en sådan kan sættes i bane-styreboxen (TwinCenter/Uhlenbrock/ Märklin DC/ESU ECoS...).
Område er arealet for ruten.
Det korte navn er det navn, som monitor skriver i loggen og som du gerne vil huske ruten på. Det
lange navn er yderligere forklaring til dig selv.
I minitabellen udfyldes for hver rute en enhed og dens tilstand (drej/lige – eller i eksemplet et
symbol for hver tilstand, som man blot skal vælge mellem. Symbolet fremgår af
navngivningstabellen ) – der er plads til dem alle.
Du kan KUN vælge mellem de to tilstande.
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Fig 11: Eksempel på Rute tabellen med angivelse af 12 ruter, hovedsagelig mellem en ydre ring og et antal
holdespor. Symbolerne til højre kan frit sættes i navngivningstabellen.

4.6 Navngivning
I navngivnings-tabellen anføres systemets interne navne, som du så kan ændre hvis du ønsker en anden
betegnelse. De interne navne er forskellige fra de tilknyttede sprog.
Navngivnings-tabellen editeres som Lok-tabellen
# er GT-Monitors egen række betegnelse. Standard er systemets betegnelse, som ikke kan rettes og i Bruger
Defineret kan du skrive din betegnelse, f.eks Til/Fra erstattes med Tændt/Slukket. I kommentaren skriver du
en hjælp til dig selv. Du kan i denne udgave ikke tilføje nye navne. Hvis du vil have symboler kan du bruge
det, eller et helt 4. sprog. Du kan bruge symboler som f.eks vist under ”Drej og Lige”. Kommentarerne er
ofte overflødige her, men skal bruges i en senere udgave.
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Fig 12: Eksempel på tilføjelser til navngivningstabellen for at få ændret monitors tekster.

Kapitel 5: Monitor og Spil funktionen
GT-Monitor’s hovedfunktion er at overvåge alle bevægelser og ændringer på dit anlæg, og huske dem til en
senere lejliged, og evt. spille dem igen (ikke i denne udgave). Monitor vælges som den første i drop down
menuen ”Spil”. Indledningsvist er billedet som nedenstående. Man kan starte og stoppe loggen, man kan
aktivere Automatisk læring hvilket vil sige at loggen selv samler alle de devices, loks, blokke etc op, som
man endnu ikke har fået beskrevet – eller man bruger Automatisk læring fra starten til at udlæse alle de
indre værdier og adresser i styreboxen.
Når man bruger Automatisk læring sættes kryds i feltet. Når loggen startes åbnes endnu et vindue hvor alle
de endnu ikke registrerede værdier opsamles. Når man så stopper loggen tilbyder dette ekstra vindue at man
automatisk kan opdatere alle tabeller med de nye registreringer. Man vælger blot Tilføj valgte
komponenter, som først tilbydes EFTER loggen er stoppet.
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Fig 13: Eksempel på en log fil før start.

5.1 Monitor
Tryk Log aktiviteter og monitor funktionen begynder at registrere anlæggets tilstande. Som det
første hentes - før man overhovedet kører et tog eller skifter et spor - alle de initielle værdier, f.eks
hvilke spor som er besat, hvilke loks som allerede kører, eller blot tilstanden af enhederne og
stillede ruter.
På nedenstående figur vises opstarts værdierne for eksempelanlægget. Det tager måske 2-5
sekunder at udlæse alle værdier, afhængig af anlæggets størrelse og tilsluttede enheder. Loggen
beskriver:
- Den aktuelle tid med 1 sekunds nøjagtighed (man kan sortere både on-line og bagefter for at
få seneste værdier øverst eller nederst ved at klikke på pilen).
- Type angivelsen for den enhed, der logges, det kan være fart for et lok, eller en funktion. Det
kan være en af typerne i enhedstabellen, f.eks sporskifte eller relæ, eller signal eller ligende.
F.eks er typen for afkobleren sat til ”afkobler”, fordi den kun virker momentant ved
knaptryk.
- Derpå følger ID, f.eks togid (nummeret) fra loktabellen, eller tilsvarende for enhederne og
blokke og ruter.
- Så følger en Hvor/hvad betegnelse, som viser hvor på anlægget, eller om det er et lok. Hvor
betegnelsen stammer far enhedstabellen, blok tabellen og rutetabellen.
- Det korte navn svarer til det korte navn fra tabellerne
- Ændret fra i opstartsfasen er ofte blank da man ikke kender en før værdi, undtagen som
f.eks for L1012, hvor F1 ikke var sluttet til.
- Ændret til er så initialværdien, enten som symbol eller som fartangivelse, besat/fri,
sporskiftestilling etc.
-
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Fig 14: Eksempel på Initial værdierne umiddelbart efter Start af Loggen.
Selve driftsafviklingen sker på vanlig vis gennem aktivering at lok’s og enheder via styreboxen.
Anlæggets tilbagemeldings enheder (S88 enheder) signallerer hvornår hvilke strækninger bliver
besat og igen frigjort.
GT-Monitor registrer alle events der opsamles om anlægget – og det kan nemt blive mange og
uoverskueligt. Derfor bruges ofte filterfunktionen, som kan slås til og fra løbende. Ved f.eks at
skrive Ran i Hvor feltet i filterlinjen øverst på prikkerne så vises kun de events som vedrører
områder eller loks begyndendede med Ran, i dette tilfælde Rangerterrænet. Den kan så fjernes igen
senere og en ny, f.eks Hol for Holsted station, eller i Korte Navn Th for lokomotivet Thor .
Man kan også kombinere filtre. Vi opfordrer til at du forsøger dig lidt frem med filterfunktionen og
din egen navngivning.
Når du ikke ønsker at monitorere mere så trykkes på Stop Log øverst. Ønsker du ikke at køre videre
kan man samtidig stoppe Styreboxen ved at trykke Stop Styrebox. Loggen for den afviklede tid
gemmes nu automatisk under det navn, som står anført aller nederst i formen. Navnet indeholder
både angivelse af hvilket system man kører samt entydig tid, så man nemt kan finde loggen igen.
Du henter en gammel log frem for analyse ved i Fil drop-down menuen at vælge ”Hent log. Der
peges automatisk på det direktorie, hvor log filerne er gemt og hvor de står sorteret efter navn – og
dermed tid.

22

Fig 15: Eksempel på et udsnit af en log-fil under kørsel og efter at loggen er stoppet. Bemærk
kørselstid og autosave ”navn” skrevet i bundlinjen af formen.

5.2 Activity
Activity er en lille lokal spillemaskine som kan udfordre dig, dine loks og din bane, f.eks:
1) Hvor intensivt kan du køre?
2) Hvor mange enheder kan du aktivere eller skifte i løbet af kort tid?
3) Hvor stor en del af dit anlæg kører du faktisk på.?
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Activity er et program i drop-down menuen Spil. Når du vælger den åbner et vindue med en
monitor log som vist herunder.
I vinduet er en timer, som du kan sætte til f.eks 5:00 for 5 minutter. Det betyder,at når du trykker
Start spil vil spillet køre i 5 minutter og derpå automatisk stoppe alle tog. Samtidig vil Monitor
funktionen blive aktiveret som beskrevet ovenfor.

Fig 16: Eksempel på startvinduet i Activity.
Når du nu begynder at køre dine tog og skifte dine enheder, så vil de tre metre i Activity billedet
måle din aktivitet og sammenholde den med den tidligere størst opnåede aktvitet:
1) Udbredelse (Coverage) betyder hvor mange strækninger du har været på mindst en gang på
dit anlæg efter spillet er startet (det tæller ikke hvis du bare holder på en strækning), tallet 11
i eksemplet markerer, at der på dette anlæg er i alt maximalt 11 blokke (Strækninger), jf
blok-tabellen . Måleren viser hvor mange forskellige strækninger du nåede (skiftede fra fri
til besat). Aktivitet fortæller hvor mange forskellige strækninger/minut, som kan
sammenlignes med Bedste spil, som fortæller hvad det højst opnåelige pr minut hidtil har
været.
2) Intensitet betyder hvor heftigt du kører. Hvert kørende tog tæller med faktor 1, 2 eller 3:
a. 1 for langsom svarende til 1-9 på en DCC 28 som ofte vises på styreboxen,
b. 2 for middel svarende til 10-19 på speedometeret på styreboxen og
c. 3 for hurtig svarende til 20-28 på styreboxen.
Max 21 her dækker således over at der er 7 loks i lok-tabellen, som maximalt hver
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kan køre med 3. Aktivitet fortæller hvad du maximalt nåede og Bedste spil fortæller
hvilken maximal intensitet der tidligere er kørt med.
3) Effekt er et mål for hvilken oplevelse anlægget giver når du kører. Den måler hvor mange
enheder du aktiverer/skifter og dermed både automatikken, lysvirkninger fra signaler,
drejeskive rotation, afkoblinger etc. Aktivitet fortæller hvor mange forskellige enheder du
aktiverede pr minut, og Bedste spil fortæller den største effekt pr minut, som dette anlæg
tidligere er kørt med.
Det har erfaringsmæssigt vist sig vanskeligt at opnå både en høj intensitet og en høj effekt når
styreboxen skal skiftes hurtigt for at dække flere forskellige tog og flere ”settings” for signaler,
sporskifter og øvrige magnetartikler. Se evt. GT-Command for en løsning på det problem.
Herunder er vist et 3 minutters spil med en middel udnyttelse og lav intensitet og en middel effekt.

Fig 17: Udsnit fra loggen på et 3.55 minutters activity spil, med lav effekt og middel udnyttelse og
lav intensitet. Bemærk, at efter spil stop er monitor funktionen stadig aktiv.
Når spil tiden er gået standser Activity alle kørende tog, dog uden at nødstoppe styreboxen.
Man behøver IKKE at sætte timeren for at bruge spillet. Så spilles blot indtil man selv stopper
spillet.
Eksempler på anvendelse af Activity:
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A) Hvor mange gange passerer du strækningen Ring-Øst på 3 minutter. Gøres nemmest ved
samtidig at filtrere loggen med Besat i feltet Ændret til og samtidig filtrere i ID på B48. Så
vises på 3 minutter netop det antal gange den strækning ændres fra fri til besat.
B) Hvor god er du til at læsse og losse. Opgaven kan være at transportere så meget gods fra
Station A til Station B og tilbage fra B til A igen. Hvis der f.eks er et holdespor på begge
stationer til læsning og et andet til losning og man bruger to tog, hvor mange gange kan man
det på 5 minutter. Det er faktisk ikke helt let hvis man f.eks har begge tog er igang så meget
som muligt og et tomt tog fra losse sporet straks køres over på læsse sporet for at tage gods
med retur. Spillet er sværere med fysiske enheder og tog end på en computer.

b

a
T2

x

T1

d
c

Fig 18: Simpelt Kryds spil.
Sæt timeren til 5 minutter, sæt filteret i feltet Ændret til til Besat. Ved spil stop tælles antal
besættelser på de to losse strækninger (Blokke). Hvis det er for svært, så start med et tog.
C) Forsøg med at holde tre tog i gang på samme rundstrækning efter hinanden. Hvis du IKKE
har sat automatik på så kun en strækning kan være besat ad gangen kan det resultere i
sammenstød. Spillet kræver præcission og et godt overblik og flittige fingre på styreboxen.
Intensitetsmåleren fortæller hvor høj intensiteten bliver. Sæt f.eks en tidsgrænse på 3
minutter. Se f.eks hvad GT-Command kunne gøre for dig.
D) Hvor lang tid tager det for dig med blot et tog at nå rundt på hele dit anlæg, eller med to
eller flere tog. Hvad kan du evt. gøre for at aktivere ”halvdøde” strækninger mere.
E) Bruger du alle dine enheder, kunne enkelte enheder med fordel udskiftes med manuelle
enheder fordi de sjældent eller aldrig skiftes. Og så flytte de dyrere enheder til noget nyt.
Prøv at gennemløbe en log for 10 minutters drift og se, hvad du ikke brugte. Hmm.
F) Hvis du har opdelt dit anlæg i flere områder kan du prøve hvor mange oplevelser du kan
lave i et givet område på en given tid. Sæt timeren til f.eks 10 minutter og filtrer på området
(Blokke, enheder og ruter). En hændelse pr sekund er en høj aktivitet, mens en hændelse pr
minut vurderes lavt.

6: Hjælpe menu
I hjælpemenuen har du adgang til hjælp om dette program og støtte til at komme videre:
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GT-Monitor hjælp giver adgang til dette dokument
GameOnTrack Support bringer dig videre til GamesOnTrack support web-sider, hvor du kan stille
spørgsmål, indrapportere evt. forbedringer eller søge løsning på problemer som ikke er beskrevet
her. Her er også adgang til GamesOnTrack Community.
License giver dig en oversigt over hvad din licens dækker og forklarer mulighederne for at opnå
yderligere licenser og komme videre med nye udfordringer.
I Om kan du se hvilken aktuel version af programmet, som du har installeret.
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AFSNIT II
Kapitel 7 GT-Command
7.1 Kom hurtigt igang med GT-Command
1) Klik på Download. Installer GT-Command automatisk - følg anvisningerne. Eller sæt
CD’en i CD-Rom drevet. Set-up programmet starter automatisk. Indsæt licensnøglen med
copy/paste fra din e-mail når du bliver bedt om det. Hvis du allerede har GT-Monitor
installeret installeres GT-Command som en udvidelse af GT-Monitor. Du skal have en
udvidet licensnøgle til GT-Command. Nøglen får du med e-mail hvis du downloader fra
web-site eller den er påtrykt produktet. Du skal i så fald indsætte nøglen manuelt i licens
vinduet.
2) Hvis du ikke allerede har kørt med GT-Monitor og opbygget anlægstabellerne henvises til
manualens afnit om GT-Command, kapitel 3 4 og 5.
3) Hvis du allerede har opbygget dit anlæg i GT-Monitor, kan du vælge Command i top
menuen. Og for at se, hvad anlægget foretager sig vælger du også i Spil menuen Monitor
eller Activity. Start en af dem ved at f.eks at afkrydse Log Activity.
4) Command har oprettet en ny kommando struktur til højre for hovedbilledet. Du kan indtaste
værdier i 3 felter: Hvem, Hvad, Hvordan, En kommando til et tog lyder f.eks Thor Frem
20. Skriv i Hvem navnet på et Lok, f.eks ”Thor”. Bemærk at du kun skal skrive karakterer
op til en unik genkendelse fra den underliggende liste og trykke Enter. Skriv i Hvad f.eks
Frem, igen er ”fr” ofte nok. Tryk Tab Frem for at skifte til Hvordan. Skriv i Hvordan ”20”,
tryk Enter.
Nu kører det valgte tog frem med hastighed 20. Hvis du har valgt km/t i system tabellen så
er det 20 km/t, hvis du har valgt 0:28 så er det køretrin 20 ud af 28, eller 20 ud af 127 hvis
det er valgt.
Bemærk også at skriver du i hvert felt navnene helt ud skiftes automatisk til næste felt og du
skal kun trykke Enter i Hvordan
5) Brug Backspace tilbage eller Tab frem, så cursoren står i Hvem og skriv lok-navnet igen,
f.eks ”Thor” (eller blot ”th” for entydighed og tryk Enter). Skriv ”s” i Hvad tryk Enter. ”s”
er ofte nok for Stop. Det valgte tog stopper.
6) Skriv T17 i Hvem (hvis T17 er et af dine sporskifter eller vælg et blandt den underliggende
Hvem-liste). Skriv ”Lige” (eller ”li” som ofte er nok i Hvad). Sporskifte T17 skifter til Lige
ud. Fjern ”lige” fra Hvad og tryk enter flere gange. T17 skifter mellem Lige og Drej. På
samme måde kan du vælge signaler, der er digitaliseret og vælge ”Grøn” eller ”Rød” i
Hvad.
7) Skriv igen et tognavn i Hvem. Skriv ”F1” i Hvad. Skriv ”Til” i Hvordan. Tryk Enter. F1funktionern som f.eks er en lyd eller lys aktiveres.
8) Skriv igen et tognavn i Hvem, skriv ”Fr” for Frem i Hvad. Tryk Enter flere gange. Toget
accellererer med det antal køretrin (2 ad gangen på 28 skalaen) som du trykker enter.
9) Stil en rute ved i Hvem at skrive R54, eller et rutevalg, som du har på din bane. Du behøver
ikke trykke Enter, Ruten er allerede stillet hvis RuteID kan kenkendes.
Du er nu i stand til at kommandere alle dine tog simultant uden at skifte registre eller knapper. Hvor
let det er afhænger kun af hvordan du har valgt dine korte navne og dine ID’er i enheds og
rutetabellen. Listerne under felterne hjælper med hele tiden at give de mulige valg. Du kan også
vælge at klikke med musen på det valg du ønsker i listen.
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Kapitel 8 Generelt om GT-Command
GT-Command introducerer et let forståeligt kommandosprog, som du kan bruge til nemt og hurtigt
at kommandere dine tog og dit anlæg.
GT-Command forstyrrer ikke normal brug af din kontroller, den kan bruges frit samtidig.
GT-Command aktiveres ved i hovedmenuen øverst at vælge Command
GT-Command har 3 versioner:
1) Den enkle skrive-version, hvor du skriver dine meget korte kommandoer - og sekvenser - i
en stramt styret rækkefølge på PC.
2) Den automatiske version, hvor du indsætter navnet på en sekvens. En sekvens er en række af
sammenhørende kommandoer knyttet sammen med betingelser for hvordan dine tog lige nu
kører eller hvordan dit anlæg står eller hvad du aktuelt har stillet på anlægget. Herved kan
du køre fuldautomatisk samtidig med at du har fuld frihed til at styre med skriveversionen
eller direkte fra styreboxens knapper og tableau eller nedenstående stemmestyring.
3) Den Stemme styrede version via headset, hvor du direkte taler til dit anlæg på samme facon
som du ville skrive dine kommandoer. Og du kan ydermere fra stemmestyringen kalde dine
automatiske sekvenser. Og naturligvis kan du bruge styreboxen også direkte samtidig.
Det er GT-Commands intention at give dig mulighed for at køre intensivt, at udnytte dit anlæg
optimalt, aktivere dine tog mest muligt og give dig ”Hands free” og ”Eyes free” til at holde øje med
dit anlæg samtidig med at du har fuld styr på det.
GT-Commmand virker ens uanset hvilken styrebox du anvender. Og uanset hvilket anlæg du
betjener. GT-Command sproget er universelt og udnytter mange års erfaring med enkelhed og
betjening fra store anlæg og kompliceret elektronik. Det er tilpasset et middelstort modeltogsanlæg.
Til de helt store anlæg får man evt. brug for GT-Control som supplement til automatikken.
GT-Command er en forudsætning for effektivt at kunne deltage i GT-Games. Her udfordres du på
dine evner til at kombinere hurtigt og vælge ruter, tog og transport udfra konstant ændrede
forudsætninger og omverdenens lunefuldhed og dine togs ydeevne. Du får her brug for at kunne
skifte hurtigt, at kunne køre hurtigt og sikkert og hele tiden planlægge, hvad der skal ske næste
gang. En stor hjælp her er at en del af dine opgaver kan overtages af den automatiske
sekvensstyring, så du kan koncentrere dig om at holde overblikket og udvikle de rigtige
undersekvenser.
Stemmestyringen i GT-Command bygger på at vi hurtigt kan genkende dine ord på den rette plads i
kommando sekvensen. Vi har i denne udgave medgivet 100 navne som er forholdsvis let
genkendelige og som du kan bruge som korte navne /kæle navne til dine tog. Alle navne på
enheder, ruter etc. bygges over det fonetiske alfabet (ligesom politi, brandvæsen og militæret gør
det) efterfulgt af nummeret fra enhedens ID. F.eks stilles rute 54 i dette tilfælde ved at kommandere
”Romeo Fem Fire”.
Hvis du ønsker at bruge andre navne til dine tog end de indbyggede 100 henvises til vores web-site:
www.gamesontrack.com , hvor du kan få information om hvordan du kan opnå dine specielle navne
mod en mindre mer-pris.
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8.1 GT-Command Funktion
Hovedprincippet i GT-Command er Hvem Hvad Hvordan
Når Command er valgt fremkommer nedenstående kommando vindue tilknyttet til højre for
hovedmenuen. Bemærk kvitteringen i nederste linje for at kommandoen er aktiveret.

Figur: 19 Kommandostyring eksempel på Togkommando med mikrofon fra

Figur 20 En simpel sporskifte kommando med kvittering i bunden og mikrofon fra.
En kommando består af 3 ord:
1) Hvem er det lok eller den enhed, relæ, skiftespor, signal, sekvens, eller ligende, som du kan
adressere med en digital adresse. Det ord, du skal bruge har vi efter megen erfaring valgt
skal være:
a. For Loks Det korte Lok navn, som ofte er dit kælenavn
b. For sporskifter og øvrige enheder dit ID. Erfaringsmæssigt bruger de fleste et
nummer til at identificere et sporskifte, et signal eller lignende. For at klassificere de
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mange numre sætter mange et bogstav foran, ofte T for sporskifter (Turnouts), og V
for Signaler etc. Dette T21 for sporskifte nr 21 (behøver ikke at være
sammenfaldende med den digitale adresse men er det ofte) er det anbefalede ID som
GT-Command indsætter i listen under Hvem.
c. GT-Monitor har et meget fleksibelt rutebegreb. I stil med øvrige enheder bruges ofte
et R efterfulgt af et nummer som ID. I det medfølgende eksempel er R54 ruten fra
ringsporet til holdespor 54. Alle ruter er medtaget under Hvem med deres ID.
d. I Hvem findes også navnet på de automatisk sekvenser, som du har oprettet under
Automation. Vi anbefaler at du navngiver dem med et Forbogstav, f.eks ”A”,
hvorved valget bliver hurtigt.
2) Hvad er en kort liste med udførsels kommandoer: Hvad skal enheden gøre. Der er valgt så
kort en notation som overhovedet mulig:
a. Frem, Baglæns/Tilbage, Plus, Minus og Stop er fem kommandoer. I grundsystemet
er forslået Frem og Tilbage, men via navnelisten er Baglæns tilføjet som den i dette
eksempel korte notation. Baglæns kan optræde som Bagl7ae7ns, hvis man har
stemmestyring.
Plus og Minus bruges altid med tomt Hvordan, dvs der trykkes Enter umiddelbart i
Hvordan. ”Thor Plus” øger Thors hastighed med ca 7 %. ”Thor Minus” reducerer
Thor’s hastighed med ca 7 %. Forskellen til Frem og Baglæns er, at Frem og
Baglæns både sætter/ændrer Hastighed og Retning.
b. Funktionsknapperne som tilhører et Lok, her skrevet som F0 til Fn. Der er valgt F
betegnelsen i stedet for den individuelle forklaringstekst som er anført i lok-tabellen.
F står for Funktion, så vi bruger de korte Fn betegnelser som findes på de fleste
styreboxe.
c. Skiftemulighederne for enhederne. Man bruger de 4 muligheder: Drej, Lige, Rød,
Grøn. Rød og Grøn dækker ligeledes On/OFF jf enhedstabellen og
navngivningslisten. Der bruges ikke et ord som ”Skift”, da det ord sådan set ikke
tilføjer mere viden, end systemet allerede har.
d. Tomt felt, som har forskellige betydninger, se nedenfor.
3) Hvordan er gradueringen af kommandoen, hvor hurtigt, hvor langsomt, Til og Fra for
funktionsknapperne. Til og Fra ordene kan udskiftes i navnetabellen.
Hastigheder anføres i den metode, som er valgt i Systemtabellen:
a. Hvis køretrin 0:28 akcepteres et tal mellem 0 og 28, også ulige tal.
b. Hvis køretrin 0:127 akcepteres alle tal mellem 0 og 127,
c. Hvis km/t så akcepteres op til 300
d. Hvis en hastigheds angivelse er blank, dvs du skriver ”Thor Frem ” opfattes en
retningsændring til Frem. Hvis toget i forvejen kørte 14 tilbage, kører det nu frem
med minimal eller ingen hastighed. Hvis toget holder stille forstås det som
igangsætning, lys på foran hvis F0 er valgt. Og det kører langsomt frem med 1/14 af
max hastighed. Hvis du trykker Enter tasten en eller flere gange opfattes
kommandoen som gentagen og toget accellererer med ca 1/14 del af max hastighed
pr enter tryk. ”Thor Plus” brugt gentagen har samme virkning, dog øges baglæns
hastigheden også, hvis toget i forvejen kører baglæns.
Valget af enhed og lok og ruter er fuldstændig uafhængig af, hvad der lige nu står på styreboxen.
Og det har ingen indflydelse på hvilke lok’s eller enheder, der er fremme i displayet. Men hvis du
kommanderer et tog, som er valgt på styreboxen, så viser styreboxen også det, du har valgt. På den
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måde supplerer GT-Command styreboxen. F.eks kan du have dine to mest brugte loks fremme hele
tiden, mens alle øvrige tog og sjældnere anvendte enheder kan styres udelukkende fra
kommandolinjen.
Bemærk, at GT-Command skelner IKKE mellem store og små bogstaver, dvs du kan skrive store og
små bogstaver i blanding, eller bare små bogstaver hele tiden.

8.2 Hurtige kommandoer
•

Navne i kommandoer kan skrives med store eller små bogstaver som du vil.

•

Brug Enter eller mellemrumstasten eller Tab Frem til at fuldende et navn eller en kommando
hvor du blot skriver de entydige første karakterer. Selve kaldet af Hvem og Hvad og
Hvordan er gjort dynamisk selektivt som man kender det fra mobiltelefoner. I valglisten
under selve feltet vises dynamisk hvilke lovlige valg der fortsat er når du f.eks har skrevet
”o” i Hvem, i dette tilfælde kun et, nemlig lok Odin, som så allerede er indsat og ved at
trykke Enter eller Tab frem eller mellemrum skiftes automatisk til Hvad. Hvis du skriver
”odin” så skiftes til Hvad uden at du trykker Enter eller Tab Frem. Hvis du vil skifte et spor
og har benævnt dine sporskifter med T efterfulgt af et nummer, så trykker du ”t” hvorved
kun dine sporskifter er tilbage i listen (sammen med tognavne der begynder med T) og så
trykker du 1 hvorved kun T1 of T10-T19 er fremme (hvis du ikke har 100). Når du dernæst
trykker 7 vælges T17 og markøren skifter automatisk til Hvad.
Ruterne har ingen Hvad da de blot sættes ved kaldet og automatisk opløses hvis en
konfliktende rute sættes. Rute stilling med Lås/Opløsning er forbeholdt en fremtidig
version. ”r54”stiller rute 54. Og ”a78” starter sekvens A78.

•

Det samme gælder for Hvad. Der er meget få kommandoer. Den vigtigste er Stop, som
aktiveres ved blot at skrive ”s”. Stop har ingen parametre og ”s” Enter standser toget
umiddelbart.
Blot et ”b” er nok til at systemet ved, du vil køre baglæns. Men her skal du bekræfte om du
vil videre til Hvordan, hvorved du trykker Enter eller Tab frem. Markøren står nu i
Hvordan, og trykker du Enter her udføres kommandoen på dette niveau. Har du skrevet ”o”
Enter ”b” og trykker Enter Enter, så kører Odin baglæns med lav hastighed jf ovenfor. Hvis
du trykker Tab frem så venter systemet på et tal og du skal bekræfte det med Enter før noget
sker. Dvs ”O” Enter ”b”Tab Frem eller Enter ”20” Enter kører Odin baglæns med 20. Kan
du bedre lide at bruge mellemrumstasten virker den som som Tab Frem.
En nyttig måde at bruge GT-Command på er f.eks at trykke ”o” Enter ”s” for Odin Stop,
men vente med at trykke Enter indtil Odin er lige ud for stoppestedet.

•

På samme måde T17. I Hvad kan du trykke ”l” for Lige, ”d” for Drej, ”r” for Rød eller ”g”
for Grøn eller blot trykke Enter. Du kan ændre ordene i navnetabellen, hvis du hellere vil
bruge andre ord for det samme. Bemærk dog at hvis du bruger stemmestyring, så genkendes
kun de af systemet valgte navne. Hvis du ikke ved hvor T17 står og den nu skal dreje tungen
skriver du ”T17d” Enter, markøren skifter jo automatisk til Hvad og ”d” er entydigt for
Drej. Hvis du blot skriver ”T17” Enter, så Skifter (Togler) T17, trykker du Enter igen skiftes
tilbage. Det samme gælder signaler.

•

I Hvordan afsluttes med Enter for at eksekvere kommandoen. Hvis du har brugt en
parameter i Hvordan skifter markøren til Hvem. Hvis du har blank i Hvordan bliver
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markøren i Hvordan, så du evt. kan gentage den. Markøren skiftes til Hvem med
Backspace eller Tab Frem.
•

Den røde knap i midten af GT-Command aktiveres ved at klikke på den, eller ved blot at
trykke F12. F12 er en nødknap som standser alle tog, men uden at fjerne strømmen. Der er
ikke knyttet en huske funktion til F12, dvs man kan ikke genoptage tidligere tilstande
automatisk.

•

Alle kommandoer kvitteres i nederste linje i kommandovinduet.

I bunden af vinduet er vist 8 Auto knapper. Disse bruges når du kører med Automation, dvs har
valgt en automatisk sekvens. Du kan have 8 samtidige sekvenser kørende. Du bestemmer selv
hvilkne sekvens du vil se fremme (en ad gangen) ved at trykke på den valgte Auto sekvens.

Kapitel 9 Automatisk sekvens styring
Princippet i denne del af automationen er at hjælpe dig med at udføre en række kommandoer
automatisk og gøre det i forhold til de betingelser, som hele tiden opstår på dit anlæg. Eksempler på
anvendelser er:
• At køre et tog fra et holdepor frem til stationen. Det sker normalt ad en bestemt rute og med
bestemte hastighedstrin undervejs og betinget af at blok strækninger er frie.
• At køre to eller flere tog gentagne gange rundt på de samme strækninger
• At køre et tog ind på et remisespor bag en drejeskive
• At opbygge en samling af delsekvenser som reducerer dit behov for manuelt at styre og
derved gør at du kan holde flere tog i gang samtidig på mindre plads.
• At bygge demo’er som kan gentages.
• At opbygge automationssekvenser til at forøge spille kompetencen
• Pendlertog
• At stille dit anlæg i en fast startposition, så du ved hvordan alle enheder og tog er. F.eks
sporskifter, F0 for retningslys, lys osv.
Sekvensopbygning er i princippet at give sekvensen et navn og en kommentar, så de kan gemmes,
at skrive sine kommandoer i en rækkefølge, en kommando pr række i en tabel, at tilføje betingelser,
pauser og andre hjælpe kommandoer, samt at teste sekvensen af og gemme den sammen med
systemet.
En Sekvens har et ID og en forklaring i et kommentar felt og bygges under tab’en Automation.
Man bygger på sammen måde som man opbygger lok’s, ruter m.v. og editeringen virker på samme
måde. I editeringen bruges navne og ID’er på samme måde som man ville bruge dem i Kommando
delen. Automationssekvenser’s ID har et A forrest i ID feltet og et tal, hvis de også skal kaldes af
stemmestyringen
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Fig 21. Eksempel på en sekvens

9.1 Betingelser og funktioner
Sekvensstyring er super simpelt at arbejde med og har mange muligheder. I denne udgave udnyttes
en både kraftfuld og enkel notation, som er let at lære, let at læse og let at fejlfinde i. Det er ikke en
programmering i gængs forstand og man er begrænset af den fysik, som anlægget er udstyret med.
I sekvens styringen kan anvendes S88 blokke, jf Blok tabellen, Digitale enheder jf enhedstabellen,
Ruter jf rutetabellen, og loks jf lok tabellen. Sekvenser kan kalde sekvenser så tingene kan
opbygges i genbrugelige blokke, men fordi tingene jo ikke står stille og fordi du parallelt med
sekvens afviklingen kan bruge både kommando delen og din styrebox, så skal man alligevel tænke
sig lidt om, og der er nogen anbefalelsesmæssige begrænsninger.
Mens en sekvens afvikles vises den i et vindue under kommando vinduet. Og i nederste vindues
linje vises hvor sekvensen netop nu er kommet til. Bemærk f.eks at ved PAUSE tælles ned, så du
kan se hvor lang ventetid du endnu har tilbage.
1) NLN eller NLW eller NXT er tre forkortelser for det samme. Næste Linje Når, eller Nächste
Linie Wann, eller Next Line When eller blot Next: Betingelse for at fortsætte med næste
kommandolinje og komme videre i sekvensen. Eksempler:
a. NLN B44 Besat, betyder fortsæt kun til næste linje når Blok 44 jf bloktabellen bliver
besat. NLW B44 Besat eller NXT B44 (Besat er default) betyder det samme. Det

34

b.
c.

d.

e.
f.
g.

h.

kræver jo at blok 44 er defineret med BlokID B44, og at der er en S88
tilbagemelding på dit anlæg.
NLN B44 Fri, betyder at B44 skal være fri for strømaftagende tog eller vognstammer
før du fortsætter til næste linje.
NLN T17 Lige, betyder fortsæt til næste linje når T17 står lige. Det betyder jo IKKE
at toget standser før T17 står lige, men det betyder at du ikke kommer videre i
sekvensen før T17 står lige. Hvis T17 allerede er Lige fortsættes bare, ellers skal du
skifte T17 i kommandolinjen eller på styreboxen.
NLN Odin Frem, betyder at du fortsætter til næste linje hvis Odin kører fremad. Dvs
hvis Odin kører baglæns eller er stoppet så venter du på dette sted i sekvensen indtil
du får Odin aktiveret fremad i komandolinjen eller på styreboxen. Du kan betinge på
Frem, Bak eller på Stop, men ikke på en bestemt hastighed.
PAUSE 20 betyder at du venter 20 sekunder på at udføre den næste linje. Tallet kan
være et heltal eller et decimaltal i sekunder.
GENTAG, som skal placeres sidst i sekvensen gentager den fra start. GENTAG 4,
gentager sekvensen 4 gange.
A72 starter en sekvens som hedder A72. A72 kalder en anden sekvens A78. Nu
kører der to sekvenser samtidig, idet begge sekvenser fortsætter fremad til næste
linje parallelt. I mange tilfælde ønsker du ikke det sker ukontrolleret. Derfor kan du i
linjen efter sekvens kaldet indsætte PAUSE 10, hvis det er den tid A78 tager.
?Odin Frem 20 (?efterfuldt at loknavn) betyder at denne sekvens er lavet for Odin,
men at du gerne vil kunne udføre den for et andet tog end Odin. Hvis der står ? foran
flere tognavne i sekvensen, så vil afvikleren spørge dig fra start hvilke tognavne du
vil bruge. Om du vil bruge dem du skrev eller andre, spørgsmålene falder i den
rækkefølge du har skrevet dem. Anvendelse af denne såkaldte togparameter er f.eks
at du jo ikke altid på forhånd ved hvilket tog der holder på Blok54. Du kan så f.eks
vælge denne form til at bytte tog rundt på anlægget. Det er bl.a. også derfor at det er
godt at bruge km/t som hastigheds metode, idet du så ikke er afhængig af hvilket
køretrin, du har valgt og hvilken dekoder, der sidder i lok’et.

Nedenfor er følgende eksempel gennemgået:

9.2 Aftestning af en sekvens
Når en sekvens er opbygget (lav dem nu ikke for lange til at begynde med), køres tognene til de
positioner, hvorfra sekvensen gælder. Det kan gøres direkte på styreboxen eller i Kommandolinjen.
Gem sekvensen ved i filer at skrive Gem System.
Vælg sekvensnavnet i kommandolinjen under Hvem.
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Fig. 22 Aftestning af en en sekvens før afvikling
Sekvensafvikleren starter med at teste om den indskrevne sekvens kan genkendes for enheder, lok’s
ruter og funktioner. I Sekvens testes på Case sensitiv, dvs korrekte store og små bogstaver. I et nyt
vindue under kommando linjen vises i et rødt felt nederst hvilke
fejl eller ikke forståelige kommandoer eller funktioner, som afvikleren ikke kan forstå. Der testes
bl.a. for:
a) Genkendelige navne og ID’er
b) Rigtig sammensætning af de 1-2, eller 3 kommando ord.
c) Hastigheder ikke overskrider max for den valgte metode.
d) Funktionsord og betingelser er genkendelige.
e) Kaldte sekvenser er genkendelige
f) ? tegn kun anvendes foran genkendelige tognavne.
Man retter en fejl ad gangen ved at holde editoren åben og rette den pågældende linje, (linjen er
først rettet når den ikke længere er i focus), terminere og lukke afvikleren og kalde sekvensen igen i
kommandolinjen.
Når sekvensen er fejlfri startes afviklingen automatisk. Det ses hurtigt ved at selvensvinduets
nederste linje bliver grøn.
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Fig. 23 Afvikling af en fejlfri sekvens.

9.3 Sekvens (automations) kørsel
En sekvens køres fra begyndelsen til enden. Hvis der er anført et GENTAG startes forfra. Iagttag
venligst følgende:
1) Hvis en hastighed er akcepteret til f.eks 26 og var editeret under metoden med 127 køretrin,
og du ændrer den metode til køretrin 28, så kører lok’et temmelig hurtigt. Vær sikker på
f.eks i kommentaren til sekvensnavnet at anføre den brugte skala.
2) Sekvens afvikling er yderst simpelt men bliver hurtigt kompliceret når flere tog sættes ind i
samme sekvens og deres kørsel betinges af hinanden eller fælles blokafsnit og enheder. Hvis
en betingelse er udtrykt ved f.eks NLN B44 Fri eller NLN B44 Besat, så ved
sekvensafvikleren ikke hvad årsagen til eller hvilket tog som sidst har besat/forladt B44.
3) Vi arbejder med elektronik og kontaktflader som ikke altid er lige hurtige. Der er lagt megen
robusthed ind i GT-Command, men det kan ikke altid forhindre at et givet tog pludselig ikke
starter som det skulle, eller starter forsinket. Se under gode råd hvordan man håndterer de
mest almindelige problemer her.
4) Blok besættelser er rigtig gode til at markere fremdrift og positioner. Men de er ikke altid
lige pålidelige registreringsmæssigt. Det skyldes bl.a. kommunikationen og forsinkelser på
bussen, samt at vi har indført en vis lille forsinkelse på bussen (ca 0,7 sekunder) for at kunne
afprøve/teste registreringer og validere dem. Det bevirker bl.a. at meget hurtig kørsel over
korte strækninger evt. ikke registreres.
5) En sekvens kan afsluttes ved at trykke på Afslut knappen, det afslutter kun den sekvens der
er fremme. Ellers afsluttes en sekvens normalt med en afsluttet meddelelse i det røde felt og
5 sekunder senere lukkes dette sekvens vindue.
6) Alle sekvenser og alle tog standses med F12. Sekvenser kan ikke genoptages fra punktet
hvor de sluttede.
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7) Sekvens afvikling er ikke en komplet automationspakke, men den kan lave et meget stort
hjælpearbejde ved intensiv drift. Og bruges til at lave gode demoer. Jo mere man ønsker at
udbygge med sekvensafvikling des mere bliver man afhængig af flere blokke og signaler og
sporskifter til at markere position. Den ultimative løsning er GT-Control med Auto
positionering.

9.4 Gode råd om sekvensstyring
At bygge og køre med automatiske sekvenser er ligesom at få noget nyt legetøj. Nu kan man en hel
masse mere og en hel masse hurtigere. Men man skal lige lære hvordan det rigtig virker i starten og
efterhånden få en føling med hvor det bliver vanskeligere – det er ikke altid at krævende opgaver
har simple løsninger.
Erfaringen har givet følgende anbefalinger:
1) Sekvenser kan blive meget lange måske 100 linjer. Lad være med at gøre det i starten. Byg
korte ting på 10-20 linjer.
2) Sekvenser er ikke det samme som køreplaner. Der er f.eks ikke knyttet nogen absolut tid til
sekvenser. Men man kan godt til tilnærme det til køreplans drift på modelanlæg.
3) Hvis du ændrer på din navngivning og dine ID’ere som du har brugt i automations
sekvenser, så vil disse ændringer ikke automatisk slå igennem da vi i denne version ikke ved
hvordan de generelt skal opfattes. Det betyder ikke noget med tilføjelser, kun f.eks hvis du
ændrer et lok-navn som du har brugt i en sekvens. Næste gang den kaldes vil afvikleren
pege på et ikke genkendeligt navn.
4) Betingelser baseret på en Fri blok er svære at håndtere. De fleste blokke er jo frie det meste
af tiden. Bedst er at bruge Besat og regne med at det tager ca 1 sekund før den er registreret.
Men Fri er god når man ved at et tog f.eks skal forlade et forbindelsesspor til mange
stikspor.
5) Hvis man kører flere tog i samme eller underliggende sekvenser så er det klogt at have nogle
få synkroniseringspunkter, hvor et, begge, eller flere tog kortvarigt holder stille på bestemte
blokke. Det skyldes bl.a. at hastigheder ikke er 100 % præcise.
6) S88 modulerne, f.eks Viessmann 5233 er 8-ports moduler. Bussen vil helst have et lige antal
så port antallet går op i 16. Man får en højere reistreringsnøjagtighed ved simpelt hen altid at
have et lige antal moduler på bussen.
7) Når man kalder en sekvens fra en anden sekvens vil de operere parallelt. Hovedsekvensen
fortsætter umiddelbart med næste linje mens undersekvensen også går i gang. Pas på med i
hovedsekvensen at have betingelser på undersekvensers sporbesættelser eller kørsel. Det er
jo ikke sikkert afviklingen forløber helt i tid sådan som man havde forestillet sig. Hvis man
har bygget sit system af små uafhængige sekvenser – ofte en god ide – så kan man lade en
undersekvens køre færdig ved i hovedsekvensen at anføre en PAUSE på måske de 20
sekunder den underliggende sekvens varer.
8) Ligesom i den virkelige verden skal der indbygges en vis robusthed overfor usikkerhed,
svigtende registreringer, tilfældigheder o.l. Hvis man f.eks vil sikre sig at et tog har passeret
en strækning (B1) 4 gange på en rundstrækning kunne man f.eks indsætte en NLN B1 Besat
fire gange efter hinanden. Men det virker ikke. Den krydses allerede første gang B1 besættes
fordi afvikleren ikke venter på at B1 skal live Fri før næste linje testes. Man kunne så sætte
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8 linjer ind med skiftevis NLN B1 Besat, NLN B1 Fri og det burde generelt virke men er
ikke så robust som hvis man i stedet for B1 Fri indsatte en anden blok besættelse før B1,
som kun dette tog vil passere. Man kan i Monitor kontrollere hvor sikkert blokkene
registreres og her følge med i, om man normalt får det hele med. En yderligere robusthed
kan indbygges hvis den tur, der køres 4 gange kræver et sporskift eller et signal skift, disse
er normalt meget sikre registreringer. Og de kan indflettes som andre betingelser.
9) F12 knappen vil blive brugt i starten indtil robustheden når et passende niveau. Hvis der er
flere tog involveret afbryder GT-Command for en sikkerhedsskyld også sekvensafviklingen.
Du skal så manuelt køre togene tilbage/frem til udgangssitationen for at starte afviklingen
igen. Dette kan gøres med styreboxen eller via kommandolinjen. Men i avanceret udgave
under brug af lok-parametre kan man også bygge sekvenser til en del af det.
10) Pause betyder kun at man standser sekvensafviklingen i de anførte sekunder og man enten
fortsætter med undersekvenser eller blot fortsætter med det, man er i gang med, evt. manuel
drift. Vær opmærksom på at sekvensafvikleren hele tiden selv registrerer i det nederste
grønne felt hvor lang tid der er tilbage af pausen før afviklingen genoptages. Vær specielt
opmærksom hvis du manuelt overtager et lok som er påvirket af sekvensafviklingen for det
får også sekvenskommandoen. En positiv måde at blande lidt manuel drift ind over
automationen på er hvis f.eks et lok er blevet lidt bagud eller kommet lidt for langt frem så
kan man bringe afviklingen tilbage på nøjagtighed ved at øge/sænke hastigheden i kort tid.
11) En betinget gentagelse betyder, at man umiddelbart før sidste linje i sekvensen, som evt. er
GENTAG, anfører et f.eks NLN T17 Lige, så er man enten selv herre om vi overhovedet
kommer videre her, eller en andet tog skal trigge T17 til Lige, hvis det normalt står i dreje
position. Det er også en måde at synkronisere flere sekvenser sammen på.
12) På de fleste anlæg ønsker man at togene enten holder på skyggebanegården eller i bestemte
udgangspositioner. Det er et godt råd at have sekvenser til at starte fra disse
udgangssituationer og bygge nye ”kontrollerede” situationer op, f.eks at køre tog ind på to
spor på en station, og så arbejde videre derfra med andre sekvenser. Det er ligeledes godt at
sekvenserne ender med tog i kendte situationer så man let kan komme videre derfra med nye
sekvenser, eller tilbage til en kontrolleret udgangssituation. Lok-parameteren er god til at
bruge sekvenser mere generelt, evt. til at ombytte tog til kendte udgangssituationer.

Kapitel 10 Stemme styring
Stemme styring er den ultimative ”Free Hands, Free eyes” styringsfom, hvor du gennem tale i
mikrofonen i et headset beordrer dine tog og dine sporskifter, signaler, ruter etc. til at gøre som du
siger. Forudsætningen for at det lykkes godt, er at du taler tydeligt, gerne hurtigt, og at du bruger det
kommandosprog, GamesOnTrack stiller til rådighed. Hvis du allerede er dus med GT-Commands
Hvem Hvad Hvordan koncept, så forstår du umiddelbart at bruge stemmestyring. Den virker efter
stort set samme princip. Stemmestyring virker langsommere end den direkte knapstyring på din
styrebox, men stemmestyring virker hurtigere hvis du ofte skifter mellem flere tog, flere sporskifter
som ikke er fremme samtidig, har mange ruter og vil bruge mange funktionskommandoer.
Stemmestyring er kort sagt utrolig fleksibelt – og så kræver det lidt tilvænning.
Sådan her gør du.

10.1 Tænd og sluk mikrofonen
1) Tilslut dit headset til PC’en gennem de to jack stick, det ene til microfon, det andet til
højttaler. Kontroller at det rigtige stik sidder i den rigtige bøsning.
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2) Start GT-Command, som beskrevet i foregående afsnit. Hvis du har installeret GTCommand viser Command vinduet i nederste linje om stemmestyringen er klar. Det tager 810 sekunder fra du starter programmet. Check også at du har forbindelse til din styrebox.
Mikrofon symbolet viser rødt, da mikrofonen ikke er tændt indledningsvist.
3) Tryk på Mik Command vinduet, eller tryk F2. Mikrofonsymbolet viser gult, hvorved
mikrofonen er åben. Når symbolet lyser gult er mikrofonen i princippet åben, men du kan
endnu ikke kommandere dit anlæg. I gul tilstand er mikrofonen åben for at at du kan lave
systemkommandoer gennem tale. Den vigtigste er at aktivere mikrofonen til togstyring.
4) Du kan vælge at holde mikrofonen på gult og så bruge CTRL- tasten til at aktivere
mikrofonen. Når du holder denne tast nede lyser Mik feltet grønt og du kan indtale en
togkommando. Når du slipper tasten er mikrofonen stadig kun åben for system
kommandoer. Eller du kan vælge at aktivere mikrofonen permanent:
5) Du aktiverer mikrofonen så den registrerer din tale som tog kommandoer ved at sige i
microfonen : Mikrofon Til. Nu lyser microfon symbolet grønt. Når du siger Mikrofon Fra
lyser mikrofonsymbolet gult igen. Du kan også bruge det mere engelske udtryk: Mike Til
og Mike Fra. Når mikrofon knappen lyser grønt kan du aktivere dine tog og enheder med
nedenstående kommandoer. Bemærk, at du i din højttaler hører den velkendte Windows lyd,
som en kvittering for at GT-Command har akcepteret din kommando. Hvis GT-Comamnd
ikke har forstået din kommando hører du en dybere banke på lyd, som er tegn på, at du skal
gentage kommandoen. Mens mikrofonen står på gult kan du tale stort set frit også selvom du
har mikrofon på, da kun systemkommandoerne vil blive genkendt. Vi anbefaler at man i
begyndelsen bruger CTRL-tasten og holder mikrofon-feltet på gult. Det er lettere at lære
kommandostrukturen på den måde og det giver en bedre genkendelse i begyndelsen.

10.2 Kvik start til Stemmestyring
For nedenstående skal mikrofonsymbolet lyse gult:

Fig. 24. Mik feltet bliver gult med F2 eller ved at klikke på det.
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•

Hold CTRL tasten nede, vent 1 sekund, sige nedenstående komamndoer tydeligt og
med normal hastighed, vent 1 sekund, slip CTRL-tasten.

•

Odin Frem to fire, hvis du har et tog som hedder Odin. Hvis ikke så åbn Lok tabellen og
skriv Odin i kort navn ud for et af dine tog. Du kan senere lavde det om igen. Odin kører nu
fremad med hastighed 24, jf den hastighedmodel du har anvendt i systemtabellen, nøjagtig
som hvis du havde skrevet Odin Frem 24 i Command ovenfor. Command følger med på
PC’en og skriver kommandoen, som du siger i command vinduet. Dermed kan du i
begyndelsen holde øje med, at dine kommandoer opfattes præcist som du tænkte dem. I
Højttalene skal du køre den enkle akcept lyd kort tid efter ”Fire”. Det er tegn på at
kommandoen er forstået og du kan indtale en ny. Hvis du hører banke lyden skal du gentage
kommandoen, da den ikke er forstået.
Odin Stop, og Odin standser, igen præcis som hvis du havde skrevet denne kommando.
Odin Baglæns otte, og Odin bakker nu med hastighed 8.
Tango et syv Drej, hvis du har et sporskifte som har ID T17. Et ID med bogstav efterfulgt
af et nummer (op til 99) siges ved bogstavets fonetiske navn efterfulgt af tallene et ad
gangen. Hvis du hører Banke lyden i højttaleren har du måske ikke et sporskifte med det
navn. Åbn enhedstabellen, vælg et sporskifte i enhedstabellen og giv den ID T17. Sig derpå
kommandoen igen. Hvis sporskiftet allerede står i drejestilling, sker der ikke noget. Sig i
stedet Tango et syv Lige. Nu skifter sporet.
Tango et syv, uden at sige Lige eller Drej, nu skifter sporet, vi siger det toggler skiftevis
mellem sine to stillinger, på samme måde som hvis du skrev T17 i command Hvem vinduet.
Romeo fem tre, stiller alle spor i rute 53, såfremt du har en rute med det ID, på samme
måde som skrev du R53 i command.
Alfa syv tre, starter den automations sekvens, som har ID A73, på samme måde som skrev
du A73 i command.
Odin Funktion tre Til, aktiverer F3 på toget Odin, mens Odin Funtion tre Fra slår den
fra. I stedet for Funktion kan bruges ordet Foxtrot: Odin Foxtrot tre Til
Odin Plus, øger hastigheden med ca 7 %.
Peter Olsens flyttefirma Stop, skulle gerne blive afvist med bankelyden.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Prøv nu at gentage ovenstående med mikrofonen permanent tilsluttet. Sig ”Mikrofon til” og
mikrofonfeltet skifter til grønt:
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Fig. 25. Efter ”Mikrofon Til” bliver Mik feltet grønt og mikrofonen er permanent til.

10.3 Stemmestyrings råd
Stemmestyringen arbejder med en meget stor ordbog (tabel) over mulige ord. Alle disse ord er i
genkendelsesmaskinen opløst i små lydmodeller. Det er disse lydmodeller, som systemet leder efter
når du taler. For at få en sikker genkendelse har GamesOnTrack A/S endvidere begrænset det antal
ord, som skal genkendes i hvert trin i en kommando. Vi ved, hvad der er muligt/lovligt på de
forskellige trin. Derfor hører du måske ofte banke lyden i starten, indtil du har lært kommando
systematikken.
Vi bruger en almindelig pause mellem ord til at udføre Enter og Tab, dvs til at skifte fremad. Der
skal endelig ikke være for lang pause, kun hvad der svarer til naturlig tale.
Vi har fået fornøjelse af at træne lidt ved siden af og har derfor følgende råd:
1) Lær kommando strukturen, i begyndelsen tænk den kort igennem lige inden du siger den
2) Lyt til eksempel kommandoerne under hjælp
3) Stilhed/pause er vigtig. Det bruges til af systemet til at forstå hvornår du er færdig med en
hel kommando. Et ord i en kommando afsluttes af en meget kort pause svarende til normal
tydelig tale. Vigtigt er at huske endelserne på orderne. F.eks har ovenstående ord Foxtrot et
tydeligt T i slutningen. Det skal siges.
4) Genkendelsen lettes af lange ord og ord med stort lydindhold. ”Til” og ”Fra” kan være
svære, ligesom ”et” og ”ni”. Af samme årsag bruges kun ”et” om tallet 1. Specielt tallene er
det vigtigt at udtale tydeligt, mens et ord som ”Odin” er meget let at genkende. I stedet for
”ni” kan evt. bruges det militære udtryk ”Najne”.
5) GT-Command har en indbygget træninghjælp. Du kan øve dig ved at lukke forbindelsen til
styreboxen, hvorved ingen kommandoer aktiveres på anlægget, eller ved og ved at følge
med i Command felterne hvad systemet opfatter, og så kan du genhøre din kommando ved
efter den at trykke F3 .
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6)

Fig. 26 Lyden af sidste indtalte kommando med F3

7) Med denne funktion kan du høre hvor godt du genkendes, og se hvordan din lyd opfattes.
Her kan du så prøve dig lidt frem, så dine talte ord og navne opfattes med høj
overensstemmelse på de små lydmodeller. De anvendte lydmodeller er baseret på daglig tale
fra mange mennesker og hverken rent rigsmål eller dialekter.
8) Specielt med permanent tændt mikrofon vil forskellige lyde påvirke genkendelsen. Hvis en
kommando ikke opfattes rigtigt første gang (f.eks ved at man hører ”Dong” lyden), så
gentager man den. Det vil ske en del i begyndelsen. Det sker også at man intet siger men
systemet alligevel starter med at ville genkende. Det resulterer så blot i en ”Dong” lyd og
man kan umiddelbart fortsætte. Se www.gamesontrack.com for yderligere fintuning.
9) Øv specielt Stop funktionen ”Stop Stop”, som har samme virkning som F12.
10) Dit headset virker optimalt hvis du har mikrofonen lige ud for munden. Mikrofoner som
sidder langt nede/oppe eller langt tilbage får ofte for svage nuancer med. Vi har haft
fornøjelse af at justere mikrofonens lydoptageniveu til et lavt niveau ved i kontrolpanelet at

Fig 27. Her justerer du lydniveauer
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vælge ”Sounds and Device Properties” og trykke på Volume tasten i ”Voice Recording” og
vælge mikrofonens optage niveau.

Fig. 28 Juster mikrofonens optageniveau
11) Du skal ikke råbe, det vigtigste er tydelig tale med normal hastighed og ikke lave pauser
mellem tallene, faktisk er hurtig tale ofte bedre.
12) Baggrundsstøj eller støj fra dine tog kan have indflydelse på stemmegenkendelsen. Specielt
har hurtige Märklin tog den karakteristiske slibelyd, som selv for mennesker kan være
irriterende. Stemmegenkendelsen er beregnet til at bortkompensere disse baggrundslyde.
Men den registrerer forskellen i lydniveu til talen, dvs du skal tale højere når der er meget
baggrundsstøj (men ikke råbe).
13) Se www.gamesontrack.com for flere hints.

10.4 Samspil med de øvrige styremetoder
Med GT-Command har du nu 4 muligheder for samtidig at styre dine tog og dit anlæg:
1) Styreboxen
2) GT-Command vinduet på PC’en
3) Stemmestyringen
4) Automations sekvenserne
GT-Command tillader dem alle at blive brugt samtidig. Du kan sætte en hastighed på styreboxen og
umidelbart bagefter tale den op eller ned med stemmen. Du kan skifte eller sætte et funktionskald
med stemmen og bagefter kontrollere at det er sat på styreboxen. Eller du kan bruge tastatur / mus
til at sætte dine enheder, kalde ruter etc., og så ”nøjes” med at kommandere tog via stemmen.
Mulighederne er mange. Det vigtigste er at du prøver dig frem. Hvor langt vil du gå med ”Hands
Free, Eyes Free”. En god træning med stemmen har vist sig at give en meget høj intensitet i
togafviklingen fordi øjnene holdes på anlægget. Og man tillader sig selv højere hastigheder. I spil
sammenhæng er stemmestyring uundværlig, og ved styring af flere end 2 tog samtidig og mere end
8 sporskifter ligeledes.
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10.5 Stemmestyrings kommando oversigt, navnevalg og syntax
10.5.1 Tog kommandoer og navne
Med GT-Command følger en række tognavne, som du kan bruge som kort navn for dine tog, og
som alle har en fuldstændig lydmodel. Listen findes i bilag 1, her er et lille udpluk af navne som
kan tales/skrives i Hvem:
• Odin
• Thor
• Tyr
• Oscar
• Saturn
• Signe
• Sirius
• Ymer
På www.gamesontrack.com finder du evt. flere navne. Hvis du ønsker et bestemt navn til dit tog,
som ikke findes i den lange liste, kan vi lave det til dig mod en lille betaling. Du skriver tognavnet i
Lok tabellen i kort navn feltet. Navnet skal begynde med stort bogstav.
I Hvad er de definerede ord til togkommandoer:
Stop
Frem
Baglæns
Tilbage (alternativ for baglæns)
Plus
Minus
Funktion (efterfulgt af et eller to tal)
Foxtrot (alternativ til Funktion)
I Hvordan er de definerede togkommando ord:
Til
Fra
Langsom
Middel
Hurtig
Tallene fra 0 til 9
Eksempler på togkommandoer:
• Stop Stop, dette ord alene medfører at alle tog standser, svarer til F12.
• Odin Frem, Odin kører fremad. Hvis Odin holder stille kører Odin frem med ca 7% af max
hastighed.
• Odin Frem to fire, Odin køreer fremad med hastighed 24. Den reelle hastighed afhænger af
hvilket hastighedsmetode, du har valgt i systemtabellen.
• Odin Baglæns, Odin skifter til baglænskørsel, med ca 7% af max hastighed.
• Odin Baglæns tre tre, Odin kører baglæns med hastighed 33.
• Odin Plus, Odins hastighed øges med 7 % i den retning toget allerede kører
• Odin Minus, Odins hastighed formindskes med 7 %
• Odin Funktion nul Til, Odin F0 aktiveres.
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Odin Foxtrot nul Til, Odin F0 aktiveres.
Odin Funktion et seks Fra, Odin F16 deaktiveres, hvis den findes
Odin Funktion fire, Odin F4 skifter tilstand.
Odin Stop, Odin standser men beholder funktionerne aktiveret.
Odin Frem Langsom, Odin kører frem med ca 14 % af max hastighed.
Odin Frem Middel, Odin kører frem med den hastighed, som svarer til midterste køretrin i
dekoderen.
• Odin Frem Hurtig, Odin kører frem med ca 70 % af max hastighed.
Som det ses kan man ikke eksplicit addressere en hastighed større end 99. Det er en praktisk
foranstaltning for at opnå sikkerhed i genkendelsen og ikke bruge for mange tal. Skal man højt op i
hastighed bruges f.eks Hurtig og Plus/Minus til justering.
•
•
•
•
•
•

10.5.2 Enheds kommandoer
Enhedskommandoerne er sat op i forhold til en foreslået notation og valg af systematik for
magnetartikler som sporskifter o.l. Den generelle notation er et bogstav efterfulgt af et nummer
udtrykts som et eller to tal og igen efterfulgt af et Hvad
Som bogstaver har systemet reserveret følgende, som umiddelabart kan bruges og genkendes, de er
alle efterfulgt af et eller to tal:
A, som udtales Alfa
B, som udtales Bravo
C, som udtales Charlie
D, som udtales Delta
R, som udtales Romeo
T, som udtales Tango
V, som udtales Victor.
I princippet kan du selv bestemme hvordan du vil bruge disse bogstaver til hvilke enheder. Vi har
anbefalet:
A bruges til ID for Automations sekvenser
B, reserve
C, Koblere og lignende med en tilslutnings varighed (som ikke skifter)
D, Drejeskive og specielle digitale funktioner
R, Ruter
T, Sporskifter, 3-skifter og kryds
V, Signaler og Visning.
Som Hvad er defineret følgende
” ”, blank eller intet sagt
Lige
Drej
Grøn
Rød
Eksempler:
• Tango et Lige, T1 stilles ligeud
• Tango et syv Drej, T17 trækkes
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•
•
•
•
•

Tango et syv, T17 skifter stilling
Romeo fem tre, R53, rute 53, stilles
Charlie to nul Til, Koblingsskinne C20 aktiveres
Victor otte to Rød, Signalet V82 stilles på rødt, det underliggende relæ trækkes.
Alfa fire, automations sekvensen A4 aktiveres.

Blokke kan ikke styres hvis de kun figurerer som S88 tilbagemeldinger. De kan bruges i automation
som triggere og GT-Monitor registrerer besættelsen og frit sættelsen. Der er således endnu ikke
nogen B fire fire kommando, som giver mening. Det kommer i en senere release sammen med fuld
positionering. Hvis du har dine blokke digitaliseret og styret via relæer kan du naturligvis
kommandere dem. Victor (V) er tænkt som bogstav for det.
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