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Bob Vermeulen

Voorwoord
Regelmatig kom ik op het Nederlandse WDP forum (en andere WinDigiPet uitingen) de vraag
tegen: “en hoe gaan we de baan nu (half) automatisch laten rijden” en “hoe maakt de trein dan
zijn rondje” en “hoe stopt de trein in het station” etc. etc.. Daarom ben ik begonnen met het
schrijven van dit algemene verhaal over de ZFA ( Zugfahrten-Automatik) om een beginnend
specialist de eerste beginselen te vertellen en uit te leggen over ZFA functie, zodat een 2 tot 3
tal treinen onafhankelijk van elkaar op een simpele baan kunnen rijden. Persoonlijk vind ik de
ZFA het boeiendste onderdeel binnen WinDigiPet en eigenlijk draait alles binnen WinDigiPet
rond dat thema. Als je het handboek bestudeerd (gelezen) hebt en je denkt dan uiteindelijk
wat een gaos waar moet ik beginnen en wat moet ik wel en wat moet ik niet doen dan kan ik
begrijpen dat er een soort handreiking nodig is om goed met de ZFA te beginnen. Hopelijk
vind je deze handreiking in dit verhaal.
Het eerste deel is meer een theoretisch deel en in een tweede deel zal ik een case uitwerken.
Daar de theorie belangrijk is en je daardoor inzicht krijgt in het geen er nodig is om tot een
succes formule te komen beginnen we daar maar mee.

Zijn er op- of aanmerkingen over het geen ik schrijf, laat het me even weten. Dan kan ik het
wijzigen en of anders verwoorden zodat ook WDPers na ons ook wat aan dit document
hebben. Natuurlijk kunnen er ook fouten in zitten die ik weer over het hoofd heb gezien en ik
zal natuurlijk niet alles verklappen, dus blijf doorgaan en zelf proberen is de beste leraar.
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Randvoorwaarden voor succes
Bij zoveel dingen in het leven zijn er veel voorwaarden vooraf voordat je tot het eigenlijke
begin kan komen van wat je wilt gaan doen. Dat geld ook voor de toepassing van de ZFA
binnen het software pakket WinDigiPet. Laat ik eens een aantal dingen opnoemen die
gerealiseerd dienen te zijn voordat je met de ZFA aan de gang kunt gaan.
Hardware:

Een digitale modelbaan hebben (rails liggen)

De baan voorzien van een PC met het software pakket WinDigiPet Pro X.3

De treinen reeds kunnen laten rijden via dit programma

De terugmeldingen (RMK) zijn aangesloten en werkend gemaakt

De wissels functioneren via WDP
Software:

Lokdatabank

Sporenplan

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden naast een dosis plezier en doorzettingsvermogen. Als
aan een van deze voorwaarden nog niet is voldaan begin dan ook nog niet aan de ZFA want
dan word het simpelweg niets en raak je alleen maar gefrustreerd om dat het niet werkt.
Heb je wel voldaan aan deze voorwaarden dan wordt het een succes en zal je veel plezier gaan
beleven aan de ZFA en de mogelijkheden die het uiteindelijk bied. De ZFA is het hard van het
WinDigiPet Pro X.3 softwarepakket en uiteindelijk draait het allemaal om de ZFA goed te
laten functioneren.

Literatuur:






WDP Handboek hoofdstuk 13 en 18
In WDP de F1 toets drukken dan krijg je zeer veel actuele informatie van het
scherm wat je dan voor je hebt.
Het artikel over teller van mij zelf
Diverse artikelen van Willy de Vaal

Als je die er bij haalt als naslag werk zit je goed
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Het principe
WinDigiPet bestaat in principe uit 4 basis zuilen deze zuilen leiden alle 4 naar de ZFA toe.
Als een van deze zuilen niet in gebruik is of slecht is geïmplementeerd dan zal de ZFA ook
niet goed functioneren. Met andere woorden als er een fout is gemaakt in een van de zuilen
dan zal de ZFA niet doen wat je denkt dat hij zou moeten doen.
De vier zuilen zijn:
ZFA

Automatisering
Idee

SpoorBeeld

Lokdatabank

Rijwegen

Treinritten

Het schema geeft aan welke kolommen nodig zijn in de software zijn ze anders verbonden.
(Zie voor dat schema in het handboek)
Van belang is tevens dat je voor je zelf een idee hebt hoe een trein moet gaan lopen (omloop)
over je baan. Het beste is om voor je zelf in de loop van de tijd dat je met je baan aan het
bouwen bent tegen je zelf zegt: “deze diesel moet deze omloop gaan afleggen”. Als je dan een
idee hebt hoe enkele trein omlopen dan is het verstandig om dat enigszins op papier te gaan
zetten. Het is ook van belang dat je gaat nadenken over de voorwaarden van een omloop ( op
welk station stoppen, hoe lang, wie heeft voorrang, wat zijn de geblokkeerde sporen voor deze
trein etc. etc). Het is echter wel zo dat hoe meer je verzint hoe moeilijker het wordt om de
ZFA te begrijpen, zeker in het begin. Daarom gaan we in dit verhaal niet verder dan de uitleg
over hoe je tot een functioneren ZFA kan komen.
Uit het schema blijkt duidelijk dat je dus de zaken als sporenplan, lokdatabank, rijwegen en
treinritten onder de knie moet hebben om naar de ZFA toe te kunnen gaan. Zijn deze vier
zaken onder controle en kan je daar mee werken dan zal de rest van het verhaal duidelijk zijn
(hoop ik) anders adviseer ik om nu te stoppen en de 4 hoofdstukken als nog onder de knie te
krijgen.
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Definitie ZFA:
De ZFA is een verzameling van rijwegen en treinritten samengebracht in een
automatisering (ZFA) in combinatie met voorwaarden.
In onderstaand schema is dit gevisualiseerd. Duidelijk is te zien dat een aantal rijwegen
gecombineerd worden tot een treinrit en dat deze gebruikt kan worden in de ZFA maar ook
dat een enkele rijweg gebruikt kan worden. Daar aantoegevoegd worden voorwaarden.

ZFA

Voorwaarden

Treinrit Z

Rijweg

Rijweg X

Rijweg

Treinrit B

Rijweg

Rijweg C

Rijweg

Hopelijk is het principe duidelijk dat je met een aantal rijwegen een treinrit maakt en dat deze
treinrit gebruikt kan worden binnen de ZFA in combinatie met rijwegen. Binnen de ZFA zijn
dan vele mogelijkheden om voorwaarden toe te voegen. Een ZFA is dus een verzameling van
veel rijwegen en treinritten.
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De voorwaarden die je kan toevoegen lopen veruit een en zijn legio. Ik zal er enkel in kaart
brengen die veel gebruikt worden.
voorwaarden

Matrix

Tijden (vertrek en wacht)

Rijwegen (bezet / onbezet)

Seinhuiswachter uitkomsten

Standen van virtuele signalen

Tellers

Profielen

Gezamenlijk maken ze dan uiteindelijk een ZFA en zullen de treinen doen wat ze moeten
doen. Je begrijp nu misschien ook dat er binnen WDP veel mogelijkheden zijn om tot een
oplossing van een “probleem” te komen en het spreekwoord “er leiden vele wegen naar
Rome” is hier wel van toepassing.
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De voorbereiding
Maak eerst een plan. Met andere woorden schijf voor je zelf op hoe een trein zou moeten gaan
rijden en leg dat ook schematisch vast. Je kunt z’n route later natuurlijk wijzigen als je dat
wilt. Als je eenmaal begonnen bent met een ZFA dan kan je die naar hartelust wijzigen het is
dus geen star verhaal. Zelf maakte ik in het begin een schema zoals hier onder is aangegeven
Trein combinatie
V300.001G Olietrein

volg orde
Bhf Unterbergen
Bhf Waldbron
Bhf Feldberg
Bhf Waldbron
Bhf Unterbergen
Bhf Waldbron
Bhf Lowald
Bhf Unterbergen

sporen
1a – 6a
3
2
2
1b - 6b
3
1-4
1a - 1b

Zoals je ziet kan ik nu redelijk zien hoe deze goederentrein zal gaan rijden.
Regel 1
Regel 2
Regel 3
Regel 4
Regel 5
Etc
Etc

trein vertrekt uit station Unterbergen vanaf spoor 1a t/m 6a (weet niet welke)
hij gaat naar station Waldbron spoor 3 (specifiek spoor 3)
daarna naar station Feldberg spoor 2 (specifiek spoor 2)
komt terug via station Waldbron spoor 2
Gaat van Waldbron naar Unterbergen (maakt niet uit welk spoor 1b – 6b)

Dit voorbeeld is natuurlijk simpel en wordt ingewikkelder als je meer treinen laat rijden en als
je dan ook nog veel mogelijke eigen beslissingen (invloeden van andere treinen, standen van
wissels of bezet zijn van baanvakken) inbouwt dan wordt het nog veel ingewikkelder.
Gelukkig zoeken we het niet moeilijk in het begin want we willen beginnen met rijden en de
moeilijke dingen komen vanzelf maar dan weet je hoe de ZFA werkt en heb je ervaring om
het probleem op te lossen!
Om te beginnen is mijn advies maak enkele van deze schema’s, vooral in het begin, dan heb
je een leidraad van wat je wilt bereiken. Je kunt dan ook elke keer toetsen of het werkt zoals
je dat wilt. Gebruik regelmatig de simulator. Werkt het niet dan zal je weer aan de bak moeten
en de ZFA moeten aanpassen.
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Het project “ZFAdemo”
De naam van mijn (fictieve) baan heb ik maar gemak halve “ZFAdemo” genoemd. Het sporen
plan is gereed en ik heb er voor gezorgd dat de RMK’s en alle andere elektronica werkt en de
locomotieven digitaal kunnen worden bestuurd via WDP. Werken de wissels ook? De overige
“apparatuur” langs de baan zoals seinen en loknummers zijn allemaal in dit sporenplan
verwerkt. Het doel is om 2-3 (4) treinen automatische te laten rijden van uit een
schaduwstation naar het station Beginpunt en dan weer terug naar het schaduw station. We
doen geen moeilijke dingen. Ik wil alleen in dit document aangeven hoe sommige dingen
binnen de ZFA werken hoe enkele voorwaarden kunnen worden gebruikt. De naam van mijn
project is ZFAdemo.

Ik heb gekozen voor een simpele ovaal met aan de bovenkant het schaduwstation en aan de
onderzijde is het station met uithaalspoor. In het onderstaande figuur heb ik de baan voorzien
van spoornummers (denk aan sprongmarkers) aanduidingen voor wissels en seinen. Ik heb
twee tellers en 3 virtuele schakelaars aangebracht. Ik weet niet of ik ze gebruik maar dan heb
ik ze vast in het sporenplan zitten. De bezetmelders zijn ook aangebracht. Zie bijlage 2
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Rijwegen
We gaan naar de ZFA toe groeien en daarvoor hebben we rijwegen nodig. Dit zijn belangrijke
bouwstenen binnen de ZFA. Zoals al eerder is vermeld ga ik er van uit dat je weet hoe je
rijwegen maak. De volgende rijwegen heb ik gemaakt in het project ZFAdemo.

En natuurlijk hebben we ze gecontroleerd op fouten. Klik op het rode uitroepteken.

WinDigipet ProX.3
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Treinritten
Nu we rijwegen hebben kunnen we gaan kijken of we treinritten kunnen gebruiken en nodig
hebben. Ik maak er nu 6 om te laten zien wat ze doen en hoe ze te gebruiken. Als ik er later
meer nodig heb kan ik ze altijd nog aanmaken. Ook hier ga ik er vanuit dat je het maken van
treinritten beheerst.

Zoals je kunt zien heb ik 6 treinritten gemaakt. Ik heb aangegeven in de ZF tekst van waar
naar waar ze lopen. In de bovenste afbeelding kun je zien dat treinrit 2 uit 2 rijwegen is
samengesteld. De treinrit gaat van S6 (sein6) spoor 4 naar S11 ingang station Begin.
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Systeem instellingen
Voordat we met de ZFA kunnen gaan beginnen moeten we in de systeeminstellingen de ZFA
activeren. Dat doen we als volgt:
Klik op het icoontje van het systeem (keyboard met vinger):






Daarna opent zich een scherm van de systeeminstellingen.
A) Kies daarna onderin het schermpje Programma-instellingen
B) Druk daarna op Zugfahrten ( treinritten) boven in het scherm
Zet een vinkje bij (C) gebruik Zugfahrten (treinritten)

sla de wijziging op
Als je dat vinkje (C) hebt aangezet dan zullen er in de iconenbalk (D) twee nieuwe iconen
verschijnen. Deze iconen zul je vanaf nu regel matig gaan gebruiken. De linker icoon is om de
ZFA editor te openen en de rechter icoon is om met de ZFA te gaan rijden.
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F1 toets een handig hulpmiddel
Als je dat heb gedaan druk dan eens op de F1 toets en wat zie je een hele omschrijving van
alle functies inclusief een omschrijving van de getallen 100 en op 300. Ook het handboek kan
je er nog eens op na slaan onder hoofdstuk 4.12

Met name de blauwe teksten als je daar op klik dan geeft dat veel achtergrondinformatie en
daar waar nodig verwijst de computer je door naar de juiste hoofdstukken in het handboek.
Sluit het hulp scherm af.
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De ZFA editor
De ZFA maken we in de ZFA editor die we kunnen activeren door op de icoon te klikken.

Als dat met succes is gedaan dan zie je een heel leeg ZFA blad voor je

Dit is het blad wat je in de komende jaren het meest zult gaan gebruiken. Ik ga nu niet alle
dingen op het blad verklaren en uitleggen.( lees ook het boek Paragraaf 13 en gebruik F1
Aan de rechter boven kant zie je 4 Tabbladen:

Voorwaarden
Vervolgritten
Matrix
Opties

Daaronder zie je ook velden met voorwaarden en ook die zullen we gaan gebruiken en
uitleggen. Het zal duidelijk zijn dat er vele mogelijkheden zijn en regelmatig moet je afvragen
welke mogelijkheid is voor deze oplossing de gunstigste.
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Eerst plannen dan werken
Als eerste wil ik de BR01 van S6 (spoor4 Sbhf Eind) naar spoor 1 van Bhf Begin laten rijden
hij moet dan stoppen bij S2. Vervolgens moet hij via S3, S4 S5 weer naar S6 terugkeren.

Aan de slag
We gaan de eerste regil in de ZFA editor eens vullen met een treinrit.
Klik met je middelste-muisknop* op het treinnummerveld bij S6
Klik daarna met je middelste-muisknop op het treinnummerveld bij S11.
Je krijgt dan een klein schermpje te zien.
De rijweg komt daar automatisch in te staan

* omdat het een treinrit is gebruik je de middelste-muisknop als het een rijweg zou zijn
geweest dan gebruik je de rechter-muisknop!
Klik nu op Kopieren voor Editor. Je krijgt dan het volgende beeld.
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Een aantal dingen vallen nu meteen op:
A
B
C
D
E

De treinrit komt automatisch in de ZFA editor op de bovenste regel
De treinrit wordt zichtbaar in het scherm
er verschijnt een rood en een groen vlak
Er komt een groen vlakje bij Zugfahr / Fahrstasse
Het klokje blijft rood (zie handboek 13.2 voor uitleg en mogelijkheden)

Deze twee indicatoren zijn belangrijke aanduidingen om snel te zien wat je gedaan hebt en
hoe die regel moet worden gelezen.
Het vakje K staat standaard ingesteld op werken met “automatiek met vraagcontacten”.
Het groene vlakje geeft aan dat ik een treinrit heb ingebracht, als ik een rijweg zou hebben
gebruikt is het vlakje geel. Bij groen weet je dus dat er meer rijwegen betrokken zijn bij deze
regel.
Bij abfahrt staat 00:00 In de “automatiek met vraagcontacten” wordt geen tijd gebruikt
vandaar dat het rood staat. Het driehoekje er naast gaat naar: dienstregeling bedrijf,
wachttijden en herhalingen zodra je die gaat gebruiken zal het rode klokje wijzigen.

Klik op sluiten en het schermpje gaat weg
WinDigipet ProX.3
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Zover zo goed en we zijn aardig op weg een en ander te begrijpen (hoop ik) maar we zijn er
nog niet want we hadden het plan om de trein naar S2 te laten rijden. Dat kan ook weer op
verschillende manieren ik laat er een zien. We moeten nu nog opgeven dat we van S11 naar
S2 willen rijden.
Klik nu eerst regel twee aan met de muis zodat die zwart is ( als je dat niet doet wordt de 1st
regel automatisch overschreven)

Daar we dit stukje als rijweg hebben klikken we met:
Rechter-muisknop op treinnummerveld bij S11 (start contact v.d. rijweg) en daarna
Rechter-muisknop op het trein nummerveld bij S2 .
De rijweg zal geel gaan knipperen. Je krijgt dan ook weer een schermpje maar nu met de tekst
“Start/Ziel Auswahl” klik ook hier weer op kopieren voor editor en de rijweg zal verschijnen
in de ZFA editor op regel 2. We zien gelijk het gele vlakje!
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bladzijde 17 van 29

Bob Vermeulen

We brengen nu op dezelfde manier zoals hier boven omschreven de treinrit van S2 naar S5 in.
(middelste-muis) en als we dat gedaan hebben blijven we op regel 3 staan. We brengen de
rijwegen S5 naar S6, S5 naar S7, S5 naar S8 en S5 naar S9 in.
Blijf op de derde regel staan!
Klik op het tabje Folgefarhrten (rechts boven in). Nu zal een grijs / blauw schermpje openen.
Klik nu:
Rechter-muisknop op treinnummerveld bij S5 (start contact v.d. rijweg) en daarna
Rechter-muisknop op het trein nummerveld bij S6 .
De rijweg zal geel gaan knipperen. Je krijgt dan ook weer een schermpje met de tekst
“Start/Ziel Auswahl” klik ook hier weer op kopieren voor editor en de rijweg zal verschijnen
op de bovenste regel van de kleurde lijnen. We zien gelijk het gele vlakje!
Herhaal dat voor de overige 3 sporen

Wat gebeurd er nu: de trein vertrekt zal naar S11 gaan en vervolgens naar S2 daar zal hij
direct doorrijden naar S5 alwaar hij de keuze heeft om naar S6, S7, S8 of S9 te gaan. Dat
laatste is natuurlijk afhankelijk of het spoor niet bezet is. Daar wij er nu treinen hebben staan
zal hij dus kiezen om naar S6 te gaan.
In plaats van rijwegen kan je hier ook treinritten invoeren het verschil is weer een greon of
geel vlakje.
Onze eerste opdracht zal nu werken en de trein zal eeuwig rondjes rijden.
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Opslaan van de ZFA editor
Nu we wat in de ZFA editor hebben is het verstandig deze een keer op te slaan. Klik op de
icoon floppy en een klein scherm verschijnt. Omdat we de ZFA nog nooit hebben opgeslagen
dient er een naam ingegeven te worden in dit geval ZFAdemo en klik op oke. Direct verschijn
nu boven in het ZFA scherm de naam van het project.

Nu het opgeslagen is kunnen we het afsluiten en de eerste proefrit maken, dat kan in de
symulator of live op de baan. Voor het starten van de ZFA is dat geen verschil.

Starten van de ZFA
We klikken op het icoontje met het klokje

Dan verschijnt een schermpje met daarin de naam van je project. (Je kunt je project hier
overigens ook weer wissen) klik 1x op je project naam en klik vervolgens op OK.

WinDigipet ProX.3

bladzijde 19 van 29

Bob Vermeulen

Dan verschijn een schermpje met enkele mogelijkheden om de ZFA op bepaalde tijden te
schakelen. Ik heb hem altijd op de bovenste aan gevinkt. Lees in het boek over de andere
mogelijkheden of toets F1 (waar zeer veel informatie staat beschreven over dit onderwerp)

Daar we in dit project een ZFA met vraagcontacten hebben is de start tijd niet van belang.
Druk op Ok en de ZFA komt met weer een nieuw schermpje maar nu zien we dan uiteindelijk
de echte start knop. Druk ook nu op F1 en lees de informatie over wat je nu ziet zoals de 1 en
de 200!

Druk op de rode knop en de ZFA zal gaan beginnen.

Zodra de eerste trein gaat rijden komt ook de Zugfahrt Ablauf-Inspector. Daar kan je zien
welke commando’s de trein heeft en wat hij zou moeten gaan doen.
WinDigipet ProX.3
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De trein zal nu rondjes blijven rijden tot je de ZFA weer stopt (klik op groene knop). Hij
maakt dan wel de regel waar hij mee bezig is in de ZFA af! Als je helemaal wilt sluiten dan
klik je op het kruisje in de rechter boven hoek. De tijd blijft in het geheugen bewaard en zal
de volgende keer weer terug komen (maar heeft geen functie). Als dit allemaal heeft gewerkt
en je begrijpt het principe dan kan ik je nu feliciteren daar je de trein nu in een ZFA met
vraagcontacten hebt laten functioneren. Het is nu niet meer dan langzaam gaan uitbreiden en
goed blijven testen.

2e plan voor de ZFA
We willen nu ook de E10 laten rijden vanuit het schaduw station (spoor 3). Deze mag echter
alleen vertrekken als de teller T1 op 2 staat. De trein op spoor4 mag alleen vertrekken als de
teller op 1 staat. De teller wordt geschakeld als een trein zijn eind doel heeft bereikt in het
schaduw station.
Open de ZFA editor
Breng de treinrit S7 naar S11 in dat doen we als volgt:
Linker-muis 1x op lijn2 zodat hij zwart wordt.
Rechter-muis en kies “Leerzeille(n) einfuge

Er is nu een nieuwe regel tussen gevoegd
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Breng nu de treinrit S7 naar S11 in de ZFA editor (zoals reeds eerder gedaan).

Als je het nu zou testen in de simulator dan zal je zien dat de E10 vrolijk mee zal rijden zodra
de BR01 S11 is gepasseerd. De E10 zal starten door regel 2 en zal daarna ook gebruik maken
van de regels 3 en 4. De ZFA leest namelijk altijd van boven naar beneden en daar kan je leuk
gebruik van maken. Bij S5 aangekomen zal hij naar de Fofgefahrten kijken en de trein rijd
verder naar een van de sporen in het schaduwstation.
Als je in de simulator test dan zal je verwonderd zijn over het feit dat de E 10 en BR01 niet
hun eigen sporen gebruiken in het schaduw station. Dat is geen toeval want we hebben het
vinkje in de Folgefahrten op squentiell staan daardoor zal dit deel van de ZFA altijd een vaste
volgorde van sporen aanhouden zoals in het rijtje staat van boven naar beneden.

Daardoor zal de ZFA eerst proberen een trein naar 011>023 te sturen en dan pas naar
011>020.
Als je het vinkje op Toevallig zet dan gaat hij de sporen door elkaar aanwijzen aan binnen
komende treinen. Daardoor kan je een treinloop maken die niet voorspelbaar is.
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Nu gaan de teller gebruiken dat doen we in combinatie met de seinhuiswachter. Ik heb reeds
in een ander verhaal de teller uit de doeken gedaan dus raadpleeg dat artikel voor de werking
van de teller en hoe het te benutten.
We beginnen met de teller op 1 te zetten, als een trein bij S10 komt dan zetten we de teller +1
en als T1 = 3 dan zetten we hem terug naar 1.

De teller gaan we nu plaatsen in de ZFA van regel 1 en 2

Elk spoor heeft dus zijn eigen nummer. Voor spoor 4 geld teller =1, spoor 3 teller moet 2 zijn
etc. etc. Hierdoor zal een trein alleen maar uit het schaduw station kunnen vertrekken als de
teller op het juiste nummer staat. We wachten met het vertrek ook tot de vorige trein het
Schaduwstation weer binnen rijd. Daar gebruiken we dan virtueel contact 500 voor.
Deze heb ik geplaatst in de ZFA als voorwaarde. Dat doen we dan ook op regel 2 (S7 naar
S11)
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In de seinhuiswachter heb ik dan ook ingebouwd dat een lok vertrekt als een andere lok het
schaduw station binnen rijd. Deze lok zet dan even schakelaar 500 op groen.

Als we nu de baan testen, in de simulator, zien we dat er geen trein gaat rijden vanuit het
schaduwstation ondanks het feit dat we de ZFA gestart hebben.

Als we nu de virtuele schakelaar 500 op even groen klikken (weer gelijk op rood zetten!) dan
zal er wel een trein gaan rijden en dat klopt ook want we hadden in de voorwaarde van vertrek
gezegd dat schakelaar 500 op groen moest staan.
Nu we geconstateerd hebben dat het werkt gaan we de sporen 2 en 1 ook toe voegen aan de
ZFA. Ik denk dat je dat nu zelf kunt.
Denk er ook aan om de seinhuiswachter aan te passen en de juiste teller standen in te voeren!
Als je toch bezig bent geeft dan de virtuele schakelaar ook de naam “vertrek1-4”. Dan is het
duidelijk wat we gedaan hebben.
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De ZFA editor ziet er dan als volgt uit:

Je ziet dat je met niet eens zoveel regels al heel wat kunt automatiseren en als je het weet er
ook niet echt veel hoogstandjes hebben plaats gevonden. Tevens hebben we nog lang niet alle
mogelijkheden benut.
Wat wel irritant is, is dat je schakelaar 500 even op groen moet zetten nauw dat kunnen we
ook eenvoudig omzeilen door een extra regel in de ZFA editor en een extra pagina in de
seinhuiswachter. We gaan daarvoor virtueelschakelaar 501 gebruiken.
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Conclusie
Doel van dit artikel is om een beginnende WindigiPetter de eerste beginselen van het rijden
met ZFA (Zugfahrten-Automatik) bij te brengen. Daarom heb ik dit project ook zo
kleinschalig als mogelijk gehouden maar zo uitgebreid mogelijk beschreven. Ik heb getracht
het verhaal logische te benaderen en zoveel mogelijk screenshots te maken en deze in de tekst
te plaatsen zodat je echt van A naar B en C geleid wordt.
Dit project kunnen we nu uitbreiden met van alles en nog wat, ik denk dat het echter niet de
bedoeling is van mijn verhaal om een complete modelbaan uit te leggen. Vaak is er op het
forum de vraag en hoe beginnen we dan en hoe kan een trein dan in de ZFA rijden. Dat
antwoord vind je in dit verhaal. Als je dat begrijpt, en dat hoop ik, dan is het vanaf nu aan je
eigen inzicht en creativiteit om de andere leuke dingen er bij te bouwen maar de leidraad voor
de start heb ik je hopelijk gegeven.

Bob Vermeulen
20 februari 2009
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Bijlage 1
De Baan
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Bijlage 2
RMK contacten
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