Rob Bogers Mijn treinbelevenis deel 7 (Versie 3)

1

Inhoudsopgave:
35.
Rijtuigdetectie. ................................................................................................................ 3
35.1 Stroomdetectie. ............................................................................................................. 3
35.1.1 Weerstandlak. ........................................................................................................ 4
35.1.2 SMD weerstanden.................................................................................................. 5
36.
Bergen op de baan ......................................................................................................... 7
36.1 Inleiding......................................................................................................................... 7
36.1.1 De eerste stappen.................................................................................................. 7
37.
Decoder in BR44 in wintercamouflage. ....................................................................... 10
37.1 Inleiding....................................................................................................................... 10
37.1.1 De inbouw. ........................................................................................................... 10
38.
CameraToezicht op het schaduwstation..................................................................... 19
38.1 Inleiding....................................................................................................................... 19
38.1.1 Profielen aanmaken op elke loc/trein.................................................................... 19
38.1.2 Eerste problemen met de webcams. .................................................................... 22
38.1.3 Nog meer perikelen. ............................................................................................. 28
38.2 Dit wordt helemaal niks. .............................................................................................. 31
38.3 Camera’s plaatsen. ..................................................................................................... 32
38.3.1 Camera’s op de PC. ............................................................................................. 36
39.
Boosters bij de baan..................................................................................................... 37
39.1 Twin-center wordt te warm. ......................................................................................... 37
39.1.1 Boosters kopen. ................................................................................................... 37
39.1.2 Booster aansluiten. .............................................................................................. 37
39.1.3 Forum raadpleging. .............................................................................................. 38
39.1.4 Storing zoeken op de baan................................................................................... 39
39.2 Bezetmelders verplaatsen. .......................................................................................... 39
39.3 Vier boosters. .............................................................................................................. 40
39.3.1 Booster en hun huisvesting bij de baan................................................................ 41

Rob Bogers Mijn treinbelevenis deel 7 (Versie 3)

2

35. RIJTUIGDETECTIE.
Zolangzamerhand begint het rijden op de baan aardige vormen aan te nemen. Ik heb al
gereden met 8 treinen tegelijk. Dat wil zeggen, afwisselend rijden er zo’n 8 trainen over de
baan. Helaas heb ik af en toe last van rare aanrijdingen. Vooral op kruisingen kan het wel
eens voorkomen dat een kruisende trein wordt aangereden door een anders trein en dat is
minder fraai. Nu dacht ik - en dat is ook de bedoeling - dat als eenmal een rijweg geschakeld
is een andere trein geen rijweg kan schakelen die de voorgaan de rijweg kruist.
Op zich is dat juist maar dat leek bij mij niet het geval te zijn, er werden gewoon twee
kruisende rijwegen geschakeld, zodat er op een keer wel een aanrijding moest volgen.
Vaak ging het net goed als de treinen net na elkaar kruisten maar soms ging het helemaal
fout omdat de treinen precies op het verkeerde momen op de juiste plek kwamen om elkaar
van de baan te “raggen”.
Navraag in het forum leerde mij dat wel alle rijtuigen en wagons gedetecteerd moeten
kunnen worden om een goede treinenloop te waarborgen. Immers als een wagen of een
reeks wagens niet gedetecteerd wordt ziet het programma dit als een teken dat de trein al
weg is en kan de volgende rijweg geschakeld worden. Dit moet dus opgelost worden.

35.1 Stroomdetectie.
Aangezien ik op de baan met stroomdetectie werk om te kunnen zien waar zich mijn treinen
en wagens bevinden moet het programma wel weten waar zich alles bevind. Dit geldt ook
alle wagonnetjes en rijtuigen. De wagonnen die geen verlichting verlichting krijgen en dat zijn
er nogal wat,moet er een aanpassing uitgevoerd worden om detectie mogelijk te maken.
Dit kan op verschillende manieren maar de makkelijksten zijn; of met weerstandslak of het
direct over de isolatie van de wielen een weerstandje van 10kOhm lijmen. Omdat het lakken
nogal wat tijd in beslag neemt, besluit ik om een aantal wagens eens van weerstanden te
voorzien.
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35.1.1 Weerstandlak.
De rijtuigen kun je van verlichting voorzien om in ieder geval detectie te krijgen. Nu heb ik
ook nog een groot aantal goederen en andere wagonnetjes. Ook deze wagonnetjes zullen
gedetecteerd moeten worden op de rails, maar hoe doe je dat. Om nu overal sluitlichten aan
te plakken, lijkt mij een beetje veel van het goede. Door de vraag in het Beneluxforum te
stellen komen er al snel vele antwoorden naar voren. Een optie is om smd weerstanden over
de isolatie te lijmen met zilver-geleidingslak de verbinding te maken aan de beide zijden van
de weerstand.
Aan deze wijze van werken kleeft wel een nadeel. De weerstandjes zijn zo klein dat bij het
minste geringste het onding wegspringt en vind die maar eens terug. Een andere optie is om
de isolatie te overbruggen met weerstandslak. De bedoeling is om de lak aan te brengen
over de isolatie heen vanaf de as naar het geïsoleerde wiel. De bedoeling is dan om
zoveel/weinig lak aan te brengen, dat de gemeten weerstand ongeveer tussen de 10 en 18
kOhm komt te liggen.
Weerstandlak is een goed middel om de isolatie te overbruggen maar daarvoor moet je heel
veel geduld hebben. Als je te weinig lak smeert dan is de weerstand te hoog en veel te veel
lak dan wordt de weerstand te laag. Je moet dus een gulden middenweg zoeken om te
komen en dat kan een tijdje duren, daar je voor de volgende laag eerst een uur of wat moet
wachten. Tussentijds ook steeds weer meten of de weerstand goed is.

Afbeelding 35.1 Wagon met een flesje weerstandslak.

Zowel een te lage als een te hoge weerstand is fout. In het ergste geval (te lage weerstand)
kan de isolatie in het wiel laten wegsmelten en dat kan niet de bedoeling zijn, vanwege de
kortsluiting die je dan veroorzaakt. Bij de eerste wagonnetjes heb ik het ook in diverse
laagjes aangebracht, steeds tussendoor na het drogen van de lak weer even meten en
wanneer nodig opnieuw met een weinig lak de weerstand verlagen.
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Na een paar laagjes heb je de gewenste weerstand wel bereikt. Denk er wel om dat het spul
een nogal sterke geur heeft en dat je niet te lang in de lucht van de lak moet blijven hangen.
Ik kreeg er in ieder geval een enorme hoofdpijn van. Inmiddels heb ik zo’n 15 wagonnetjes
behandeld en ik ben over de werking van de lak erg tevreden.

35.1.2 SMD weerstanden.
Een betere methode is het aanbrengen van smd-weerstandjes. De weerstandjes van dit
formaat (verschrikkelijk klein) kunnen mooi gebruikt worden, juist omdat ze zo klein zijn.
Het lijmen doe ik met tweesecondenlijm, de meest geschikte manier voor dit werkje.
Nadat de weerstandjes vastgezet zijn, kan ik met zilver geleidingslak de afstand overbruggen
van de isolatie naar de as en de wielflens. Zie afbeelding.

Afbeelding 35.2 SMD weerstanden op de wieltjes.
Als je heel goed kijkt zie je de 10kOhm weerstandjes zitten (witte rechthoekjes). Je kunt deze
weerstanden kopen van de rol.

Afbeelding 35.3 SMD weerstanden op de isolatie.
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Soms is de wielas gedeeld en moet de weerstand op de isolatie worden gelijmd en moet er
heel wat geleidende lak worden gebruikt om de afstand van isolatie naar wielas te
overbruggen. Zie volgende afbeelding.
Als je goed kijkt kun je de isolatie op de as zien zitten, helaas kon ik met de lens niet
dichterbij komen. Maar het is redelijk te zien.
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36. BERGEN OP DE BAAN
36.1 Inleiding.
Het hoort er ook bij, dus zo langzamerhand ben ik toe aan het bouwen van een simpel bergje
op de baan. Op zich zou dat geen probleem moeten opleveren, zij het niet dat ik nog geen
flauw idee heb hoe dit aan te pakken. Gelukkig zijn er genoeg sites op het web te vinden die
enig inzicht geven hoe het een en ander aangepakt moet worden.

36.1.1 De eerste stappen.
Eerst moet ik een soort van stellage maken waarop de komende berg wordt gemaakt. Er zijn
methoden die kant en klaar gekocht kunnen worden maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik heb een
methode gekozen (en later moet blijken of dit wil of niet) met gebruik van MDF plaat van 6
mm dik.
Het MDF zaag ik in een zelfgekozen structuur en afmetingen. Nadat ik de plaatjes heb
gezeegd kan ik deze passen op de baan, zie de afbeeldingen.

Afbeelding 36.1 Gezaagde MDF profielen voor de berg.
Op deze foto kun je goed zien dat ik de berg in tweeen deel waardoor er een soort sleuf
ontstaat waarin een traject met rails ligt. Omdat ik de baan wil voorzien van bovenleiding heb
ik alvast dit gedeelte voorzien van de masten en bovenleiding.
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Afbeelding 36.2 MDF profielen voor de berg en bovenleiding.
In deze afbeelding is de bovenleiding goed te zien.

Afbeelding 36.3 MDF profielen voor de berg gezien vanaf de andere zijde.
Dit is een aanzicht vanaf de andere zijde van de baan.
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Afbeelding 36.4 Ingang van de berg.
Op deze foto is de ingang van de berg te zien.

Afbeelding 36.3 Toegangsluikje.
Aan twee zijden heb ik toegangen gemaakt zodat bij eventuele ontsporingen en andere
zaken, ik altijd toegang heb tot de berg.
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37. DECODER IN BR44 IN WINTERCAMOUFLAGE.
37.1 Inleiding.
Eigenlijk heb ik het onderwerp van een geluidsdecoder inbouwen al een keer uitgebreid
behandeld maar omdat dit toch een hele mooie locomotief betreft wil ik deze procedure
graag nog eens laten zien.

37.1.1 De inbouw.
Ik heb al een BR44 in woestijncamouflage en sinds enige tijd heb ik de tweede uitvoering
van Roco in de wintercamouflage. Ik heb echt geen idee of beide locomotieven ooit echt
bestaan hebben maar ik wilde ze beiden graag hebben. Aangezien ze erg aan de prijs zijn
heb ik gewacht totdat ze op e-bay te koop aangeboden werden. Op een gegeven moment
moet je toeslaan anders vis je continue achter het net en zodoende heb ik deze tweede
uitvoering ook.

Afbeelding 37.1 Roco BR44 in wintercamouflage.
Hier dan een foto van deze bijzondere locomotief.
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Hier dan nog een keer de BR44 in woestijncamouflage.

Afbeelding 37.2 Roco BR44 in woestijncamouflage.
Ze rijden beiden ook als een zonnetje. Goed, nu dus de inbouw van de geluidsdecoder met
luidspreker.

Afbeelding 37.3 Roco BR44 met Esu geluidsdecoder.
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37.1.1.1.

Luidspreker zoeken.

Allereerst wordt de decoder uitgepakt en een bijpassende luidspreker gezocht.

Afbeelding 37.4 Esu ovale speaker.
Gelukkig heb ik een aantal luidsprekertes op voorraad, dus lang zoeken hoeft ook niet.
De standaard ronde luidspreker is namelijk veel te groot voor de plaats waar ik de
luidspreker wil plaatsen. Trouwens, op de site van Esu kun je de te koop zijnde soorten
luidsprekers zien. Ook bij de meeste leveranciers kun je keuze maken in de luidsprekers van
Esu. Dat geeft je tenminste niet de beperking dat je alleen de geleverde luidspreker zou
moeten inbouwen.
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37.1.1.2.

Kolentender uit elkaar.

Afbeelding 37.5 Kolentender uit elkaar.
Nadat de kolentender uit elkaar is gehaald, kunnen de onderdelen uit de tender verwijderd
worden. Dit is nodig om de decoder te kunnen plaatsen en aan sluiten.

Afbeelding 37.6 Decoderstekkertje geplaatst.
Nu is goed te zien waar het stekkertje is geplaatst in de kolentender.
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Afbeelding 37.7 Decoderstekkertje geplaatst.
Nadat de decoder is geplaatst onder de kolen (daar is plaats genoeg) kan de hele zaak weer
in elkaar worden gebouwd. De draadjes die te zien zijn, zijn de luidsprekerdraadjes, die nu
worden verlengd naar de loc zelf.

Afbeelding 37.8 Decoderdraad voorraadje.
Gelukkig heb ik genoeg decoderdraad in voorraad dus kan ik snel verder met inbouwen.
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37.1.1.3.

Ombouw van de loc.

Vervolgens wordt de loc ondersteboven in een bok geplaatst zodat de in de weg zittende
onderdelen even kunnen worden verwijderd.

Afbeelding 37.9 Onderzijde van de BR44.

Afbeelding 37.9 Onderstel verwijderd.
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Afbeelding 37.10 Plaats waar de luidspreker wordt geplaatst.
Hier is dan te zien waar de luidspreker precies komt. Nu wordt het even frezen en boren om
plaats te maken voor de luidspreker.

Afbeelding 37.11 Plaats waar de luidspreker wordt geplaatst.
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Afbeelding 37.12 De luidsprekerdraadjes doorgevoerd.
Vervolgens worden de luidsprekerdraadjes verlengd en doorgevoerd naar het gat waar de
luispreker komt te zitten.

Afbeelding 37.13 De luidspreker is geplaatst.
Nadat de luidspreker is geplaatst wordt het onderstel teruggeplaatst en kan de loc worden
getest.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis deel 7 (Versie 3)

17

Afbeelding 37.14 De beide BR44 stoomlocs naast elkaar.
Nadat met de Lokprogrammer van Esu de geluidsbestanden in de decoder zijn geplaatst,
kunnen de fijnafstellingen worden gedaan met de CV's, zodat beide locomotieven hetzelfde
rijgedrag vertonen op de baan.
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38. CAMERATOEZICHT OP HET SCHADUWSTATION.
38.1 Inleiding.
Zo langzamerhand begint de baan zijn uiteindelijke vorm te krijgen en omdat ik nu ook met
het maken van profielen bezig ben (nog steeds) moet ik steeds vaker onder de baan kijken
op het schaduwstation om te kijken of de treinen op het juiste moment doen wat het profiel
zegt dat de trein moet doen.

38.1.1 Profielen aanmaken op elke loc/trein.
Met de profielen bepaal ik namelijk waar de trein een bepaalde actie moet ondernemen,
zoals het optrekken, afremmen, lichten aan of uit, claxonneren , harder of zachter rijden en
andere locdecoder gerelateerde zaken. Het op tijd en met de juiste snelheid afremmen is wel
belangrijk omdat op sommige opstelsporen in het schaduwstation twee treinen achter elkaar
moeten komen te staan en het is dan wel fraai als ze niet op elkaar botsen en dat kun je met
profielen mooi verwezenlijken.
38.1.1.1.

Welke camera’s.

Zoals ik al zei, moet ik nog al eens onder de hoofdbaan kijken op niveau 0 om waar te
nemen waar precies een betreffende trein welke actie uitvoert en daarvoor heb ik nu een
aantal camera's op de baan geplaatst. Het zijn redelijk geprijsde webcams van het merk
Logitech en voor de prijs hoef je het niet te laten, die varieert namelijk tussen de 20 en 30
Euro per stuk. Er zijn camera's te koop voor het luttele bedrag van €7,95 bij de firma Conrad
(Logilink afbeelding hier onder) maar het beeld is dan wel stukken minder dan de camera's
van Logitech. Leuk detail zijn wel de witte hulp verlichtingsledjes al helpen die niet al te veel.

Afbeelding 38.1 Logilink webcam.
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Ik gebruik voornamelijk de types C210 en C270 van Logitech. De laatste was een probeersel
omdat deze camera beeld geeft in HD kwaliteit maar dat is voor het doel waarvoor ik de
camera's wil inzetten te veel van het goede maar geeft wel een fantastisch beeld.

Afbeelding 38.2 Logitech webcam C210 (links) en C270 (rechts).
Ook de C210 geeft een heel fraai beeld en met de bijgeleverde software kun je nog aardig
wat instellingen doen met de camera's.
38.1.1.2.

Extra software.

Nu is het de bedoeling op mijn baan dat er op cruciale plaatsen camera's komen te staan en
wel een stuk of 10. Deze camera's worden allemaal via de USB aansluitingen van de PC
aangesloten maar dan komt er een volgend probleem om de hoek kijken. Hoe krijg je 10
beelden van deze camera's op je beeldscherm.
Hiervoor heb je een programma nodig genaamd WebcamXP. Met deze software kun je een
groot aantal camera's tegelijk op je beeldscherm toveren, zodat je dan ook meerdere camera
standpunten in de gaten kunt houden.

Afbeelding 38.3 WebcamXP.
Dit screenshot laat iets van de mogelijkheden zien van dit mooie progje. Je kunt zelfs een
video laten meelopen op een website die mooi bekeken kan worden door derden. Zo kun je
dus bijvoorbeeld ook een probleemstelling door anderen laten bekijken.
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Op dit moment ben ik de camera's aan het plaatsen op het schaduwstation. Hiervoor heb ik
al vast een aantal hulpmiddeltjes gemaakt

Afbeelding 38.4 Camera statiefjes voor op de baan.
Om deze statiefjes te maken heb ik stukjes draadstang M6 afgezaagd op een lengte van 15
cm, dan heb ik meer stelmogelijkheden. Verder heb ik een aantal stukjes aluminium van
ongeveer 1 cm breed op een lengte van 5 cm afgezaagd. Daarin een gaatje geboord van
6 mm en met twee moertjes en borgringetjes vastgezet op het draadstangetje.

Afbeelding 38.5 Camera op statiefje gemonteerd.
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Ze hebben USB aansluitingen en kunnen dus zo op de PC worden aangesloten.
Kom je poorten te kort heb je daar USB-uitbreidingskastjes voor, zogenaamde Hub's.
Je hebt ze met 4 poorten maar ook met 7. Denk er even om dat je de software van de
webcams installeert, hiermee kun je de webcam fijn afstellen. Maar let op, als je allemaal
dezelfde camara's gebruikt dan hoef je maar 1 keer de software te installeren maar als je de
camera's 1 voor 1 wilt fijnafstellen moet je tijdens het stellen de andere camera's even uit de
aansluiting halen anders gaan ze allemaal mee en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
De uitbreidingskastjes gebruik ik van Sweex en die kun je bij elke PC boer kopen of via het
internet natuurlijk, let wel dat je dan een bedrijf zoekt die geen verzendkosten rekent, zoals
bijvoorbeeld "Bluface".
Ik ben nogal op de penning en verzendkosten vind ik zonde van het geld. Daarna heb je nog
een stukje software nodig om dit moois allemaal op je beeldscherm te krijgen en dat
programma heet Webcam XP Pro of Webcam 7. De Webcam XP (versie zonder pro) is een
60 dagen versie. De pro wil ik wel graag hebben maar die kost bijna 90 Euro dus daar wacht
ik nog even mee. Ik ken iemand die heeft via dat progje 10 camera's op zijn beeldscherm
maar het aantal zou onbeperkt zijn volgens het programma maar dat weet ik dus niet.
Ik weet ook geen andere beperkingen van die 60 dagen versie maar daar kom ik vanzelf
achter.

38.1.2 Eerste problemen met de webcams.
Natuurlijk kun je probleempjes tegenkomen met de installatie van dit moois en natuurlijk had
ik daar weer mee te maken.
Op een of andere manier kon de PC deze hoeveelheid camera's niet hebben. De prestaties
van de PC zakten in elkaar en ook de beelden waren niet je van het. Sterker nog, bij het
aansluiten van de vierde camera ging het helemaal mis. De PC liep vast en er was geen
beweging meer in de krijgen. Opnieuw opstarten hielp ook niet. Goede raad is duur en ik heb
bij een PC-boer eens wat info opgevraagd. Helaas wist hij ook geen raad en had nog nooit
gehoord van dit fenomeen. Hij begreep ook niet wat ik nu moest met 7 camera's op de PC.
Na de uitleg begreep hij het maar snapte nog steeds niet wat het probleem nu kon zijn.
Ook bij Logitech snapten ze niet wat het probleem nu was. In ieder geval ondersteunde de
software geen 8 camera's, werd mij verteld en daar moest ik het maar mee doen.
Maar ik ben niet voor één gat te vangen, dus maar eens een goede backup terug gezet van
Windows met alle geinstalleerde software van voor het probleem. Toen dit was gebeurd heb
ik opnieuw alles geinstalleerd en ja hoor, weer liep de PC vast.
Gelukkig had ik nog een PC en installeerde daar alles weer op en sloot de camera's weer
aan en wat blijkt, de beelden worden perfect weergegeven van de camera's, alleen de HD
camera van Logitech en de Logilink camera geven problemen, ze lijken niet geinitialiseerd te
willen worden. Okee, dan maar 2 camera minder, heb ik er nog steeds 7 en daar kan ik
voorlopig wel mee vooruit. De Logilink camera verdween ook al snel de vuilnisbak in want zo
fraai was het beeld ook weer niet.
Het lijkt er op dat de videokaart in mijn trein-PC de hoeveelheid data niet kan verwerken.
Kan ik het ding ook niet kwalijk nemen want hij is ook al een beetje gedateerd. Als proef heb
ik even de voeding van de andere PC en de videokaart over gezet in mijn trein-PC om eens
te kijken of dit de oplossing zou kunnen betekenen.
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Na de ombouw heb ik alles weer aangesloten en de PC weer opgestart. Wederom een
backup terug gezet van voor de problemen en uiteraard de laatste videodrivers van de
grafische kaart gedownload en geinstalleerd. De Logitech software ook weer geinstalleerd en
ook de software van Webcam XP Pro.
Toen ik dan dit programma opstartte zag ik tot mijn grote genoegen de beelden van de 7
opgestelde camera's op het beeldscherm en oh wat is dat mooi om te zien.

Afbeelding 38.6 Zeven webcams in 1 beeld gevangen.
Helaas krijg ik het logo niet uit het beeld, door dat het een trialversie is van het programma,
nou als dat alles is, dan kan ik daar voorlopig mee leven.
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Afbeelding 38.7 Een andere camera op de baan in beeld.

Afbeelding 38.8 Weer een andere camera op de baan in beeld.
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Op deze manier kun je dus zeven verschillende camera's afwisselend in beeld brengen door
op betreffende beeld, rechts te klikken. Eigenlijk wil ik deze beelden apart weergeven op een
ander scherm, dus maar eens op zoek naar een tweede scherm. Gelukkig heeft de
videokaart twee beeldschermaansluitingen dus dat mag geen problemen opleveren.
Snel heb ik een mooi scherm gevonden en kan ik de baan in Win-Digipet op het grote
scherm bekijken en de beelden van de camera's op het tweede scherm.

Afbeelding 38.9 Opstelling van de beeldschermen.
Helaas merk ik weer een kleinigheid. De beelden op het tweede scherm bewegen niet als
daar een trein rijdt en na wat probeerseltjes merk ik dat er alleen een bewegend scherm te
zien is op het moment dat ik het betreffende beeldje actief maak, dit is het ook niet helemaal.
Dus verder zoeken.
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Gelukkig zie ik iets wat ik nog niet heb geprobeerd, namelijk de beelden via een soort
"intranet" (lokaal netwerkje) op het tweede beeldscherm kan tonen. Dit gebeurd dan via een
netwerkadres en in mijn geval is dat http://trein-PC:8080.
Nu zijn wel alle camera's met bewegende beelden te zien op het tweede scherm. Eindelijk,
het kost wat maar dan heb je ook wat.

Afbeelding 38.9 De beelden via de webpagina (intranet).
Inmiddels heb ik ook de achtste camera aan het werk, dus er kan meer, veel meer!!
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Hier dan nog een afbeelding van een camera op de baan.

Afbeelding 38.10 Opgestelde webcamera.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis deel 7 (Versie 3)

27

38.1.3 Nog meer perikelen.
Nu ontdekte ik ineens een ander probleem, omdat de nieuwe videokaart nogal wat vermogen
vraagt wanneer de beelden van de 7 camera’s worden weergegeven, lijkt de voeding het wat
moeilijk te hebben. Het is dan ook geen grote voeding, deze is maar 360 Watt en ook niet
echt efficiënt te noemen. Gelukkig had ik nog een grote 600 Watt voeding (80%) en die heb
ik toen maar even in de PC gebouwd, was zo gebeurd.
Ik startte de PC op en nu leken er geen problemen meer te zijn, of toch? Ja, hoor ik
bemerkte dat Win-Digipet wat langzaam reageerde op het hoofd scherm. Ik drukte op de
toetscombinatie [Ctrl-Alt en Del] om eens te kijken waarom het allemaal zo langzaam ging en
toen zag ik in het tabje taakbeheer, dat de processor continue op 100% aan het werken was
en wat ik ook deed, dat bleef zo en als ik de camera’s uitschakelde dan zakte die waarde
naar ongeveer 20% belasting.

Afbeelding 38.11 Windows taakbeheer.
Dat was niet goed natuurlijk, maar hoe dat op te lossen. Goede raad bleek toch duurder dan
ik dacht maar die goede raad bleek ook weer zinvol. De PC waarop mijn trein software staat
is niet al te nieuw meer te noemen. Het is een Acer T180 met een AMD dual core processor.
Mijn eigen hoofd PC, die staat ergens anders heeft een Intell i7-860 processor en is veel
krachtiger, ook de hele uitvoering van moederbord en dergelijke is meer van het heden, om
het maar eens plastisch uit te drukken. Ik heb de PC een beetje omgebouwd want er
moesten nog wat seriële poorten op worden aangesloten en de USB uitbreidingskaart moest
er nog in en toen heb ik de PC even naar de treinkamer gedragen.
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Eenmaal aangesloten op de baan en de beeldschermen heb ik de zaak gestart en na de
installatie van WDP en de Logitech software en Webcam XP Pro, lijkt het geheel goed te
werken. Geen vertraging in het hoofdbeeld en ook is de snelheid in Win-Digipet terug.
Na een druk op de welbekende toetscombinatie [Ctrl-Alt en Del] zie ik dat de
processorbelasting enorm gedaald is.

Afbeelding 38.12 Windows taakbeheer.
Het is dan wel een hele andere processor dan de vorige maar je ziet dat het wat beter werkt
allemaal. Ook als ik met diverse treinen tegelijk rijd, doet het PC’ tje het als nooit tevoren.
Inmiddels had ik nog wat camera’s bijgekocht en nu draaien er 9 op de PC en met een mooi
beeld en alles beweegt ook nog via die intranet weergave. Enige consequentie is wel dat ik
nu zelf een nieuwe PC nodig heb voor het dagelijkse werk wat ik op de PC doe. Dat is weer
een ander probleem wat op te lossen is. Wat ik nu eigenlijk nog zou willen is dat de tweede
monitor wat beter geplaatst wordt zodat ik geen stijve nek krijg van het kijken.
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Op het internet vond ik een bedrijfje wat monitorbeugels verkoopt en daar heb ik een
muurbeugel besteld voor de Acer 19” monitor.

Afbeelding 38.13 Nieuwe opstelling beeldschermen.
Z’n beugel is nog niet eens zo duur en ik heb gelijk een tweede beugel besteld om de
hoofdmonitor aan de muur te hangen. Wat wel opvalt zijn de enorme keilbouten (10 mm) om
de zaak aan de muur te bevestigen, maar dat moet ook wel, want er kunnen ook monitoren
van 32” aan hangen. In totaal zou ik 12 camera’s nodig hebben, eens kijken of ik er nog een
paar mag bestellen.

Afbeelding 38.14 Verstelbare muurbeugel.
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38.2 Dit wordt helemaal niks.
Nadat ik een poosje heb gereden met de trein ben ik toch niet helemaal tevreden met de
Webcam camera’s op de baan. Hoe ik ook probeer en test ik krijg niet meer camera’s
aangesloten op de PC dan er nu zijn geplaatst. Of ik krijg weer andere camera’s te zien maar
nooit het totale aantal van 13, die ik nu had bedacht.
Nu blijkt ook dat deze hoeveelheid camera’s ook niet wordt ondersteund door het
programma Webcam XP en al helemaal niet in de probeerversie zoals ik het programma
test. Wat te doen. Ik besluit eens op advies van een kennis van mij te kijken naar IPcamera’s. Mijn keuze valt na grondig zoeken op IP-camera’s van D-link.

Afbeelding 38.15 D-link 932 L IP nachtcamera’s.

Deze zijn toevallig in een aanbieding te koop bij, ja je raad het nooit “Wehkamp!” Ik bestel na
overleg met mijn ega om er 16 aan te schaffen, ik ben nu toch bezig. Het scheelt een
enorme hoeveelheid netwerkkabel want de camera’s werken naast in een bedraadt netwerk
ook draadloos. Mijn modem/router staat een verdieping lager in de woonkamer, dus het is
toch even handjes vouwen of het lukt met de camera’s.

Rob Bogers Mijn treinbelevenis deel 7 (Versie 3)

31

38.3 Camera’s plaatsen.
Eerst de camera’s maar eens even een plekje geven op de baan, dat is nog moeilijk genoeg.
Hier een indruk van de geplaatste camera’s op de baan.

Afbeelding 38.16 Camera 1.

Afbeelding 38.17 Camera 2.
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Afbeelding 38.18 Camera 3.

Afbeelding 38.19 Camera 4.
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Afbeelding 38.20 Camera 5.
Ik heb niet van alle camera’s een foto gemaakt, leek mij niet echt zinvol. Staks kun je op de
monitor zien hoe de 16 camera’s hun beelden weergeven.
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Je kunt natuurlijk veel meer camera’s kwijt maar ik heb er nu 16 en dat moet voorlopig maar
even genoeg zijn.
Het is even puzzelen maar met de software van de camera’s zijn de camera’s zo ingesteld.
Elke camera krijgt een eigen IP-nummer en in het modem kun je de geinstalleerde camara’s
ook waarnemen naast de andere aangesloten apparatuur..

Afbeelding 38.21 Camera’s zichtbaar in het modem.
Verder kun je kunt elke camera apart programmeren op het inschakelen en omschakelen
naar nachtzicht en resolutie. Houd er wel rekening mee dat de camera’s wel omgevingslicht
nodig hebben om in kleur de beelden weer te geven, is het te donker dan schakelt de
camera over naar nachtzicht. Bij worden de camera’s omgeschakelt naar nachtzicht
(zwart/wit) na 20.00 uur in de avond, dan is de verlichting in de kamer toch uit en zie je
sowiezo geen kleur.
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38.3.1 Camera’s op de PC.

Afbeelding 38.22 Camera’s zichtbaar op het beeldscherm.
Op het extra beeldscherm boven het scherm van de baan, zie je alle IP-camera’s.
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39. BOOSTERS BIJ DE BAAN.
39.1 Twin-center wordt te warm.
Eigenlijk speelde dit item al wat eerder en wel in 2010 maar pas nu ben ik zover dat ik er wat
over kan en wil schrijven. M.a.w, ik ben er nu echt aan toe om er wat over op papier te
zetten. Op een gegeven moment ben je op het punt aangekomen dat alleen het Twin-Center
met eigen booster het niet meer alleen aankan. Een paar keer is hij al uitgeschakeld op te
hoge temperatuur (overbelasting) en dat moeten we niet hebben.

39.1.1 Boosters kopen.
Dus op zoek naar een tweede, derde en misschien wel meer boosters maar ik weet nu al
zeker, dat één nieuwe booster niet voldoende zal zijn. Nadat ik e-bay weer eens heb
opgestart ga ik eens kijken of ik iets kan vinden. Al gauw dient zich een verkoper aan van
een Fleischmann Twin-booster 6807. De prijs is wel wat hoger dan ik had gehoopt maar ik
heb het kleinood nodig, dus maar toehappen.

Afbeelding 39.1 Fleischmann booster 6807.
Helaas is dit de enige booster die ik op dit moment kan vinden, dus eerst maar eens
afwachten tot deze thuis is en is aangesloten.

39.1.2 Booster aansluiten.
Nadat ik de gebruiksaanwijzing heb bestudeerd maar eens kijken hoe we deze booster gaan
aansluiten. De bijgeleverde aansluitkabel wordt aangesloten op de Loconet B aansluiting op
het twin en op dezelfde aansluiting op de booster. Bij het inschakelen van het Twin, zou de
booster ook een groene led moeten laten zien wat niet het geval is. De beide ledjes
knipperen onafgebroken en dat is niet goed.
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39.1.3 Forum raadpleging.
Nadat ik mijn vraag heb afgevuurd in het forum is het even afwachten of er gereageerd
wordt. Al snel blijkt dat de normale aansluitmethode via de loconet aansluitin bij mij op een of
andere manier niet werkt. Volgens een forumlid kan ik de booster ook aansluiten op de CDE
aansluitingen van zowel het Twin en de booster.
Eenmaal aangesloten valt na een poosje het twin-center uit op oververhitting, ook niet goed.
Maar weer eens in het forum gedoken want ik weet het even niet meer. Er worden mij vragen
gesteld waarop ik het antwoord even niet weet. Een vraag is, waar de boosterscheidingen
zitten”. Ik heb geen idee wat er bedoeld wordt, deze materie is heel erg nieuw voor mij
namelijk. Maar na een beetje doorvragen wordt het mij duidelijk. Op de baan moeten
scheidingen worden aangebracht waar het Twin zijn vermogen afgeeft en waar de booster
dit doet.
Ik had gewoon een aantal bezetmeldervoedingen apart genomen en op de booster
aangesloten en de resterende bezetmelders op het twin, zoals de volgende afbeelding laat
zien.

Afbeelding 39.2 Booster aansluiting op baan.
Helaas blijkt dat ik ergens een foutje heb gemaakt. Dus maar eens op zoek. Een ander
forumlid verteld mij dat ik misschien de voedingsdraden van de trafo’s niet in fase heb
aangesloten, dus deze even omgedraaid maar dat maakt niets uit. Na veel rondvragen blijkt
dat waarschijnlijk op een scheiding tussen de booster en het Twin een kostsluiting is
ontstaan. Hoe en wat weet ik nog niet dus dat wordt nog even zoeken.
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39.1.4 Storing zoeken op de baan.
Als ik het probleem na een poos nog steeds niet heb gevonden, besluit ik alle treinen van de
baan te halen om eens te kijken waar en wie de kortsluiting (weergave als “vreemde
spanning”) veroorzaakt.
Als er nog maar een trein op de baan staat, en ik deze verwijder werkt de booster wel goed.
Nu zie ik ook het door leden al aangegeven probleem. Je moet namelijk voorkomen dat er
een trein komt stil te staan op een boosterscheiding.

Afbeelding 39.3 Boosterscheiding onder rijtuig.
Op zich is het niet zo erg dat er een wagen of rijtuig stil staat maar dit mag niet te lang
gebeuren, want dat zien beide boosters als een verbinding tussen hen en dat mag niet.
Nou, dat wordt nog een hele partij zoeken want ik zal meerdere boosters nodig hebben.
Ik moet er in ieder geval voor zorgen dat er geen scheidingen zijn op plaatsen waar de
treinen en speciaal de wagens langdurig stil staan. Dus stations zijn uit den boze maar ook
plaatsen waar de trein te lang voor een sein stil zou kunnen komen te staan.

39.2 Bezetmelders verplaatsen.
Omdat ik bij het aanleggen van de bezetmelders nooit heb stilgestaan bij het plaatsen van
boosters kom ik nu in de problemen. Ik moet dus een aantal bezetmelders die conflicten
kunnen veroorzaken verleggen. Dus als een serie bezetmelders van een bezetmelderprint
(serie), laten we zeggen 1 t/m 48 naast een volgende print(serie) ligt met de nummering 49
t/m xxx, dan mag op de scheiding van deze printseries geen rijtuig stil komen staan voor
langere duur. Dat is bij mij dus wel het geval en dat is op meerdere plaatsen zo. Dat wordt
een enorme puzzel maar ik heb de tijd, dus dat probleem pakken we dan maar rigoureus
aan.
Ik merk dat ook op de schaduwstations diverse printen met elkaar in conflict zijn en in WinDigipet levert dit nogal een probleem op. Ik moet namelijk heel veel
bezetmelderaanduidingen in het programma verplaatsen. Na wat verschuivingen en
aanpassingen ben ik zover dat ik vier boosters zou moeten kunnen plaatsen zonder dat ik
weer in de problemen kom. Het heeft wel een paar weken zoeken en knutselen opgeleverd
maar ik leer er ook weer van.
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39.3 Vier boosters.

Afbeelding 39.4 Aansluitschema 4 boosters.
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39.3.1 Booster en hun huisvesting bij de baan.
Nu ben ik zover dat ik inmiddels vier boosters als extra power aan de baan heb aangesloten
en het werkt goed, zonder kortsluitingen. Dus dat is weer meegenomen na al dat extra werk.
Maar het was het uitzoeken waard.

Afbeelding 39.5 De boosters bij het Twin-Center (1).

Afbeelding 39.5 De boosters bij het Twin-Center (2).

Rob Bogers Mijn treinbelevenis deel 7 (Versie 3)

41

De boosters hebben een mooi plaatsje gekregen bij het Twin-center. In de zomer kan het wel
eens warm worden en daarom heb ik boven het Twin-Center een ventilator opgehangen, die
de koelribbetjes van het Twin wat koeler houden.
Verder heb ik op de koelribben van de boosters elk een temperatuuraanwijzer geplakt, zodat
ik de temperatuur van de boosters in de gaten kan houden. Tot slot heb ik nog een mooie
Intellibox + booster (voor weinig) op de kop kunnen tikken, het is nog een IR-uitvoering ook.

Afbeelding 39.5 Intellibox IR.
De booster is geheel rechts op de foto te zien. Tot deel 8!
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