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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.
In deze uitgave alvast een voorzetje op hoe we de modules inrichten als
het gaat om plaatsing van servo’s voor bediening van de wissels etc. ,
waar de elektronica componenten te plaatsen en hoe de bedrading
onderling gaat lopen.
Voordat je een beeld kunt vormen van de opstelling dienen we eerst te
inventariseren wat er per module aanwezig is als het gaat om:
• blokken
• wissels
• relais
• seinen
• servo’s voor overige
• verlichting
• en overige zaken (bijv. een autoweg)
Tevens moeten we rekening houden met het systeem wat we gaan
gebruiken voor de baan.
Het Dinamo systeem werkt zoals in een eerdere uitgave als genoemd
net iets anders dan een geheel digitale baan. Eigenlijk ben je per blok
elektrisch gezien een baan aan het bouwen. Ik bedoel daarmee dat de
totale bedrading van een blok altijd op een blokkaart uitgang moet
uitkomen.
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Indien een blok zich in meerdere modules bevindt zal de voeding voor
dit blok slechts uit een module locatie komen waarin de elektronica
voor dat blok zich bevind.
Met andere woorden, bij overschrijding van een module-grens
met een blok zal er bedrading lopen van de ene module naar de
andere module voor het betreffende blok.
Indien er sprake is van een complexe wisselstraat welke over de
grenzen van een module gaat, zullen er extra verbindingen ontstaan
tussen de modules voor deze schakelingen t.b.v. de rijspanning in de
wisselstraat.
Bovenstaande geeft al aan dat standaardisatie van opstelling
componenten en bedrading belangrijk is. Iedere module is anders als
het gaat om het aantal blokkaarten, aantal OC-32 kaarten, aantal
relaisschakelingen en voedingen echter de bekabeling voor de
modules onderling moeten we standaard houden.
De blokken en wissels kunnen we globaal bepalen voordat we
daadwerkelijk aan het bouwen zijn. Echter een wissel kan immers
iets verplaatst moeten worden omdat inzichten al bouwend toch
kunnen wijzigen. Een verplaatsing van wissel van de ene module
naar de andere module kan dus behoorlijk wat impact hebben
op je bedrading.
We spreken af dat alle elektronica voor een bepaald blok in dezelfde
module blijft. Dat er alleen draadverbindingen van de module met de
elektronica via een rijgklem naar rijgklem in de andere module loopt en
vervolgens naar het andere betreffende deel van het blok.
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We kunnen onderscheid maken in de verschillende soorten van
doorkoppelingen, ieder type heeft ook zijn eigen diameter, kleur kabel
en een nummer voor de verbinding.
• Een koppeling voor voeding; 7 volt, 12 volt, etc.
• Een koppeling voor rijspanning (komende vanuit een blokkaart of
relaisschakeling)
• Signaaldraden voor bediening servo’s, relais, seinen, verlichting.
• Communicatie (netwerk voor aansturing van Dinamo, RJ45 kabel)
• Overige bekabeling (camera’s etc.)
• De 220 Vac bekabeling houden we gescheiden van de overige
bedrading om veiligheid redenen.
• Buiten de module om maken we de 220Vac voeding koppelingen
middels een stekker verbinding.
• De voeding van de elektronica zal middels een hoofdschakelaar in
zijn geheel aan of uitgeschakeld worden.
• Er zal centraal een schakelaar komen voor het schakelen van de
diverse voeding voor de belasting (verlichting, servo’s, motoren
etc.) met als voorwaarde dat de elektronica al is ingeschakeld en
iTrain is opgestart. Dit om inschakel verschijnselen te voorkomen.
• De voeding van de draaischijf dient ingeschakeld te zijn voordat
iTrain opstart.
• Er komt een verplaatsbare lessenaar voor de besturing, slechts 3
kabels vanuit de pc en de 220Vac voeding komen vanuit de baan
naar het lessenaar.

Het is dus belangrijk om de verschillende soorten van koppeling van
module naar module te groeperen, ook dit weer om vergissingen in
verbindingen te voorkomen.
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In de modulebak willen we dus een overzichtelijke opstelling van;
• klemmen welke de mogelijkheid geven voor module-koppel
bedrading.
• Een afgebakend gebied voor de gevaarlijke spanning (220Volt)
t.b.v. de voedingen, opstelling van de voedingen zelf.
• diverse beveiligingen (kortsluitbeveiliging).
• de blokkaart elektronica.
• De OC-32 elektronica.
• de relais voor het schakelen van de rijspanning t.b.v. wisselstraat,
puntstuk en opstelsporen,
• de relais voor het schakelen van de uitgaande voeding spanningen
(7 volt voor servo’s, 12 volt voor verlichting).

Frame modulebak
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Inwendige deel van de module

Blauwe vlakken, Sparingen in onderplaat modulebak
Rode vlakken, goot systeem gemaakt van ringen pvc-buis 50 mm.

Doorsnede modulebak gezien vanaf zijkant waar de elektronica zich
bevind op een uitschuifbare lade.

Sparingen in tussenwand modulebak tbv doorvoering bekabeling.
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Indeling lades in modulebak met globale opstelling elektronica

Om tot een overzichtelijke opstelling van genoemde componenten
te komen gaan we de lade waarop we alles gaan monteren in
vakken verdelen. Drie lades per er module-bak gescheiden welke ieder
een specifieke groep aantal componenten huisvest.
Aan de bovenkant komt er per lade een flexibele draadbom zodat de
lades uittrekbaar zijn en we makkelijk bij de elektronica kunnen i.g.v.
uitbreiding of calamiteit.
Links en rechts van de lades (de buitenkanten van de module-bak komt
ruimte voor kabels via de genoemde ringen. Deze kabels vormen o.a.
de verbinding van de ene module naar de andere module.
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Tevens zorgen we er voor dat boven dit “gootsysteem van ringen” een
gereserveerde ruimte ontstaat voor het plaatsen van servo’s.
Hiermee voorkomen we dat deze servo’s en de elektronica elkaar in de
weg zitten.
De bedrading kunnen we via het gootsysteem eerst naar een bepaald
verzamelpunt brengen om vanuit daar als een draadbundel uiteindelijk
bij de elektronica uit te komen.
Voor het kunnen uittrekken van de lades met daarop de
elektronica dienen we een lus in de draadboom te creëren. Deze
lus zal vanuit achter in de modulebak naar de beweegbare lades gaan.
Het verenstaal tbv de beweegbare zaken (wissels, autootjes etc.)
brengen we dus vanuit elke positie van de baan via een slang/buisgeleider naar de servo welke aan de zijkant van de module wordt
bevestigd.
In het gedeelte van de modulebak waarin geen lades zitten kunnen de
servo’s direct onder de te bewegen componenten geplaatst worden.
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Inmiddels is er een totaallijst/begroting van de te bouwen baan
opgesteld.
Vanuit deze lijst zullen verschillende acties opgezet worden.
• Bestellen van de benodigde materialen voor het bouwen van de
module-bakken.
• Bestellen van het railsysteem (Peco)
• Bestellen van de draaischijf (fleischman)
• Bestellen van de Dinamo componenten
• Bestellen van voedingen, servo’s, servo-beugels en relais
• Bestellen van bedding (kurk)
Tevens willen wij een oproep doen aan de leden of zij mee willen
liften op de door ons afgedwongen korting op de te bestellen
elektronica en overige materialen.
Denk hierbij aan; draaischijf besturing DTC, DTR,SP04 etc.,
Dinamo; TM44, RMU, OC32, servo, servo-beugels, relais en
lichtsluisschakelingen.
Hoe meer afname des te hoger de korting.
Bovenstaande is het resultaat van het laatste overleg van het H0-team.
Tevens wil ik jullie danken voor het volgen van de voortgang “bouwen
H0-baan” en de overige verhaaltjes.
Gezien we deze maand als club op gepaste manier weer open gaan
wil ik het voorlopig hierbij laten voor wat betreft de verhaaltjes en
voortgang bouw H0-baan.
Het is nu zaak om de hulptroepen voor het bouwen in te schakelen.
Tot ziens op de club en veel hobby plezier.
Maurice Mutsaers
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