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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.
Voordat we verder gaan met het verder informeren over de bouw van
de nieuwe baan wil ik jullie graag even meenemen in de
bijzonderheden die bij de keuze van Dinamo horen.
Dinamo schakelt de rijspanning per blok naar digitaal of analoge
rijspanning. Tevens is ieder blok afzonderlijk beveiligd tegen kortsluiting
of overbelasting.
Bij de analoge spanning kan ook nog een hoogfrequent spanning
aangeschakeld worden zodat bij analoge loks de verlicht blijft branden
ook al rijden de treinen niet.
Eerder heb ik het al even aangetipt dat de blokindeling met de
daarbij behorende rijspanning anders is dan bij een enkel digitale baan.
Bij een digitale baan staat er altijd rijspanning op de baan bij Dinamo
niet. Bij Dinamo kan dat Analoog of Digitaal zijn, zodoende kunnen
we ook analoog en digitaal door elkaar rijden op de baan.
 In iTrain behoren de wissels niet tot een blok.
 iTrain houdt geen rekening met wisselstraten die van rijspanning
voorzien moeten worden, alles is blok georiënteerd.
 iTrain heeft alleen maar terugmelders nodig om te bepalen waar
een trein zich bevind in de baan.
 Elektrisch gezien lopen alle blokken gewoon door.
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Bij Dinamo gaat dat elektrisch gezien iets anders.
 Net als in iTrain tellen we de lengte van een wissel(straat)
niet bij de lengte van het blok.
 De wissels behoren elektrisch gezien vanuit een blok hun
rijspanning te krijgen. Dit kan zijn vanuit het blok waar de
trein uit komt of het blok waar de trein naar toe rijdt.
 Met Dinamo moet er een fysieke scheiding gemaakt worden
tussen de blokken. Een railscheiding op beide railstaven
tussen de blokken. (Bij blokscheiding hebben we het dus
over een dubbele (a en b-rail) onderbreking.

De rijspanning voor de wissel(straat).
Omdat de wissels niet bij een blok horen in iTrain dienen we voor
het kunnen rijden met Dinamo even aandacht aan de rijspanning
voor wissels te geven.
De wissel(straat) heeft wel rijspanning nodig die mee
geschakeld wordt met de blokspanning van waaruit de trein
komt of naar toe gaat.
Je zou een wissel(straat) ook als een blok kunnen beschouwen
echter kost je dat dan extra elektronica (blokkaart(en) wat de
portemonnee niet ten goede komt.
Gelukkig kan het ook anders.
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Vooraf een paar spelregels/weetjes:
1. Een wissel met de scherpe kant (waar 1 spoor zit) behoort
elektrisch gezien bij het blok wat aan deze scherpe kant zit.
De blokscheiding komt dus pas aan de (stompe) andere kant
van de wissel (bij de twee sporen kant dus).
2. Een kruiswissel (dubbele Engelsman) wordt geheel geïsoleerd
t.o.v. de aangrenzende blokken behalve aan die kant waar een
wissel met de scherpe kant direct aan vast zit.
De wissel wordt elektrisch gezien geheel toegevoegd aan de
kruising t.b.v. de rijspanning en de scheiding (dubbel) ligt dan
weer aan de stompe kant van de wissel. Deze kruiswissel
krijgt rijspanning via een relais met een dubbel wisselcontact
komende vanuit een aangrenzend blok of andere relais
schakeling.
3. Bij een wisselstraat waarbij de wissels allemaal in dezelfde
richting liggen (inrij-blok-scherp-stomp-scherp-stomp-scherpstomp-uitrij-blok) ligt de blokscheiding aan de stompe kant
van de laatste wissel (nabij uitrij-blok). De rijspanning voor de
wisselstraat komt vanuit het voorliggende blok (inrij-blok).
4. Bij een complexe wisselstraat kijk je voor de rijspanning steeds
vanuit dezelfde kant naar de wisselstraat voor het opbouwen van
de relaisschakeling tbv schakelen van de rijspanning. Hier komen
we later op terug in de workshop.
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Als voorbeeld zal ik een paar wisselstraten laten zien met hun
(blok)scheidingen erin getekend. (rode streepjes)
De blok-scheidingen in een wisselstraat bepalen hoe intensief
treinverkeer er mogelijk is in een wisselstraat. Je zou de gehele
wisselstraat op een gelijke rijspanning kunnen zetten middels een
aparte blokkaart uitgang of middels een relais schakeling de rijspanning
vanuit de diverse aangrenzende blokken kunnen schakelen. Dan zou er
een trein gelijktijdig door de wisselstraat kunnen rijden.
Indien er meer gelijktijdig treinverkeer in de totale wisselstraat
mogelijk is, is een slimme rijspanning schakeling middels relais de
oplossing. Hierbij bovenstaande spelregels in acht genomen.
In de workshop meer hierover.

Blokscheiding aangegeven met rood

Wisselstraat elektrisch gezien (geel= zelfde rijspanning)
Een trein max aanwezig in deze wisselstraat.
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Kruiswissel met daaraan een wissel (scherpe kant wissel)
Rijspanning van wissel gelijk aan rijspanning kruiswissel.

Onderstaand plaat is een wisselstraat van Job Bouman

Voorbeeld Wisselstraat met relais schakeling
Hierbij kunnen meerdere trein gelijktijdig door de wisselstraat rijden.
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Het volgende plaatje laat een wisselstraat zien waarbij de wissels
allemaal in dezelfde richting liggen. (scherp-stomp-scherp-stompscherp-stomp) Het bedradingschema is enkelvoudig getekend.
De a-rail loopt door tot de laatste wissel. Het blok is dus elektrisch
gezien langer dan het oorspronkelijke blok.
In de wisselstraat worden alleen de puntstukken middels relais voorzien
van rijspanning, afhankelijk van de wisselstand.

Rijspanning aansluiting blok met daaraan wissels met scherpe
kant aan blok. Sectie 4 bestemd voor rijspanning wisselstraat.

Blokscheiding door gele
streepjes aangegeven.

Wisselstraat waarin meervoudig treinverkeer mogelijk is.
Tot ziens en veel hobby plezier.
Maurice Mutsaers
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