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Begreber

• Makro
• En samling af handlinger, der kan fyres af for et Lokomotiv  - alle lokomotiver  - eller for 

et Tog

• Lokomotiv

• Tog

• Alle lokomotiver



Begreber – Profil og Makro
• Profil

• Hvordan et givet lokomotiv opfører sig et bestemt sted:

• Makro – en samling af kommandoer der kan fyres af – uafhængit af placering

• En makro kan kaldes fra en Profil ....

• En makro tilknyttes et lokomotiv eller et tog



Eksempler på Makro’er – hvad kan de bruges til?

• Tænde og slukke lyset på tilkoblede vogne

• Fyre en sekvens af lyde af når et lokomtiv starter
• Banegårdsmeddelelse

• En hane galer

• Motoren starter

• Lyset tænder i vognene

• Der blæses i fløjten

• .. Og tilsvarende når et lokomotiv kører ind på perronen



Eksempel på Makro – tænd/sluk lys i 
tilkoblede vogne.
• Opret 2 makroer

• Én der kan tænde lyset i vognene – med lidt forsinkelse mellem hver vogn

• Tilsvarende skal lyset kunne slukkes

• Makroerne skal kunne kaldes fra lokomotivkontrollen -------------------------->

• Makroerne skal kunne kaldes fra profil-editoren -> 



Nye Symboler
• Klik her →

Vælg et ledig symbol ---------------------------→

Vælg så et symbol at kopiere fra

og rediger så symbolet –

eksempelvis 17 til 18

Det kan være 
nødvendigt at 

oprette nye 
symboler – for 
hvert trin i en 
makro kobles 
til et symbol –

så alle 
lokomotiver 
eller vogne 
med dette 

symbol 
aktiveres



Indbyg ESU digitale-lysstænger 



Oprangering af tog 1 tog = Lokomotiv + 1 eller flere vogne

På et lokomotiv er indgår i et tog er der en lille knap 
der giver adgang til de tilkoblede vogne.

Ved klip på WDP-knappen får vi adgang til at 
programmere vognen.



Programmér lysstænger
Vølg en passende skabelon – i dette tilfælde en 
ESU – Innenbeleuchtung.

Konfigurer herefter CV-værdierne – adresse samt 
diverse effekter.



Redigér vognen i materieldatabasen
Vi redigerer nu vogn 165 – og benytter 2 af de nye 
symboler vi oprettede tidligere



Opret en makro

1 - Vælg 
dettte 

menupunkt

2 - Navngiv 
makroen – og vælg 

et tog eller 
lokomotiv

3 -Opret 1 eller 
flere makro 

trin

4 -Vælg symbolet 
for vogn 165
‘træk’ det til 
Funktion ON

5 - Angiv 
forsinkelse i 

sekunder



Nye knapper til lokomotivet..

Der oprettes 2 nye 
knapper – der kalder 
de 2 nye makroer –

tænd og sluk lys i 
vogne

Der er 3 typer af 
funktioner



Kald makro - fra Profil-editor – og direkte
Makro funktionerne kan kaldes på 
lige fod med de andre funktioner i 

profileditoren.
I eksemplet tændes lyset i 

vognene – med lidt forsinkelse 
mellem hver – der går nogle 
sekunder – og så kører toget

Makro funktionerne kan kaldes 
direkte ved tryk på denne

Eller ved tryk på én af disse 
knapper
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Demo film….

https://youtu.be/B8z8jt6l3RM


Tak for opmærksomheden 

Mere info – se WDP - 2015 brugermanual – kapitel 8.14

Youtube – WDP 2015 – del 3

Jens Krogsgaard – maj 2016
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