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16. DE PARADEBAAN.
21.1 Het ontwerp.

Afbeelding 16.1. De zichtbare bovenbaan versie 1.
Nadat ik de mal in de vuilnisbak had gegooid ben ik wederom met Wintrack aan het werk
geweest voor de paradebaan. Ook hierbij heb ik niet geschroomd mijn ontwerpen door het
forum te laten bekijken. Volgens mij heb ik genoeg rijmogelijkheden op de zichtbare
paradebaan en genoeg opstelmogelijkheden op het onzichtbare schaduwstation.
Ik heb beide plannen nog maar eens ter inzage aangeboden bij mijn spoorvrienden.
Kijken wat voor commentaar ik krijg.
Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder en we zijn nog steeds niet tevreden met de
baan. Als ik met een denkbeeldige trein over het traject rijdt klopt er nog steeds iets niet en
dat vinden de forumgenoten ook.
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Hier weer een wijziging. Hier is nog een spoor bijgekomen naar het schaduwstation.
Dit geeft weer meer mogelijkheden. Dus de tweesporige spiraal komt nu toch goed van pas.

Afbeelding 16.2. De paradebaan versie 2.
Ik heb mijn spooridee ook nog even aan een ander spoorliefhebber gegeven.
Eens kijken wat hij er van vind. Het commentaar kwam al snel. Ik had namelijk aangegeven
dat ik vanaf spoor 6 (het doodlopende spoor bij het station) een pendeldienst wilde laten
lopen maar wat ik ook deed, het treintje komt nooit meer op spoor 6.
Dus spoor 6 moest veranderen. Ook werd mij verteld dat de draaischijf een beetje een
nutteloze functie had. Dit had ik nog niet opgemerkt en na mijn vraag, waarom dat zo was
kreeg ik als antwoord dat het spoor naar de schijf minimaal een kolenopslag, watervul en
ontslakkingsput moest hebben evenals een ketelpijpen schoonmaak installatie en een
bezandingsinstallatie.
Ook was er geen plaats voor een dieselolie vulstation. Nou hier kon ik het mee doen.
Weer aan de ontwerptafel en het ontwerp veranderde zoals op de volgende bladzijde te zien
is. Ook kwam ik er zelf achter dat de spiraal die alleen maar naar beneden gaande sporen
heeft in de weg zit van de opstelsporen bij de draaischijf. De spiraal moet namelijk wel de
ruimte hebben om te zakken en daar is nu geen ruimte voor.
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Afbeelding 16.3. De paradebaan versie 3.
In bovenstaande afbeelding zijn de wijzigingen goed te zien. Ik heb in plaats van spoor 6
twee sporen aangelegd waarbij alle noodzakelijke attributen geplaatst kunnen worden langs
de twee nieuwe rails. Ik heb tevens de naar beneden gaande sporen verlengd zodat deze
geleidelijker kunnen verdwijnen onder de baan (oranje/paars) Dit moet goed gaan.

Afbeelding 16.4. De paradebaan versie 4.
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Verdwijnen de beide rails eenmaal onder het “maaiveld” dan kan de spiraal mooi
aangesloten worden.

Afbeelding 16.5. De parade baan versie 7.
Inmiddels is de hoofdbaan al zo vaak gewijzigd dat ik een klein aantal voorbeelden laat zien.
Deze wijziging kwam tot stand omdat ik ineens doorzag dat het betriebswerk zoals het
officieel heet de verkeerde kant op gesitueerd was. Immers ik kon de ingangen van de
loodsen niet zien. Ook is het hoofdstation iets veranderd. Iemand wees mij op het feit dat ik
in bijzondere gevallen ook nog bij de veraf gelegen rails moest kunnen. Dus moest er ook
nog een aantal toegangen bedacht worden van onderaf.

Afbeelding 16.6. De hoofdbaan versie 15.
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De als versie 15 afgebeelde baan moet het dan worden. Het blauwe gedeelte is dan het
uiteindelijke betriebswerk zoals gepland. Het moet nog wel allemaal gebouwd worden maar
daarover later meer.

23.1.1 Hoofdbaan gedeeltelijk wijzigen.
Zoals ik al eerder zei, was ik kort lid bij een lokale modelspoorwegclub. Helaas werken de 10
mensen inclusief mijzelf daar aan een N-baan. Ik kan wel zeggen dat hij heel mooi is.
De baan zal geen prijzen winnen wat grootte betreft maar goed. De ruimte is nogal beperkt
en moeten de meesten op de gang werken. De voorzitter is zoekende naar een grotere
ruimte, dus dat wordt nog even afwachten. De voorzitter van de club ken ik goed en heb hem
gevraagd eens naar mijn baan te kijken. Ik wilde ook eindelijk zijn baan wel eens zien en
omdat ik toch nog een lok wilde laten ombouwen door hem, want daar heeft hij meer
ervaring in dan ik, ging ik op een avond naar zijn huis. Hij heeft ongeveer zo’n 6 x 5 meter
aan oppervlakte en spoor en dan op dubbele hoogte en ik viel van verbazing van mijn stoel.
Er staan ongeveer 40 locomotieven op de baan, dus ik heb nog even werk. Het werkt enorm
mooi en op tijd. Er kunnen ongeveer 15 treinen tegelijk rijden en als de eerste vertrekt is hij
over 1 uur en 10 minuten weer thuis.
Nadat we een kopje koffie hadden gedronken liet ik hem mijn baanplan zien. Op het eerste
gezicht vond hij het mooi maar toen hij er wat langer naar keek zag hij nogal wat zaken die
niet klopten. Jammer dat mensen van het forum hier nooit een opmerking over gaven.
De hoofdbaan had nog een aantal kortsluitingen vanwege het inbouwen van vele Engelse
kruiswissels. Daardoor konden meerdere treinen tegen elkaar in rijden en ja dat gaat niet
goed natuurlijk. De Engelse kruiswissels moesten vervangen worden door enkelvoudige
kruisingen. Ook twee wissels moesten verdwijnen. Hier dan nog even de oude afbeelding
van de hoofdbaan.

Afbeelding 16.7 De fout geplaatste wissels.
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Afbeelding 16.8 De nieuwe uitvoering van de hoofdbaan.
Wat ik ook gewijzigd heb is het zogenaamde “betriebswerk”. Ik had van de firma Faller een
lokloods gekocht met een 7° verdeling. Ook hiervan, zei mijn spoorvriend, dat deze loods
nogal wat ruimte in beslag nam. Ik heb daarop mijn leverancier gevraagd de Faller
bouwdoos om te ruilen voor een van Vollmer. Deze heeft een 15° indeling en dat scheelde
heel veel ruimte die ik nu kon benutten voor het betriebswerk zelf. De spoorwegen er naar
toe zijn wat ruimer opgezet, zodat ik meer gebouwen kwijt kan.
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17. BOUW PARADEBAAN.
17.1 Het ontwerp bouwen in hout.
Voor dat je gaat bouwen (tenminste, dat vind ik) moeten er weer wat tekeningen
gefabriceerd worden om het ook te laten lukken. Ik wil de paradebaan kunnen stellen
wanneer dat nodig is tijdens de bouw. Dat hoeft natuurlijk niet meer als alles gereed is maar
om te beginnen moet hij vlak en waterpas staan.

Afbeelding 17.1 Tekening opbouw paradebaan.
Om het geheel stelbaar te maken heb ik een constructie gemaakt die met behulp van
draadstangen op hoogte gesteld kan worden. Staat alles goed dan kan je hem waterpas
stellen. Hieronder een paar foto’s om de tekening te verduidelijken.

Afbeelding 17.2 Opbouw paradebaan.
Op deze foto kun je zien hoe de tekening in werkelijkheid is geworden. Op de volgende foto’s
zie je hoe het een en ander is opgebouwd.
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Afbeelding 17.3 Opbouw paradebaan.

Afbeelding 17.4 Opbouw paradebaan, bovenaanzicht.
De afzonderlijke delen van ongeveer een meter worden met drie M8 bouten en moeren
samengevoegd.
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Afbeelding 17.5 Opbouw paradebaan, bovenaanzicht.

Afbeelding 17.6 Opbouw paradebaan, bovenaanzicht.
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Op deze afbeelding kun je goed de gaten (nog even zonder bouten en moeren) zien,
onderop de foto, waarmee ik de delen samenvoeg.

Afbeelding 17.7 Opbouw paradebaan, bovenaanzicht, achterzijde.
Dit is dan de achterzijde van de paradebaan. Je ziet ook dat ik het schaduwstation heb
afgedekt om teveel stof op de baan tijdens het bouwen te voorkomen. De meest rechtse rail
is van de bergbaan en de andere twee lopen naar de spiraal. Onder de bergbaan (zie
donkere bruggedeelte) komt nog een riviertje. Dit moet ik ook nog uitzagen onder de andere
rails waar de 103 staat. De bouw gaat gestaag, alleen de buitentemperatuur gooit af en toe
wat roet in het eten. Het is de laatste dag van juli 2008 en het is ongeveer 32° en dat is niet
fijn om te bouwen. Ik ben nu met de laatste bocht bezig voordat het laatste rechte stuk naar
de spiraal aan de beurt komt. Dan ben ik weer toe aan het vastmaken (solderen) van de
bezetmelders. Moet daarvoor eerst nog wel een paar printen in elkaar zetten en wederom
solderen. Inmiddels zijn we weer een weekje verder en ondanks de warmte van de
afgelopen dagen is het mij toch gelukt om verder te gaan met bouwen aan de paradebaan.
Ik was aan de tweede bocht begonnen maar jammerlijk was het ontwerp helemaal fout.
Ik bespaar jullie de details want daar schiet niemand wat mee op. Ik ben bijna rond zogezegd
en hier zijn een paar foto’s die een aardige indruk geven van de vorderingen.
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Afbeelding 17.8 Opbouw tweede bocht(en).

Afbeelding 17.9 Bevestiging met wederom draadeinden.
Zoals je kunt zien is het gebruikte materiaal MDF, 6 mm versterkt met ribben aan beide
zijden. Het geheel is zoals ik vaak doe ondersteund met M6 draadeinden. Ik had er nogal
wat over van de spiraal en zo komen ze goed uit, denk ik zo. Zonde om de draadeinden weg
te gooien. Als de laatste delen gelijmd zijn moet ik het geheel nog even (het MDF) in de
grondverf zetten om uitzetting en krimp te voorkomen. Normaal wordt het hoogteverschil
eenzijdig uitgevoerd. Ik heb hier gekozen dit hoogteverschil aan twee kanten uit te voeren.
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De ene baan gaat daarom 4,5 cm naar boven en de andere baan 4,5 cm naar onder.
Uiteindelijk heb ik dan een verschil van 9 cm. De totale lengte van deze uitvoering komt
daarom op 2 x 1,5 meter.

Afbeelding 17.10 Opbouw tweede bocht(en).
Zo, we zijn weer een paar weken verder en zitten nu in eind augustus. Hier en daar moest ik
de baan weer even aanpassen omdat de stijging van een gedeelte mij niet beviel. Ook zat ik
met het probleem dat de tunnelingangen niet pasten zoals ik de baan had gemaakt. O, ja het
was de bedoeling dat het gedeelte van het bochtstuk wat boven elkaar ligt verdekt wordt
middels een tunnel. Hier de laatste afbeeldingen.
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Afbeelding 17.11 Het laatste stuk van de paradebaan 1.
Hier een mooi overzicht van het laatste gedeelte van de paradebaan. Hier en daar moeten
nog de spoorverbindingen worden gemaakt.

Afbeelding 17.12 Het laatste stuk van de paradebaan 2.
Hier zijn de kruisende delen mooi te zien met een totaal van 9 cm hoogteverschil.
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Hier nog een afbeelding van het viaductgedeelte van de beide banen. Eindelijk komt er een
beetje schot in de bouw. Alles duurt toch langer dan gedacht maar dat verhoogd de
bouwpret alleen maar.

Afbeelding 17.13 Het laatste stuk van de paradebaan 3.
Ook is te zien dat ik met tuindraad 0,5 mm bovenleiding heb gemaakt op de onderste baan.
De staanders bestaan uit draadeinden van 6mm die ik door middel van een boortje
doorboord heb..

Afbeelding 17.14 De aansluiting van de kleine spiraal 1.
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Daarin zitten dan lasdraden van 1 mm en aan die lasdraden zit dan de rijdraad gesoldeerd.
Ik hoef alleen nog twee stukjes rails te leggen, o.a. naar de spiraal.
Nu zit ik nog wel met heel veel losse bezetmelderdraden die nog moeten worden voorzien
van de labels zodat ik de juiste draden op de juiste print kan aansluiten. Ook het deel van de
kleine spiraal naar de paradebaan is geplaatst. Het was even puzzelen maar ook dit deel is
nu gereed. Hieronder een paar afbeeldingen.

Afbeelding 17.15 De aansluiting van de kleine spiraal 2.

Afbeelding 17.16 De aansluiting van de kleine spiraal 3.
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Zonder het eigenlijk in de gaten te hebben, heb ik wel mijn best gedaan om het
spiraalgedeelte zo mooi mogelijk te maken. Zinloos eigenlijk want straks zie je er niets meer
van. Ik ben wel heel erg blij dat het stijgingspercentage binnen de perken gebleven is.
Nergens ga ik de 3% te boven en dat is toch meegenomen.
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18. DIGITALE BESTURING.
18.1 De digitale techniek achter de spoorbaan.
De basis van een digitale baan is in mijn geval het Twin-center van Fleischmann.
Dit is de opvolger van het oude Fleischmann FMZ systeem.

Afbeelding 18.1. Het Twin-center.
Het Twin-center bevat de nodige elektronica om de treinbaan te digitaliseren.
Op het Twin-center zitten twee rode draaiknoppen waarmee je de treinen kan laten rijden.
Boven de knoppen zitten vier functietoetsen waarmee je diverse functies op de decoder kunt
activeren zoals licht, sound, rookgenerator enz.. Naast deze functieknoppen zit een klein
rood druktoetsje waarmee je een lokadres kunt oproepen (loc-toets).
Elke omgebouwde lok heeft zijn eigen unieke adres (zoals ons thuisadres). Kies ik een
dergelijk adres, bijvoorbeeld “loc 1” dan wordt loc met adres 1 aangestuurd en kan ik hem
met de linker rode knop laten rijden. Dit zelfde kan ik doen met de rechter rode knop.
Hierop kies ik bijvoorbeeld “loc 2” en loc met het adres 2 wordt aangesproken. Verdraai ik de
rechter rode knop gaat loc 2 rijden. Door nu wederom op één van de loc-toetsen links of
rechts te drukken kan ik andere loc-adressen kiezen. Door dan weer aan de rode draaiknop
te draaien gaat ook deze lok rijden en dit kan ik 999 keer doen.
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18.2 Met de PC/Laptop.
Omdat de inzet van meerdere treinen tegelijk in goede banen te leiden kun je een PC of een
laptop inzetten. Het handmatig bedienen van meerdere treinen met de centrale alleen, is
nagenoeg onmogelijk. Zoals eerder aangegeven sluit je het Twin-center op de PC aan en
met een speciaal software programma voor de PC, Win-Digipet, Railware of Koploper of iets
dergelijks, kun je dan via het beeldscherm meerdere loc tegelijkertijd kiezen en daarmee ook
rijden. Op de volgende afbeelding zijn op dit moment drie loc’s gekozen.

Afbeelding 18.2. De PC met drie lokregelaars.
Deze locafbeeldingen kunnen ook kleiner gemaakt worden zoals boven in het scherm.
Daar zie je een kleine afbeelding van jouw ingestelde loc’s met kleine schuifregelaars kun je
dan de loc’s bedienen. In dit geval hoe groter het scherm des te meer treinen passen er op.
Maar als je met meer treinen wilt gaan rijden dan het aantal 10 wordt het toch wel moeilijk
om alles in de gaten te houden. De pictogrammen passen dan niet meer op het scherm van
mijn laptop en moet je dus ook daarin weer keuzes maken.
Op het center zit een display waarin je de gekozen loc’s kunt waarnemen. In het midden van
het center zitten nog een aantal knoppen. Deze zijn bedoeld voor het bedienen van de
wissels. Ook elk wissel heeft zijn eigen unieke adres. Dit loopt van 1 t/m 9999.
Elke rode toets is voor wissel afbuigend en de groene toets voor rechtdoor en zo kun je dus
acht wissels bedienen maar ook dit gaat beter met de PC. Op het beeldscherm klik je
gewoon op een wissel en hij klikt om. Op het beeldscherm zijn negen wissels aangebracht.
Op het Twin-center moet nog een voeding worden aangesloten om het geheel en de rails
spanning te geven. Op de rail staat continue een spanning van 18 Volt digitale spanning.
Middels de voedingsdraden naar de rails worden ook de loc en overige digitale adressen
gestuurd in de vorm van een blokgolf. De variatie in de blokgolf bepaald het adres.
Geen blokgolf is gelijk.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis (versie 2)

20

Voorbeeld:
Lok 1 heeft adres 1 dit zou er digitaal zo uit kunnen zien 0001, loc 2 heeft adres 2 en dus
0010, loc 3 heeft adres 3 en dus 0011 enz.. De wisseladressen zien er ongeveer zo uit
Wissel 1 heeft 00001 enz..

19. DECODERS.
Al eerder zijn locdecoders aan de orde geweest maar toch even een toevoeging. Op de
achterzijde van het Twin-center zit ook een programmeeraansluiting waarmee je locs kunnen
worden geprogrammeerd. Op deze aansluiting sluit je een losliggende rail aan, hier plaats je
de loc op en middels het center kun je zo elke loc een uniek adres geven. Op de centrale
zitten nog meer aansluitingen maar die komen verder in het verhaal aan bod.
Hieronder een afbeelding van een locomotief met decoder. Locdecoders zijn standaard op
adres 3 gezet.

Afbeelding 19.1. Loc met decoder.

19.1 Overige decoders.

Afbeelding 19.2. Roco Wisseldecoder.
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21.1.1 Wissel/seindecoders.
Zoals ik al zei kunnen op het Twin-center meerdere zaken worden aangesloten.
Bijvoorbeeld wissel/seindecoders zoals in bovenstaand figuur staat afgebeeld.
Op deze Roco wisseldecoder kunnen acht wissels aangesloten worden. Ook kan deze
decoder gebruikt worden voor het aansluiten van een aantal mechanische seinen.
De overige aansluitingen zijn voor de voedingsspanning en de spanning van de rail.
Dit is nodig daar via de rail de digitale adressen worden toegevoerd aan de decoder.

21.1.2 Schakeldecoders.
Verder heb je nog schakeldecoders die in opzet gelijk zijn aan deze decoder.
De schakeldecoder ziet er als volg uit:

Afbeelding 19.3. Schakeldecoder.
Op deze decoder zitten wederom vier aansluitingen een voedingsspannings aansluiting en
een railspannings aansluiting. Met dit apparaat kun je bijvoorbeeld verlichting op de baan
aan en uit doen. Een fabriek in werking zetten en kermis laten draaien of de perronverlichting
aan doen, noem maar op. Ook deze decoders krijgen eigen digitale adressen toegevoerd.

21.1.3 Lichtseindecoders.
Er zijn ook nog lichtseindecoders waarmee diverse lichtseinen mee kunnen worden bediend
vanaf de PC. Ook deze decoders worden op dezelfde manier aangesloten op het center,
voeding en rails.

Afbeelding 19.4. Seindecoder.
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21.1.4 Bezetmelding decoders.
Het volgende item waar ik mee ga werken, zijn de bezet/terugmeld-melders.

Afbeelding 19.5. Bezetmelder BMD 16SD van Huib Maaskant en Eddy de Boer.

Afbeelding 19.6. Bezetmelder in de baan.
Het digitaal systeem biedt de mogelijkheid om de treinenloop te automatiseren via de
computer. Het computerprogramma moet dan wel kunnen zien of een trein een bepaald punt
heeft bereikt. Het detecteren van treinen wordt “bezetmelding” genoemd.
Bezetmelding werkt met contacten die op vaste plaatsen in de baan zijn gebouwd.
Dit betreffende baanvak (blok) moet minimaal éénzijdig geïsoleerd worden van de rest van
de baan.
De bezetmeldcontacten worden aangesloten op een bezetmelddecoder die de stand van de
contacten doorgeeft aan het digitale systeem. Dat betekent dat het contact “bezet” is zolang
een trein zich bevindt in de baansectie (blok) die op het terugmeldcontact is aangesloten.
Wanneer er geen trein in de sectie staat, is het contact ‘onbezet’. Bezetmelders zijn bij
uitstek geschikt voor het automatisch besturen van de treinenloop met de computer.
Op het moment dat een trein een bezetmelding passeert zie je dat op de PC. De rails kleurt
geel. Op dat traject rijd/staat een trein. Deze bezetmeldingen kunnen mooi samengaan met
een seinenstraat. Staat het sein op onveilig (traject bezet) kan een andere trein deze sectie
niet berijden. Op de PC kunnen vele bezetmelders in een “straat” worden aangesloten.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis (versie 2)

23

Ze worden gewoon doorgekoppeld. Het aantal te gebruiken bezetmeldingen is welhaast
oneindig. Je ziet als alles goed werkt op de PC. De railstraten geel kleuren op het moment
dat daar een trein rijdt. Er worden ongeveer 3 bezetmelders geplaatst in een sectie.
Een blok is ongeveer de lengte van jouw langste trein. Dus heb je een trein met maximaal 4
wagons dan moet het blok minimaal die treinlengte beslaan. Dit geldt zeker wanneer al je
wagonnetjes van licht of andere functies zijn voorzien. Verder zijn er nog meer decoders
maar daar wijd ik verder niet over uit. Dat komt misschien later.
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20. OVERIGE ATTRIBUTEN VOOR DE BAAN.
20.1 Draaischijf.
Zoals ik al memoreerde wilde mijn vrouw graag dat ik een draaischijf monteerde in de baan.
Via Marktplaats kon ik voor een redelijke prijs zo’n elektrisch bedienbare schijf kopen en hij
ziet er ongeveer zo uit zoals hieronder afgebeeld. Voor intimi het is de Fleischmann 6152c.

Afbeelding 20.1. Draaischijf.
Ik ben in het bezit van nogal wat stoomloc’s dus dat kwam goed uit. Mijn schijf zal niet zo
veel uitgangen hebben als op de afbeelding zijn ingebouwd maar ik heb zeker zes tot acht
uitgangen. De locloods moet ik nog kopen maar zoals ik al zei, het geld kan maar één keer
worden uitgegeven. Ook deze schijf kan via een decoder worden bediend. Overigens kan dit
ook met een bijgeleverd standenschakelaartje van Fleischmann.

20.1 Video op de trein.
Wat ook tot de mogelijkheden behoort is om een trein te voorzien van een videocamera.
Tegenwoordig zijn deze gadgets zo klein dat ze makkelijk op een wagen gemonteerd kunnen
worden.

Afbeelding 20.2. Videocamera op de trein.
Dit stelt de treinbedienaar in de mogelijkheid om de trein te volgen op een TV.
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Het geheel kan zelfs draadloos worden bediend en dat is wel leuk natuurlijk. Ik heb nog geen
idee of ik zoiets zal doen maar ik vond het wel het vermelden wel waard.
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21. DE SOFTWAREBESTURING VOOR DE TREIN.
21.1 Win-Digipet.

Afbeelding 21.1. Win-DIGIPET.
Op de afbeelding kun je mooi de aanwezige en gekozen loc’s zien, drie daarvan worden hier
bestuurd en de rest staat boven in het beeld om gekozen te worden. De rode oplichtende
getallen zijn de ingestelde locadressen voor die betreffende loc. Als we naar loc “8” kijken
zien we de draairegelaar, waarmee de snelheid wordt ingesteld. De groene oplichtende
balkjes geven de actuele snelheid weer. Op de regelaar kun je dan ook alle functies
bedienen. De actuele snelheid is overigens de berekende werkelijke snelheid.
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21.1.1 Rails en wissels inbrengen.
Als je het programma opstart moet je eerst het door jou gebruikte systeem kiezen.
In mijn geval is dat dus het “Twin-center”. In de “Gleisbild-editor” kun je de baan inplannen.
Met een hulpmiddeltje kun je rechte rails, bochten, wissels, kruisingen, tunnels e.d. plaatsen.
In “Win-Digipet” zijn de rail- en andere gebruikte symbolen niet op schaal. Je kiest een
symbool en je plaatst het op het scherm totdat je je hele baan hebt ingepland tot en met een
eventuele draaischijf om het maar eens zo te zeggen. Hieronder is een grote voorbeeldbaan
geplaatst. Op de afbeelding (niet mijn baan) kun je nu ook mooi zien welke rijstraten bezet
zijn. Deze zijn “geel” gekleurd.

Afbeelding 21.2 Grote voorbeeldbaan in Win-Digipet.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis (versie 2)

28

21.1.2 Locomotieven inbrengen.
In dit programma zitten talloze mogelijkheden. Ik zal er een paar noemen. Na het maken van
je railplan kun je de locomotieven kiezen en in het programma laden. De volgorde maakt ook
niet zo veel uit. Je kunt ook eerst de locomotieven kiezen voordat je de baan bouwt.
In het programma zitten honderden voorbeeldfoto’s van locomotieven.

Afbeelding 21.3. Inbrengen van locomotieven.
Geeft op welk digitale adres ze hebben en het eventuele bedrijfsnummer en andere
gegevens van de loc. Is een loc niet aanwezig maak je er een foto van en plaats je deze in
de lijst. Als je een loc hebt gekozen zet je deze op de baan en kun je de loc gaan fijnregelen.
Zie volgende afbeelding.

Afbeelding 21.4. Fijnregelen van de loc.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis (versie 2)

29

Het digitale adres van deze loc is “80”, daaronder zie je alle mogelijke fijnafstellingen van
deze loc. Als deze instellingen zijn uitgevoerd kies je de volgende loc enz..

21.1.3 Onderhoudsintervallen.
Wat je eigenlijk ook moet doen, is het inbrengen van de onderhoudstijden.
Bijvoorbeeld elke 40 uur. Is deze tijdsinterval bereikt, zal de trein niet eerder rijden dan dat er
onderhoud is gegeven. In ieder geval krijg je een akoestische en optische melding.
Bij een reset van deze melding rijdt de trein gewoon verder maar als hij dan opeens stopt
vanwege vuile wielen of koolborstels op of iets dergelijks, blokkeert hij de baan en staat in
het ergste geval alles stil. Zoek dan maar eens uit welke trein het is. Nog erger, wat is de
oorzaak, zeker als je vergeten bent dat je ooit een reset had gegeven op een loc.

21.1.4 Routes inplannen.
Verder kun je als alles is geprogrammeerd bijvoorbeeld een van te voren bepaald traject
programmeren inclusief wissels. De betreffende trein zal zolang er geen verandering wordt
aangebracht dit traject volgen op de tijd dat jij dat wilt. Dit gaat alleen op in banen ontworpen
als ovaal, in wat voor vorm dan ook. Met kopstations werkt dit anders maar daarover iets
verder op in het verhaal.
In elk traject kun je dan ook de stoptijden bij stations inbrengen en de wachttijd voor het
perron. Deze tijden kan je virtueel aanmaken. In dit programma kun je instellen hoe lang een
uur duurt in model. Bijvoorbeeld 60 echte minuten kunnen in Win-Digipet ingesteld worden
tot bijvoorbeeld 15 minuten of zo. Een eerste trein zou bijvoorbeeld om 04.00 uur kunnen
beginnen. Duurt de hele rit in model een uur, dus 15 minuten, is het 15 minuten later 04.00
uur enz..
Als een traject is ingebracht bepaalt dit gelijk de stand van de te passeren wissels onderweg
en de stand van de seinen. Dit breng je dan in, in het programma. De stand van de seinen
bepalen dan weer of een volgend ingepland traject (trein) deze weg kan volgen.
Je kunt namelijk meerdere trajecten inbrengen, tot je loc’s en wagonnetjes op zijn.
Elk ingebracht traject moet wachten tot een vorig ingebracht traject is gepasseerd.
Alleen indien een traject (trein) een ander traject kruist natuurlijk. Dit natuurlijk om botsingen
te voorkomen. Immers staat een sein op onveilig dan stopt de trein die dit sein nadert.
Wat ook mogelijk is dat je een pendeldienst inbrengt tussen twee kopstations.
Dit zijn stations waar de sporen aan het eind van het perron ophouden zoals Groningen,
Leeuwarden en Den Haag Centraal. De trein zal dan op en neer rijden tussen deze stations
met een ingeplande interval oftewel stoptijden op de stations. Bij alle treinen is het ook
mogelijk de optreksnelheid in te stellen en ook de snelheid over de wissels en zo.
Deze trajecten worden allemaal bepaald door de bezetmeldingen geplaatst in de baan.
Als je bijvoorbeeld een trein een traject geeft op dezelfde tijd dan een ander traject, weigert
het programma dit toe te laten. Er is ook een mogelijkheid een echt spoorboekje maken en
dat kan natuurlijk ook in dit programma. Als dan alles goed verloopt rijden de treinen in
tegenstelling tot de werkelijkheid altijd op tijd. Zover ben ik nog lang niet maar dit is ook mijn
toekomstbeeld. Ik moet nog veel leren over de toegepaste digitale technieken. Laten we het
vooral niet hebben over alle mogelijke seinen die er worden gebruikt. Nou laten we dat wel
doen.
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22. BEZETMELDERS.
22.1 Bezetmelders plaatsen in de baan.
Inmiddels zijn we weer een poosje verder met het bouwen en vond ik het wel eens tijd
worden om eens wat op papier te zetten. De afgelopen tijd had ik dus de baan verandert en
daar bleef het niet bij. Ook de spiraal heb ik aangepakt want ik kon met de constructie die ik
had gemaakt niet binnen de spiraal komen. Het hele ding moest dus weer naar de zolder.
Uiteraard paste het hele ding niet door het tappengat en moest het onderstel gescheiden
worden van de spiraal. Ik heb het onderstel verandert zodat ik wel binnen de spiraal kon
komen.

Afbeelding 22.1. Laag 1 van de spiraal met toegevoegde wissels.
De eerste laag heb ik weer gedeeltelijk losgenomen en een paar wissels en kruisingen
toegevoegd. Als je het railplan in zijn geheel bekijkt zie je het doel van de geplaatste wissels.
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De volgende afbeeldingen laten laag twee en laag drie zien. Ook voor het eerst te zien zijn
de labels die ik aan de bezetmelderdraden heb vastgeplakt.
De tekst op het label lees je als volgt: SP = spiraal, N1 = niveau 1, R4 = rail 4 en M1C1 is de
aansluiting op de module, dus M1 = module 1 en C1 is contact 1 op de eerste module.
Misschien is de railaanduiding een beetje overbodig maar goed. Ook heb ik de labels een
verschillende kleur gegeven, behorende bij de verschillende modules.

Afbeelding 22.2. Laag 2 van de spiraal met toegevoegde wissels.
Nog steeds heb ik de geel gekleurde pijlen aangehouden voor de rijrichting, hierin is niets
verandert. In totaal heb ik nu zeven bezetmelderprinten gebruikt en kom als alles goed gaat
uit op 15 of zo.
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Afbeelding 22.3. Laag 3 van de spiraal met toegevoegde wissels.
Op deze laag is niets verandert. Zier nog hetzelfde uit als voorheen. Ook het schaduwstation
en de paradebaan heb ik voorzien van dezelfde labels. Het enige verschil zijn de
aanduidingen. S = hier dan “schaduwstation”.
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Afbeelding 22.4. Schaduwstation met bezetmelders.
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Afbeelding 22.5. Paradebaan met labels.
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Op de paradebaan zijn de labels als volgt weergegeven. PAR = paradebaan, BEB =
bergbaan, TW = tweede spiraal, ST = station, en op de onderstaande tekening is BW =
betriebswerk.

Afbeelding 22.6. Betriebswerk met labels.
Dan blijft er nog 1 tekening over en dat is de tweede kleine spiraal. Hierin betekent TW =
tweede spiraal. Ook hier een kleine wijziging, er is namelijk een kleine kruising ingebracht
om de juiste trein op de juiste plaats te krijgen.

Afbeelding 22.7. Tweede spiraal met labels.
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23. BEZETMELDERS OP DE PC.
23.1 Het testen op de baan.
Nadat alles was aangesloten, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, moest er natuurlijk
getest worden. Ik heb de bezetmelders op de meest simpele manier aangesloten op het
Twin-Center. In de toekomst gaat dit verhuizen direct via een seriële kabel naar de PC.
Deze verbinding heet HSI-s88. Hier ben ik nog niet aan toegekomen maar daar kom ik later
op terug. Zoals bekend werk ik met het programma Win-Digipet en ook is de versie iets
verbeterd en heet nu Pro X.3. Uiteraard moet ik het een en ander instellen in het programma
en als dat is gedaan kunnen we de treinen volgen op de baan. De baanvakken (secties) die
bezet zijn, kleuren dan op. Dit is in mijn geval rood.
Het is natuurlijk wel zo dat het rijtuig of wagon een detectie moeten kunnen realiseren, dat
wil zeggen, de bezetmelders werken met stroomdetectie, dus alle rijtuigen en wagons
moeten iets hebben wat stroom opneemt. In de loc is dit natuurlijk de motor en de verlichting.
Je zult dus alle rijtuigen moeten voorzien van iets wat stroom opneemt. Dit kan een
verlichtingstrip zijn maar ook wielen met een ingebouwde weerstand o.i.d. Het is namelijk
een beetje raar als je de loc wel rood ziet oplichten en de achterliggende wagons niet.
Dat zou betekenen dat dat stuk rail niet bezet is en dat kan ongelukken veroorzaken. Immers
in het programma zit de beveiliging dat een trein nooit op een stuk rail mag en kan komen,
wanneer die rail bezet is. Dus dat moet gedetecteerd worden. In Win-Digipet ziet dat er als
volgt uit.

Afbeelding 23.1. Bezetmelding op spoor 1 zuid.
Op spoor 1 t/m 4 staat nu 4 locs. Op spoor 3 staat alleen een loc. Op de resterende 3 sporen
staan locs met wagonnetjes en/of rijtuigen en allen geven een bezetmelding aan het
programma. Het is dus zo, dat wanneer je gaat rijden met de trein, je op het scherm van de
PC kan zien, waar de trein zich bevind. Tussen wissels (gebied binnen een blok) bevinden
zich minimaal 3 maar en kunnen meer bezetmelder aansluitingen aanwezig zijn.
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Eigenlijk loopt een blok van sein naar sein en binnen dit gebied moeten in ieder geval 3
bezetmelders zitten. Start, rij en stop (remgedeelte). Het remgedeelte is dan weer de start
van een nieuw blok, zoals hier is afgebeeld.

Afbeelding 23.2. Blokindeling.
Het is niet de bedoeling om heel Win-Digipet uit te leggen maar ik gebruik de afbeeldingen
waar nodig om iets te verduidelijken. Bij elkaar heb ik zo’n 38 locomotieven maar alles
tegelijk laten rijden was in dit oefenstadium geen optie. Na het testen heb ik de PC weer
afgekoppeld om weer verder te gaan bouwen aan de paradebaan, want die is nog steeds
niet te berijden. Nadeel was dus dat ik eigenlijk alleen maar heen en weer kon rijden en dat
verveelt heel snel.

23.1 Nieuwe bezetmelderprint.
Ik heb gemerkt dat de bouwers van de bezetmelderprinten de print een enorme wijziging
hebben laten doorstaan. Hij ziet er nu compacter uit en er blijft nu heel wat soldeerwerk
bespaard, door vervanging van diverse onderdelen. Alle diodes zijn nu vervangen door
complete gelijkrichtcellen en dat scheelt behoorlijk.

Afbeelding 23.3. Nieuwe bezetmelderprint BMD16N-SD
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24. BEZETMELDERLABELS MAKEN.
Zo, na al deze verbouwingen was het nu toch wel tijd voor het aanbrengen van de
bezetmelderlabels. Het was weer een heel werk deze labels te vervaardigen maar het
resultaat mag er dan ook zijn. Op deze afbeelding is te zien hoe ik dat heb gedaan.

Afbeelding 24.1. Het maken van de labels.
Al eerder heb ik laten zien hoe de labels bevestigd zijn, hier is te zien hoe ik ze maak.
Eerst print ik de labels uit, snijdt ze dan uit en dan aan beide zijden voorzien van plakband.
Ik had ook zo’n Dymo labelmaker kunnen gebruiken maar dat vind ik weer geld weggooien.
Inmiddels zijn de labels geplaatst en dat geeft mij de zekerheid dat de juiste draad op de
juiste print terecht komt. Nu nog de aansluiting van het stationcomplex maar ik ben er nog
niet helemaal uit hoe ik dat zal doen. De bezetmelders heb ik als volgt vastgezet op de rails.
Fleischmann gebruikt railverbinders in twee maten. De eerste soort die standaard op de rails
zit 6434 en de overgangsverbinder 6436. Daar onderaan de eerst genoemde railverbinder
nog een uitstekend eindje zit heb ik daar de bezetmelderdraad aan vast gesoldeerd.
Deze kan dan mooi onzichtbaar door de ondergrond gevoerd worden. Wordt vervolgd…
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25. MINIMENSJES OP DE MODELBAAN.
25.1 Inleiding.
Now something completely different. Toen ik nog bij de marine diende had ik tussen de
diensten en werkzaamheden wel eens wat tijd over. Deze tijd kun je gebruiken door aan de
tap te gaan hangen en dat deed ik ook wel eens maar af en toe wil je wel eens wat anders.
Tijdens elke reis sinds ik de plannen had gemaakt om met een modelbaan te starten nam ik
mijn verfdoos, kwasten en vele doosjes met ongeschilderde Preiser figuurtjes mee.
In de dode uurtjes in de weekeinden, vaak als ik van het stappen terug was pakte ik de
dozen ter hand en begon te schilderen. Ik heb daarvoor ook een loupelamp aangeschaft
omdat mijn ogen die kleine details op de mensjes niet al te goed meer kon zien en deze
lamp hielp mij daarbij. Een geluk was dat ik ook verkoper was geweest aan boord van één
van de schepen van het Marine-Sanatoriumfonds. Aan boord verkocht ik veel bouwdozen
van Tamiya en Revell. Daarbij hoort natuurlijk ook de verf en die verkocht ik behalve aan de
bemanningsleden ook aan mezelf.

Afbeelding 25.1. Verkoper MSF (Marine Sanatoriumfonds 1986).
De meeste bouwdozen die ik verkocht waren die van tanks, die echt konden rijden en
schieten en heel veel bouwdozen van de Harley Davidson. Met die tanks zijn in de gangen
van het schip hele veldslagen gewonnen en verloren. Hierboven een afbeelding van mijn
“winkeltje in The Sunny State of Florida” in Fort Lauderdale. Ik verkocht van alles, van
houten klompen, on en geschilderd, tot Delfts Blauw en van batterijen tot walkmans en meer
van die goedbedoelde troep. Zeker in The States had ik daar een enorm succes mee.
Alle ruimten in het schip, die tot mijn werkdomein behoorden zaten vol met houten klompen
en Delfts Blauwe artikelen. Goed maar daar gaat het nu even niet over. Buiten al die junk
verkocht ik dus ook Revell verf voor bouwdozen. Ik gebruikte dat dus ook voor mijn
poppetjes. Hieronder een paar afbeeldingen die laten zien hoeveel ik er geschilderd heb.
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Afbeelding 25.2. De Preiser verzameling 1.

Afbeelding 25.3. De Preiser verzameling 2.
Ik heb heel wat jaartjes in deze bezigheid gestoken. Ik ben begonnen in 1986 geloof ik en
mijn laatste vaarperiode viel in 2000, dus ik heb er aardig wat prutsuurtjes ingestoken.
Ik heb geen flauw idee, hoeveel ik er geschilderd heb maar meer dan 1000 poppetjes heb ik
toch wel.
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