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Beste clubleden, 

Middels deze regelmatig terugkerende info wil ik jullie meenemen 

In de voortgang van onze nieuw te bouwen H0-clubbaan. 
 

Beste leden, 

In afwachting van eventuele opmerking, zoals de oproep van Will is 

geplaatst, zal ik even een pas op de plaats nemen voor verdere 

uitwerking van het laatste baanplan. 

 

Dit geeft mijzelf de ruimte om toch ook even aan mijn eigen baantje 

te gaan werken. Ik vond ergens in een doos nog een bouwpakketje  

van een simpel spoorovergangetje.  Het bestaat uit twee identieke 

bouwplaatjes met een slagboom er op welke ook nog te bewegen 

is en op elke bouwplaat een andreaskruis (enkel spoor). 

In weer een andere doos vond ik servomotoren en toevallig heb ik 

onlangs een grote partij servobeugels ontvangen. Verenstaal lag op 

voorraad verstopt achter weer een andere doos. 

Even nog bedacht dat ik dit bouwwerk klaar wilde hebben voordat  

ik met het H0-team een video-call ging starten.  

Dat was 30 minuten voordat de call begon, jammer net niet gelukt.  

Per toeval vond ik in weer een andere doos 2 andere andreaskruisjes 

met rood knipperlicht, helaas bleken de lampjes hiervan defect.  

Even de soldeerbout aan en nieuwe leds van (heel klein) type 0603 lak-

draadjes er aan gesoldeerd weerstandje (2K7) in serie met iedere led en 

klaar voor montage. 

Alles in elkaar gepruts, servo op beugel geplaatst, verenstaal van servo-

hefboompje naar de slagboom gemaakt voor de beweging. Middels 

twee schroefjes de servobeugel onder aan de montageplaat bevestigd. 
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Omdat het twee losse montageplaten zijn een connector aan een kant 

toegevoegd op een stukje printplaat (wat weer uit een andere doos 

kwam) om zodoende een mogelijkheid te creëren voor het 

doorkoppelen, middels connector, van de spanning voor het andere 

overweg deel. Uiteindelijk 3 stuks servo-connectoren als aansluiting 

overgehouden richting spanningregelaar printje (SP-04) waarop een 

voeding (7 volt) is aangesloten en 3x een signaal voor bediening (2x 

servo en 1x knipperlicht).  

Op de SP-04 bied ik 7 volt standaard aan en deze spanning wordt op 

deze SP-04 print terug gebracht naar 5 volt. De massa loopt gewoon 

door. 

Waarom 7 volt standaard aanbieden;  

Om het spanning verlies in mijn bekabeling op te kunnen vangen,  

voor een ledje maakt dat niet veel uit maar servo’s worden 

onrustig als de aangelegde spanning niet goed is. 

 

De drie signalen, nodig voor aansturing 2x servo en 1x knipperlicht  

haal ik uit de OC-32. 

 

Nu komt het leuke deel, het programmeren, duur woord voor  het 

instellen van de uitgangen van de OC-32. 

Normaal zou ik deze info liever via een workshop willen geven,  

dan zie je ook duidelijk hoe dit in zijn werk gaat. (het instellen van de 

uitgangen). 

 

Er zijn diverse manieren van instellen van de OC-32 om een overweg 

beweging te laten functioneren, een manier zal ik hieronder 

beschrijven. 

Het is een manier waarbij elke actie een voor een wordt uitgevoerd,  

zodat ook duidelijk zichtbaar is wat er gebeurd. (zie filmpje) 
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• De slagbomen worden zo aangestuurd dat ze bij open of dicht 

gaan ook nog wat na bewegen. (net echt) 

• De knipperlichten gaan als eerste aan en als laatste uit.  

• Vanuit iTrain is er maar een signaal nodig voor aansturing  

van het geheel. 

 

Nadat alles is aangesloten op de OC-32 starten we het programma voor 

het instellen van OC-32 op. 

We kiezen eerst de juiste com poort en vervolgens stellen we het juiste 

adres van de OC-32 in. 

Voor die mensen die inmiddels de documentatie van de OC-32 gelezen 

hebben zal het volgende niet geheel vreemd zijn. 

De OC-32 werkt met device instellingen die kiesbaar zijn vanuit een 

aangeleverde bibliotheek en daarmee stel je een uitgang in voor een 

bepaald doeleind. (type PWM, Servo, Input) 

• Type PWM; hiermee kun je vermogen schakelen (aan/uit of wat 

er tussen in ligt (dimmen) 

• Type Servo; hiermee bedien je servo’s 

• Type Input; je raad het al, hiermee kun je signalen ontvangen 

(Bijv. van terugmelders of schakelaars) 

Afhankelijk waar je de draden aansluit op je uitgangpoort bepaal je  

daarmee ook het poortnummer-adres op deze OC-32. 

(pin 1 t/m 32), 4 groepen van 8 pinnen. 

 

Ik heb in de groep van 8 uitgangen die bestemd waren voor Servo 

bediening de drie benodigde signalen gebruikt. 

Op het middelste aansluitpunt zit bij mij het knipperlicht aangesloten 

en op een poort (aansluitpin) er voor en een erna zitten vervolgens de 

twee servo’s aangesloten. 
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Ik bedien alleen de middelste poortuitgang via iTrain (het knipperlicht 

dus) en laat vanuit de knipperlicht instellingen de servo’s aansturen. 

Bij het reserveren van een blok waarin deze overweg is opgenomen zal  

iTrain slechts een commando geven richting OC-32 zodat de 

knipperlichten aan gaan. 

Daarna zal de OC-32 na een ingestelde tijd eerst de ene 

servo/slagboom bedienen en vervolgens de tweede servo voor de 

andere slagboom. 

Omgekeerd na vrijgave van het blok zal iTrain eenmalig het commando 

voor doven van het knipperlicht geven. 

De OC-32 zal alvorens de knipperlichten uit gaan eerst de twee servo’s 

bedienen zodat de slagbomen open gaan. 

 

1. Hoe stel je dat nu in in iTrain; 

Dit kan op verschillende manieren maar voor nu pakken we  

de meest simpele methode. (bij het overweg symbool wat op je 

schakelbord is toegepast) 

Vul bij de overweg in iTrain het adres van de aansluitpin in die we 

gebruikt hebben voor het knipperlicht. Neem de overweg op in de 

eigenschappen van het blok en klaar is kees. 

 

2. Instellingen in de OC-32; 

In de OC-32 gebruiken we dus een adres als start voor de gehele 

overweg beweging met knipperlicht. 

We gebruiken 3 uitgangen uitgang 1,2 en 3 als voorbeeld. 

• Op uitgang 1 en 3 sluiten we de servo’s aan. 

• Uitgang 2 het knipperlicht 
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We laden de juiste device code voor de uitgangen en testen na deze 

weggeschreven te hebben naar de OC-32 even op de juiste werking met 

de handregelaar op het scherm. 

Op de tweede uitgang laden we het device on/of, dat is dus gewoon 

een schakelfunctie aan uit voor een lampje. 

Ook deze uitgang testen we op de juiste werking. 

 

Daarna gaan we alle uitgang afzonderlijk instellen voor hetgeen 

waarvoor we ze gebruiken. Servo’s in de juiste richting en positie laten 

draaien en de lamp uitgang zo instellen met het commando Invert een 

knipper frequentie geven. 

Wanneer alles afzonderlijk goed werkt gaan we de uitgangen naar 

elkaar toe laten verwijzen met het commando jump. 

 

Jump  getal1 , getal2, getal3 betekent: 

Jump = spring naar vooruit of achteruit aantal posities met nog twee 

toevoegingen van opdrachten. 

Opdracht 1:  

Getal 1 = P O positie offset, +  getal =  vooruit,  - getal  =  achteruit t.o.v. 

huidige pin uitgang. 

Opdracht 2:  

Getal 2 = ga naar Aspect van de te bereiken pin. Aspect 0,4,12 

(dit zijn commando pagina’s) 

Opdracht 3:  

Getal 3 =  ga naar Instructieregel 0 tot max  8 regels  

 

Zie de diverse afbeeldingen van de OC-32 verderop. 
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Uitleg instellingen: 
Afhankelijk van je gekozen device hebben getallen wel of geen 

functie/invloed, In de workshop meer hierover. 

 

iTrain activeerd pin 11; 

op pin 11 van de OC-32 gebeurd het volgende;  

Op commando regel 0 staat 

• Invert 0,45,0,0 (knipperlicht aan) 

(invert) inverteer huidige pin (P.O. = 0) met een tijd 45/60 sec 

• Wait 0,0,25,1 

wacht even 4 sec 

• Jump -1,1,0,0 

spring naar (huidige pin  -1) = pin 10 ,      

            kies (aspect 1) (blad 1), 

                           ins 0 =  commando regel 0 

op pin 10 gebeurd vervolgens; 

• SetServo & wait 0,40,29,1 (slagboom 1 gaat dicht) 

zet servo in positie 40 en wacht even (4,64 sec) 

• Jump 2,1,0 

Spring naar 2 posities (pin) vooruit = pin 12 

kies (asp 1) (blad 1), 

Ins 0 = commandoregel 0 

op pin 12 gebeurd vervolgens; 

• SetServo & wait 0,43,55,1 (slagboom 2 gaat dicht) 

• zet servo in positie 43 en wacht even (8,8 sec) 

 

daarna gebeurd er niets meer totdat iTrain een nieuw commando 

geeft. 
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Zodra het blok weer wordt vrijgegeven in iTrain zal  iTrain opnieuw  

een commando sturen naar de OC-32 voor het omhoog gaan  

van de slagbomen en doven van het knipperlicht. 
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Hieronder volgen enkele plaatjes met de besproken instellingen. 

 

 
 

iTrain: 

Aanmaak van overweg element in iTrain adres uitgang OC-32 poort 

adres 10, pin 11 op de OC-32 Afhankelijk van je instellingen begint de 

telling van een poort op 0 of 1. In iTrain begint de telling altijd op 0. 

 

In dit voorbeeld is poort 10 gebruikt op oc-32 met extended adres 14. 

Dit is een extra adres instelling op de OC-32 indien je  

meer dan 16 OC-32 kaarten in je netwerk hebt zitten. 

Je kunt met extended adressing 16 x 16 OC-32 kaarten toepassen met 

ieder 32 pin adressen. 
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In iTrain: 

Blok eigenschappen met daarbij aangegeven dat er een overweg 

in het blok is opgenomen.  
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OC-32 (poort 10 in iTrain)  pin 11 instelling 

Lamp knipper aan en wacht even, daarna jump naar servo 1 

 

 

OC-32 pin 10 instelling 

Beweging servo 1 slagboom naar beneden. 
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OC-32 pin 12 instelling 

Beweging servo 1 slagboom naar beneden. 

Einde van de actie overweg gesloten. 

Hierna zal iTrain na vrijgave van het blok de volgende actie opstarten 

via poort 11. 
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OC-32 (poort 10 in iTrain)  pin 11 instelling 

Knipper licht uit maar eerst een jump naar de servo’s 

 

 

OC-32 pin 10 instelling 

Beweging servo 1 slagboom omhoog en jump naar de volgende servo. 
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OC-32 pin 12 instelling 

Beweging servo 2 slagboom omhoog en jump naar de knipperlicht. 

 

Probeer bovenstaande eens rustig te volgen. 
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Filmpje op youtube : 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=K-6CBnOnaxk 

 

 

Volgende keer weer meer over de stand van zaken  

mbt de nieuwe H0-baan. 

 

 

 

 

Tot ziens en veel hobby plezier. 

Maurice Mutsaers    
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