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Dit sclriftuur en de bi¡behorende tekeningen pogen een
inzicht te geven ln de eanenstelling en do werking van
de bij d.e Ni ln toepaeelng zijnde apparatuu¡ voor Autor
rnatische Trein Belnvloed.ingo
Of deze poging gesla^agd genoemd, mag word.en, rmrdt door
de Éa¡nensteller aa"n het oord.eeÌ van de lezer ørergela,-
teno
Bij de opzel werd min of ¡ncer een echoidstijn gehandhaafd
tussen d.e baanapparatuur (eerste d,ee1) en d,e treinap-
paratuur (tweed,e d.eel) ootro in verband. met d,e verla.ngr
d.e mogel-ijkheid va¡r aparte bætuderingo
De dierat .¡a¡r Eb zi j dank gebracht voor h.et verstr.ek-ken
va¡r de beno.ligle gegevens¡
Daar do ;nerierie nog niet geheel uitgekr'1et¿l-lisrlerrL iB,
zullen in vergelijking met d.e reallteit hier en da¿¡
nog¡ overigens niet het princípe rakendor oneffenheden
vooz*omen, welke te zijner tijd geËIimíneerd zull-en wordenr
In dit '/ertrand. merk ik op tlat Ìroofd;: tuk ! de paraxga-
fen 1 en 2 een ti jdeij. jk karakter d¡a¿jen¡ irvrror nog aB¡
de giurg zi jnde ond.o¡zoekingen, wel-ke z,ullen leiden tol
een d.ef initieve ins tel,proced.ure.
Va¡daa¡ ook de tùtel va¡r het geheelr die al-les onsattend
echijnt, maar In feite rril aangsvear dat nog slechts een
begin gemaakt ieo

Utrecht, augrrstus 1965
febnrerri 1!66

J.P. PotgiêBero

Hoofd.etuk 5 ie thana v€rvengon door het lrunldd.eLe vaststsllen
va.n een vorkorte instelprooedurc voor gefoolcerde sporon fn
ATþgebiecl. (ultgave 2? octoUer 196ó)

Utreoht, november 1166

J.P. Pot€ieeero

Tekst en tekeningen gew'i jzigd.

JluLL 1975

Cu¡sI Il.J. van Mourik
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De gedaohte om door toopaaeing va¡¡ Êp€oialer eloktrieche apparatuur
d,e ba¡rdeLingen va¡ ds machinfst op een treinlokonotief ond.er
kontrole te h¡nnh houden¡ en wel vanaf de begane grond¡ ls niet
nieuw.
VeIe pogingrrn zljn rseds ln d.ls richtlng gedaan on lang nlct altijd.
vergeefse Þ riJd.en hl.ar en da¿r reeda volled'ig automatLsoh be-
stuurd.e treinstellen¡ bv. 1n Japan, Engelandr Ruslafid e¡r lnerikao
Zo reden atas¡ al v.6ór d,e 2e we¡eldoor1og over de 0akla¡¡d-Bay bn¡6t
een belaagtijke bn¡¿¡lerbindÍng ln Sa¡¡ &ranciecor €en eoort m€trô-
treinen, voorzien va¡ rlergolijke appa;caturrr, in eon dienstregeling
mot een 2-¡ninuton patroon.
Deae lr.et¡te¡t redon, O[ìtla'u de l,fernvoi'Li¿1.Ìrr:g Fi:i:r1 rJ 1¿rn I ge;ted,on

opgehr.:ven werd, an het bovendek der bmSr dat de spoorrails droegt
ger+i jzlgd werd in een auto-€nelweg.
llerzijde wordt, naast deze uit Epoorwegoogpunt bekeken zo d¡a¡ta-
tisch k-I:¡!,.siide woortt¿n Opgçrmc:'kt, tiilr ;r i,;uuri;.r Qrrl .¡:I r,Jn rú'fuw€
apoorwegtunrrel te komen 1n een reedn ver govor<ì.ord. stadium van uit-
voering z.ì-.ju.. Daarbi j za1 il€ r:por-,rw.!rç woar ¡coïd.Bt"ì Vco:':ii.3Il V€.ll

appa¡atuur als in het voreneta^ande Ìredoet<l.

Het is drre oogelijk om in de loop van een trein in te griJpen
zonder d.a.erbij d.a^ad,werkelljk in de bestuutd,erecabins te etaå¡r. Dit
ing?j.Jpen ka¡¡ daa¡onbovetl autoDatiech geechieden¡ d,'w.u' in
overesnstemning r¡ot d.e werking van bry. een anrtomatisoh blolcstelsel.
Dit inerijpen kan danr¡ zoaÌe in D¡its1a¡d en Era¡¡krijk uel toeg+-
past word,tt op bepaalde, vaststaa¡¡de ¡rrurten langs ele baan geschÍeden¡
waarbi j d.an sprale le van@r of zoale blJ l{St
zodanlg worden (zljn) geregeldr dat e.e'a. doorlopsnd plaata vind.t¡
tle zogone,amde a Deze werking vordt het beate g+-

st woord
een treln eprake g,

d.er Ìoop hierva¡¡o
De afkorting ÀTB botekent da¡ ook biJ tËt

Âutomatie che llroin Befnvlooùingo

De N.V. Nederland,ee Spoorwegen ís de eers'te maatscìiapplJr d.ie deøe
apparatuur op d.e openbare, voor reizigersvervoer bestemde lijnen
syetematioch gaat toepassen. In iuni 1965 is he1 baanvalc

Âmersfoort-Àrmterd.am als eerste voor do å'TB tn dienet gesteld..
In eerste instantie zLin 20 trei:rstelltln èfl 10 lokomotitven fa¡l
de benod.igd.e appa,ratuur VoOrZien. Hoewel 6r€.EI¡ rriteraard van te
voren zo veel ah mogeliik waS a¡.n allorlsi prowe¡l en ondeF-
zoakin¡çen onderworpen werd¡ br"esgt de reellsorir"g toch nog wel
onvertrachte moeilijkhed.en met zíot¡ tni:o, tì.:'frr ')ear pïåkti'eeh goen

I¡,16d,rr-r.i.gê r-:rv¿i.ring kon i¿O¡'d¿;:l Op'.,cd,::r¡", r¡let l',c'.¡eL Ctr !EA¡¡- alg Ce

lok¡-.rp¡r*r¿tuur ""4gl.Jli:pjf:,9.kfu:.flq¡.U'i:'r1!-q :Ùl:¡1' Tt;orto
zi. jn gc di1/(rrrjo ni-etr*rghtrdor¡ i¡r rLl-l tt.;lt;.t¡i;:J,.r.,\,'?lr í¡{)tj rij gcxe,te'b in
i¡i; r,,-,. .: ,l- Cì,:'r; Ìle+, lñ-il;'ij li)r,r1'l t¡,.:tíì ri.: I l: .'t ..''ì ..¡ .'' ' ",1-l 'l '' lC,:ie

S ;¡:-ricÍrj ,iù werlr-i ir¿ jor ai:Î: dO',r.'.¿.!',:'; 'ii .¡'. . ,'r;-' J . -,- 
"-,;r'--¡¡¡i'i,J;9

rr/iLù ltr:-c-lt i*Þ'rr. iri,iì.O CO,ftplir3.'i::.,.;"ì "r.a'tf l).,'.':-1. -!.'r :.11 t".'¡..:!''.) meí ,1t:

ì,er; l¿r,a¡rd.e ø:-str eits oI¿tr s¡
iioc r1<: treriîilr-yJi,l¡1o¡'l-llt:eîri.t¡ ,tl.'':i¡;',vt,r^!- :"rl'-ì"(-ì '/ ":ì" 

1'':1r'r" 'ri it¡ -i-Íl;orlw

typcerd. mot h
besturing van

l1i.^¡ r:¡1 .l¿¡,,:1. tìod:J ví¿r$ z,l;:lr: Litt,,.;' t','-l ---.- '! ,' ,

z-ul,!:rl ë;'.r".:i-"tr1,ìn j-B <r,-'k rl,'4 l.'tjiì r;=',rl'-1{, jlr?11 l
t(J{-:!,, i¡Ill i .,'cal-,O i';'eft ,ì J,,

da¿,r in wezen zeker niet var¡
near in zelcere ain v¿r¡¡ beheersing

i¡,, ,-¡r,¡¡ rì.rruî
, .- ¡i.Ì ;cl'rrtt¡t der

-l-



-3-

Nog moer d.arr eld,er:E reeds het gevel ls r zal tr-i"ør het preventievs
onderhoud de eleutel bIÍJken te zijn naår e!ìn ongestoorde e:cploitatio.

1.2 Het principe der werkinr

In wezen bererksteDigt d.e AÎB-apparatuur ten eerste een verteling
van d.e aa¡¡ d,e r¡acbinlet getoond,e seinbeeld,en in zlohtbere en hoorba¡e
opdrachttskon¡ in cle besth¡rd,ergrufmte van de trein en teu tweed,e het
zo spoedig mogelijk tot etlletand brengen van de rljdende treln a1s
d.e ruachi¡tiet nlet biru¡en een redeli jk ti jdeverloog, (in een a¡¡rtal
eeconclen ultgedrukt) a¿¡r cen opdraoht tot snelheidaverminderen¡
d.oor zot¡ tehen gpgfi¡enr gerrolg heeft gegeveno

0m zulke opdrachten op de trqi-n to krijgen rvorr'll gobrrrik gemaakt van
d.e l¡estaa¡rd.e opoorstroornloop{eÉ"*t" De o¡,.lrac-i¡t '¡.tr,l.t daa¡too
d.¡ßì.Ve een gecod.eerde spoorebroom in åeze ket{ìn cebr.'roht. Ond.e¡
gecodeerd moet in d.it verband, ve¡:sta¿¡ wordon: een voigens een
van te vore¡ gemaakte afepra.ek op sen ritmisohe wljze onclerbreksnr
Aan rle trei-n bevestigder zeer [{rìvoelige dot'r.;t,. ren ,nerÌi.en do hie¡-
door ontstane veranderin6en in het ioagneì;lsch vold i¡r Ce'ouurt va¡r
de spoon:taE,f op on neken hiervan n.!i c(ln ¿¿r.rtcl ?rer.ek+"lonische

behandel.inqantt een bnrikbaar ei¿5-naaì-r da'|, ¡'esilI-b,ro'ct ln d.e gewenste
viauele edof aud,itieve geg€vens ter j:nfr¡rnratio van Ce rnaohilrrst.
In het kort geze¿Ê¡ de baanvakapparatuur stopt de info:rmatiar geco-
deerd¡ in het 6poor en d.c treinapparstuur pikt cte 8e8€ reno op uit
ilit spoor en Easkt ci een voor de mschinist leesbâår teken vanr
(Fieuu¡ t )
a. 96 tnptrlge4mln ?oor toætemrnirrg.

Ia¡. 14O kVb.
b. De hicrbiJ verwerkte ooders zíjn een wisselstroon (?5 Hz) va^nt

12O tmptrlg€n per mínuut voor ,ie toestommin{ om met hogO snelhsld
te rl jdcn¡ d.úrrz¡ ma¡fsnal 13O km/u.

oo 180 imzuIsen p6r ninuut voor eån toegeltrton ma¡1rm¡m snelheid
tar¡ 80 rrn/u.

d.. 22o imp./min. voor een toostemming va¡1 ple*. 6o ttty'u.

e. geen oode, d.w.z. geen ritmische onderbrekÍr¡gen in ùe etroom d.oor
de apooretaven, voõr een toegoìaten maxirmlm Ànelheicl van 49 ftry'u.
Dit kaa verw6zsûltjkt worden d.oor ðf netena¿l geen etroom Ef
!ùanne€r het coderende reLaie (CA) niet zou gaan werken
(t<lapperen) UiJ bezetting va¡r hst betroffenåe epoorr een
contirnre stroom. In beicle gevallen is er zan cod.er€n 8Þen epralce
en ¡4I! het volgrelais ln dc trein niet¡

f o 7, in¡rulaen per nlnuut als do trein een vß:1 AÎLapp;r¡atuu¡ vool-
zien ba¿nvak gaat verlaten.

Bn Als in¡ohakeloode rtorden aLla c'rde's bent¡t beh-¡ìve ?5 impr¡Leery'
por min.

De s;t,z,Or--iii.iil¡nrl sen 'ríof,jen Op,qeil¡;i,;t rn¿;t '.)t:it::'. .^t Ì1.'. r"ir)(j,ili.),.r:.i:¡che

Oscrìl.rl,,,i.ofii zo¿]j.:l '¡<¡ d¿ìl i'€(--dii .'-r;l .i'-'Ð ''i1-' ..t ¡*'-;i¡"['.:.Ìi 6i:r¡lont
¿ld¿^¿¡' lr¿ t€l-rtuik voOf het opiv,ìtaTt ',',r,'r ;.ìr l:î:ii';.:?'-tJi.iir:iilin€; f-ll<e
gepLa;rUo-' .li jn rn rolaisk:Ìr¡tan ì.r-û,5u,Ìc ;-.¿å:''
trre cciitn,ol.,grolaia (CR) sunskt:ie¡: ¡:. t¿i';l;Â .it.l sicgei;tl,r,onrpoor*
voectin¿ i;t, gor1r'e ':ert tre,i.n ,ie b¿:,:rrlll:,. : r '"'t':)i':1 .tt!: ilt. Da:t:
vocrl i 16 woi'rJ.t d.¡rn ¿i ti Jd "i 

¿ìail5i{t, .l ;'l :,r, 'r : :, l:; 1::::,ì -t ru-rr-f het
voc,.lr nge pr,r;rt toa rr 3dt. +-
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l{oê¡r{¡ cr rctdt o€n stroomkring Ber/ornd, d.oor een spoorßtaeft
via e6n riel va¡¡ de voorste aol cl66r deze ae, het a¡rdere wiel na¿r
d,e a¡rdere spoorstaaf, en daard.oor tenrg na¡¡ ltet voedingepurt a¿n het
cinde vên Ae bereden eectoro Dc ood,erolgrelede word,cn geetuurd
d.oor dc Cllrs. (fC*c oodo heeft ecn eigcn CTe)
De eerd.cr genoeod.e detcotorsr uiJn opneeo{¡poelcar nulkc zioh
vt6r de co¡¡sto as vari hct treinstel bsvinden on øo laog nogel.ijk
borre¡ de epoorstaaf (arn elke kent 6iln) zlJn aangEbraohto Dc
optredendo fh¡¡vera,ndcringcn veroorzakca 6en E.ll.K' ln dc rrlndtngen
van deze epoelen¡ velkc hct ultgangapunt lc voor de ucrklng van d,c

appa,ratuul¡ oruo ôc oablaesigaalerlng.

4-
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HOOEFfiTT 2

2.1
Þ

De 75 flgl2Crcedi¡.c

De Alfþ*,pparetuur ka¡r verdeeLd' rærrùen ln tr¡ee grcopen nI' de
ba^anapparatut¡¡ en d,e tneinapparatur¡.r. Deze laatste t{ord.t hier
niet of nauwelijks besProkenr

BiJ d.e esrËto realieerlngen vê¡r ITB 1n hot buitcnla¡rd. vond toe-
passing pla"ats op baåJ¡tiaklcen met geautomatieeerd.e baveiligingen,
waar de spoorlsoì-atie, 6& in dc wissele, geheel dubbelbenÍg rras

uitgevoerd. Dit is biJ I'ltl niet het geval.r xant hierbij kar¡ in wiegcl -
secties d,e mogeliJkheid ontstaan van paralleLeohakelen van stuklen
Bpoot en bij spoorstêafbreuk zelfs de kans op het bozetten Van Ben

stuk gsgecontroleerd. rpoor door tv. een loko¡ootief"
Een oploseing voor problenenr die rijzon bij enkeLbealge wiseel-
isolatie zou het, op esn otation tU', oveltlas,n van d.eze sectÍes
kururen zijn.
Deze werkwijze ie voor Ni eohter onaarrvaard.baa.r, omdat hier d.e gedachtct
d.at juist op d.ie etetions de meeete g€varen droigen maatgevond is.
Hierbij komt dan nog het felt¡ d.at in Nsderland d,e station5 zo
d.icht bij elkaa^r J.lggen. Oelukkig zorgde de rroortgang van dc technieche
ontwlkkoling Voor een altarnatiwe ÐplosËir¡d, ùi* cie toopasolng varr

ATB op er¡hslber¡Lg 6cfsolecrde Bporen mogelijk rnaakto"

Iþid,e opneernspoelen zi jn zodanig in d.e dsle¡itj.esc:hakeLing opge-
nqmen d.at d.s treinapparatu¡¡ ee¡l code ka¡r verworkon, als in d,e

spoorstaven een tegengesteld gerichte stroom locpt. Ðe grootte va¡ I ,' rt

beÍd.e stromen behoeft ila^arbiJ niet precieo geii jk te zijn¡ maar m88 x¡øl-l,øl-t*^""V-
een zekere verschilwa¿rde niet overschrijden' iliernos wordt tege.- r/ctø.r'

Ìi¡kerti jcL bereiktl d.at een
ood.eetroom nooit een tOesternming tot ri jdon kri.n word.en voor d.ozê

trein, (I'isuuÌ 2

Om d.eze werklng te bewer}etel-ligen moegt de treinappa.:catuur
tamelijk gevoelig gemaakt worrùen en dat bra.cht weor e¡rd.ere narig"
heden met ziolt mee. lfat ie nI. hot geva).?
Voor tractied.oeLclnden wordt ee¡r prakìiÐch orraf.'gevlekto gcli jketroom
gebruikt¡ die verkregen wordt door gelijkriohting van Ðen ze6-faaên
Àpa¡lnfng. Deze stroom bwat echter nog aarrzienì.ijke xieseletroonco¡ll-
ponenten, 1æIke bekend staan ond.er d,e verzanrolna¡¡t frrlmpo]n,
(l"r* hierbij eens a.ari de zo beruchte zoemtoon in sornmlge mêohinl-sten-
lijnent )
De in d.e raile gebrachte cod.er¡'isselstrooil vsrdwee¡¡ nu sf en toe
in het niet bi j deze eors zolfe vrlJ þachtig€ rrrimpelstromenñ¡

Deze bodrsgen brl'. voor JO Hz nog wøL $ v¿¡n de retou¡stroomrra¿rd'e.
Een cod.estroom, d.Ie zloh onder aIIø ometanùlghoden nog 6oed zou

Iaten deteoteren sou d.aardoor clrc.a BO ii-" noetgn bedra*pE¡ zodat
het d.uidelijk øaL zi.jn, d¿t hiõr moeí}ijkhedon in ov€r'r¿lood voor-
halden zijnr
Rlmpelmeting"rr in het gehelo larrd gevorl Ba.nr dat er toevellige minima
voorkomen bij få on biJ 53o Hz. Dit is dan ook de aar¡.leld,ing geweest

d.e AÎE-uoed.inean op ?5 Hz te bsgeren. Ðen geluJcki8e orËtandighed.d is
hierbij, d.at d,e bestaande spoorr€Iaissohåkelingsn hier. ook nog¡ zij
het na eni-g herirutellen, m6€ kunnen w€rken.

+

)
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Een voor de hand li,ggendo opmorklng ie nu¡ <Ìon m¡rJ¡.r do ¡çoholo
beveiligingtvoeding omzetten op '15 Ft. l'laar <]at ie niet zonder
kwalijke gevolgen uitvoerba¿¡ omdat bv. de zelfregelende gelijkrichters
va¡ de Àkire in een gemoderniseerd. gcbled. clan ean geheel ver.keerd.
regelgebied zoud.en kri jgen, (epoelen mcl luciitepLe-bsnl). De trafo-
spanningen zouden overigena wêJ. aangopaet larnnen worden, maan als
niet mincler groot probleem zou da nood.z¿rak onrsta.an allo betrokken
gelsoleerd-€poor schakelingen opnieuw af te rop;eien.
Een tueeen--opl.ossing l8 gevond.on d.oor h,¡t overtsoh;:k.:Lo$ op ll> Ílz-
voedi ngsepanning va¡r de te cod.eren s poorvoed,i.ng, øodra de bel.ref'fende
trein d.e sectie binnenrijdt. Dit wordt bij inbcuwgova).len ixler-
daad ged.aa.n, waa.rb,ij, aoaÌs we zullen zien, in he'b spoor d.an een
afw-issel.end JO Hz/75 Hz st¡oon loopt.

Voor het verzorgen va¡r d.sze voeding is door de rndr,¡trie e¡e¡:
st¿rtj.sche oûvorfner ontworpen, welke tot oen maxin¡¡m \ran'! 10 VA egn
11O V-'15 Hz epanning leveren kan. Dit vcrrno¿Een is zo beperkt o.m.
in verbasd met de slechte koeling der tra¡rsistors ir¡ een afgeeloten
relaiekast. De omvormers hebben een ingebouwie inscha.kelvertragin6
van otrgsvee¡ 1 seconde, werkend. met een oplaa.ricondêruJa,ior. ell €en
relaie, zulks in verband met de toegepasto transietorschakelingen.
l{et appura¿.t werkt daardoor niet torsrtond. na het inacìBkelan,
vJa.drmee o.rnt voorkomen wo¡dt d,at e"e.a" te ver¡I ntroonn opneemt,
waardoor herha¿-ld.e maLen d.efekte veiì.ígheden zouden onle la.an on
daar allee op d.ezelfde voeding is aångÈslotenr J'rr.r.r'd,oo¡- cok do
ovoriße eieÍnwezenapparatuur gestoord. zou rakslu

Bij nieuwbour¡rqeva-l1e¡r wordt zowel ae Àîil-.vc-reiÍ rrg ;:..I,i cie itR-e chakeling,
maar dat ie in dit verband va.n fliníle¡ belan¡ír rir rli¡r. f! Flz--roedrng
a¿mgesÌoten. Deze zal da¡l geJ.everd wo¡'den cic'or ¡oÌ,eronds omvorrners,
van groter vernlog€n (25 KVå) welke opèjÉrstr1l,l i',r'ri1 s1i i.:ì cle onde¡-
s tations.

Dc trerna.pparatuur bevat J) Ha-filtele¡ d.rrs h:ler*roc'i i.s in 'ucirlo
geval).en het resul.t¿at hetaelfde¡ de trei-n ?Täioi;rrrrl.i're¡r dt:'i] Hz-
¡lrls en.
Als een door storing kortgesl-otan sectte ere6î vi'i.; wcrdt, moet
speciaal bij inbouwgevallen het epoouelais r=eoCs rra¡rt¡ek!:sn op de
5É75 Hz-e troo¡netoten, ook aI etaat d"e 75 Hs,-<ìod.evoed.Íng nog op
het spoor aangeslotenr Dezê laatste wordt irr.mor'e¡ oerflt door: het a¡rn-
trekkende TR afgesclrakeld.. ÏJeze gang vari zaken etaat qeaoteertl
onder de bana¡nj.ng trzelfher':te1 lenci, zi- jnrr.
Dit gaat altijd, zonder meer goad, ,rIe (aoor een treÍn bv.) inmld-d.els
d.e volpçenrle eectie bezot worrùt, want d.eJr -'Jordt C.á.Írttoo¡' de werklng
va¡¡ d.e voorgaand.a CR reeds onderbroken (waarover ls¡.'bar mear) on
komt het betreffend.e TR g€woon op òoor osn tonst¿urt¡t 50 Hs-€troom.

2.2 Het niveau dsr codestroom

Onder punb 2"1 zagen ue d¿t er eon gooiì.e rede¡r J-e t,¡; r.Le voedir¡gs-
sparrning ees 75 Hz-epanning te doen zijnn ì{ar-r coit vir.n ùazø lJ Hz-
spanning is nog zoveel voorhanden al.e veron.t,r'eirii¿irg ln d.e tractie-
retourstroomrimpel¡ dat de in het epoor gabrrchte o¡.rdeatroom een ¡iet
garinge mlnimale waa¡de moet hebben, om øich duid.r:Ii.lk br lâ.¿uen
ondorkennou.
Wa¡noer d.e amÞiiturio ve¡ tìe c¡:.ieotr¡')r:rn .t;1ti '.(\ !.:lrr¿, -i . !r."-.¡r¡', i^o,v.
de 75 liz-component in de trac¡ierimpei ia, ka¡i de rf'Éri¡r&lrparatuur
het ond.erscheid tussen beíde hgr¡dh¡,van, 0p eriknlbi:rrig ¿çelroloord
spoo¡ va¡ een ernpì.acement zi jn eohtor bi. jzonder.e prcbì,enen.
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Zie hiervoor de v¡¡orbeel<1.'+ltuatie rrlt f-i'çrur J.
Trein 2 trzietn een stuk (t/+ t) van d.e oocte, '*elxr¡ t¡estsmd is voor
trein 1 (1/1I), doorttet de ni.et gefsol.oæd,e benen van d,e dlveree
sectioe fL.b¡H. paraÌIel geschakeld øiJrr" Âls deea nfouti,rvetf ood'o

va¡ bv. 2t dar¡ ook nog gahocl of grotander¡le in do tsdslsnn vaLt
van de werkolijk voor trel.n 2 boetemCe codo¡ v¿¡{rr reer1a eon rinpel-
reat vÊ¡^l¡y. 1Â aå¡w€zi6 i.Êr þn is zorn.d.a-i-^al ii¡t ffi 4øtruldgïË;"ffir:Je^7,['= -Ã'tT: ñ ;::" 1''A?Æ ú)- ü]l"l iú'^,*\
Dit allee overlsgendE.moet o¡ vanuit gçrga{ur'¡.¡idettr dal ds voadings-
apparatuur in etaat i,e om een oodeatroon van 1OÀ 1n irot $poor te brangen'
Dit betekcnt, dat ia geVa1 Van toopanaing ',tl;.n frek:rentie-ormrolmoTs
met een vers¡ogen van ongsveer 1OO VA een llo,e,iij-ilt's:r';p:r"rrnin6 v¿rn maximaal
lOV aangehouden kan wortlen" Ðit betekent op zíjn trerurt Ìtoerr dat d.e

totaLe weersta¡d var¡ tra,f owikkelirq¡ ¡ kabclverblndin¡¡en r Ê poors t aven
en de kortelulte¡de as niet üêer d.an d6n Obn mag b:r1-rr,6en. Xaar
dat houdt d,an ook Ín, dat da voedingukabel¡r vert dn 'c:rs-l'aando eectles
veela1 te lang rljn, of rat Op hetøelfcte n.¡orkoírlr ts år¡no Hieraan
kan togenoet tekomen vord.en door de voedingatrafgro (tcastan)
d,i.chterbij t" plaateen en Boms ùt)clrerø .1,?-, - 6 nrn¿) kebeJu toe te
pâago¡r Oðt tar¡ d.e neglclckende strooø (l/+ L rn fÍ¡pr.tr ]) verklelnd
worden door de sectLe kort te maken ten opzlehto'¡a¡r <le ornloop-
weg, ondat ds beetaar¡do sectiæ in dit opø:i cht rr':el.al :e lan¡ç g+-
noend moeten wordsn. Dit gesohie¡l.t d.a¡r door d¡ )-rurga:'-"i :rootit¡g
in meerdere stuldcen te verdelen wat d.us het er"bij m;rJcan vån srtra
eecties inhoudt'
In nieuìrboureituåtiee ks¡1 nrerr ultgaan van f¡-'t;':r¿re ve;r'ru':,'EerÌa en

wordt de beechikbare voedingsepan:ritrg 15 VoIt,, rìr: tot+laatbare keton-
weeratand, de¡'haLve 115 Ohn"
Âa¡r de relaiska¡t Van een enlúeibenig ¡;efc.;,le;x'dr, r:'t..:,io vind.on we

in de regol oen Bsla¡,s fnpedanti€? om cen nivnÌìe:'inç¡ae)-l.'ikøtroom te
iate¡ passtren zonder nogrucrl¡:Haürìl,igu veranclè.r'rj:dr)l! ';eì'rÐeet te brengea
in het ma6notische reetvold v¡¡¡r h¿¡t rel¿:,lsi i¡t¡r^ ilJ i r'r :i'"r. zo laSo
woerstaJrdon, aie boven orsch¡evefl¡ TaIi C.* 5o.gf35!g ketür¡Ë, grr,en d.eze

stromen ook }tier oen rol spelen. Ooi i.¡kr itro,:riruna¿-1r¿r L-ir'¡¿itio ua:r hot
trafoblik zou een verla¿"ing va¡t de oui¡rrrt -lo zl-on Seven mot a]e
eerste gevolg een te }ago codestroon* D¡.an rii* direkl ireimrar-
traglng tot 6evo1g zou hebben, rnoet cllt lro¿lrkÕqiÊ¡ì t+orclarru Ðeårom
worden nu ook aa¡r de trafokant in de codsvoed3.r\qr¡ojj;:oomhring balans
impedantiea geplaatst. (FiSuur 5)

2.J Lr¡skabels on vddrcoderen

Hoewsl de algenane regol ls, dat d,e spoorttaaf bs¡¡u.t Hqrdt voor het
transpOrt Vanr de oodestrOou¡ u¡r de velù'lcrtnlrlS, li,ltl e.' ,;*va'!-len waar
do epoorisolatia zod,anig gecompli^olle.rd is, ûat es¡: üe groot doel
van de cod.cstroom via sen nsvenslHËn zou loperr en d-e oocl'e a-ldear
ongunatlg zou lcr:nnon belnvloedan. Deze gang van zåk-en d.ost zi.ch bv.
voór bij ov¡¡rlooprlesels, zodat hl.er q/¿¡n da 4lenoonxì.o aìgemene regel
moet yrorden afgewekon. Ook het kort op elÌc;*,'l' 'fol6e!ì vs¡ serotle-
overgs,ngen kan oon r.ed.en zijn <fm d.e codestrçor,r -njeù c¡oor cla apoor-
startf te voeren.
In dergeliJke gevallen legt nten }al¿s cle Bpoo¡st¿Ë.Jl +le¡i aparte
neopreenJcabel met een doorsnòde van 16 mm', r"¿r¡ve6ê de 8?otere
nechanische storkec Deze kabel., Cie due aii;j-id en:n noc:'t ltls vonntt
(zle fj$¡ur 6), en da¿rron ]-14"Àf¡þå1 genoomC r'ro:'Ç,{;, vcrt:.rt uod¡a de

iuo.,rar**^ii, ,;.,c L'*øl'rtez,,": ;ffiî" ()i'rì'-;'1 --'":i': ':i- ;:c".--ì tr:':':'iì'lL- voor
het benod.igde velê"
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Dat het kort na elk¿u:l barijd,on vo,n ¡neÐrd,er:c,g?fuoleord.o l,sssen ðen

"erstoring 
in de goede rerking van d.e treinappar¿t'.¡ur tewecg kan

brengenr ôon versohiJnsel, dat d.e toepaoootijke naam va¡¡ rrhlkksnr
Ì:raeg, valt grmqkkeliJker te bagrijpen alrr roen bedelkt, dat biJ
ied.era Belsolccrde Las een etrrkje spoor van o¡lgcveor 1$ notor
Iengte geen cod,estroom ka¡ voerea ve4t¡oge de plaata der ralLa"ar¡stuit-
pot jes c
DaarbiJ komt het ttjibvcrloop¡ det nodig ls om hat betreffende
epoomelafa gelegcr¡heid te gæon oo af tc vallen, wat sen voorrra¿¡d'c
ie voor het bck¡achtigen van dê codevol"grelais, zoals we later ln
de schemars zullen zien. llles in Itger,ad,on metere il onrgerakend komt
dit necr op ongøueer 11 neter rfcodoloos êpoorrr, hetqeen Bonoeg
is om bij 22O p/nin. cen in¡uls tlseek[ te laten raken.
0n deze rrhikoorza¿kn tc el.inl,ne¡sn gaat men in derrgel"ijke gevalten
o?er tot h.et zogenaarnde vddrcodorerr¿ D¿t .Ls i::.:t i.:ri,;.Ìr.rl<ei()!r t¡¡rn ìret
codcringt¡'el-ais va¡ een sectre, die ÆÄ,¡¡-iÈ ;..-'-r'eds¡l wa;:d.t iir,¡or het
spoorrel{iB van de v-oprea¿nde lggqå!"rr:jÊ]1 w>r'rJ.'--nCo eocti,:, of
d.oor i¡rstelie¡ van eon rijweg.
De codeerachaleling werkt dr¡s a.h.r. dán Br¡ctle çr66¡lj.t.
Het spoorrolaie van die \r,66rgecodi:e¿'rìetr s.ici:,e lrLlsf da,,rbl.j natuur-
li.ik niot voor de komendo treln ult (en,lue :r'rtrJ(ii,{) rr"fva-ì.1en.
Drt zou vddr de trein urt op rcod vallends srlrnea Tot ¡;evolg h':bben.

Zulke korte aectfoe komen bv. ycor op do vrr,je beiin, aLs overv¡oß-
sectiæ, welke, als zij in beide richtin¿cn not oode bered,en
moeten lcr¡¡nen rord,ear de nood.za¿k met øj.ch neebrengen om de E poo¡L
voedingsaanrsluiting en de apoorrclaieeapeluitir¡S getijk met het
wiseeler¡ va¡ de riJrlohtiri€ orn te rrilcn. Hierrroor zouden echter
vrij dure en lnger*lklcelde schslelin6Bn nodllg zljnr zodat men
bæIoot in dcrgeliJke gcvellen een luskabel ond,er tc brenge¡ in de
metale¡ goot waaria de bitunlneuze rn¡ll.ing zit.
Some geschiedt dit a,l va¡r te voren d.oor !{ppereoneel en vordt de
kabel afgererkt op rallaanrslultpotJæ va¡ wsaruit dan leter d,e

verbinùlng mct dc relalslcaot 6cmaa.kt kan wordan.
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Algenroen overzlcht va¡ de clröuits

1.1 Þ¡kelbenlg solsol.eerd.e sectlerq

Zoa1s reeds serder le opgemerkt wordt de oodostroom ¡å\jwoonLljk in het
Bpoor gebracht zodra het d.esbetreffende spoorrelais afvalt' Dít geechiedt
clan in het no¡ma1e geval door het bezetten valt d,(l ceol,ie cloor een treln.
De voe¿lngpzijd.e le daarbij altiJd aan tl.io kant v¿r.n de eectierwelke het
La^atst bereden zal worden. D€ze karrt, wa¡rr drrs d.e l¡r.¡tste l¡¡¡ etrako d.oco

sectio weer zaÌ verlatan, øuIl-en we gernaksàalvs ,:re-ndrrlde¡r mel de nverrer

kant van die sectieo Het |e cluÍd.el-ijk¡ dat bij een ancior, da'b J.n beide rij-
richtingen met werkza¡ne ATB bareden moet' kunnr:n wr:rdert een bijaondere
schakeling nodig is on de code '.¡oed.ing a1 na:¡,r ¿lelor¡¡4 tlo gebruikte rij-
richting aa¡r de juiete kant va¡r de sectie to kunnen ¿r"arwfuÍten" Dlt moet

nI . in verba¡rd. met het eerder genoemde workingeprlrtcipe eteed.g vocr de

over de sectie ri jtlende treln d'e ftverrett kant z:- jn'

Voor de voedi:ng va¡r de epoorfase va¡r het spoorrelais is veel minder
elektrieche energie nodig d.an voor d.e wel 100 VA ver6ende codeetroom.
Een sch¿kellng, d.le a¿¡r d,eze eisen bear¡twoord't jLe tt: zicrr in fi8uur 7.
Een regelbare-weerstand, van O-950 Ohn (R2) eta¿rt in serio mst d.o

primaire zi jd.e van d.e (speciala) voed.'i:rgutrafo geschr-rkeld er¡ ¡n¿rakt het
inetel'l.en va¡ de normale spoorotroomloop mogelijlt'

Het cod.svolgrelaia (R sohakclt d.s v(,edilì{f.rs¡x:.rutiry3 vtÙr ll0V aeoht-
streelo op de primairo wikkeling va.n do '¡<i¿-rrl.--ntìst:¡¿rfo 

uiíllnocr eÐn

lfrffie-imptrle in het spoor ¿çestuurd moet r¿oz'derro Dit ic'¡ uitere.ard een

pe¡iodlek to¡rgkerenôo zaaJ<, welke lngoleid vrr)rd-t door Ìrot ¿¡fvaìlen
van het clesbetreffende spoorrelals. In vor-b¿lril ,.i.rì; ìt,ri Ìr-itlrbij optrcden
van veel grotare stromon, darr voorkomen ln de bal.ane impedantlsê van
geÌscleerdu "pot.n zfnder .ATB-faciLitei ben, li.rìir rk: l¡1 rì+' tr[)o{]Í':-) broom)-open

van nAÎB-eectiesh opgenomen bala.ru: l.rnpoclentiêg v;-¡¡ a.qnmerkeli jk grotere
d.ime¡r^siee. Ze bestaan ult tweo afzond.eliJko con.r,,rtro¡itcn" ¡)ok hier'bl j guLdt
echter weer, d,at d.e va6t fngootel.d.e r+eer"stÉùld. (n t) een l{aârdo heot-t,
die gelijk is a.an de Ohnue r¡oerstaridswa.arde van hot ind¡-rllieve deel r¡I .
Or35 J).. Een R0-eohakeling over de eil:'ng
d.år'trafore vermindert^hst vonken van hsl Cn tlfd.ene het
coderen (Suppreeeor)' {{t ¿*Qr¡ z1' vo,- à< ouizg\''"o'*.'
Het a¿¡¡ d.e rãchter zijtlo getekerid'o olra.)<eling uit fig' 7

maakt het mogelijk om ook cod.estroom to geven voor treinen, komend-e vanaf
d.e and.ere Xant aan die, welks ûoor de piil is aenÍae¿{€ven. }'ferk op d'at

hiervoor de codering geschl.eclt door een a¡trJ.er relaín, (itlt omstreepte
n7ò-Cnl. Indien zulke treinen nimmer zullen komono (6ewoon 66n riohtings-
*r!"Xuu¡), wordt hier d.e normale soha eling met een baians tmped-a¡rtie

toegepast.

De sohgkoJ.lrrg ult flguur 7 ls niot zond'ol'mìrer g''figÌ¡iki 
"¡oor

v66rcod.oring vanaf de relaiszijdeo wa¡tt da;u'bi j moet ook do relalsaên-
eluitir¡g van pla¿ts verrdeselen voor een trein komends var¡ iinks.
Het epoorrelaig moet in¡rnere tí jd,one do tiJd, waaritt A" Tijffiã-åîftg
plaate vind.t nog op blljven" In zorn gev&]. vin¡lt ;ñ¡er¿utton vÈn zoHol

d.a relaie- als va¡r de voed.ingnaannluitirU¡ pli-rats door oen hulprelais¡
hetSCRoDítisgesohakeldalseanherhalirr.gsrelaigvandeSSRgn
levert een vriJ groot aa¡rtat kontaktenr waarrr€€ Ï¡odoel"do omzettingen

¡çereal"ieoard. ìar¡tnen word.ano Ds G in do xraamgeuin"Ì cluid.t op het vsrband
met cLe coderin€pketen¡" (zie r-rguur d)
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Nenen we do noord¡lchting voor dezo flguur &anr zoale d.eze d.oor do
pijl ie a.ang€geven, dan ls te zíen hoe de releie- en voed.íngaaalsì.uitingen
zijn biJ een t¡ein na¿r hei noordeu. I[I. SSR opr ttr¡s SCR opr ôus relais-
a¿¡¡sluiting roohtB en de voedl¡gÞa.ar¡sluitiag links. De ood.ering geeohied.t
clan door inef A/B CR en weer tegon d.e trein 1n.

BiJ een trein naa¡ het zuldeq is de 3SB a^fr dus d.e SCR ook, r¡aard.oor d.e

voedingsspa¡r¡ring aa¡¡ de reohterka¡rt op d.e sectie komt en het reLeis
tinks aa.ngeslotãn is. In dit gerrel verøorgt he+ Bf C CR cte cod.erJ.ng, wa^Ërrover
later meer en ig d.e trafo ooÌ r¡eer aa¡r de rh'erterr ka.nt aangesÌoten.
BaLa¡s inpedar¡tiea zijn hier niet aargebracht, or¡dat d,e sectie kort is, ,o.X¿þ. *.þ,(minder dan 1O0 meter)¡ en d.a¡¡ het gelijkspanningeverschll over het nlet- trffi,
gefsoLeerd.e been geen rrgevaa.rlijkerl wa¿rd.e kan bereiken.
S1 en 52 geven weet een R0-dcnpiug aên ûver cle ho6e-spannlngsrrikkeling
va¡r d.e trafore. R1 Le weer d.e hoogohrnigo voedingsweerstand., zoale reed.s
besproken in figuur 7.
SCR sohakelingen worden in d.e ¡neeete gwallen vervangen d.oor een
h¡skabel .

De verllezen van Codestroom d,ie optreden biJ enkelbenig gefeoleord.e sectiog
komen het meest voor op emplaoementen. In d.e tekst 2.2 beho¡:encle blj
figuur 3 is hler al op g€l{€}zêre
Speciaal bij meerdere parallel lopentle enkelbenlg gelsoleerde Êporen en
wieselsectiels.
Om zulke verll-ezen zoveel mogeLijk üe cornpenaoren wo¡den de verbind.ingn-
kabels va¡r de gefsoleorde delen (de tttus"enkabettjeen) niet meer volgens
aJ.le regelen der kurrst Ln de grond. weggewerktr ra"ar via zinvolJ-e wegen
Iang¡ tte niet-gelsoleerde benon van de betreffende sectie gelegd¡ om het
om d.eze benen reed-s aanwozige, zwalckere veld te versterkan.

3.2 Dr¡bbelbeni soleoleerðe sectie ts nieuwbouw

Figrrur t 6Beft d.e eta¡d,a"a¡cl+ohalcellng weert zoels dle toe6opast uordt
blj dubbelbenig geÏso).eerde eectiorE. In deze figuu¡ zijn diverso el.omenton
aanwoøig, welke mlseohien een nadere toellohtln¡y notlig hebben.
De normale spoorrslalsvoeding word.t geleiaerd d,oor T1¡ a^fgestend. sret Cî en
opgenomen aa¡r de ¡elaiska'nt via C3. De beide CRrs ziJn nornaaL af.
Omdat cle instelllng varr î1 aen de secr¡¡daf¡e kar¡t zod.anig ler dat er
een oodestroom van 6å Ampãre ka.n ontetaaro 1g de relaisetroom in d,e opoon-
fase rikkeling bij aigevallen Â-4R (d..i. de normal,e toeetand) veeL groter¡
d.an voor eeu goede werking nodig le. Het op het ankerr tl.e schijf¡ van het
spoomelais ultgeoefend.e momcnt is da^a'rd.oor ook voel te grooto
Conpensatie van dit te grote koppel vlndt pla¿te door het naa¡ benedea
transformere! van d.o 110V spannlng¡ alvorers deze aa.n¿ewend word.t a1s
tfLoksle fasen sparuring op het relais. (Zld T2 cte wikkelingen I en 2).
De primaire wikkeltrng van T2 wordt aa,nguelot€rn na¿t¡ gela^ng van d,e

besohikbare epamrring tuseen de Bf, en de NX 110. (fi'cr 11W.)

I'lan¡loer er nu een troin rijdt va¡r A naar B gaat d.e A-CR d.e voodingsstroom
coderen. Om opstapelen var¡ epannin¡ion te voorkoorrtrr(r"n heeft het
¡noment v¿¡n ír¡sohakelen t.o.vo ro*untulo sparrning iñr¡ì¡ere nlet ln d,c halril),
wordt teJ-kenmele d.e oondensator C1 ontladon ov6r d.e weerstand. R1 met
behul.p v&n e€n fìeontkontakt va¡r het À-4Ro Het is nl. de¡kba¿¡r dat deze
condeneator nog opgcleden is op het moment dat het CR-baoklcolrtakt reer
sluÍt en daåTbij cle trafoopanning .juist in fase ic met de condeneator-
spanning. Ilierbf J word.en d.an beicle spanningan opgeteld'r
Hetzelfde ge1ät toor C2 en R2 bij een trein rijclend van B naår At
waarbij de B-{R codeert.
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De trafo 2 le dan dc voedende en het opoorrclaig rorrilt da¿rblJ door een

e¡t¡a baclcl<ontakt ontkoppeldo Àfstcmming va¡r d.e ttranô Hsrkza¡¡s voedings-
kring lc geechiecl ¡net C2.
De epoorfase-epoelen van hct fR eta¿¡r hler ln gerie geschakeld en lv.
i¡ fi$rur I parallel fn vsrband nct bet feft¡ dat tltt kan bijdragpn tot
het võrkrijsea l¡an eon gr¡¡¡tfær faeehook tt¡sscn d.e stroncn in d'e belctc

relalsrlkkeltngen.

ì.1 Voorbeeld voor cod,eren

e ectie t welke grenst a¿¡¡ korte seotiersr dle
bbelbenig g€fBol

d.a¿¡om völåftc¿ v66rgeoodeercl
Een voorbeeLd. vaa ecn aohal<ellng voor een du eerde

moeten worden, geeft d.e figuur 10. Dit voorcodaren geschieclt bv" met de

,rtuseectiort trf br j ri jden va¡r I na¿,r B sn weI door de A'4R¡ of met de lts-
sectie YT brJ ri jd.en va¡r B ¡¿ar Â en -lari 'lorrr do BJR. Dit vddrcod 9ren VêT-

mindert de ka¡te op ilÌrildrerin¡ zoals reeds in het vorige hoofdst'r¡c in
2.3 werd. opgenerlct en zoalg hlero¡der nog e€ns

( ovorueg
nad.er rord,t toegelichto

Deze gev al1en doon zich voor bi j korto )(eeotlers, (xn ot n).
De overwe6s ectís zelf blijft onberoerdt d.och wordt voorzien van een lus-
kabel. ALe de ';oorgaande eectie bezot wordto dq lango d.ubbelbenig geïeo-
leerde dus, word.i de ooda die o rleze sec gøzal r,m¡dt d,oor het d'a¡t

werkendo coderi rge relala cR) ook op do lus ge zat,, Hagrmoe de vooroodering
sen felt is geworrlono
Zien we t¡u eena naar figur¡¡ 11¡ 6rr rterflên wB .ten met een saelhcld' va¡¡

ãõ-È1" va¡r recfrts naår llnkc paaseread,c trcln "4t !rr" kar¡. zðndcr
vooro'oderin€ ca zðndcr cle t¡n¡o oet cle lnskebel¡ d'ío tlu¡ nÍet aan-
uezlg gBecht noeten Ho¡dsar de volgcnò€ rrcàenerlng opgeøet rprden¡
Uet óppitf€n van cle code door ôe epoelen uit de la¡g€ eeotLe
boud,t äp biJ de tlJn ¡J, d.at ie bij hct a¿¡¡luitir¿Bpt¡¡t va¡¡ ùc spoel-
kabels aan de raÍIÀr on6weer een ha^lve neter vddr de lasectr L. Do

eerete as¡ die cle välgende seotie zaL gg,an korteLulten 1l da¡r doo¡
de afstar¡d, as - spoelãn (va.n ongevetr i| meter), nog 2 meter v6ór ùe

lasaen L. SteI ¿at tret r¡o¡nont va¡r afval.len va¡¡ het spoorrolais van d'e

korte seotle cen halve seoond,o na het bc¡ettcn van dczc eoctlc valtt
dan ls dc oetsbo alr die dlt op zlJn gcweten hccft tnnldclal¡ al
(trJ 6o toil") 

lo99 - &$ ueter opseeoboteno2x6O - -z -----
II1J bevind.t zich dr¡s aL blJ ÈB als d.e codcpuleen in tle kortc seotie
marneembaa¡ word.eno De spoelea zljn è¡n aL boven de ltJn c-c
aa.ngekomen, nôg 1| meter verder, zodat e ta¡rd' van

* +-?rÈ + 1r¿ - tolj-meter voor hcn g€en co Heeet iso
Dit kan gemaklcelijk het zoelqaken van es
Immers 5O t¡n/u betekent een oodestroom v r
minuut ofwel 22 pst 6 geconden. 1 fmpt¡Is l/lt
;;;;;ã". B1J 60 im/u r¡crd ds berr..konôe &L neter ln |- seconde af-
gtrlegd hotgcen o¡uoreonkomt met ocn snolheld v¡rn 17 m?t9r pcr_occondc.
ömreËening goer-t, voor de il).engtorf van 6dn pu-l.o d,'re ! 3/11 x !?m - {} m.

!b was -r*. ¿ 11 neteÏ geen code, dus d.¿t'l; bet':kent dat d.at e¡'

¿Itrjd. "*n pnt,n gomist worrlt ðn er du¡ een hiit voor de trolnapparatuur
lç¡rrr ,-lnti; f,:i¡u,r. tJ. jJn lli ì Lo,u+t ro .rñrtli1'-rrl.c n en 'teti l.t,-Ìl;rlve 1o&e e aa¡taf
¡Itl l; cn pür miiliu t, v¿r1t o oc. a. gtl,rl¡j ¿18¿Jr Lti t.
Ri¡ wèl- ¿¡¡rnr,¡ezig.., ,réórr:oclerrng valt in r'l6uur l1 di:i'loli¡k te zient
rlai, va¡r rì.i1; fri-;*t'i vall J 11 mettlr aÌ d.irt:ct ê5 ¡r¡etùr verrr'It, d;re'' <Lê

ì.us diliest aqÁtsr Àr_Jg¡-tg L zl.jn aånwes'¿1ire'-d LronÌr¡-e¡ maa-kt, doo¡ hot
pre"en+,.r,:n rr,.in -.¿s-c-oã-e. Dã solterpen V¡'-n geÈÊJt gullen we}llcht Op-

merke¡r: rr!='n ìroe,3aat rìat dan b:.j het lreei'vi:r'i¿ti:n van c1e korte sectie?tf

I
(

?
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Daa¡ komt lnd,er{ead- een hik ul.t r¡oortr ma¡rr reods eerdcr ir opgemerkt,
dat een enkele hik af cn toa btj het paascren van cen normale acotfe'-
eoheiòing bü¡ onì de 150 neter of neer¡ gcon onoverkomeltJko bczwa¡cr,
oplevert. Een veretbring van do good,e rerklng van de trcinapparatuur
onteteat bl.i mae¡d,cre hllckcn kort aohter elkaå,D.
Tenrgkercnd. aa¿¡ flgur¡¡ 10 sicn rs eDltelc tocvoegC'ngen ln de
nor.male opooue!.aleketcn f,n verband, mct dtt vdórcod,erenr
Vódrcoderea betekent nl. ook d,at het Z[t rrgtholpcnrf moet wo¡dcn
biJ zfjn ropkompogfngenrr sodra d.c la¿tete as dc seotlc ZT vcrlaatt
ond.at bv. het Â-OR 8ebrulkt rortlt on de h¡s va¡r X! mct ood.e tc voedeno
(Ort aan net een trãin va¡r A naa¡ B). Dit A-.CR noet nl. @
net coderen ten behoe'rre van d,e lussectle IT ondat deze nog bereden
wordt. Het verstoort hlerblJ eohter steeds de voedingnketen voor het
ZER, b'v. d.oor het perlodlek kortgluit€n vs¡t de condensator C'|.
Contacten var¡ d,e nog bered.en lu¡seotie X[¡ nlr v¿ur ]ret XIPR¡ herstellen
nu de normale voedfn6aketc¡ totdat d.e Â..CR tot nret komt.

-l]-
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HOOFMTUK 4
IEEg=EEETi

4.1 Itlnbour+.+ ch.ekelinsenr bi.'i bbeLbenic ¡.eIeol

4.2

sDoor

E[6uur 12 toont ong een omgebouwde¡ duÈbelbenlg geleoleerd.e sectíe¡
,"ik" van twee zijden met aode bereden ka¡¡ wordenr HlerbiJ werkt het Â-CR

voor een trein vsn r.echts naar 11nks en hct B-CR voor een treln van
Iinkg naar rechtso
Richten we eorgt onze ¡¡and.acht op do llnker hel'ft va¡r de figuur¡
da¡r zien we ri,e norrnale spoonalals-,voed.ingetrafo 111 aangesloten op

een I0 Hz-uoed.ing¡ zijntte d.e besta¿¡rde 1lOV va¡r het automatlgch blok-
steleel. Het A4R-is onbekrachtigd en vie C(¡O) vind't de voeding van
hct rrì}1,rls plaatsn Een oonsta¡'te s,troom v¡n J0 I'lz gaat uito
Hann+er een t:.ej.r, van rechts ¡rf komend, Ce sectie beri jd.tt ga:'t het rwn 17 4
A-4R klapperen en ontsta¿t er cen geheoL e¡der be¡1ld. in de uitg-.rande 7tl1¿ ./1.A)

stroo.no Ste¡ke ?5 Hz-puleen uit trerfo 12 vorrnen de codeet¡oon en worden

afgew-issel.d d.oor 50 Hz-ctootjes van veel kLeinere amplltucle. Deze laatste
go* *. verloren, w;¡¡rt hot spoorrelais heeft er niete meetr aant dit ie
i*rn"a trafgereCe:'!rl en rì.e loc-apparrtur:.1 neemt ze niet waar we¿¡ens de

i r\ulr:j:iur.r,i e 'lJ ð.2-filters u Ð;r..';.r i¿r ,:Iubtrel.'trtiii ¿ir; ìiect1ùft de geno':nrde )C Ilr-
strom,:,rr waírri;.e:t hrrulen hsi,;e¡l tuJsi:n 1 en BA ;-n die va¡r de 75 Hz"e't'ro-
fnen v¿rrr 6| tot 204 bedra¿en, kr:nnen ze ook wel eens 1ill -"3tn-uit¡lespro-
ken verschil te ::ien geven¡ alo ô;rt, wal voor d'e duidal-ijkheiô ln flguur 12

ï;-';*;;;;": (N.Bo ãe kunnen ook wel eer¡s toevallis seltjk ziint)
fn de rechter belft ven dê tekenirg zlsn we het op JO Hz-voedlng
afgeregelde spoorrelafs, norÍ¡oa1 nerkond op d.o kleinc illnkomendefr stroom
va¡r 50 Ez.
?,odra een trein var¡ llr¡ks komend de sectie berijdt valt deze stroom wegt

het tl wordt neer nafgeredenn en e6n codestroom van 75 H?. rolrllt d'oor het
mr klapperende B-CR vanaf trafo 3 ln het spoor 6ebraoht. In belde gevallôn
is het roeultaåt voor de treinappa¡atuu¡ hetselfile¡ nI. een ult ?5 Hz-pt¡l-
sen begtaå¡de en dus uftfilterba¡e codestroom'

IIat code-'rrol¡-relals CR

JJr is aI een enkele keer gee¡rroken over het.[-'CR en het B-{R. Het le
mri¡ ruttis d.1t nu wat n¿der l,oe te lichten. Een CR is eígen-Lijk een soort
d,uo-relais kf.Wbffigtl). Op d6n B2-basi.splaat zlJn ttæe spoelan mst

ankerr gamonte€rd, het À- en het B-stel¡ úat led.e¡ e€n Ði8en contacten-
paldietje kan bedienen.
itierbii word.t d.an gebnrÍk gema;rkt van mi¡t of mee¡ hetzelfds magnetieche

círouii, wa¿nit voortvloeit do|" ,qelj'.ikt.iJjgg bek¡achtiging van het
l'Ar- ên van het nBi*poeÌtJe ¿gg,-"ij-*6tk1tå heeftf Eoaewo het totale
CR blijft ¿an onbeweegli jk stãan. llorrnaal gasprcken vi.ndt een dergeli jke
¡etracñtiging nimmer plaato, d.och hot ie cle¡rkbaa¡ tlat cilt bij een bv.
d,oor rrto¡,ing afgsvalLon apoorelals v&n 4e soctlo FT uft flgUur 13 en hot
togr:ltJkartlj,t beriJden vs¡ d.s croc+,!e Qf ult riczelfilc fl8tnlr tooh aou

gebot-r.ren.
B.,t r.,'sultagi is da¡ lieler¡a:] .:-u€:ì cûúÈring¡ noch ln HD noch i-n Olt ihre:
ileÌ1 rrrt$ncrl,e¡ tr;:j n,
1,i,rll:J..,qr-..:i.rìitlr.rlye Zi 1 l',ìqr' '' " ''l'l.' rl, ; 1: -;¡-ìl;'3I- Ri:'reI h'et ìlnkcr
aì\lj:.-:.. 'j,,ll .r'i ,:+:riL*:'-!, e;L ('t , t :: : -. ' , ,'.j- ', l; hr:t r'-:':',;'ti-'i;i-:ll
C{- f.ii , i, f rJì; bi;l(¡Cf '.:. i-¡l¡ eC!!)i ';.) " 1 ' .. ..¡':t"'}\) i¿r , 'a':(' aeî+,;1:S¡lhe, J:::.q WS','f

s-;3r:C:i :1t...^ Ciì..h+tfì, ;,¡"l-,.r--1.:,i, ri ,'a:: ,l.,-r .-: :i ic',ii:i¡g¡ i.t¡ s:tf':t:rn in 4.11 Cer

i.ij.C :Bi:liea r:.¡iieç¡i'b, .--;i¿jL CR. "l::l:,i; '.'f,:r.,f,ilîu -.r:. r Ï.4:l-';{J :u-r'I18?9n?er''de

r.,¡.1tr,r:l .,!r.- .¿t).-" ln f.t.¡$:rlÌ? '1 
'), ni,t,rrii ;i: 'r5)-/i,ij.ìrr ?o,:'ìen hett¡n itp"v.

*¡f ,,.-:"'-'n n
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,- 4.3 mlnbouwu+ohekellnåonr bi'i orùclboa$ geÏaoleefÌl ile.or

In figur¡¡ 14 is ds echalceling a¿,ngeg€ven ran êen enkelbenig gefeoleer-
d.e sectie, welke voor C6n rijrichting geood,ee¡d, moet ln¡r¡nen worden. Het
A-CR cod.eert d,anr bv. d€ epoorstrooa biJ een trcinbercglng van reohts
na¿¡ 1i¡ks. Het enige yerschll net d,c nicuvbq¡.næchaleLtng'ult figut¡¡ 7 te
eigenlljk hct CRæontaot nct ttc 50Hr.-rroedin¿oaansluttlngr In flguur lJ
io aangegBven hoe d.c soha.koltng a,a,n do relalsølJdtc nordtr alc ook voor de
anrlero rlJrlohtiag oodcrlng uoct kunnon p1a¡te vinden. Dlt gerchledt
¿an natuu¡ltjk door hct B'{8. De ultbreiilias bcsta¿t uit ôe voedings-
trafo met tweeu¿al 10V ecourdairt de B4R conta,ctcn en wat i¡rstclweer..-
standen (in ae relalsketcn esn vae Codering vind,t ook hier
íeer p1a¿ts Dot een ?5 Er.+Panning

Àls derde nogulÍ jkheicl noet hler nog genoernd het
sl-achte t¡einan van link¡ af te verwachten øijn en bet relais toevallig
recbtg (aus aan ¿r rry-frfrn ta¡rt) alt. In ûat ge',ral wo¡'d.t all-een a¿n d,e

"relaiskantr geoodeerd ea ¡rordt de traf'osohakol.lng s¿n de relaisvoed.inga-
kant (linka) nfet a¡¡rgepe¡t. Blj proofschátellngea is gpblckær¡ dat biJ
oodersn va¡¡ d.e opooratroomloop aa¡¡ de trafokant, wa^arbij in oen vd6r-
cod.eringagoval de apoorrrriLkeling v.'ì,n hot spoorre)-*ts afwlssslend op een

JO liz- en eon 75 Ez*+panningebron *errl aa.rrg:lsio'ton, dLt spoomeLaÍa
nlat ar:ng€trokiccn bleaf staan¡ a1s niet 6'dk ae lohale faea (l1ov-&ant)
va¡¡ ¿ft relais op de spanning mot de frekusnti€ v€\n d,e codætroon
Ol n") word onergasohalrelô. Deøe o¡ngchalellng vergt dar¡ wel ïreer een

extra æ VL va¡¡ de onvordor; naar dat Is voor korte tf jtl aarwaa'rdba¡¡
geblelceno Xomcr e¡ eahtcr nee¡d,ere korte scctl€s aohter elkaar nat cen
d,ergelijke eohakellr¡gr etr la c¡ êrh.To eoa olrtapeling varr dcze foomo-
cteringsgevallen¡ d,an ¡oct ied.ere Volgcnde korte seotic ccn eigu
voetlingsotwormor krlJgSn om to grote en ðr¡s nlct neer toclaetba.t€
orrerbelastlrg vat ila voorgaa:rde
Door toerroeslng van (¿e) aparte te gan¡tlc va¡
fase-ongèliJkheid (+ tegeaover elsolcerd'e
Ias, tuSeon bcidc seotiæ ln¡ waarne hc oontrolc op
cte isolatietoeeta.od van deze las vervalt. De omiltorme¡s werken nI. niet
e¡mchroon, de rmld.oorga¡g van d.e gelwerrùe lpanning uord.t bepaa.ld d'oor
het sroneni van de laatgte keer inechakelen. Dlt probleen kan echter
opgeloat ro¡de¡ d.oor hat aanbrengen ven 9rtr9 fsolercnd¡-Ianswr (l) *-
¿ã-¿as.rUf J bchorcndc retmrrrerblnðingen (R) (4 x lZ5 om¿) zie ffgur¡¡ 16.

4.á Speclale onsohskellngen

Bij voorcodering blijkt bet o¡nsohakeleu va¡r de epoomelefeaatro).uitlng
naar de andore kant va¡¡ d.e sectle, ale het relai.s Í¡å¡, d.e nvemen kerit ig
aan6eslotâr1 oût d.ezelftle reden nodig te øijn ale reods in hoofd.stuk 3.1
wc!,t arrrgegovcrie tijderu da ooderlng, uclke ultgra^a.rd' a¡¡r de rþerz'srr

kant getohiedt, word,t nl. hot s¡roorreleig etoeds avau strooaloos gezct
als d.e codeatroonrrood.lngstru.fo r¿orrlt aangoloten ln pL¿r.gto va¡r hst
spoorrelaie. {H.a.w. het spoorrelale }tord.t perfod.iak afgeechakeld' en kan
hie¡rloor tl jd.,irrs de voorcorlorìngnfnsrr niet cpbliiran, Dit |ns¿kt da¡.r¡nee het
voorcodorln6ald.oe hier onbn¡ikbrrar, ts;røi j d,e ral*ie-{v:nsl'rltingen nsar de
ñtrei.r"kn¡¡trr :.mrden ovor6.ar,rha..Lield, Ir,qil bLiJf t Ìrnt crnoorrelalu tlJdo:ra hol
voi)i',rr)l:r',]n ,r'-,11 op, r.'lrt hat k:ì i j-Ì dau ','reol åcc-'1 c,:el"l '.'oec1ir,¡4; veel- ale
.1e CIt crp i.o rrn ,Le ecit¡,lrlo irit ;r:;rù en '*tttn: {r rI¡.r"-t É',:n(ì!j8 +i,: citl flR ;f
ig ,l¡t i.': "¿t:¿.ilt:S'/sÍîniad.,¡¡.{ r,,rortLï åco:c 'i'¡ dî-; '; r:e-:-st'+id' ì-:r cio pl'in;rire
kot,rn vrn '.,oed.tt'.gT;ti:riur. ,r{u'i, ¡¡1al:¡ wor'dl J"þ i.'1a'! rni.¡.'11 âî CutJ gi$ pôlî;tD-

{ir'l< .--''grlr¡.-:hsJ<.¡id. sl;. .¡aIt C iarrtoor r1,= ';t.;r1 ,:r.:rs fot '/o,.rrcoCeron ¡eçd,B ,ìf o

l{elÌicht ti)¡1 ov91-1/]oerle rnerlt i.ri o':, rJ..ri r.rr,'l¿a oi,ech¿¡Ji,r.l:.n.1 nir:l nodj.8
iso:1ls,l<l t¡ectic niet vco:lgrt--rrii.,:e;,:i ic.lot¡fl'i¿: v,',rti.:n" l¡¡t ir¡.mells vrndt
tìt¡ ..rr,Lr-'ritì{i ii¡.Èt piaä'-o brâJ¡nscf on "io¡r-,1d.¡l't hrt ; br, ^,;rf--r¡:tCe epoorr$1ai6
cio,rr s' rti,¡i:¿l,.ii tilg is êf6tll'júûl:" _15_
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HOOflNfl]K 5
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5.1
t va¡r t o ber

rn dit hoofctgtuk gul.len we aandapht besteaten aan datgene net
voor d.e afregeling van de cir.'cults van de epoorstroom en rcl
insta¡tle bij fnbouræltueties op een tlubbelbeni8 gersoreer{e
E¡ is dus a.l een beetaåndc relaiset¡oomketen, gwocd net eæ
spanningr

van belang ic
1n ecrste
ceotl.e.
50 lu

0m d.e codestroou in het Bpoor in te sterren, moet, werkend volgens de
vereenvoudigde procedurc (no'"r. r6(t), begonnen worrlen met het airegelen
van de fJ llz-conlLengatoren op + 2r2{ nnsrF (1rB + or44)" De benod.igd.e
voedingsspanning wordt, afhankelrjk uen de lengto van de sectie¡
gekoaen volgens d.e onderstaanda tabel¡

Bij een sectlelengte ln meterg van:
tot J00 nr

van 5OO tot 1100 m.

ven 110O tot 16@ m.

meer d.an 1600 n.

e€n spanning van:

?,f, 'v'ol t
Bo trott

þ Volt
lOO Volt

Bij deze inatelllngen ls cle kortslultstroon voldoond.e eterk en
behoeft ô"ze @ te word,en.
Deze kortaluitstroon moet a^an de vexre kant wel meer da¡r 6å Irp. zijn.
N.B. Inùlan de sectLe van twee ka.r¡ten net code bereden r¡oet lnrn¡ren
worden¡ d.a¡ noet cle voeding a¿n ðe rrrelaiszlJil.eñ op dezeilfde wa¡¡dle
word,en ingeeteld.
Dit instellcn va¡r dlc spenningen ¡lsgohisdt op T2 en TJ eeq¡¡rdeir
uit ffguur 12o
Ilet bovenetaånde geld.t orverkort voor geliJksoortlge nleuwbor¡rs1-
tuaties.

iiet insteLle¡ va¡¡ de relaisketens geechled,t zoale gcbnrikeltJk ie
bij oan lO Hz-enoorschalceling.
l{el moet het zelfherstellend zijn van deze schakeling word.on nagegaafi,
doorr nadat de codelijnen met een gecodeerdo sparuring gevoed werten,
het spoor kort te s}uiten tot het spoorrelaie afvalt. lta het opheffen
v¿ur d,eøe kortsLuf.tin6 moet het spoorrelais bü¡nen 15 eeoond.en wcet{
voÌl.eilig opkomenr Toch komon er eituatiee voor dat d,øze 15 eccond.en
zich kr¡¡¡ren uitbrelden tot er¡kele mír¡¡teno Ind.ien noitlg kan hf s¡i¡
verbeterin6 tot etand gebracht wordsn door ile sooundairc eparrnlng va¡¡ f1
ietc to verhogcno

Door het invoere¡ v¿rn ,l.e'¡ê va¡ee.woudigCe i.r.stelprocedure hebl¡en d.e
fig.rron'!9a en b liu¡r betekenirr in clit verban,l verl¡ren on is d.e
d¡rebotrof i',¡.'i.o teket verr¡¿lì,:n.

'C,i", Ìtr:i ¡r.i'-'¡lJ,,l.:n ie:: r'ei,.u -;ì,.ì', r.i,s '.re i;'rri i in nr r:uw'¡<.¡ur¡si l*atiee,
mc.rk ik ol), dat de é¿n¿ v;Ã! 2',;út:7r h¡ci.ìtij iets 6eccnpliccer.J.or is
en weL ¿¡1:l vùÌt,Ìt:
I{et it':¡tel ir,:r: u,¡¡l ìr,lt iel.;r.l¡ri'i:l¡.r!lø ir¡:lflì: de :..()üriltltrtilíl1,or Op d.e ¡tOrrnale
muJlrear a¡¡i-¡ll¡iien €n do ¡ch,ù.r1...x' in rii; ¡¡'l¡+.rd: r''ij |iz ecrle-F¿:ra1ielrl
zet.t e¡ro

-16-
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Du¡ ile Lo¡,al,e r'rlrl.teling van iir.:t ¡e-:.!. LLt' or 1/ji, V.ili. Ê-'.:,rc,rìuiten.
Bi j sr-.ctioc n'c't ee-"r f¡¡y1!glg_ tr',s. 'í îtl0 ril: 1,er rrro€t de c ûrlder¡E atorÌ

in eerre ,ir€-rt rlt. spoorutkkeii-nd op 1¿ rIrlLr wL,Fc en -:..ìlec tcld, Haerïrå deze
induc bieve irr teÌl,rng met kJ': inc; l,¡t-:et jer* te¡e.l i jk veranderd moet
wonlen tot een mÐiirneLe sttoon gome+.,en (nta.rd. J cce Þ). i.*"tt 

"t{aårde de stnoom d.an heoft ie va¡r geen belalrg' Dcra¡r:a wordt d.eze conden-
Eator dcfinitief ingestel.d op oen wa¿r-rde, dis 0r 1 mÐF lager ie d.an rtie¡
zojuist gsvonden biJ de ma-imaLe Boteta.a¡rlti jzing.
Bij sectles met een begiruon Íe ßet
de condensator in serie net dê epoorvikkellng va¡r het relaie op 3 nnF
te zettea, c"pasÅtiwe l¡stelling¡ ur&lrrna wear d.oor varl.Ërca va¡ d,eze
waardle gezocht Hordt naãr €en ma¡imale stroon, Ook hier la het m¡ nlet van
belang welke rra¿¡de dit ler ¡ra¿r noet de condeneatot voor d.e ttefinitieve
lnstelllng op een r¡aa¡d.e diezet worden, wel.ke t.m. 0r2 mnF boce¡ is ala^a

d.ie, zoþiøt gerronclen bij de marlmale meterasn¡ri jzing.
Na verwiJderlr¡d: van de koppelmeter ult de eohåkeling noet het spoor
overbmgd worrùen met een reersta¡d van 0¡3 thnr waarbiJ het epoorre}ais
goed moet efvalle¡. tret kan hierbiJ nod.ig ziJn oo de epanailg op d.e Lokale
wikkeLing met een of twee keer 1O Volt ta verlagen, teneinde het relals¡
blJ 0r3 Ohn over het spoor¡ Juist op do stulting to krijepn. BfJ
kortsl.uiten met Or5 -rf-noct hot Í8 opbll jveno
Nu ¡noet ile zelfberstel.lend,hel.d, Seoontro1esrd rorden, hetgoen op d,c reed.¡
beeohrsven rrljze kan gesohlodear door d,e oodeltJn net een oode..
spanntag tc voeden en het spooa kort tc alultcn tot bct relals a^fvalt.
Ita ophcffon varr deze kortelulting Doct het relais Èecr vênzelf riolLøtfg
opkoænr
Tot elot moet de onderllnge pola¡iteit va¡r beide cods-rrocdingen aog
vergelekcn rordea, wat¡neof-a¡n beide ka¡rten van de eectie een vocdinga-
nogelfjkheid aanrwezlg ls¡ (epoor van tweê La.aten a.f, nct ood.e te beriJden).
De irætellingen van d€ voed.in6sepannlng en dc cordengator Íe aan bcld,c
k¿urten ge1iJk. Nadat het CR etroomlooe ls gemeakt r¡oet het eluitcontact¡
hienran, dat in serie met de rc-laievoediv,æeondens¿tor etaat¡ worden
ovcrbru¿d.. Het rslaie ma€: nu geen neigitt6 tot opkomen vortonen.
Ia dit overhocpt wel l¡et gevalr dan moet de polar'iteit van de lTÈ
voed.ing hier (aan de reìaiskant) gekeerd. worden. Hen wetke d.a¡ ook d.e

tekenrng bij I

5.2 Eg!-g;|¡sgg!g van d@ een enkqlbenis xel_Egleerd
Bpoorr inbouwgeval

Het ir.stollen van de ooèevoed,ir¡g op eon beetaand er.rkelbenlg gefsoleerd
spoor vertoont enige cverL'enko¡rst met hert irrçteller. ui\& v.rr{, g^.^y"^|"
Ook hier le rceds ecn apoorstroonloop aa.nneztg (FiS. 14).
On tot instellen te ln¡nnen ovêrgaen ooet het .l'4R word,en opgebcacht
cn het B^6X, lndien aaawezig¡ afgehouden (ftg. 15). Oft la¿igte lg oB
tenrgvoedlng va.naf do a¡¡dcre ka¡¡t tc Yoorkonen.
llheoretlsch bod¡a¡gt d,e door can voadlngetrafo te levercn rtrooo
in een ncroplaceæntsseotlet onge'veer het dubbcle van dle¡ wslke aån e€n
enkelbenigc rvrtje.baan sectier moet worden galeverd.¡ omtlat er op eon
emplaceme,nt veel 06or on kortere paralLclveg€R voor de oodcatroon
aanwezlg øtJn¡ d,cnk a¡¡r de pa¡allel lopenda retor¡rbcnenl dan op de
vrlje be,an en de rþerllesatroomÍ dus ook groter ie den op de vrije baan.
ltaar er rrc¡d't vanuit gegaå¡rr d,at 1n beid.e gevallç¡tr teneinde een kort-
eluits æoon van 10 A. te verwezenli jken¡ gevoäí"ñEt 10 Vo1tr
AIs e¡¡rste wordt hot CR"-contact overatropt.
Na*ìaa" €en Bpoorkortelutting þmaiikt le net zwa.ro klerunen en een d.ikkc
drar.d, aal.gebreoht in de nabijhe:i-ti van het uoed.in6'p'.:nt, noet de etrooÍt
met bet¡ulp vs¡ een j.n de voedirr¿t;lrsibcl cp¿¡enc:'n U F t - metor ( te f
hlrr¡:rel$i,ii,r¡nbore¡kt ) irursstoJcl i;. .,'iert op on{rfi .r 10 å.il: ;,èror net oen
lr.: :. i ¡¡1¡ -. ,.. I AnlP.
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De i¡.¡rtell j.r,,g !:::n t-\¡lig":zr jil¡ rr'ìirút;:r L,+:i'l¡¡.,- !)rì,-- ni{ .. /r..r-,.r,: +"¿i:;!-t R

uit f iguur i4, welke verbonden iB ure'u de mi.åqel,;ri"ti,j,i;.rr¿ rr^r-r de
secu¡daire t¡'afo-vilckelÍng" no{gszlr¡g sLechto, orndat Ce vaarde van d.eze
weorstsnd. alleen ven 016 Ohn vle 0135 on Qr7j op OIL-.,r kan wortlea
gæteld, en dus niet veel va¡latie mogeli jluhederr biedt,
Een stroom d.ie veel grotcr uit zou lru¡nen vallen d.a¡¡ 1O Ampère ie svennin
wenselijk als een die veel kleiner bliJft, omdat zoale reed¡ eld.e¡.e gezegd¡
het vormogen va¡ de etatlsohe onvorrnere boperkt le.
AIs d.e sectie in belde rlchtlngen not code bereclen moet kr.¡.nnen word.en,
moeten deaelfd.e instellingawa¡¡dm voor de elnrinir4 op T.+;ec. en R ook
a"a¡ de andcre kant (R-zi.Jtte fn flguur 15) vaa d.e eeotie worden a.etrgê-
bracht¡ Haårrrê do et¡oomnetfng a1e controlsbehandelrng moet mrde¡
uitgevoerd¡
l,let behulp va.n d.e hoogs4Ìrmige.weereta¡ct I (hoog) in riguur i{ vm¡d.t
de origfnele epoorstroomloop (2.n.) ingesteld., waa:.bij gelet moet
word.en op het zeLfherstel.lend ziJn van de schsÌeling en de nisuwe
kortslultwaarde va¡r 6án Ohmo
AIe uitganggpunt neme men voor de waa¡d.e van R 350 Ohn. Valt
het spoorrelais hierbij nlct vlot af, d.an verhoge mon deze naard.e
van R fn stappen van 50 Ohn tot het epoorrelaie goed afvalto
De definlt$.we lrutel.waa¡d.c va¡r B noet den 50 Ohn groter gelcoøan
worrilæo (Ihrn de zoJuist gevondon sa¿rdc voor R, xaarbij het relais
goed af,viel vermeerd.erd Dêt 50 Obn).
Bij dit instelrcrk behoefü dc koppelmeter dr¡s nlet gebnrlkt te
woldeno

Het zelfherstellend zijn houdt in¡ d.at het spoor¡elais in zove¡re
op do 50 flz-zuleen via het nog werkende CR-contact moet rêa,gerten,
dat bet zijn backoontacten opent¡ Hierd.oor v¡o¡'dt nl. d.e werkin8
va¡¡ het 

^-¿?.geetoptr 
dit valt af en ht¡t s¡rrior::eiai. kri j"o.t

continue voeding{5O tlz) en trakt dae-rop volì-ed,ig aan.

De voed.ing var¡ oên lunsoctie wi jh iete í¡r' var. irni l,(,\rol'iJit¡:¡-¡r.:le
omdat ton oerete de kabolwoeretand erg klern 1a er¡ ten tw<¡r¡cg dezo
kabet niet s¡rmmetrisoh ond.er de opneeræpoelen kan ).ig¡ien, (d.aar zit
de spoorstaaf immere al). De voedin6ee¡ mnirç worrlt :-n6eetãta op
+ 6l Voltr
De codestroom rærdt afgeregeld o¡t 10 Àmp,

Ind.ien cle er¡kelbenÍge sectie vddrgecodeerd. ¡rordt, moet hij word.en
afgeregelal bij voeding met J! Hø¡ (¡<n op) aI r¡erkt Ì¡et relaie
slechts tijdelijk (alIeen tiJd.ene het voorcoderon) nøL, 75 Hz-pu.Isen¡
zuLks om mogelijk te vroeg afirallon hiervan, nlo roedrs ti jitens
het voorcoderen en dr,¡s t¡oor de trein uittr¡ te voorkomen¡ I¡ d.Ít
geval moet wel ørren de goedc werking op 50 ll¡o voedir6 wordcn
nagegaanl

De gang va¡¡ saken bij nieuwbouwgevallen ie hetzelfdo als bij boven-
eta"aJ¡d.e lnbouwsltuaties besch¡evenr met d.ien ve¡.eteade, dat het
rm mogèIlJk le door het verhogen van de voedingseparrning met een
enkel.e vOlt dænood.e een bijd¡age te Leveren tot ìiet. verkrijgen
va¡¡ 10 A korteluitstroon¡ (Uetae wikkelingen, irvorrro 8.I..+¡erkitg).
De regelweeretanrd in de primaire van de voedingetrafo moet hierbij
overbrtrgd eta"an !

4ç
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5"3 Et:n ¡¡ndere hik'.+o¡zaak zit in cie Iocrp v:i¡-- Ce r':...j t:.,r:.r1crì cloor
de spoorstarren (zie fi¡r.Jt 22). In cle eernste i,.-[;.,.f t' ::.rrg (lZ,:rì
geeft d.e loop rler pi¡Ìen d.e þreg aa.n v¿rn de codarìtr.¡oe, al.s de
eorste as van oen ven rochts komende trein biJ:1, ie. Àlles gaat
goed.r onder beide spoeren le een weliswaar niet ¿1e).f jke, moar
bmikbare etroom ea.nwezig¡ Komt de as echter voorbij ¡ (rig. zzb)i
d'an ontstaån er ernetige noeilijkheden. Onder é€n der epoelen le
geen merkba¡e stroo[t Egcro Hierin ie verbeteririg te brengon door
het omlegg€n van d.e tr¡ssenkabelo
Probeer in figuur ?2o d.e tr¡ssenkebel. zo te reggen, dat overal waa¡
nodi.g ood.estroom van vold.oend,e niveau ka¡¡ stromen"
Nu roopt vaqaf poaitie I ond.er de ene spoer een etrooo d.oor de
epoorsta¿f (van bv. ïO À) an oade¡ d.e and.ere epoel dezelfde etroorit
door d.e

eveneon8 o 104 a

kabel (a*
HlerbiJ ie do mogelijkheid van een optred,end.e hik geËl.imineerd,
rant nu bllJft bij het paas€ren van positie 3 de etroom onder d.e
rir¡ker spoer o¡rvera¡¡derd en neemt ùie onder de rechter spoer
elccbte toe, (van 5 op l0)o Daar bif g66n der veraterkers hct
uitgaande efgaaa,l nu ploteeJ.ing beneden een zeker nininum zalctl
wordt dit d,oor d,c electroaisohe schakeltng a.chter de epoelven--
eterkelt niet als een hiL opgevato Het vergrote aruplitud.e ve¡schll¡
dat wel. optreedlt is nfet hindeliJk, omdat d,it geen rol speelt¡
doch eleohta de fa¡e vsn het elgnaal¡

5.4 @IeÞsÞ
De hiervoor genoemde tusser¡kabels (eerieverbind,ingen) en ook d.e
luslcabele genoend^in hoofd.stuk 2l ptu¡t 2.3r ¡rorden uitgwoerd,
als soepele 16 mm2 koperkabel, voorzien t"á u"n neonpreerunantelo
Zi j worden ook bi j en6elee h/.iesel"e, r+elke alleen recht$dcorgaand met
eocle bereden wordenr toegepastr om inceilj..¡kheden, irlt gecchetot
in f i¡5-rrur 22t t,ø voorkomcn. Deze k¿ibels Lopen ¡¡a¡ de fmitenzijùe
v¿¡"n dc aarrelagspooretaaf, boven d.e $issel.verivarrning -r-r:¡.gg en gê¿n
even voor d,e taille van de tong (tr¡ssen d.e )e en de 6e d.warslrgger
vanaf de wo¡te1) naar de blr¡nenzi jde van de aa¡;¡lagnpooretaafo lrlet
behulp van specialer door Es-personeel aan te brengen, k).embeugels
worden zij over de glljdetoelen gevoe¡d.
De neopreen is wa¡mtebestendig tot !CuC; d.a+, wil rl.us zeg,1en, rì.at
het niet beetqnd is tegen een flarnbouw voor w-ieeeLverwarmin¿s.ont-
steking of het vuur van rranti+neeurbrandersnl

In het algeneen is de opgpwekte epanning in de apoelen voldoende
voor een goede werking¡ ale de kern va¡r d,e spoe), zich niet verdsr
d,an 20 om van de etroomvooronde gsleider af bevÍndto Ftguur 23a
geeft ong€vecr het verloop van het vlak van dezc ¡rininraal bn¡lk-
ba¡e veld.stcrkte om een læse kabel aal. Ëlguur 23b toont het
verloop van dit vLal< in de buurt van een etroomvoerend.e epooreta"afo
AIe or een bijzondere kang bestaat op hiÌ-rrer€chijnseLen, tru. door
de aanwssigheid ve¡¡ vele ko¡tere etukken apoor ¿chter elkaa^r, of
bÍj een bijzondere opbouw va¡ de spoorstroomloopcireuite of ook
I;ingE niet faoleerbaar bmgopoor, wordt de codestroo¡r gevoerd door
een aparte luskabel, welke dan vogrzien.wordt van oen eigen voedir4B-
trafoo (zie fls. 24 dn þoofdstuk 2, 2o3).

t
I
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r¡ord.t opgemerkt¡ dat d.o geÍso leerrie-çpoorstaaf.€ Iir¡e

vsn minde:r dan 10O meter nie wo¡{,tbiJ een
voorzien van een
werd eargeroerd blJ zulke
been optredende gel.ijks
te wo¡den, d,at dit
circuit kan v
het

tie, omd,at z in hfdet¡ 3¡lt in het retou¡\-
zodanig groot bllJkt

trafo-
Lte

e gtromen ln het
en €n d¿a¡door speciaal in het re

van een balens lmpedantie ¡ om de bekend,e reden¡
eì.i jk maaktr (Ztc oot< flguur 8.)
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HOOFJSIUI 6
l==t==::EeËEE

a^a¡rtal pulsen per minuut
hoofdstuk 1 o2 vormelde.
Beh¿Ive de reode daar genoemde coder e er nog

6.1 !g_co
Zoa1s uit het voorgaa.nde duidelijk zal zijn geword.en, komt sr ln
Ëpoor een oodeetroom, w&êrvan het aåJttal impuleen per minuut bepaelcl
ruortlt d,oo¡ het a¿¡rtal bewegingen ciat het arri<er van het CR per minuut
maå-kt. Dit CR moet dus op eon of anCere manrier in ¡eohtstreolÉ ve¡-
band, sta¡¡¡ met d.e beveilÍgingscircuits en due indj.¡elct net de seln-
geving.
tret wo¡dt derhalve ln speciale circuits, de cod.elijnen, rraar behoefte
aan¡çesloten op ¡mlsorend.e g€lijkstroombronnen, ¡taå.rvan het a¿ntal
pulsen word.t geregeld d,tn.v. de one reed.s uit de beveiligingseohake-
lingen bekende ooôet¡ansmitte¡s (Cfts).
Er zíjn d.us diverse pulserenrle voedingsbronnenr die ieder hun eigen

Ieveren. Zia ook het hie¡omtrent reeds
Vr,-'!^a Il*1

neoerv€ bepaaldt n.1. voor 1{0 to{* !6 en r¡oor het met ¿lO

beriJden van zi 2To p/n, Eíerbi j word,t opgemerlct, dat d,e

uitschakeloodc het grootste deel komt te venrallen, lran¡reer

enkele oodets als
to¡/u

Jsporen:
(?5) voor

atle ba¿nvelckon net AÍÈepparatuur zijn ultgenrst. Deze ood.e büJft
dan nog eleobte toegepaet voor enkele opooiale gevallen, zoale
verlcêerd-spoorrijden op aon¡¡a,a¡. dubbel Epoor en het birurenrijden r¡a¡t
ba¿nvakken, uitelultend, beetemd voor ggederentreinon.

G66n coùe betekent "stopr" of als de rnachinrst elke 2O secondon een
lc*iteer}s¡op bed.ient, a1s controle op zijn wi+a1.zaa.r:heid, rijdon met
een snelhoid '¡a¡r ten hoogete 40 Wy'n. In het ¿pheel niet bedlenen of
in rlo ingodmlcte ntand vastzetton of hou,l.en v¿¡¡t ci.s kwitcr¡rknop vor*
or.¡rzaakt <¡on romrnil¡g. Dit 1e gernaliooerd Coor de cÞr)ciale echaÌ-sìing
ach';er dezo knop, waarbij oc¡n conclenoator tiJConc hot arrr¡-"ten van de
lorop wordt opgelade[o Deze condensatot ott¡1s¿dt zich r¡a het loslaten
van de Ìcrop door d.e windingen van een relaisøpoel. Dit relais blijft
zodoende slechts 20 seconden a.a.ngetroì,.ken vå.&rna hat afval-t en een

zoerner een geÌuidssein geef.t om de machinist tot v¡ede¡r'orn c.nr.kJcen v€ul
de }crop a"an te erporen. f,c--+lüS-Ec,h+Éfffi- lorop heeft
då.Ê?b++-gole-geen-ntrtr. ua¡¡-t,zoJa¡rg het betretfend'e r's.Lar'rs nog op ie
Ìreeft-het d.¡ulcken vaJ¡ òe lonop $ean SevolgÞn.
ÂIs enigszlna terzijde,etaa.nd,e opnrerking! €eêra. vindt ook toepasaing
bij blokstoring op de vrije ba.arir b.v. door kortsl.uiting rran een
spoor of biJ apoorstaafbrnrb Do treln ontnarigt danr ln de ¡iJricltting
6¡arien, v6ór rte plaats dsr etortnf,soors¡rek Seen of niet voldoonde
codoeignaal.
Na telefonisch kontalct met de treind.ienstleid,or lca¡¡ or in zotn geval
o.m. (tankztJ de reeds genoeqr{e lcwiteerloop toch gcredon wo¡ü.en.
Gel¡oel onwerlcza¡m maken Énfl'nffapparatuur na¿ fn sotn 8evê1 ln
r¡erbantÌ met de vclllgheidselsen niet 6ebou.ron, ¡rl¡,r dssd do maohiniet
dit toch, ¡rat kar¡ door eeret de trein stil te setten niet aangeslagen
r€rilnon en da¡r enkele speclale ha.nd,elin6-'Bn te vo¡rfohten, da¡r zor hi.'i
met rrontkoppelde'r apparetuur ve:rder rijdond, lr¿¡af hert al eerler
genoemde pu.nt ven de r¡toringsoorza.:rk irls€ns v'reor een code oritvarrgen
hot¡1oen rrstrijdig'f DBt do bddoelirr.g rran het z,o¡uis;t ui-tgesch¿¡'l',eId
ilr'l,l r V¡ìt, de appar'titUUf genlt,r.id. ),.¿,1 WOldelr ,..n detlldoor ter:tr¡l' tOt
,,rrfi] ¡¡oodt'+,: :;litlg ¿¡¿rnl,e:.,1Íní'.'.'.¡'. 8evt1n,
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De veiJ.i¡hcid. is du¡: Éotrr¿rar'borèJi cll;iri i'ra.t:Ìr.iiri-r¡i tr,t:t'1 t¡r zLoir-
z,ol I ¡¡l '.-lcltte ntoe, al l; h:, ¡ i:r lir:t \.o:r.,.ru:ii¡irnit(, G'ur,(;Ìrr ir tt- ¿j,i;ïèil
de controlerende vrerking r¿a¡r d.e ATlJ-apparatÌrut. zou trachten
buiten v¡erking te stellen.
N.B. llet is immers op geen enkele nenier voor d.e machiniÊt wa.ar-
neembaar wáár rn¡ net precies het punt f i.g'b, va.nwa^ar af da etoringe-
oo¡zaak gepasseerd, ie en er due ineens HÊer codestroom vloeit of
¡q.aat vlooien, kortom lraarneernba¡-r is.

6.2 Do cod.eli jnen berlatten per rijrlchting een aparÅte trafo-gelijk-
richter. Een voorbeeld van een dergelijk circuit voor de rijrichting
r¡an rechts na"a.r links geeft figuur 25. Bij iede¡ sein is een CT
voor (trormÐål) 12O pfn geplaatst. AIs sein 4 voilig etaat en d^E¡r

¡ninstens geel toont, gaat biJ een trein va¡r ¡echts nåå.r li¡¡lcs en
bezelLíng va¡l de sectie AT eeret de â-CR vrorken. llls die troin d:.n
verd.er h.omt en de sectie'Bl bezet, gaat de B-CR werken, xaarbij rtan
de A-CR reer uitgeschakel.d. Hordt. D€ CRts lnsshakelende kontaHen
zijn van het betreffende fR en nÍot va¡ het TPR on €en epoedigor
cod,ering van d.e sectie na spoorbezetting te beworketelligen, hetgeon
veèr meewerkt a¿n het voorkomen van het zo ongewenste 'fhil<ken".
De codelijn ia geheel spanninglooe zolang sein 4 rood. toont (gn af).
E.e.a. zal wel tot wat rtjtijd,verlies leidcn, d,ear de opdraoht, nelke
utt de vertaling r¡an d.e \¡eretrekte oode volgt, direlct geheel moet
word.en opgevolgd.
Eerst, na het wêarne¡nen an paseer€n \¡an een g€el tonend seinJ-icht,
nog eventjee gewoon doorrijd.en en da¡r pas leter gaå,n renÐ€n soa1B
bij een goed, beremde treín nog aI e6ns, overigens zond.e¡ direkt
Beva,ar, gebeurt kan nu niet neer. Do ¡ernk¡omlne van vroegêr (f i"
fig. 26) zal worden ven an€en door die var¡ ^. 

(Cf in fig. e6), tretgeen __

betekent dat van d.e totale weg een langer stuk met een ì.agere
snelheid bereden zal -no¡den.

Soms zijn do kontaLten vên hot s¡roor rn de oo.i<¡l.i.jn varr t¡et TPll
maar d¿r,t werÌ,lt de¡r iets lator d¿,r¡ het TR en gúùfù rì:r¡f'5i¡ een tijd.a-
li¡ke extra lijnbelasting door het da.n even parêllel gtaan varr twee
CRr s.
fn d.e cod.elijnen zlJn dezelfde sectiee vertegenwoordigd, als in het
Hfi-cìrcuit rran het toegalg gevende sein, dtts bij sicring van een
dezer TRr s íe e¡ geen code tot het ¡r,rnt van storirtg.

De rnachinist heeft een tableau in zlin gezichtevelj.- (tie. 2.7),
Ìraarop nel-dlarnpen en Ìcroppen zi jn gerronteerd. E€D ffiffiigna^el kl-inlçt
iedere keer a1e het seinbeelù {4rc+n
d+t eLgerod moei-y¡ld¡n. flierbij worri ale het rare
verkort d.oor de onvermijd.etijk benocligde ree.otie-tijd val de oachl-
niet en iloor het va.ststa.aJrde, door de epperatuur a.a,ng€boden tijdva,k
om te reageren, dat dne eeoonden Hlerbij moeten da¡¡

,l^^L

lo. t i,\- g<
e€n paa,r Eeconden verrekend wordenr nodig Þ

apparatuur. llet uiteindelijke effokt van Booc.tr lsr dat d,e minima¿I
bonodi6de rorrwog biJ eon snoltreid va¡¡ 120 krr.fht geotelrl moet r¡orden op
11dO meter, hetgeen int¡oudt, ùt de bestaalrdolloklengton rrqara^an

a¿ngopast noeten word.€n,
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In i:r¡'ir lr ¡l:ot: 1ar,¡er tl¿irr l Ji;t) riott-r t¡ro(.i tì:l r,t'','fj.'1-L,'i'r: :ri;5 worclen
tot:gr:p;r.rrt om oen 6ootie werking van de Jar:'g'.lhru1ge CRta lll Chn per . r"0 A
spocl) to verzekeren. Soms is hier eeir voo¡¡:chakelwe¡ersteind van €W{;^v4e' v\-

rrâl(¡ l3 Ohm in d.e keten g€plaatgt on ovel'bahrachtl3fur¿5- va¡r die CRrs
die het dichtst bij d,e voeding zijn aangèsloten uit te eluiten.
Die CRrs krijgen dus a,h.w. wat extra lijnweierct¿srd mee.

De in serie rnet de d'oorgaa^nd'e cotlelijnen 8€gchs'k¡;lce TR-kontakten
schitl:eLen bij epoorbezetting, dus ook zonder dat rlr va¡t enige sto-
rin6 sprake ie, de 'rachter de trein lÍ¿lgeride'f stukken oodelijn af,
zod.at een eventueel yg!g5þ, trein, b.v. door¡¡chietend of rijdende
op zicht r¡a telefoniecb overleg mot en toestenrning van de trein-
dien.,;tleider, g6én code ontvangen lcån. In la¿itste inetaritie vordt
deze ta.ak overgenoflen door het HR-kontalct r ùt vlak achter de
gelijkríchter in de codolijn is opgenomen. Hieruit volgt r det oen
vo].gende trein g€en cod€ kan ontva¡rgen, zoleag het betreffende eein
nog'rood toont.

Aa¡rneme¡rd.e, dat het be6gip rrcodelijnil thans enige gestalte heeft
gekregen, heeft het øin om de a¿¡rdacht te riohten op fig. 28, was.n-
in ôe principeschakellng van de oodelijnenr velke beho¡en bij een
stuk v¿n a¿tomstÍech bloketeleel voorzien vrfJæbaan EPoorr íe ve¡-
werlçt.
Dit spoor moet in beide riohtlngen net ood.e bored'on lo¡ruren worden.

6.3
Figuur 28 geeft het principeschema weer, d¿t behoort bii het spoor
va¡l sein zt tot sein 2, respecttevelijk van eein 1 tot sein 3.
D€ TC 1 met o,âo oên CT ie 6epìaatst in cle relalskaet bii de eelnen
1 en 2. De TG 2 evener:ns mot e.â. €êtl Ct zit in Je relaj.skast bij
de ¡:r,irr6r¡ J en 4. De ¡n-Cn en cie BC-CA tl.rvj nir,rr zi ch rinrìc:rue6¡r bi j
do ltp,rl.)¡' ¡'eli¡i r¡.
Komt ur.r:r-¡tr t¡.ein v&rr rrrchtn rl¿ì€il'link,ur ttitr lÐ do g.rÌlg va¡ zaJtrln

als vo16$:
De sectie C word.t op eon gr3{Teven momont bezot. Sein 4 valt op rood..
Do 4 SR 1;omt op en verb¡eol<t voorlopi¡; cLe volbintling \'àn ÎC 2 met

cÌo cocrcli jnen. Figuur 2r¡ ís Gerl ,lÉrht-rugorrr. iorrnt ji. orn llcg üen$ evBrl

te zir:¡ hoe ctat gáat (fl reecls bozet, CT ook Ìx;zotr HiÌ'nog nèt nret
- afgevirllen, d.a.ardoo¡. sR Op, houiìlæton oc.,k rr-ja" Ii;ì ¿,fv¡¡lt .

Si[uatie blijft nu onver¿urderd, totdat de ]IR weer opkomt).
Ilie¡door is bereikt, dat 'tachtc¡rra voed€nrr is uitg'leroten¡ zio ook
het kontalct van 1 SR, werkza"an bii de a¡rdere rijri-cìrting.

Ilot afrralls¡¡ li¡an het CTR echakolt hot BC-CR in werking op de

voçrlin¡ van TC 1. D6 seotie CT wcrrdt nu ¡çoocdoo¡ll va¡u¡f het ptrnt
x. Even later, als ds trein weer wat veldcr. gekomert is, worùt de
sectie Sl bezet. Het BTR schakelt hot AILCR in r;elking en hst nog
workentle BL:-CR uit. De sectio III wonit nu van cocrostroom voorzien
van¿f ¡ot ¡rnt Y¡ orlzo Als on zolang het eoin 2 is irfgeredon voorkomt
¡ot 2 tlR-kontakt het voe.len van do codeaf)pere'"uur op een volgende
trcin. fuze ka¡r dur; nimrner oen oode crttvangsr¡ zclang het blok achter
sein 2 nog bezet is.
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Het scho¡r¡a is min of met¡r synunotrisch. Ca zelf de werking ven
€.ê¡a'. on hot doel der kontalcten na, bii een treinbeweglng van
Iinl<s naar rechts.
Dubbelr¡oli¿; schakelen is niet nodii_l orlxl.'t bij elk spoor een
eigen cod.elijn behoort en men van het a.xious, uitgaatr ùt
b.v. een sluiting, nimrner op twee plaatsen tegeì.ijkertijd. zal op
tredon en da¡r ook nog 26, dal twee codelijnen tta¿¡¡ elkaar komen
te ha.ngon'r.
Voorn¡r¿¡¡ is d¿t de CR goed. werlct. Het relais ontvangt een rimpe-
liee gelijkspanning, die tlaarbij oolc nog stootsgewijze word.t
Âei;cvt-ìn.
De gelijkríchte.rs ovor d.e spotrlr:n vitrrien lrir¡r1n hun bestaa¡lsreden,
omd¿t bi j proeven is gcbleken tlat zc¡,lcur.cle ,j.e vrerkjng der CRrs
r/crbr-teni kon word.en. Uon zekero vcrvorrning van de coor het CR te
verwerken puls is niet ernstig storend gebleken. )e t¡einapParatuur
'rki..il:t" â.h.r{. ::l.echts nírå,r da afstan<l ,Ler golffronten: d.e

afstand a in frguur i,).

LftVstw^
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7.1 &tkele speciale circuite. autoíiatisch þlo]'-steÌsel met daerin
eon handwissel

In figuur 31 is een gedeelte van ds oodelijnen weerg€Äeven, va,n
b.v. een automatisch bloksteleel, waarin zich een handwiasel bevindt
dat met behul-p vaJl een Ol0-schakoling en cen Ni.{PR in de beveiliging
is op¿renomen'
Bij een trein, komenùe van links, werkt bij het bezetten van de
s€ctie DB het DF-CR via lfdPR op en ÛIR af r 'l¿arbi j voeding ont-
vanSçend va¡r rechte. Bij een trein van rechta ¡raar links workt d.e ..D-
CR bij bezetten lã,n ds sectie III ovoneens tria de NWPR op en de DIR af.
Ðe voeding kont hierbÍj ta¡ van links. Het tuseenJ.iggende OrlR-contact
vsrbreelrt de doorgaamde codelijn zoals d.at in de seincircrrits ge-
bmikelijk is.
Uit hat voorga^ande volgt, fut Ì¡et niet ¡uist zou zljn beide NIIPR-
kontakten te vonra¡rgen door één, tussen het 0TB en het DtR-kontakt
in6Bpla,:,tot, want dar¡ zor¡ biJ om een of ander€ reden afgerrallen
NWPR tòch cod,e gegvnen no¡d€n bij het bezetten van èe eectie UD.
(¡e¿entc hlerbij ¡rat redenen l¡r¡nen ziJn voor bet afvaÌlen rran het
NWPR).

7.2 Een speoia¿l ciroult betreffende een AICI

Rlguur 32 geeft de echakeì.íng van de coclelijnen ter hoogte van sen
AK. Dez,e ÁlCI is gslegen 1n een stuk enkol spoor, il"at r¡an bolcls
kanten af met code beredon moet lo¡nnen worden.
De Bl-sectie ie voorzion \¡s¡ cren lusì.abel , welke met voorcodoring
f\nlctioncer.tl De C-CR verzorgt r'Ìus de codcring.¡an deze lus èn van
,1,, ¡er'ìti r.¡ C'l bi.¡ con treln van rnchtn nEìi¡i línke. ßi j het bo¡¿otton
vû¡ rl.l orlr;tir' C'l ,toor zorn trol¡r iir dc st:"oomdcorgzulp irln mot
++r.1.-r1-+ ûûngalÌoven. Van do lirkcr gol.i¡lcstroorn¡o¡¡tltng, ovor de nog
gesloten RT (f)n-fontalrten, HIR en TSR via het rm gems^a,Ìde qfp
kontaÌ:t cn de O-CR-ePoeI terrr6.
Zorlra cls'trein de IÍIR boreÍ)r:t moct cÌe coCering dóórgaan, ondfi¡ks
dat zometeon de eectf e Gf vri j komt. Dat k¿r¡r nu rna de stroomLqep,
dic is aangûBcven met ooooooooo, (uia ATil op, HR rm af, naar
de C-CR-spoei en temg naar de voecling links).
Het CfPR-kontalct, en ¿r¿rn de andere kant hot ATPR-kontalct, voorkomt
nu dat er nóg een circuitje zou ontstaa,n, D. I. tnet tffixJor aångegeven
en d.oor ds Â-CR spoel voerend. Ilierdoorheen zou bij bezetten va¡r
de sectÍe FI ook het A-CR-spoeltje etroom h¡¡uion krijgenr net ale
govolg dat het C-.CR niet__rneoli¿,erìqllqotl n¡nvreg€ de opheffing der
veLden in het AC-CR.
Het TSR komt op bij het bezotten van de Hl-seotie en doet zijn
werl: in hot tromschakolen der a^ankondigin¡1en'r.
Hot rrnazond.o¡rr va¡r coclo wordt vc¡orkomen door de SR (zic fi8uur 2{ì).
In rte oodoliJnen bchoron elgr:nlijk d.c ovurbnr¡¡g'lngnrelaig vaJr de oveF.
qega¿r,nlrond.igingen (nSR en SSR) te word.en opg€nom€n.



O¡ndat, echter cLe codoli.inç,n voo: 'irr- ìLi(r I'i t:ht in¡.trr ¿1'r'<';rnlbin(Jenû i,rJn
j.¡: drt nie.rt mo¡¡clrjk. l)t' ÌiMy';-ìSi-.'lxt¡;l',Jl,rli'u¿-ì.^loii ti:t'l i¡.e st'ins't¡Ì'Irt{T
zi;n duo vorv¿rr¡gen door t¡sn TSR'b¿¡skkcrnia.kt hier. IJit i$ een geÌi jh-
waardige vena,rlg"ing, om de volgende¡ zíJ het ernigszlne buiton dit
bestok v¿ùIlende redenen.
Een ovorbrug6'lngsrelais kan tsn onrechte op zi jn doord.at:

^ ,^l
1) achter de trein het nadering'srelais voor de tegenrichtin6 af blijft
2) achter de t¡ein het TR van de middenseotie niet meer op komt
l) zonaar¡ b.vr d.oor een etoring een naderlngareleis (ltnn of SAR) af

ga^tt.
In het 1e goval zo¡ bovendien het TSR op moeten zijn wil het NSR of SSR
op blijven, Weshalve het TSR in d.e codelijn zitt'en,
fn het 2o geval blijft de ovenreg dicht en biijft door hst fR-kontalct
de codelijn efgeschakeld..
In het Je Spval gaat de ovs:*leg dicht en blijft hij diclitr vân welke
ka¡rt ook a,f er iets n¿dertr zodat nu d.e codelijn niet afgeschalceld be-
hosft te worden.
N.B. O¡¡der d,e ovenreg ga,at ùioht Horden in het bor¡eneta.ùlde ook ve¡!-
sta^a.n het in working tred.en van de wa¿reohuwingeinrichtingen van een ÂKI.

7,3 f)an B nar:i nn-l o{ rcult - betreffende eon Alf . ¡ta.ar vlakbÍi seinen pê-
ola¿tst ziin
Figuur 33 g€eft een d,e61 r¡a¡¡ het cod,elijn-circmit wa^a,r oen AIG-
tussensectie fe m€t a^an weerszl.jden vên de orrenacg een autom¿tiech
eein. AIs nieuw relels zlen we het BCLR, Een relaisr dat nomaåI g¡l
zÍJnde, op komt els 6én van boid,e ¡o:ma¿I gno€n sts^ende, s€inen
op-rood wo¡dt gezet. (InstelÌen van een rijweg).
mt BCIR ot¡thotrd.t dus a.h.w, d¿t oeÍn 2 Groen gtond, vpord{L dit Rood

EI{r d.oor het bezetten va¡r do sectie EI. Dat d,it gescbied.t door
een van rochts komonde t¡ein sn niet zomaer eens door eon storing,
wordt in de gaten ¿lehouden door h.et SR; wQ.r-r,rover de.<iolijk moor.
Zio nu hot rcle.ls-tljiidiaürüü, tl¡rt biorop botlrlrktng her-,ft ii-i f i6rur
J4. Door het inotellon van de rilwo¿1 van rocht¡ na¡r¡ llnkn, toont
c)omr :roin 1 Rootl, de iR v&I¡ gulp is cluca eif'gt'g;uur, ralirrloor d.e SCLR
op kr*am rrla het nog gemaakto contact van d.e 2 DR. ÂIe nu de lcomendo
troin de El..eectie bezet, d^e¡ r¡alt de !frR Bf, d¡¿rna de ttFR en due
de 2 FiR en de 2 DR. In het dlagrri"ut le te zien, d¿t de houòketen va¡¡
het DCLR gevor.md ¡vordt op het momont dat de HPR ef¿çevallen ls en
aarçezien het DR meer tljd nod.ig heeft oor te g-aan afvlrllen ct¿¡ het
BIPR nod.ig heeft on òm te echåÌeìen (d.e overslagtijd. rran het D['PR)
is d.e houd.keten va¡r het SCIR g€maå¡ct vóórd¿,t de opkomketen door het À
openende DlLkontalct wo¡dt ve¡broken.
Het gevolg is da,t de BCLR niet afValt en nu in ea¡nenwerking met
do inmid.delsrùa,ar wlj aannemen, opgekonen 2 SR d.s cortering d.oet
voortgatrn ln de lus va¡ de eeotie BT.
Het SiLkont¿lct "ki¡k1" of het sofn rood. rutüd.oor aon troin, imrnuro
het SR komt sl.echts op als, nadat de sectie CT bezet werd., ook de
sectie BT bezet w€¡d.. De combinatie va¡r BCLR- en SR-k.ontaJcten geeft
juiet de i¡rform¡Ltlc, dle we no{iig hsbben¡ het eeln etond groen en
werrl toon dool een t¡oin ¡ço¡raseoerrl.

,A

ar-Jt l-.
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Stond, het seln geelr d.a¿ komt het SCLR niet op (t{aar9m niet ?),
en kan sr dus geen coûe op d-e }uÈ gegeven ro¡d.en als het sein 2

word.t afgereden. D€ Sn- en B0lR-kontalcten lornnen niet venralg:en .

ronlen door een ElR-kontatct, narit d¿r¡ bestond de kaner dat bii
gestoorrle HIR en d¿andoo¡ rood. touend sein 2 een lod€ 120 op cle

õectie CT gezet zou r.rord.en. Zott een trein de sectie tI bezot houden
of zou d.e BTR d.oor een etoring na eên trein nÍet meer opkomenr wä¿¡r-

bij wel d.e CTB op krarn¡ dan bliift de 2 IIR af en zou de eectie Cl[

ood.e houd.en, war€ dit r¡let voorkomen door danr gesloten et¡ande BIP-
kontakton, d.ie d,e ...CB-kontalcten in de traforroeding van de sêctie
CT ove¡stroppen, zod¿t d.e CTR-genrst op kan komen maar er g€en Code

op d.e sêctie CT lcan ontstaå.n.((+yrc)
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