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Bij het samenstellen van dit lncrbock der NX-bcv3ilic:inC \.'f.s 

hot uitganGspunt ~0n zo duidelijk m,jcolijkc opsomming cm b~Sl~r(}

kinr; te geven vo..n d." ond.0rà,r~} '~n ':I:' ...... riu ,lc N'lr-oc.hakolii1f:;rll1 ui tcc:n 

godr.cht kUïln(!n vrordcn. 

IJ aln n.ndnrn v/ij7.cn ven verdclr:iî zjjn mogoli)c (m zullcli C'v ':nz~~~r 

aan het gesteldo dool bOBntwoordcn. 

B:cm keur v~n vrn.gcm is to~g(!voogd om ~e gebruiker bcl'lulpzê. ... a.m 

te zijn bij het zelfot~ndig bepro~von v~n de studieresultaten. 

Hoewel dit book ni~t pr",tcnd -,ort ,~ on sto.ncl"'.:-.rd\mrk te: :~ijn~ 

zal het n!'..::'.r do vor-.. '1t'l.chting vc..n de s::~lJJcnGto11cr wollicht tooh 

zijn diensten bcvJijzcn', als nnsl:-.gwork, b ijv. in góvél,l V1'1.n storin

gen, hetzij in do L1.Pl)l:'.r~tuur, hotzij in de \:Icmoric van do gebruiker. 

Utrecht, novembar 1962. 
J.P. Fot.;ics8r. 

In deze two,;do ui tgo.vc zijn enkele tn.,·J.lkundigc correcties aE'..ng~br~cht, 

welke de lacsbao.rhnid ten goed,] zullen komen. 

Utri'!oht~ augustus 1963 

J .P. }lotgi(~l3or. 

De (l~rdc.' uitüLl.VS is c.a:1G€lj,3,st él.tÖI.n de :.;.'-''Ii ,): ::',.cle uiti:": •• ,,. spu:'!t (.L in 

sommiLEI sC:Hl.l'c.li •• ~ , 11 

De vierde uitgave bevat minder storende drukfouten dan de vorige en is 

aangevuld met enkele meer en meer in toepaasine komende onderwerpen/ 

sohakelingen. 
Utrecht, augustus 1965 

J.P. Peteieser. 

De 5e uitgave is praktisch gelijk aan de vorige. 
Utreoht) ~UGustus 1966 
J,P. Potgieaer. 
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:noo~u.Gtui:. ~ 
P :::.rC1L.;rêl:~.i 1. 

ovor te GIlJ.n is hot nuttiG ,.:)niC':: o.lC'-l1:I'_l1:: o!Jm(,;:rkil1üc.m UU)l€~G.D.ndc 

~it type beveiliging nnar 7oron tu bronton. Bij 3crstc v~r

golijkin(~ r.\Ot rOlJün l~ .. n[;ûr in ·co;·);:':';SÜl.G ~ijr~~:~: 'oov.: ili;:-;in':;3-

oystümc:n v~llen é.~-'. dir(Jct ken;._u~:l:~l1'l.: ""rnl.h:i.1L:n o .~" z,o -.:J. in 

uiterlijk als in n,=rkirlt:,. DJ EX-bevdlicinc- i~ ;~:.0:;,~,-,,; .' rL. O.!.1 

(;on systeom \me.rbij allu controlo:3 l~~nt:;s (;loktl'isc::'G I'IOg eo
schieden. Ook worden d::. ::.~r.m do 'bcvcilic.inc,së'..D:1Clratuur on do 

"lis301a to geven c.ommando' s l..:.n&::3 doz.:J rmB voratr:J:t on vin

den d0 onderlinge uitsluitinJJn V~l1 b.v. t~gonstrijd1gc bo

wegingon en do koppelingen tussen fJcinon on ':rias('ls 0n soin('~1 

ol'lclorlin&; cvon.:;onlJ .;ohcol dmv. rcl:'.ise;ontactoil j,')lnd r ,. De zo 

bokonda rJ.::chanischo koppolin:..:n dmv. lint:ulijll mot nol~c:nJ 

handc;)ls m</~ .l?cnn~n otc. kom.:;n dus hlc r in h0t ~oh0..::1 niot 

mcor voor. ~7ol treft men in aallpo.ssingasi tua.t1oc b.v. in c·on 

gobiccl "!E1o.r cun liX-bcvoil1ging grcn3t aan b.v. o ... n mo()~lC\.

niscitv ~cvuiliging specia.le: c.rrangcring\.1n ~c.n tun cin;::\) hot 

noodzakulijko vvrbc.nd tusocn bwidu typen b;Jvoiligil-:Gon tc 

lC6zon. Zo kan b.v. '-on vooI".r<'::'ul~dc relais uit do UX b~kra.(.h

tigcl 1wrclc,m door h...;t clruklGJn ve."î con C -::lijkstroomv::nstcl' in 

w()l~o ui t~:ll'llr::t is l'ih:t aut':'i.i:=.tioc.h bloknt,Jlsol ::iot d.?glicht-

Lo 8cin.::n Vii-n <La nx zijn nl. ook ci.1J.~,.1i(,;!:Lr.H.:incn, cl I) ': 'isf;~lGt\.1l-

1.::;r8 H'5E-st..;11c;I'S m(;t ... xt!'a (in[:,cbourrd.'J) controle) C.Oll;;·:~ct .n. 

Dü voord;:;;J.iln van o~r. NX t.o.v. 'la r,,)'~d::: l...a.n'.! ·':1' O;'i:;;;t.i.\ncl..:; ::lck

trisctto of I:!c;c:l~.l1iflCh~.; bcv;.;ili2,L'l.{;.:;n zijn groot in r.t.:.ntal, UC: 

na.düL:n ~ü·:c.;htz. kl.·~ in. 

bij do b:.:hancl(~lin.:.. vnn d..j ·:.·,.~rl:i:~g dür c.irC\ü·~s nOb ui tvoc:ri[, uon 

d.o orde ltornt. 

EnkuL:. vnn bodoüld;. voorc.;.uhm ~iji1 d:-.n: 

a. clo ",1 S sCils t ro,C\. t kOf,l"C 1). r ·'rJ. C:;d 1 v:ri j ([0":: c1. i. 't~ .. ,.,:, ,j i:: ) :t.c')\~, '. '. (Jon 
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con volG'onû., ~ bv'.'T ' ~ril'lgj ~ulkr;1 in t(;(~",nFJtQllin& tnt de zog "nt'.am

d~ kl~a/3it:.L_ bcvuilil:;inG-.. n ' .. ...:.~~r in (';'L: r:;[.,,:l d~_ : " ,~:~"l~ \· .. i~:"lcl-

\ c. ton {;(;volg..: 'r'::':1 o.o.. ," l:Jt on0"r êl. •.• 11 b c;,;noûmr:. .. 

"ouuie,or ,~n ;JÎnrLr tijd J(I)~ : tl_l1C:_ ,~ bl.,Hli.,;;-.i~IC i;:: 'i'.d 

truinfr(,;(iu .... nti:J i!loeolijk. 

i..:nn-

\ d. sm b'l'otcro v(.:iliebcid is G,-~·!ra.r:-l"borG0., rL~ël.r tül:.. 'trl..in "n 
\ 

r'i:!.nS''':v~b,.n:~ginc\ '; .. me'i; e,~in-!L,~ü '.':1in~ b;'GI.:.;'li~':~.:.n .:n ,~ .... n 'riGsol 

ü. de G~otG cOnC(mtl~et~ ;; ·ré.'.r. b.:.cli.:::j,n: ... ~ol'Gc!,:,)l1 ~J,. , ·.lli)~' vr..n

ui t (;(;n v.::mtrü.l.:: pos '~ bct[l. ,. il J. .. ~ t ov:.;r~i~, ~n tem ::::(l~cL':; kOliü ':.;n 

on~, ,~,::linb'" miav,lrctcnJ.on '~.t~.V. di~ tl.'~,in\)'Jll,:orG:i.nl~ :';~L. tUlJG(ln 

1i!o.c::~ t.:; l~r:; v-.:.n v:::l~Gc..1illurtc~', ,T.mB t~11 ui '~olûi t • 

bezetting v~n hot Boh~lQ ompl~ 

Do opbouw v:. ... l1 do V," Ic: stroomk(,)'i; ~na i~ v:;'G'~C\-;lJé-'d in "on I!root 

aantal stroomloo,t(;kcnL1.;e:11. ~.:.m kcnme;rkundu ~it;Qnsoht;.p van 

vele VC..1 deze is cla.t hiorin, ~ij hwt sotQmCl.tisch~ d~ inrich

tin€, vJ.n h\.lt bOJ~l'!.:.ffcml,,: cmrllc.cc.ment torne:: te vinden iEl. Deze 

oig.=meche.y vorg(;l!lakkolijkt, zo.:1l3 \" 0 l.:!.tcl' zullun Zi "; l'l~ h.:.t 

ori:5n'~oron in è.<.;zc ;'kgn t.::m Z'~Ul·st(.I. In d~ sohnmn' s ~/orclcn 

divorEJ ay~bolç'n ~n tokcns gcbIUi!:t, di~. tot duav~r in bo

vuilié>'inbstcl::onin~or'.l nio... t of nC\,\twlijks voorkl,{Q,ü'~n. Een op

gr:.vu v _.n de..: L"IQCSt voo=.:kcJ:" . .::nC:c symbolen volgt hicronQ.or. 
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Di') strour.lb)t"no \'/ordr,-n .i n 3 noofè.'::ro"Jp,::n v\'!r\i(,,'~ld,'''01bl <rOi'.i'~n 

wrJfI1r or.dorV0l~de(!: cl wOI'eb.) ir! soort on sc.h('!ma' s. 
" 1 (,. hoci'è·rrrcj';) .-"j circui t,~~ .. ~ !': 0# • 

B 2:) hccfdgror;p Bovoiligincscircuita 

\C 3() i.o c f ei. cr 0 Q ~". Indic~ticcirc~ita 

Scort0n 6C~1f')m, .. ' ~ A-1 cl r: voorhnroicl ingacircui t.e 

A-2 Ilo '.rel tooiin.gsclrcui to 

'B-1 ,:;0 "'ü;-;r>l ~')"'(li(:!l1ing6circui tn 

1-2 ~B sRin~~Ji~nincscircuit~ 

B-3 c.p Giro. va'l G.G wsl vastleGging en \isl 

B-d de ~~lso1eerde spoorschakelin[8D 

:3-5 (lil Yo~(1i::,~('::;'Jntr. circuits 

d-1 de indicatie circuits 

C-2 d Q indicatie lijncirc~its 

De voor de scha.kelin~en 1nmutt~ gelijkstroomrelais v.orden in 

2 soorten verd~eld~ de A relais en de ] relais. liet A relais 

is eer.. 0:;-, ep.l1 v8rz'aaard ui tgevoerrl t~'T,Je te1e::.~ocnrelaiG 8'p.lij

kend h",~kal".te:relais m~tJax • .32 conta.ctaansluHingen en waar

op soms meerdere spo~len aang~)rach~ zijn om b~kr~chtig ingon 

vanuit meerdt'!ré' circuits mogel.\..jk te r,laken. (ma.x • .3 stukG per 

rela.is). De aantrekstroom liet in d.e o!'de van grootte ,:ran 100 

mA. Het B rele.is is een zé6r gevof'!lig (±. 1 OmA) zvm,ar gr;lconstru

eerd relais, ;,iet max. 18 contactaai1s1ui tingen, voorzir-m van 

kc·ol!zilyer contact~n. De cc~taotopboU·.1 kan nogal verschillen 

naar gelang het type reltüs dat in b'?6chouwinr; e;C>l1omen wordt. 

Zodoer..de is er:ln groot a~ntc.l typrn van l'e1ai6 v()ûl~handcn. 

Zowel è.P. J;.. als U8 3 relais zijn VB.n hAt plug-in t;n .. ~ cl.wa z. 

de contacten zijn zodani3 uitgevoerd, dat zij :or rAl~is allen 

tegelijk 0::., eei:l '.:lijpassend stelc~rbord kunnen aansluiten llGt

geen de event'J.ele uitwisseling Vél.l"l 0f:'n r,::·lais zeer vergei,;ak

kelijkt. Om ua.arbij vervTisscl in3 van rdaist~rpo te VOOrkOl:1en 

i I'" " l" . t t ' 'd is ieder" re a~s voorZlcn van eer. 111.e e v~rv-TlJ erNl 

coderingsplaat. ~0n motalon plaatje acht8rop het rAlais vcor

zien van û-::n gaat JAS cOr.'lbin,~ :;".i,r.l , spncifick voor !'~ot I'(ll~is

type. Cp h(~t st0k.:lrborcl I)ohooj:'t non m~talcn fillllplnat t0 ~lt

ten, ',o,raarVal'l dl"! plaf.'.ts van de inS0.klonk0}1 pennetjo3 ov{")rp.O~l-

L 3'1 jut:. '. 
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komt mAt d(,) i;aatjes in a~no~m~,(") ooderings;.lafl.t. '7vl'dt nu ~ on 

"nil'lt rJassond ll r!,la.is o}: h<?t st~korbord gcpla.a.tat, o,r.n v.u

hind~rt ó6n of ',';1001' etui tAnC:n ~'3nnctjes van d0 ~'.lalplaa t hd 

l!Iaken van On3'Cw!:mate conta.oton c. q. verbindingen. Do rnlais 

wOrt:,Gl"l. i 1'1 l',:,ldc('Jn gemont0::rd in rolaisl.amers opgesteld. De A 

l'elais in Groepen gezamenliJk in aen met acn glasplaat a.fg~

dekte mets,len doos (A-kabin,:lt). De :s r ',üaig iodC'J.' a.fzoncL:l'lijk 

voor~inn van ocr! plastic bCF.chcrmkap in rij,m van 8 op de 3 

rokken. ~cr! bij zend.er typo IJ relais is het ]2 relais. Dit 

rolais ia tVleo Mg,ç.l zo breed als hat typo 131 ~n ;~ccsta.l SOGr 

speoiaal in zIn constructio. Zo bestaan cr B2 motor tiJdre

lais (instolbaar ), 132 Vane relais, een · .. ,isselstroom schijfro

laia voor b.v. gc!s. spoorschak~ling~n, B2 codegevers, 00n 

nechanisoho osoillator voor pcriodi ... ~kl) cont<'l.ctalui tingen in 

div0rso uitvoeringen. De tolline van do contacten der r~lais 

is als in de undorstaando ri~. aanGegevon. Ui~rbij i~ h~t ro

Llis van o.cl'.t!)ron af bczion, daar dit in de praktijk het incest 

voorLomt. ([~cht:3rop het at::-:korborc'\). Hr;!t omlijl'ld0 Jcdoclt<'! 

hoeft bctr okki~g 0' do E1 ·r~laiG. 

048 

047 

045 

045 

044 

043 

042 

() 41 
: 

('136 

0 35 

031:. 

033 

032 

031 
" . 
3 A 
j :B 

3 c 
3 D 

028 018 

o 27 01'7 
0 26 016 

0 25 0 15 

C) 24 0 14 

023 013 

0 22 012 

o 21 011 
, ::';2 

:B 41 46 

51 - 56 
61 - 66 e~ttl'a 



'.'TC bij (40 
. .... .. ..", 

:"I~ . '\._ ~j f:JV": lol :L'~::"41Ü 

'I 
_ f_~ 

Hootlll::tuk 

zi;l~'! :~rJ ~·jrllï.nl-{c L,cl1'ul- ,' n ~ :Li.tl' .. :J:.~11l[.J:· ook nOG t ,\ t:l·Q.,.:i · ','" ~ . , 
SC',IS z ~,:fa S'C O links '-:'1 900 r~ , c ~ .ts om. E. (' .a. st.lut iil v0rh.:ln~ 
r,l'Jt hot t: ·CO!'l,,:·r: 3cinbrH:F . of IIF,t het overige ~obruik, dat VE'.n 

l10n dcr&;01ijk0 l:;;,;o:r; W.Jmau.kt vlcrdt. D~ fig. ~c ,-:,ft I) ',~ n indruk 

Vfl.n do opbo1.~';! cler kno:: . ~n 

.., .... 
~~ 

etJn1Gd. 
""ALl!! M, 

e",~~ 

ged.rukt~ of ui tE.;ctrold:0!:· to :,s-tand 

i.:,)csto.l is do :;;,~l~artc lcl·1 

l'3.n(;, van de knOl) voor;:,i::-l:' 

van "on wi"t ':;e stift, 13,(' 

stip i.~Onnafllcl1 " l('lIk" in un 

nOl'm3.1o to ,~ot&~lC', in d ,J 

hartlijn va;. h(; ~ Sp001' 

ligt " !1 ";raar::.v.l. ,:Ii'm 01' 

ccnvoudign ~iJZ0 h0t al 

of nir; t ,:.;,'clraa iiL s taa.n van 

dit cl.rlU'.ir"il ~.liLi/t " r"t 

riJltjJ V~n d0 k~op ~l. 

in do bij h~t G~in ~ \ ~O

r 0ndA ric~ting ~taan. Dit 

pijl tjc kan constt,nt rood 'I 

licht on constant ~owcl ! 
als knippnrencl b ~~;l licl:t 

ui t6t~almi.. Ir. iJ;~zon\lcro 

g '~vall .. ")n ;'~oï;,rn ac.s and:1rc 

kll'urü.n V(Jor. 
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h~t ~ijl~jc ~~6n licLt. 

J 701c~ndc fig. too~t 

Jp hot ta.bleat~ tr~f'fcn '."iC; oen tV/c0da sCJor't knop: ~n r:'.D.il, cJ.:!J) 

slC()~1ts G')dri.lld kunnen Vlordcm 5 clo '1Îndknoppcn, :DH ~ijn 

klcino moostal z',"lllrto knOOpVul'llliCc knor-j<.'o vocl"zi:m Vail een 

ric~tingsa.anduic..in& (zilvcrtën )ijltjo). ifir.-r::lcdo ".'orc;t slechts 

één contact bediont n1. QC!l1 slui tl'Jr. Zi j zijn gOIllaatst) daar 

con of moor aohter elkaar a/m.!.!,ui t",nd ·~ s;oor~ ..;.d(;~l t <.. n :,,1 

wissels bCvatt~~ld 011 bc~rensd dO".I' s ~ündn, r.ndere G;czegd 

rijYil;lg ';:ord t af gCbakCl'ld dC/ .i r 66:1 i::-cginlmop on 66n oL1.dk.10p. 

Op orm c:'lplacemcnt is het T!1Costal mogelijk ui tga.J.udo val'. é-én 

bopaaldn bogin~~:10p meordere rijwogen aJi.l1 to gcvon, dt:s naa.I' 

divê;rsc cindkr10ppcn l:i.i.dend. Voor ioclcre b:'-';r;t:ing vlOX-è.t Mn 

beginknop en 6-511 cinclkno!l beö.irmd. In nr'!t la.nd van horkom6'~ 

spreekt man VMI con cf::-tranc0 (ingangs;kr.op en een r..j~i t (uit':' 

gangs)kno~, vandaar de, op è.c klank van d l:lZ0 '; ;ordon borustondo 

naam ~lX voor dit systoem. Bla,u';rn (")incllmoppcl'l gnlrlon voor l'ij-

\'!(>gcn lnidcnd. naar bv. s:p~,or zon\.J.cr ~vY::nleidinG· . J,e te vol;;.en ",is

selstraat "'lorCl.t door r~lfl.iBBohal·:olingDll lJepaalC'l en w . .3tgc10(:;d. 

zodat dn b'3diGncnde man vooraf' g0el'l vlissols bcho,ft te oo(lio-

non. (t".i tzondr.'l.'L1gr)t'1 bCB·taan~ r10ch .• if'lrop WO:~'(: t lil ';C3r Vnrd0r 

ingr.gaan). '.Iaar op h'1t 0mpl".cnmont cc:n~ mot ~;;. GCkO!ll)cld~ '\!lS-

sol voorkomt -vinden we op h'.:Jt toest"l in het betrof::: ende spoer 

een 'i.'is3cletandaal'lv;ijzcr. Dit is O'1n in hat '~ablt")au VCil'~,onkon 

gcmontoord 5 om h~t punt 1 .. , (;l'ligsziL"ls dra.ai'baa.;r mctnlon dri::-:-

hoekje Y/aarvan dl") stand o"'Jraonstcf,lt mot hot la.a.tB·~C' a.an het 

~issel gogcvcn bcdioninGscomMando. Half ondnr dit tongntjo 

vcrhor6!"\n, is GN~ lampj~' gOlilaatst clat rood licht toont ~ls 

het v/lssel .,,:lr·l: trisch Vé:. stl:i.(st :m Góén licht toont .. ~113 h 'J t 

wissd vrij b:~(U('l1;.ia,,~:.:' is. ~'Iot lampjo hr:.)t do.l: ool~ hr t Hit~sl~l

"l)r~rel1d;el i ngslamp je. 

:s .3ï3CS.10 
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Een ander lampje betrekking ÏlêbJend op cerJ \"lissel is het ·,vis

selcontrolelampje. ~en ".Tit ld.illpje 'bovenaan het t!.:.bleau ge

plaatst onci..er de wisseleleutel. Fer wissel kor:·, t zo 1 11 stel voor. 

De wisselsleutel is een tuimelschrucelaar :.let drie ~tanden en 

wordt o.a. gebruikt 01:1 een wias~l individueel te b~(lienen b.v. 

voor ond~rhouds doeleinden. De sleutel naar bov~n l.Jrengt h0t 

wissel in de abnoroale Gtand, de Bleut~ na~r beneden ge~ft 

de normale stand. De sleutel in de middenstand koppelt het 

wissel met de autornati~: waarbij de w1BBe16t~ing d.m.v. de 

III cirouits \70rdt verzo:rgd. Het wisselcontrolelamp:]e brandt 

nu mat wit k~ipper11aht zolang de wisseltongen niet di~ stand 

innemen, die voortvloeit uit het volledig opvolgen van het 

la.a.tst gegeven commarido alln het wissel. ~Iormaal is het wis

sAlcontrolelampje gedoofd. 

In de Bl'CJren Clp het tableau treffen W9 nog eel'l groot aantal 

witte lampjes Ban. Dit zijn de zogen. seotielampjês. De ernpla

cementssporen zijn nl. ~lle g~!soleerd en in delen, al of ni~t 

een wissel. be'/attenè-" verdeeld. Deze delen, ieder een a.~art 

geïsoleerd spoor met ee~! eigen spoor~elais vormend, worden seo

ties genoemd~ Is het betref:: ende- ~po?l'relais op* dan is het 

sect1ela.mpje gedoofd. D.m.v. deze. seotiehlde11ng is seotiege

wijze vrijmclting van ee!'! 'Wisselstraat mogelijk en wordt e";ln 

overzioht ".'ai! de spoorbezettin~ verl:regen. Verder traffen we 

op het tablolJau nog enl.:ele aa~1kondigil'lgeknoppen aan. Deze kraop

pen kunnen geel li~~t tonen en alleen gedrw~t worden. Zij g0-

ven licht ton~nd aan, dat ~en trein ~ioh aankonq1gt. Tegelij-

". kertijd. ga.F.\t dan een zoemer. De zoemer kan tot zwijgen ge

bracht worden door net d,J"Ukkep "ran de oplichtende aankond. 

knop. Het lioht hierin dooft bij vailigstellen van het botref

f~nd(') inr1jeein. Ovp.riga op lv~t tablea.u ffoanvlezig'3 lllJ!1pjes zijn 

L 37jOtÏ.l1 
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controlclamrj~a voor dG cl'"lktriGc~1G vOCld. ingsaJ?P~ra'tu.ur(:,ûud) 

en Gu11trolelartr;:Jjt"s voor de aardi'outdctt3otic 6cha.l~cling( ~n) 

(wit). Dil!lschab'!l"!,ara r.1ak:m hp.t mcgl?lijk do licht;.;brl·:tG Vèln 

de ti.l.blf)a~l:. ... :p j 86 ai.:.n te I!asl3()n aan cl€:' wen:;;cn va~:. (le bedio

lllngsman (meostal in 3 tra);'lnn) E'!11 d ,':) lichtstcrl~tc cl.or seün'Jn 

van h(~t n~,lplé.l.C8mel1"i; aC,;1 cl c ·.·{0 c!r30~:liJt i.lndighodcl'\ (d[l:3'~ nacht ~ 

rec;cn~ mist otc) in '2 tTJ..ppon. (;ook WO;J~. (m bij nlot t (~ grote· 

installati8s d i) ~)cnod i ~:d8 lampjes en schakclae,rs VGl~r te:lo-

opmmunicatic arr,n.l'="tuur met de luicls:Jrd~er r:m 0011 tmr~'rorkje 

~n aen 0.é'. ,~rvoor 0e6tomd. ~ s'~!'ook onècrop hc '~ tableau ii1gcbot" ',d. 

faragraaf 2 

De b0.§.ienii.lg 

Bij de bediening van eGn bp.ginknop, b. v. door c1 ruld:: en , wor

den al ûnl:clc relaiesohakclingcn in vlCrking gostcld. De knop 

veert bij he'l; loslaten terug en. toont da.J. <3Cr. rode pijl. ";ordt 

nu ook een eindknop gcdrukt~ dan worden 'meerdere oircuits op

zebouwd en gaap oo~uando's voor vvissclbcdiening uit. ~erst als 

~e wissals voor do b.,.·treffend··~ rijvreg gced li':;:jcn en vastg~

l.egd zijn, do ·te berijd.cm sporen Vl'ij zijn bevonden, geen te

genstrijdigr) rij\1~~en ingesteld staa.n cm aan meerdere andere 

vöorwaarden t die we gemal-::shalvo voorlopig even overslaa.n, vol

daan is kan het sein in de veilige stand komcrl~ waarna de 

lcle~ van de pijl in do knop va.n rood in gaal vcro.nder't. Mon 

trflf-t hiJr dus norl contrc J.o 0' b~zetspoo: aan, hetgeen ken .. 

merkenci is voor de drukbcwegil'lg. De treinbcwogiuE! kan nu 

plaats vindp.l'l cn i;.; 011 hot tableau te VOlgc~l aan de hand van 

de in de sporen aangebrac~jtc aohtcr::~cnvolsonci. oplichtt)ndc 

'I7htc s:"otic:ürunpjrJS? wca.r},ij de 1visscJ.stroat s(·ntiegc'.·lijl'J 

aouter 0.0 trein wo~r vrij komt (r,,~.8 v~rgr(Jnc~:)J.inGsl;;J"np~icll 

gaan ~it). Zodra de treill hnt b3ginsoin passeort on ~~ ecrstG 

fJcctie hiera.chtor h{'!~ct, ]'.:omt het snir: tC'lrs i ;ol1c. 1r~ d o s'~r'ln<J 

stop -terug rm dooÎt het licht in do b~@;inknc:). Voor ra.ngcor-

bcwogingc>n oi' bO\1cSiJ1g'Jl1 naar 0cZrJtslJû"lr of na.o.r· s!",oor, dat 

niet in ct ,1 1Jc';;::ilisingscircui ts , .... orè. t gccontro1 0:.; rd, ·::t:n:'d-t 

de begi~1kno:r godraaicl nu ·:ï.::l ~o dat d :! \",i tt .' st i:;) lj,a ; ~l' "b,~n("'

den beweegt. IIet pijltje: in d "! lcno:!, d.ro.a.it ~;,1(')n :1 ') '1; IIC) 

knop, da.ar ë.it do riohti:-.,:· 'llijft n.1::'\.~l~,w l.·n 'j/a~. l·'r"o::.· :l'.'t U:il' 

goldt. i'c ·1r v'3rsohijnt roc.èl. licht in r1c. knop. Ha drukken ~'ar. 

L )7)06.12 



een cindknop "/~ordcl1 ·,W)r:lr v:i9s015 (?'':'lcommandecrd cm valJtl5l)10gd, 

nadat zij ~onodi6 omgelo:p~n zijn r:n l:or.lt hot sr:in uit clc stand. 

stop. ~r vincLt nu uit de aard nor Z&Il!:. rr~<1n c~ntrol \) op S()ClOr

bezetting plaat!! zoals ne. è.ruld:r)l'l vlln dr. , boginknoI" Gcsoh.lcddc. 

Is aan alle tr.: stollen voorv;a.arden voldaan dan ~~aat het s::in 

gl 1eO tonen en verschijnt cr oon Gaol knipperend licht in de 

pijl van (1.0 beginknop. Koch het el 180 in het sein noch hot 

kn. licht in do boginknop dooft aut~mlltisch als het soin go

passc0rd wordt door het betreffende rangeerdeel. ~erst • .annoer 

do beginknop in de normale stand wordt tcrusgodraai~ komt h~t 

sein weer op onveilig p.n dooft het licht in de beginknop. De 

vastsclcG~c wisBolst~aat komt na onigc tijd (meestal 120 eGo) 

weor vrij. De mogelijkheid 0.:111 beginknop met de witte 8ti~ 

na<:.r "bovan te draaien komt ïl1indcr vaak voor, maa.r wordt b.v. 

a.a.n~obracht r:anneer ean normaal b~diond sein "automatischll ge

maakt moot ku.men worden) of wanneer t.b.v. rnllS'eorbeVlcz,ingen 

(Uitstoten) twee seinen tegen elkaar iri gl 180 mooten kunnon 

tonen. Het uittrokken ven can beginknop wordt aangcvienc:. ten

oinde een rijweginstel1in~ t ·o horroepen, nadat <leze ingesteld 

was door dn.tkklm van begin- en eindknop. Rot herroepon van 

met godraaide boginknop ingestelde bcw~ging3n vindt plaats 

door het torugdraaien '7a11 dê betroffendA boginknoppon. De wis

sels worden ~ na iedere beweging in de normale, op de nvs 
tekening aangegnvoTl stand, ·teruggdogcl. Zij blijven, nadat zij 

boreden zijn, in do gebruikte stand liggen. De seinen dragen 

cV.Jn nUI11l0nrS, de wisBels oneven. ZiJ zijn 'VerliJeld bij de bc-

_girucnoppen en de vml standaanwijzers ûp het ta.bleau . D~ 5 0 0-

[
tics zijngonummcrd naar de daarinliggond~ ~of indi en 

een sectie geon clseols bcv~t.l8.ar hot toeganggevende sein. - --Deze nummering wordt ni[i op het tableau aangebracht. Do bij 

df} 3poron aangebrachta oijfors goven da spoornwnmcring vol

gens het :niJS aan. ""70 zagen roeds dat oen ind1vic1.uclc wissel

bediening onc1.er bl)paaldc oIllstandighaden mogelijk is met (10 

wisBels1~utal. Zolang ~cn wis~olvorgrondelingslampje brandt 

blijft manipuleren met de vr~sselsloutcl zondnr zichtbare &,lr!!

volgen' voor ne wisselstand. 

Bij hot bozatton van e(~n sectir.: volgt automa.tisch hot olnk

trisch vorgrondalon van de wissels in deze Br.ctie gelegon. 

Door é6n of ro~cr wissols m~t do sleutel in oon bopaaIde stand 

vast te lC3c3cn l:an mon ol)n bo;paald(') rijwcg, in gC'Yal van Jtoor-
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dara r.1og~lijlcllodon, van te voren kioznn zodat u automatiek 

bij instollon goclwongnn "\7ordt ~.czc rijweg t o kicz f1n. Soms' 

moot de knop "vrisscls vrijma.kcrl" bodiond word on. He t is no

dig als na 001'1 voodlngastorins do wissolspa.nn i ng weer be

sohikbaar ie g'Jkomcn en in d~ botroffcmdc knop groen li.oht 

ie vorschcnon. Door hot tijdC"Jlijk t:itval1;ln V2.l"! rl.~ : " 'iS501-

spa.nning zijn n1. clo epoorrolais afg'jw111n f.:: :: ... !~cat I hQtaoon 

trcinb(;"'j'fci'5'inS nabootsir:.J tot /;;ovolg zou kunn':)11 hc1juon. DllOol'

on zijn :)j~ in c't~ frissel vaethoudingscircui te bc::a.aldo voorzoI'

g~n g';'~roffcn, zodat na het terugkeron van bedoeldo s~annil'lg 

de ',7i1:1S01s ~lcktrisch vergrendeld blijvon. }Ta, drukkon van de 

u\7issds vrijmaken!! knop komen de ·."{isse1s na t1Jdvor'~raging 

woer vrij, voo~ zovor zij niet golegen zijn in secties, die 

bezet blijkon te ~ijn. 

Î 3"i30 "~ 1/ .u I ...,. , 
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Hoof·, st1lk In 
paraçraaf 1 

De benodiGde nnergie voor eon NX-beveiliging komt als rr-:w 1 

via een aparte HS voedingskabel vanuit e~n nabijgelegen on

dersta'cian (ler elektrische tractie. De th'ans meest toegepaste 

spannL"lg is 3000V 1 phase wisselstroom. In ep.n luohtgekoelde 

trafo) waarvan dp. grootte afhangt van het benodigde vermo[en, 

wordt deze spanning gabracht op 220V of 110V en aldus a:::.nge

wend voor de voeding van de diverse apparaten. ITieronder ~reft 

men allereerst de gelijkrichters a.an voor de versch:Lllende 

batterijen. '136V voor de wisselmotoren, 12V voor d.e meest 

voorkomende relaisBchakelingen en een 24V batterj,j met mid·· 

den afta~~ing voor de speoiale oircuits waar stroomrichting 

eAn rol speelt. 110V wisselstroom wordt gebruikt voor de voe

ding van wisselstroomachakelingen ~oals ge!a. epooroircuits, 

lamptrafo'a etc. Ueeatal is aono~mde hoofdvoeding al of niet 
t 

automatiach omschakelbaar op een 1e reSArve voeding b.v. an-

dere onderstation of gemeentelijk voedingspunt. Soms is ale 

2e reserve een eenphase dieéelB.~gregaat aanwr.lzis rmt in geval 

van nood binnen zeer korte tijü. (enige t ientaller. seconden) 

e~n 380V ~én phaae voeding van 50 H~ levcrte Indien dezB 

zelfstartende hulpvoodingsinetallati~ aanvmzig ii3 wu=.:dt àeze 

1x per week m~t weerstanden belast proefgedraaid ten eind,l') 

o.a. de kalls van falen op hot kri tielee momon'c zo gering lliogfl

lijk t~ doen zijn. De toegepuato batterijon zijn maestal van 

het zure type on daarom opgef3teld in goed gp'v ,1ntilGcrd~"! :m 

van dl3 relaiskamerB gescheiden ru.imten. 

De beschikbare apanningen word0n via hoofà.vûi1iglle( ,:;H( 25- )5A) 

toegevoerd aan con bepa:lld rF')la.iarck, hat voedingsreL, w~aro) 

d~ detailveilighodcn (10A) groapsgewijs geranGschikt zijn on

dergebra.cht. Hi~rop ia tevens ~l1n A me -ter gOï.lontccrd welko 

het verbruik (1,)1' "Niaaelmoto1'cïl aangeoft. Do laadstroom ~n (10 

totale bc:lastingstroom der batterijen) alsmodo de lü(~mspa.n

ning hiervan kan afgelczrm worden or mf1tora gcm(nt(~erd. op of 

in de na.bijheid dar gelijkrioh"tors c.q. hootdvtlilizhe·hml.:aot. 

Paragraaf 2 

Hot voorberaidingaoirouit tkg I 

Hot gohela omplacement is terug to vinden in de cirouits. Men 

past nl. eon takenwijze too, waarbij do samonstolling van het 

emplacemont op d~ voot gevolgd wordt bij da opbouw vnn de 

{, 3730G . 1~ 



-15-

circuitG. !llr'n voorborc1dingacircuit is nIm scl'lc'l1~('!1:l.ng1 die 

o.a.. tot dool hooft om (l.f t~ ta.oten ':7no.rzioh (')~n vrije rij

we~ bovindt of om vaat to lng,cn v~lkG rijweg goko~on zal 

word",n, indion Cl' tUS/3~n con b,"~, aald., bogin :n oind1'.nop !D0,;r 

dan t~6n rijweg ol'gobouwd kan vlorden. Er br.-staa t vuûr elke 

mog.;l ijl~c rijwcB' oein voorb<:lrt'Jidingscircui t, d,a t rM):.r~ ta.l tl:n 

dc;l;: Sfuilonyal t :"01: andere voorb~rcidint!;eoiroui tso Mat hc 'b 

Vbo wordt ook vastgelegd. ot het tr; tonen e~inbCl',:ld 31 100 

of betor zal ',70rd.r~n. (draaien ut drukken v~n do beginknop). 

Voorts worden ovontuclc koppolingen mot andere r-ostCill (toe

stemming aan of C1odewcrl-::ing van) in è i t oiroui t vOI'llV'crkt. 

Tenslotte wordt met hot Vbo hot volgendo oircuit, het vol

tooiingsoirGuit (Vtc). ingcschakeld. Tijdons de inschakoling 

van het Vbc Gobourt cr buiten met de wissels cn de soinen nog 

niets. Als O':rL;r~..iyvQKJtov.E_n~g'l ;8_, ~ordt met hot drulcl.:n.n van 

do aind:!tnop (PD) oen cii'ldrolo.is (XR) bokrachtigd, waarrloor 

aon nieuwe k~tcnt hat voltooiingscircu1t (Vto), ingcschak01d 

wordt. In hot voorborcidingscircuit vindon divarsc controles 

plaata. Zo wordt bv.na50gaaIH-of geen togonstr1jd1go of krui

somlo rijl10g i$ ingcatC'llcl (inè:.1c3n dit laa'tst() niet rt:!Ode d.m.v 

ar.dcrc vdssolstal'ld~n uitgesloton iaL of geen wiesel vastligt 

in 0011 strijcUgn stand mot do in te stellen rijweg h:)tzij ri.oor 

het omgelegd zijn van 0"11 wiaaoleleutol, hotzij om andcrQ ra

denen; ot aan do vcreistet medeworking van andere postcm of in

riohtingon voor do 0::t to bau\vcn rijwoe; is voldaan~ of' rClods 

goen r.wdewcrking iB vorloend vOCir ccn strijditi\l rijweg etc. 

Do stroomkringon van ccn Vbc worden gesloten door het drul<kon 

of draa.i0p. van a::-:n beginknop gevolgd dOt' r hot dl''llk~'~;)11 van oen 

eindknop. De naarna g-:vormdo koten ka.n Vlorden verbroken cl.oor 

modowcrkirl8' ~laa o('n tr(")in nadat do bcgil1knop gedrukt werd of 

door hcrroe!,cn van de: boginkno, (hetgeen dus zowel na drukken 

als na draaien va.n d.o boginkno!, !r.an gcbcur::n). L'lè ion de bc

ginknorJ herrQ~p0n r:!crè. komen '10 wissnls o~rst 12û SuC hit:;rn.::'. 

vrij" Tijdrol,lia (1netolba.ar van 0-300 seo) spolcm hierbij 

con rol omd.at hot denkbaar is dat con nadorr.,nd0 train of ran

gco~dccl niet tijdig voor het weer rood tonende soin tot ijtil

stand gabracht lçe.n word.,:m (immers het tijdstip van hcrrucpr::'n 

van hot soin kOlnt totaal onvol"'iTacht voor de machinist) waar

door do wiasalstrao.t toch nog g<-hccl of gcdeolt01ijk ..... vorrl t bo

r"aon. 

Ir 3 7 JO". 16 
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Ae.ngcnomen wordt dat gedurendo do Z min vertragingstijd 

h,1t tr0instûl of r~ncroordr~cl tot stilstand is gc,bracht of 
door extra. remmer.. of voor ocn vclGc:nrl s~in. Staan cL: voel'

tuigon nu iu. o',n ';,ias!;l straat dan komen de 'uisscl s achtGl' 

d-;z\;; ·vcertuigon 7Tol~ or onc~:n' on cr voor nL-:t vrij. Hoo clit 

nu precies bC'ilcrkstolligd \7oré,t zal lator duicldijl~ [~mT).al;:t 

\"IOrèJ:i'!. "!:Jij cJ,(J boilancl.clir..3' va,J do botrrd:i:'cndc circui tso Lli~j 

het ICZC~l'! van 1l:: tckening:::n kCJlilt rcg::;lmatig h:': t L ," .~~~'i~) ri:J-

richt ing t rJ :Da.s. Hiorol'ldol' v!Grd t 00~l windrich tii1:~ VI~rs taa.n 

waarin ~.c onderhavige lJcwor-;i:1t?: IJlaats vind t, d1..~'J ïlaar ;lot 

noorden, hot ~o6ton, hnt zuid~n of h0t ~cstoc. lrurnerG mot 

wat fantasie: zijn op ieder c;mplacc:,lQnt dOZG ,~i·:r hoofdrich

tingen '1:01 adn te ;30y-:.n. Zo vindt men apart ,gctekünd de vcor

boroidingscircuits voor bv. de oostelijko cm de: 1.:1cstelij~:o 

rijrichting ros,act. do n0ordclijko on do zuidelijke. OoL i~ 

do rnlaisbenamin{5.:::n zullen VlO later dezo rillhtL16SSollndui<lin

gen terusvinden. 1!01gon rrc nu het voorboelc~ ciroui t va.n tkg 

I. -::r:n c::nvoudig emplacement, \;raarvan dl') vot,;r1Jorl'1idingscir

cuits voor de oostelijke rijrichting voor do sr.lnOl1 6 ~. n 8 

zijn gotokcncl. Gehcc:l links, tel'stond acht()~ cl,) -.,oedingsaan

slui tingen BL on !','1 zien Vi ·') de conta.oten van knOl) ü. ';'~orc: t 

doz-: g''Jdrtl.J"t tt.:.:~ ~::.l? als è.'J C':lreto sC'ctic aO:lter het s:ün 

(e) onl; ~ ' z~t is, clo 80LrR aaDtrekk,:)n cll 0(')0 h"'.'J11::c:tcn vcrl.len 

evor het normaal gemaakte 10l0pconta.Gt. men dVi'·rsohakclcon

taot van de 8GLP3. 1'"1id.t naar rochts, richting eindknop con

tact 16fB on dndrolaifJ 161..n. l{i('!rbij èticnt !l('·t contaot van 

4AR gesloten to sta.an, d.w.z. or mag niet recrls::,~n voorbe

reid, circuit voor oon togengostcldc beweging (naar sein 4) 

ingesteld zijn. U"t conta.ct 5RR controlocrt è,o ':lOg:)li,ikhcid 

tot in do normal0 stand log(:on van '.'liaso1 5. D. Vf. z. 5RR af 

betC!k3nt dat 1'7i88el 5 ni()t reeds voor een andfJrc bowcging of 

voor ecn andar dool in (1J) abnormala s'tand gscommandcûrd ie. 

Men noemt dit ',7isBCl 5 is niet "a.bnormaal govraagd". H8t is 

dUB niet ,Ji.!iet te z.:lg~en; r:! .~~-I; dit contact v70rd t ,;euontl'o

lccrd of ,.~riss~l 5 normaalligt ll • Deze controle vindt yeel la

ter on op prinoipieol andero wijzo plaats. Het relais 5BYR 

zal al: l'ltl'oY...kor~ cm c'Jn è.ooraohakcl contaot sluiten. T0vcns 

wordt dJ) tak kom(tlnd vai1 boginknop 6 af'gosch.e.lcold. 'Jaartoe 

dient nu dit YB. Zoals wc v .. :lrdorop zull on zion l,lvat reads in 

het Vb<.:. oen o:plossing vastGclo;3'd ';Torden voor de vraag, die 

in hot voltooiings t.a.v. d~ hot kiezen oircuit zal rijzen. 
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") Or.thoudon v:o nu slooht. dat-::: 5BYR aantrd:t. OvoriGon. vinf dr::n '.7(~ l<1 deze aoort l"irclUi ts s'tc()cls C"i'n Yi:1 rclniJ cli1i.1,r rtan.r 

in bet omplacomc11t 00l'; voor d c zo rij"og ui t3'c red :Jn \-!i6801 }igt. 

H"t contact va.n 7RR g :)(~f-r. in gesloten toestand acln d.a t '.'VisGel 

1 niet a;mol'ma.al govrac,gd is f)n 'lot 12;~ '~ord t gocontrol')(\rd 

of er niet con r i jwog is ingnst~ld naar s 01n 12. Immers over 

hot stukje' ::::,) o('r tUS3 (~n s c in 12 ::0 s'Jin 16 val t de door ons 

in te st011 cll ri ,jm1g Sil,il ('n met cl r,; tog:.~mgcst(')ld () ven r 'c:!ts 

na<.:.r 1 ink:::: tot sein 12. DrwJcon van d,"' oinclknop 1:5 eloct do 

16;~!t n.a.ntrol<'.l{~n, vlaar'llij oon (] 1S0iî centact VfL~ 16XR oen höud

lccton vormt, zodat bij loslaten va~l de 16PB dit v.J ... rbcrcid 

circuit opgobowud. blijf't staan. C;ontfoi.cton van di t 16~~R scha- ' 

kelon het volJcmo.o circuit, het voltooiingscirC'1üt, in. 

\7anneer I"!r meerdere mogelijlchedp.n zijn om van een be~ 'aald 

sein (b.v. 6) naar een volgpnd sain (b.v. 14) t~ rijden, nl. 

rechtuit of via wel 5 en 7 kromt dan k~mt de vraag naar voren 

welke rij .... eg gevolgd zal worden. '8r ie cla.n sprake van keuze 

van eE~n rij·,,,eg. Rijwegkeuze. omvat dUB al 4.at.gene. wat samell

hru1gt met het volgen van één riJw~g uit rneerdBre J alle naar 

hetzelfde doel leidend. Deze keuze komt reeds in het Vbo tot 

stan~ met behulp van een YR rehüs. 17anneer bij t\vee van der

galijke rout€'s er één bezet blijkt te zijn '7ordt ~ automa

tisch de andere ingesteld. (behalve de eerst0 sectie achter 

het s~in komen er imr,j('!l"':J geen secties voor in hat V1)c). 'Iel 

volgt automé'.tisch (Ie instelling van do, clonr d 0. schakeling van 

het YR, tot El13cundaire l'iJ'fleg 'b'esternpeldo route, \1annoer ~L1et 

circuit Y~l1 de voork.:=!ursroute (dus üat vraarbij het YR aan zou 

trr,okken) niet gel:1aakt t :an worden omlla.t dit circuit verbroken 

staat. r:cm l,:an dit o.a. ocreik'911 do..;,r é~n of meer wissf'ls 

d.m.v. omgelegd~ wisselsleutels in (menstal) afleidenile stand. 

te commanderc!n. In 011S v00rbeGld b.v. Vlsl 5 of 7 l:rc,m com

mc1.nder~n. Df'.n houdt h~t 5TIH of 7RR conta.ct· hot opkomen van 

het 7BYR tegen~ zodat i n h Cl t volBondn ciTcui t a.utomatir:;ch d() 

!9:Pmmo WGf{ gekczon tJ:IS!2.t. · . .1Ordnn. tIetzl)) i\ln gf'e:oh :l!~rllj al~ (1 r: 

verbreking van het opkomcircuit VFJ.l'l h(,t YR plac: ts vO :lrl door 

h~t opkomen van RR of l-ffi relais va.nwoge het ill~)tcl1()n van 

een geheol andero rijweg, waarvan ClohtéJr gedoel ter, ,.;oor;leen

schap~81ijl( zijn met c1n voorkl3uraroutc uit ons g9Vél,l. 

I, 373C6 18 
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pe.rall(:ll geec:1o.1~f'!1à.~ contLH.:tr:'i1 ~1ierv,m alui ~en ~n s"!..urt"'n 

daal'r.lede he~,; vol tooiinasoi::,cui t (Vtc). G~a~'I(1,~ van rechte naar 

links zien we dê..t nu van -,'!iesel 7 de Alm oekrachtigè. \:orö..t j 

waardoor naar wiSSf'll 1 het cor.ll.,a.nclo voor de normale w Lund 'd t 

zë.l gaan. 20ln relaia ( 'c;yrf.! A) heeft meerdere SPI)";::'"ltl (max. 3). 

'I!lén vinden Vle in dit oircui t ('Ttc behoreC'lr:lo bij de aes te] j,jkn 

rijrichting). De tweed~ epoel is 3(3sGh1'tlc(~1d. in het Vtc van d.e 

tegengestelde (hier dus '7esteliJlce rijri.ohtb~!.) ('ê'l àc dr:·.rd.0 

spoel is benut in een speciaal circuit (waar(.I're:· later me.H') 

voor de bediening van het ,-,rissel d.m.v. een sC~'lB.kelaar. JIJ ge

lijke wijze worden de 3 spc.oelen ,'an de 7RR benut. Hu re8~ l'ln'5 

de vraag: llwaarom een A. en een 13 lm en slechts één RRr •• '7elnu , 
over ,neBel 7 L/B nor~aal zijn 4 rijwegen mogelijk (van S 8 
naar S 1~1 van S 6 naar S 14, van sein 12 naar J 4 tln van S 10 

naar 3 2), waarv~~r dus 4 spoelen nodig zijn. ~en spoAl is 

nodig voor dp. 'bediening met de achakalaar, zodat men om 4+1 

spoelen te kunnen onderbrengen 2 relais moet benutten (per 

rel. max. 3 spoelen). Voor wissel 7 abnormaal kan men volstaan 

met één relais (de 7::ffi) è.aêl,l' het totaal aanta.l in t8 stell,om 

rijwce;en eleohts 2 is (waarom?) en de reeterend0 8:'001 in h:t 

sohakelaar oircui t bp.nut kan V'lOrden, De 7A.NR sluit sen ,'?ig~n 

oonta.ct (aantrnk (}fJ::ltrolo) en via een contact van 7 JmZKR 

(w1sseloom::nando indicatil) r(üaie) lcomcn wo 0:', hot conta(lt van 

do 5 BYR. Dit relais ITaS in hc'"!t vorig(.: ~ircu:tt bakré'.chtigd, 

waardoor hot thans v0rctor te volGer! ciroui t l)(:lpél.D.ld ·,"erd. 5~:'!P 

aangetroY~:en leidt nu naar de 8GZ8/BCGZH. Deze rdai::; dJt1 

de e~rste die \va tegenkomen van h",t type B en wordel~ dE' Ejoi.n

rel&13 genoem'. -~6 dit 5BYR r~lai6 reep. ao~tact niet ingû

bomlC'., dan ZO",.\ het orl :1i t punt in het 'lito al:1.n,=:~1com~n min of 

1 1 o.,G~l,'ü/· ;Je~r van het ·~cc~lJ.l a:f'r.anticn wo 11:. rcl~lil' &:.1n zou tre ':: ;f)n L _u 

8CGZR of 6GZIl/6CGZR, iets wat natuurlijk vûo:rl=0TJ1t'n r.I CJ et '.'10:::

den. V.:>.np.:L' 11et nu gemaa.lde )BYR con"tn.ct vp.rder 6a·~ "c\.o zien 

we dat WÜ;;f.l131 5 in de normale stand geL..ommand~)erd.I,,:::·dt (5Illm 

op) en via 5N1JZKR komAn VI(".) op e();'l tweede splitsing} :C'l3speot. 

naar 8CllZR of naar 8GZft. In de aanvanc was dG teeinkncp 8 ge

drukt, g~volgd d,oor he't aantrekken van do OLPR zodat l'~U de 

stroom ae~ weG vind t na.:~r d~ e GZR. Indien cle rij',7'3g·w i!1stel-
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line plat?ts vindt met gedraaido knOl) (2GLPR nie°ç a,.:nG~tro~d<cl1) 

zou hErt. cirr.'.ü t voor het ar.mtretkon van ~,~ [:~;GZH nu 2:GVOY';'cl 

wore.~n. E"?°l; v"lrsc:üJo zou l~ ter tot uitdrukl~ing l.aDEm in de 

sr-dnC"lving aan Sn.Ll e nl. (~(HÜ of b(\ter~ rl"!spp'c, c. ,,;001 ;..eer. ]1.

Overig~ns zien 1;"f9 nOl! dat bij lLet bekrachtiC;r:"n v:J.n do'" G~.\ het 

afgevallon :i:ijn van clC'l caz;~ gecontroleerd wc.·rut ::n ûmgekûerrl. 

Op hat doel en cle werking van !'len rn~KR respect. R".7Zjm rolai:J 

wcrdt later tnruggekomen l~ij do bp.hancl0ling Véln het \'risElelbe

dieningeciraui t. ("oL cle red.en van het br:lnutten van v"!rtl'a8.;:;d 

afv ...... llende relais vO(.tr aZR' e wordt later verklaard .•. '~ot is 

duidelijk dél.t bij e~n rijvlp.c-instelling over eGn v.'a. t CT otrJr 

aan tal wissels het aantal bekrach tigde ~iR en/ of' lUi s.poel ~i \ 

l'logal kan o:plo~en. "";etende clat ell~e lm rASp. RH epoel een be

kl'aCihtigingeetr()om van ±. 100mA ontvangt, is het clu::"uüijk da.t 

de stroom over het Vto inschakelrx.~. '~ XR contacten tijdcms de , 
ol'bouw vall dit circuit kan toenemen tot 1 a. 1,5 ampère. Deze 

stroom, een gelijkstroom zijnd~, vloeiende door een cirouit, 

rijk aan zelfinducties, zal bij afsohakeling door het afval

lende XR relais aanleiding geven tot ongewenste vonkvorming 

over het uitschakel (XR) oontact. Deor nu dit contact dubbel 

uit ta voeren door parallelschakeling van tWBO Quntacten in 

dit oircuit, v!ordt het schadelijke effect van deze vonkvorming 

nagenoeg opgehev~n. :at is nl. het geval. Stel dat het ene 

oontact in het beJin (dus vanaf de inbedrijfstelling van de 

ir.stallc.tie) iets eerder oJ,"lGnt dan hat ande:t'e, dan ~fl.l de 

vonlc zioh vormen op dat c,ndore contact waarbij de ~ontact~un

ten van dit andere contact iets worden ingAkort cm dus dit 

oen tact ie~Lis eerder gaat o~.~nen. Dit guat zo (loor totdat het 

eerstgenoemde contact de laatst openende dreiGt te worden en 

di t misachien zelfs wel een keer wordt. l~aar op è.~ t r,1Om~l1t 

,vordt af:) corrig~rendc vmrlo;ing van na vonk overseryla.cltst na.e;.r 

dit contL'.ct} zc.tclat na e~lii;a tijd b~idn cont["ct'~r:. aagenoo~ ~;.j

lijk opcmen en dus de VOlll,:: verdeeld wordt Over b('Jid(~ or. (:"Gen 

nadelign cffect~n maar optredon. 

L 31306,2') 
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!Ioofà stuk IV 

pe,racr:caaf 

H~t wisselsleutel circuit 

Zoals in het -roorgaunde roert.:: 'b",schrr;ven ü; '.vordl">n dp. :Lm 
rp.spect. RR rAlaia mees t al in ~lPt Vl,c b"1krachti{;d. ZiJ zijn 

echter voorzien van drie sroel!'!n waarva.n de 3e} de z3n. houd

spoel, in verl:Jinèling staat met dl'! wisselsl",utel. Gaat men in 

hetgeen nu volgt van de veronderstelling uit dat bet ";issel 

normaal ligt en de sleutel naarboven bewogen vlOrd t clan ge

)eurt er e.e.a. wat nadere uiteenzetting behoeft. Het wissel

sleutelcontact U sluit, waarcloor via een controla contact van 

NR (af) ue derde epoel van het RH bekraohtigd wordt en dit RR 
aantrekt. -;anneer dit gebeurt ver-breekt een RR contact de ke

ten van de 3e 1ffi spoel zodat bekrachtiging hiervarl langs deze 

weg niet meer mogelijk is. Indien nu het wisBBlvcrb"l'ondelinga 

relais (LR) afvalt b.v. door bezetting van de wisseIeeetie 

worQt een tweede keten voor de 3e Ra spoel gevormd (via een 

eigen conta.ct) zodat wijziging in de nu ingetreden toestand 

d.m.v. manipule~n met wieselsleutel ni~t meer mogelijk is. 

(Ga dit in de tkg na). Op a.ndere gp.beurtenissen wp.lko aanlei

ding zijn voor het afvallen van het LR wordt later ingegaan. 

Voorts heeft het a?ntrekken van he" RR tot gevolg ' ehad, dat 

het sleutelc(mtact voor de norrIlaIr sta.nd (D) dat nu weliswaal' 

verbroken staat, eveneens in verblnding is gekomen met de 3e 

RR spoel. Het tussentijds (d.w.z. tijdens h.et a:r~e,,~llen ziJn 

van de LR) terlla;lf!~gen van dn sleutel heeft dus seen andere ge

volgen dan d,at er een p.;j:tra houc.lcircui t voor de 3e Rll B!,oel ge

maakt "'Jorc1.t. ~r ga.at dus nu g~en gawijzigd vlisaelcomrnand_o uit 

zodra. d.e LR weer aantr(')l ; t~ hocw,,1 df! f)l;!rst gevorllldp houcl.krtpn 

v .. eer verbroken vrord ·~. Ret ,,..riseel loopt dUB n1~t va~elf OT:] na 

. het ,",~jl-::omen van clc bf')trf.:~: :en,:'Le ~€lotie, ~it prinoipo dAt ~Tr.ll!leerdere 

malej:: in ( .... e oircui tB tG ::;enl: ol!\en ~rClrC:t hEIt voorl:Orrum '17],:'1 liprae-oon

di tiol1:.~.:.;:: [;e~'l"!eod. V,: ')~ E:,f'\koppe14e 1'~L .. scls treft r , IE:;~ '-J en prin-

cipieel eendere schakeling &an. Lp.t OI; het rlU dub:)(ü~' D con~ 

tact van ele sleutel. I " v"lrbp.ncl l" ",t hl)t feit dat :;;'1,'1 bij ge

kop::?elde y1iE:5Gls' bi)'la alt ijd. tHeo e,a.neluitende aN~'G.ies aant:reft) 

nl. áP.i'\ in het (me doorgaé.1.nde spoor cm een geclC'cl te -van de 

ovel'loolJ en (.,Ó~~ ir. hot rJ.ndore cloorganndq spoor C:l ilet rcstr:l.l1t 

vo.n dr.~ overloop vindt Dlon in hrJt betreffend~ ';liLwclsloutolcir

oui t ook tWp.c par~llcl g',~ f.:ohakelda LR oontaotp.n a.an. Hierd.oor 

ia het afvallt:m VfJ.n é6n (lf)r LR' a voldoemdo om con Ril ophnne;kl"ten 
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te vormen. t!ci} lIlA SOIn3 treft me.'l r1o!,! !'Jen extrQ, contact in 

het \':isselsle1..:tI31 circ1..ü t ;::,an (dik o:nstip!'lelde 9RR oont.). 

Beschûuïmn '\','0 c~p. 3i tuati~ als Q,an€e2:~vp.n 0I' tkl;' lIli dan zien 

Vle c1at eon beweginc; van 314 naar S18 onafhankelijk VQ.l1 een 1.:;e

wegin~ over het bovl'mete dool'c;aanè.e snoor naEor ,::;12 cm verder 

moet bllmen plaats hebben. Ligt v:iss~l 7 A/J~ e~ht0r l,"Og ab

normaal ..... an een voorGaa.nde 1.H}w"'e,in i~~ clan zal tii t ,h,,">l' het 

instellen ov~::: wsl 9 en 111" in rleze :::tand vast kC,:1E'Jn t·? lig

gen, daar 7B in de zelfde lange sectie is Gelegen ela 9 en 

11A. Dit ii":l 1 e ong9\7enst en 2e in het Beheel niet noodzal e

lijk -:laa.r wsl 7 A/B niot abnorr,1aal bereden wordt, maar veeleer 

recht. ~(en schakelt nu het 9RR CO~1tact in het sleut8lcirc. van 

wal 7 teneind':l te 'l;)ere",.ken dat wissel 7 ·3.utomatisch normaal 

gecommandeerd 7/ordt, noor bekrachtiging van 7BNR, als wal 9 

krom gevraagd wordt. ';sl 7 'iTordt daarna wel weer vastgelegd, 

maar nu al tijd in de rechte stand hetge~n geen be~w,ra.ar o}:

levert, daar vorene~noemde bewegingen nu zonodig tegelijker

tijd. ingesteld kunnen worden~. lil. e.a. -,"-'0 ra. t ~ in de sein

cirouits gecontroleerd als het normaal kom~n van wsl 7 ge

schiedt t.g.v. exploitatieve v~rlangenB ("calIs fortI) maar 

~ als dit het gevolJ is van beveiligingseisen ' ("position 

and check") (B. v._ een afleidend gele8'd wissel). Rat voren

staa.nde lukt niet als wsl 7 (toor ele olïJgelegde star.d van de 

sleutel is vastgelegd in de ~bnormnleot~nd,daar dan het aan

trekken van net ~!R verhinderd v/ordt door het nu verbroken 

contaot va.n 7P.R. np.t mat de wisselsleutel bedi~men van wissels 

knn nodig zijn voor a. ondp.rhouds~oele1nden (bv. orneren van 

het \7issel), b. het afdwingen van Mn rijweg indien er meer

dere rijwe5~n bestaan tussen twee seinen, c. het uitsluiten 

van ep.n bepaalde rijweg indien er meerdere l'ijweg(m beiJtaan 

tussei1 twee s~inen bv. t.b.v. werkZaaL'lhaden aan een s,oor, d. 

om tijdens sneeuvNal d~ kans op blijv~ndc b~di~nba~rhêid te 

vergroten. De wisselrelaiEJ (NR en ïm) scha.kelen do stl'ooro

riciltinggevoelige wissolstuurrelaia 1,rrTZR/Rl.1Z::1 en d.e wia3el-

s tt .... urindi ca tierelais (U'.'lZKR en R'JZI-:..?.) j n. Deze rol,.'.ia en de 

werking daarvan komen we tegen in de volgende pi:l.r.igraaf. Ook 

ontsteken de wiasAlrelais in eers'tc instanti~ de 71issclver

grendelincrslahrjes op het tablAau (rooeL licht achtel' de tong 

~ra.n de wissolstanclaanvTijzer). Voorts z,age>.1 V/.'J ::'C0f.'.S het ai'soha

kelen van strij8,ige taklcC3"1 1n h~t voorbernidinG3CJü'cl'ü t. 

L 37306 . 22 
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Faragraaf 2 

Het wiss~dieninr-scircuit tkg IV 

In dit circuit zien we ,:le stuur-, bediening- en cOl'ltrolescha

keling van een wissel~ alles getekend voor de rusttoestc.110. 

v~crbij het 1vissel als laatsta commando dat veor ele norr.1i1le 

stan'\ kreeg • .1..16 nieu'ire elementen treffen we aa.:1~ 

1 e. Het N~.7PR resp. R'7?R. Dit relais ,~ontroleert 8..h.wo de stand 

van d.0. tongen. 

111.7PJ. op kOf:Jt overeeü met do normale stand van het wissnl. 

R~.TR op mp- (, de abnormale stand. (De normal~ stand bohoeft 

niet altijd de recht~ stand te Zijn!). 

2p.. H('lt N'7ZPR resp. R~'7ZPIl.. Dit zijn de wisselstuurherhalinare

lais, ook wel wisselbedieningsrelais genoemd. Het F~FR 

op cloot hl')t v/iasel in d0 nomale stand komen. 

Ret n--rZPR op doet het winsel in U'3 abnorfllale stand komen. 

3e. Het LSR het vergrenclelingshou~relais. 

De "hoofdschakelaar,1 in hot wisselmotorcircuit. 

4e. Het H'.":CR raSIJ. R',VûR de wisselcontrolerela.is. D~ relais, 

die vollecJ ige informatie geven omtrent een v/ias01. Begin

nen wij met het stuurgerlool te en veroncll'lrstellen wij hier

bij dat om één der bekende redenen (welke?) het RR aantrekt, 

dan zal vis. de opkomspoP-I van het RrrZKR ·en het gemaakte 

~nPR contact stroomdoorgang plaatsvinden door de spoel 

van de Ri:7ZR en door de spoel van de Nï.'ZR. 

Alleen in de R~.'ZR spoel heeft de stroom die riohtins, waarbij 

het relais aantr::ll:t (CL ..-..",.HL). In de W,iZR t.il)oel loollt een 

stroom, di,e een veld veroorzaakt dathat a.anwezige houdveld 

\~n de 2e spoel (zie fig.) verdringt o~q. opheft. Hierdoor 

zal de l~ZR af eaan vallen. Daarenboven wordt door het aan

trekken van do R''-:ZR de houdketen va.n de lf!.7ZR verbrol\:en zodat 

afvallen val'l deze gegarandeerd v/ordt. l!. hij afcravallcm dan 

is daardoor mAteen een houdketen gevormd voor de inmid.dels 

aangetrokl::en l:r:~R en zal do R':rZPR d.e R'7ZR kunnen volgen. 

Deze toestanC: blijft nu vorder onver'BIlderd, zalfa al znu de 

LR afvallon. ,."~ zien dUB (~.at comr.mudoverandf3ril1{3' voor een 

wissel alleen mogolijk is als de LR op is en minstAns ~6n 

der drie contr..:.otoll n:a'R> ::~7PR ,.,f Lo:-J~ ~emaakt lijn. Deze t:.rie 

parallel Gt'.lschakolclG contacte: ~ in het stuuroircui t hebben 

een bolemgrijke functie. Zij vel'hind~rcn nl. het wiJ ~igcn 

van de stand van de wiseolstuurrala.is wannoer · hot wissel o~3n-

~ 37305.23 

I 
·1 



',' 

. '. 

. , 
f 

. 
",,- . . " 

'. 
" 

'. 

'H .. 

" , ,. 

.' 

.'. 

( . 

, " 

... 23-
gGr0dcn ii3 ui ,,'0 t bchull ' V';l.n (~O wisaolkrulc vaD <; t :,;,r: : .. VE-)l"1.n

cl~rd is. Imra8r8 in dnt ! ')val ie; cóón dar' drie c~ntc.""' , ten [;·C'·· 

:j)=,':~kt. In hot cir(;1.~it v·.·.n (lc 0VI3!1nm',s richtinggovoc:: l.tS·c ".'1 ' ;-

sclstandrelair:. (1r'.7Pll-rr·r.I·' It) ~i [)n ';rij (l.at rieza ni(~ 'i~ O:. '::omr:,', :, :!~: 

d'? 'cd. ,jo ehor')i1(l;;! (in seri J (~es()hs,k(llcl()) contr:J,;) "on ',:' de sh:',,:"-

lv,!'h:;>.linL.~srp.la La nia I; i:;.: '" loten ,:.ijr,. D(" é.(") ;ü;jn i . l ,': val ,v ,'; 

o~:r;nri.i(:_ n1 ::';i :;t vaa 81; 0,;l(1 v0ra~lli,,:::'c., nocb vr::ré',nd r"r " ,ü~j 

tr:r.E,:;:' volgc Vél r, Lr1.1.1:::ko;1, r:Lnrhc.lvc is hr.t a.nö.orc V,'.L:;;:" lsta,'ll .. " :-

stan::. (zie oo] ~, Zig IV L). 

J:1'1 .. üur " l1 r,,3. o:p ;' !1rij(~_ Gn ,l",a.r do oorspronknlijkc '· ~ i:~ ·; ,::. : and dü · t 

hot ",' .. iGscls-G·:·~"i:5 .. relais (L;:t op :~_ WOCl' o:c,kor.1cn ( nali:~.·cnomcn 

dat nr ~oen tongen ontzo-!; cf stangen verbogen ,; i~:n , ';. H:i ('~ 

is l'J.: roik:~ (~.i'1 1; 1,1-:?11 in L':wal van op<:!nrijrlcn gcd', !onc:c : " i. 

' .. ri 8S rü te krul':kon? l;rrtar:,lCC l~l en bClOQ{:;t tCl1!11 ins t r) 6~ .; ·. r:1ar,. 

l)('! :' ~:oonlijl~_· ) :i.; ls:pcci;io ·TO.n het '!li3:Jc l t" '~)-~WClrl -:,;: i", ': ,ir. 

wacl,tor moet in dit g-:;'.'fÜ 001: nog kcn..l'l!i.s g~von O.:.!" '''::''1.': 

S'.7 voor con '(;c ' chnisc,lle inspectie). Com.':1ando1,'!'ijzi f;i t : '(J.. 

het omlopen -,, :;,n he"" i'fif;;wl is mogelijk :1omaakt de :. het a .. 

'brengcm van lw t L3R cor:tact" Zoals vord.orc/IJ zó:.:i 

, .' 

, koten wordt ,'C'r:vormcl ov· :c' oon oiGon contact en het cg ~\:f'gr .'\' '1-

len RT;7PR COl1-(; ~i (;t. ZOdT! , LSR cm ;::' :ZP:a op zijn ~ml r) ' -;á:;;ur. , :::0-

.tor Gaan 1 CiIJ r: i'j en het · ;'issol in de andere stand kc; .:m. _~a:, !. :1C!t 

eindo dor . bcwl , ging 6cl:., dcolol1 de brl.lgcon tacten i:.! ü stcl:i_ ··, ~' 

de r,'lotor uit nn komt 11 ,t R",Ipn o~. Hierdoor wo r el t cl · !loudh (:, !Il 

etreft " 
f: . . " 

rusttoestand en nu mot ~norma3.1 1;:i:3601 is ing<:itl'o i en. Er 

LSR schakelt als hoofd ;cl1ako:laar hot ni.ss nl nog;'·èl0. :.n uit. ,i·. ; _S 

nu a8.n o_e dri(~ hcofo_YCh; rnaûrdcl1 voor oc' r, '."Tissr~l : . ( '. :~rolC1r :. i,:i j.s 

(•· .. r~ ~,)) "01"',.,'" ar.' t 1 " ,. _~ v u~ . lS ro~~ ~lt aan. 

s,. t:')Lli~;en 8 maluiten (R"TR (lp) 

b. stand lel Jpt mot gegeven (·or!1lnando U~' .~;PR op) 

o. spannin,',: er af (LSR af) 

Formali ter sGhak01en d 8 ~)r1J.gconi;aote11 de motorstrr" )!'!l uit. ".>n-

neer tijdens t'1 

a:1.cJ.erd. 'lOrd"!; , euG"!l) geschiEHlt d i.t ui'tso:· .. • L·)!Ol1 do ;, ,_' ,: . .;1 

wisselstuu:d, ,· ·t : )l~lin (.,n:r " 1a.i3 (H/R'·.·:~PR) ~ 0.l'l ".,.ranno. ' :.,' tijcLp.n i: ;) t 
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lopen de seotie bezet wordt gesohiedt dit door het L~R. va.n

daar dat dezerel~is uitsevoerd zijn met in deze oirouits 

gesohake1de etarkstroomcontaoten met blaasmagneet. Hiorbij 

wordt opgemerkt dat de LSR oontaoten a18 het wa~~ ~piegG1-

beeldig getakend zijn. Dit vindt zijn oorzaalt i11 hl~t fl"i t da.t 

vonkvorming minder nadelig ie Ji'j stroomdoorgang van l:c~l na.ar 

zihr~r. 

De wisselstandaanwijzer in het tableau wordt g~stuurd deor 

oontaoten van het R'JZg. en is du.s reeds tijdens het geven van 

het oommando van etand ver~nderd. Het w1sseloontro1e1ampjP 

(onder de sleu.tel) brandt met flikkerlioht vanaf het moment 

dat een eewijzigd oommando gegeven wordt totda.t het ,,..i88e1 

dit commando he~ft opgevolgd en het betreffende contro1ere

laià aantrek'~. Or blz 25 volgt ter verdere 1nform\ltie een 

overzicht der beschreven gebeurtenissen \,.\1 tgaand.e van de nor

male stand van een wissel en leidende tot de om~e1egde stand 

van het wissel. (abnormale stand). 

" 
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Het LR relais (ve~~]jDgarela1s) is vertraagd afvallend 

gekozen ~mdat zoals later zal blijken bij het instellen van 

een rijweg dit relais re~ds vrij spoedig stroomloos wordt en 

het LSR toch gelegenheid moet krijgen goed door te tr~kken 

en een houdketen te vormen. Ie het LR r~~11s ,.,m een of a.ndere 

reden afgevallen dan is het, zoals uit de tekening blijkt, 

niet mogelijk een wissel elektrisch om te leggen daar 

1e. oommandowijziging niet mogelijk ia, en 

2e. het LSR niet kan opkomen. 

Hiermede word·~ tevens voorkomen dat de wisselstandaanwij zer 

reeds van stand verandert t~rwtjl het wissel niet naar die 

nieuwe stand kan volgen. De aantrekspoelen van de wisselstuur- Opm. ]:.6.& 

indicatie relais (U/R~ZKR) zijn zo bemeten dat dit relais :::tm~~l~ij 
slechts dan aa.ntrekt, wanneer de stroom een waarde bereikt mum leid.waar
overeanstemmend met het totaal van 'de stromen door de paral-

lel geschakelde a.antrekepoelen van N1";Zl\ en R·,~ZR. Hierdoor 

wordt automatisch gecontroleerd of de verbinding met deze 

laatste relais wel in orde is. ~en daaruit voortvloeiende 

nevenfunotie is het verhinderen van het door,chakelen van 

het Vto indien d,eze verbinding niet in o~de '-ft., :'3ohakel teoh

nisch gezien zouden de N/Rt'-fZY relais als he~halingrelais 

,van de , N/~~R relais moeten worden uitgevoerd, om de zeker

heid t~ verkrijgen dat het Vtc pas doorgeschakeld wordt als 

de wisselstuurrelais het gegeven oommando ovgevolgd rosp •. 

ovorgenomen hebben, teneinde het tot stand komen van eau au
dere rijweg dan de ingestelde te verhind,eren. Dit kost echt'!r 

m~ar draden en bij op afstand bestuurde wissalsohakelingcn 

kostbare kabeladers. ?let de getekende serieschakeling wordt 

dan ook genoegen genomen, 'temeer daar de kwaliteit van do 

toeg~paste B relais zodanig goed is, dat kan word~n aangeno

men dat dez~ B relais aantrekken wanneer aon stroom van vol

doende sterkte in de juiste riohting door het relais vloeit. 

Ret N"'YZR en het R'.7ZR kunnen onder bepaalde ometandigh~dp,.a 

wel e~ns tegelijkertijd op zijn, zulks in t~genstp,lling tot 

de NTIZPR en R~ZPR. (waarom?). ~~n gevolg van hot bestaan van 

de houdcirouita van de N/RryZR is dat het wissel d66rloopt 

naar de geoommandeerde eindstand al wordt hat gogeven com

mando tijdrlns het omlopen herroepen (liR rp.sp. RR WC':lr af). 

Half blijven liggen wordt dus hiermC1do voorkû'll~n. D~ houd

circui ts van de wiasolstuurindioatie r"llais (U/R'7ZKR) dionen 

st. van 20 
Obm. Van 
ouds "erden 
in lunarika 
luohtlljnen 
cebruikt. 

L 373l16. ~'i 
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om de w1Bseletandaanwijzcr I'tl"ln vasto etand te Bov"",,n l 001= s1 

gaat or tijdeliJk goen wissoloommo.ndo uit. D'! functir:J dor 

TPR ~n LR co,ntacten in het LSH r.;ircui t kan ll10n nint samen 

laton vorvullen dor'r het La COljtac't, hocw~l dit or h~t C'''rFJtt'l 

gezicht aantr~kkelijk lijkt, daar ho~wp.l het LR af zal vallen 

~ls de sectio bazet wordt, dit mot te voel vertraging ge

schied t ~n dus ht3t LSR ·'.:ollicht nog juist :.;'clegcnheid krijgt 

om op te komen cn dl) kans bestaat dat het '-'I'issnl onder 91'ln 

wag"'n omloopt. !\.ion staat hier voor de kous kans op ontsrorcn 

of kans op op twee sporen rijd.en en ri!(!n koos do ontsporing. 

Ht:>t de plaatsing van ht;lt aparte TPR oontact vooraan in ~ct 

LSR circuit bereikt man daarenboven dat het ';11i8aol niet als

n g gaat omlopon bij hot berijden b.v. na loods on als dit 

loodsen het gevolg is van oen storing in het wiasolmotorcir

cuit (bv. slaoht contaot, draadbrouk ot tijd!'llijko ,borstel-, 
isolatio en het gageven oomUiando WilS n1at teruggenomen. 

De in fig. IV A met N en R gemarkto ocntacten zijn voor zovor 

zij in hat controle circuit voorkom~n gemonteerd als axtra 

contacten in de NS'lIJ stoller. De u~ tvoering doot d('ml~cn aan 

contacten van dc ' V~S r~lais ho~wcl de dimenB~cs ' grotor zijn. 

Zij mopten ev~nal. do motor contaoten g3l-,zen word.on ~ls of 

zij b~horan bij relais, die sl~chts in do volledig norma~~ 

r39r~ct. in dl;! volledig abnormale sta.nd van hot ~7issol op 

zijn. 

L 37305.2e 



Hoofdstuk V 

Paraçaaf 1 

Do vastlegging, vasthoudine; rm vrijmaking van wissels. 

fig. V 

Het doal van d~ hierop bctrokking hebbende circuits is vier

ledig. 

1 e. zodra een treinbewoging is ingesteld~ alle botrokkcl'l wis

sels in da ingonomen stand tl"l fixoren .(dus zowel de te 

bl1rijdr1n '.'rissols als die, 1,VC31ke veor flankdekking \Vord 'm 

\ gebruikt) 
\ 
\ 2e. h~t vasthouden van d':lzÇ) wissels zolang het soin uit do 
" 

stand stop is of de bcvmging voortduurt 

3e. het vasthoud~n van ioder wissel afzonderlijke zolang de 

\ Baotie waarin hc~ wissel is g~l~gen bezet is. (OOk zond~r 

dat het toegang gl3v:::ndo sein' uit de stand stop is ge-
I 

woest, dus bv. t.g.v. doorschieten) 

43. hp.t zodanig lange tijd vasthouden van een vastgelegde 

'" wisselstraat na herroepen van de ingostelde be"7cging, dat 

de zokorhoid aanwezig geacht kan worden, dat de botrokk~n 

trein to.t stilstand is g'1komon. Deze tijd bt:ldra&.gt in do 

regel 120 .soc. 

Vastlegging gaat altijd vooraf aan vasthouding, waarbij over-. 

lapping plaats vindt. In het NX systeom vindt do wisselstraat 

vasthouding in togenetell ing tot de klassieke systomcn !!.Q.2.-
.. !.~~gowijs plaats, hetgeen betnkcnt dat achter ocn tr~in do 

wissels w'::lor vrij koman zodra dozr:: trein de betreffende soc

tie vorlatön heeft. Hierdoor is oen snellere troinopvolginó 

mogelijk, dan v.ranneor do wissolstraat rijwcgsgcwi.is vrij 

zou komon. T.1.c.a. gC6chindt met behulp van hp.t LR (r.ockr.')

lais) wat norma.al aangntrokkon staat. In hot wissnlslout,l

circuit treffen wc ro~ds oon contact van hot LR aan (in do 

vasthoudkoten van l\"R cm RR) oV0nals in het wieselbndi.:-:ninBs

circuit in d2 aantrokkoton V3n hot LSa cn in d~ stuurkoton 

van d~ N/RWZR. Zo wordt mot hot afg~vallon LR oig~nlijk op 

3 manicrnn hat ~l('!ktr. oml.:;ggr:n van oen wissel belnt. "~ij 

zullen hot LR ook nog togonkomcn in do k~t(l!.1s van d .. : 6,;in

bedicningsr~lais waar seinbcdi0ning niet mognlijk blijkt 

als do bctr~ffcndr. '-7le6nls ni"t yaetligg-'n. In do LR koten 

komen t·,-.,.ce soortrm van conto.ct."n vc...or. 



-29-

10. om hot LR af te lat~n vallen zodra aeinbadicning plaats 

zal gaan vindo~:', 

20. om hot LR at k laten vallen zodra om oen of a.ndoro redon 

d0 wiesnleootb bezot werd t (bv. doorschiöt'Jn). 

Iedcr~ scotir. kan naar twee kanten boraden word~n, naar het 

noorden (Northbound) rn naar het zuiden (30uthbound) of wan

nc~r het omplaccmcnt 900 gedraaid ligt, naar hot woston 

C-"Qstbound) en het oosten (lijastbound). Do ondar 10 bodoC'lde 

contaoten zijn in vorband hiermede dubbel uitgovoerd, nl. 

voor elke rijrichting 66n. 

N = Noord, ll: • Oost, S ... Zuid en W Cl l'aet. 

Voorwaard3 2 wordt verkregen d.m.v. een TPR contact van de 

betrokken sectie. 

Iedere SR be!nvloadt do volgcnda SR van de rijweg. In g0v~1 

van keuze bij ingeroden wissols wordt de bclnvlooding bepaald 

door de stand van N/R~:VZR oontaoten van het betreffende wissel 

(frontcontacten). 

Paragraaf 2 

Het LR is, zoals uit de vorige paragraaf bleek, het vasthoud

relais waar d~ hela wiseclvaethouding om draait. Hon gaat 

e.p..a. nu in zijn vrork bij normale seinbcdirHling? Na het druk

ken van e~n eindknop komt aan het eind~ van het Vtc 'Va de 

6 GZR op • Dit veroorzaakt het afvalIon ,van de 5ANSR. ~'''ln 

frontoontaot h1~rvan opent in het 5ALR oircuit, zodat wiesel 

5 vastgolegd wordt. De vastlegging wordt dUB ingeleid door 

het opkomon van hot GZ~(of COZR) van hot toegang gevnnd sein. 

Zcdra de nerste as dit sein gepassoerd ie val t hot b(~traf

lende GZR weer af en is de vastlegging dus g~~indigd (m0t 

uitzond~ring van aAn eV0ntuc~1 in de enre~ 8ecti~ achtor 

het sein golegon wisBel, wa.nt hier ie imrnr)re juist do TPR af 

en wordt d~ LR nog eens extra afgosohakeld). De volgende 

wissels zouden echtcr wol vrij komen (v66r de troin uit) tot

dat zo door de troin bf3zet word "om, warc dit niet voorkorn~n 

door de invol"lring van dl1 wiSBeletraatvasthaudigg, • 

lIGt :_~·:' :t"c-.·:b Stiok Reb.y, h ~ t ..'.:':R iE:. r~I:·r.r,:L ".1 l."1.n:g~tl'okkcn 

via o;~n apc::.lk~ten '\7"'.f\1'in 'li·i5·/':·· .... ~.1 ':in gr;elc·t,:!!'l contnotun 

voor do sIJ1nbed1eninBSr(!!o.1:l (OR ün !IR) v~n ho t toegfc'.ng 

gIYV0nd 801.'1 zijn .~en. 

L 37JOb.3J 
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2:odra dit sein bediend i::J open t ('tin van d'7.'Z(' con

ta'Jt,')n en vn.l t hot ASR a.f. ~Ol1 contnct hioÎ'V:.l.n is opgc;nomcn 

in d.e koten y{1.'(l het SR van dr: to b .... rijdcn s~ctio, dut hior

door nogmn,9.ls '\f geBohakdd ';rord t. D,; vo.othoud ing is in&"Jtro

d~n on n0~mt de vastl~gging over. 

Als do trnin hrt sein pnssoart v~lt hnt TPR v~n d~ c~rst~ 

sectio acht~r het soin af on keert het scin in d, stoptoncndo 

stand terug. Het cont!:'.ct vlln het seinbodierlingsrcl~is in Q;) 

ASR keten sluit nu ook ',"Teer, zodat het A3R .1(I.t dat b0tr0ft 

k~n aantrekkon. aiervoor is echter nog cen derde g~mc~t 

conta.ct nodig nl. dat van het GZR. Daarom is do GZR els con 

vertraagd afvnllcnd rclc..is ui tgovocrd. Hicrm~de 'llord t nl. 

bereikt dat, hoc~el door het bezetton vnn gcnocmd0 sectie 

de Vbo en Vtc ~fgcschakeld TIorden ~n dus hnt GZR stroomloos 

·.vordt, dit lo.ntstQ rl11~is nog juiat lr.ng genoeg op blijft 

om het ASR to doon ~nntrokkGn over het nog gema.nkt~ GZR con-, 
taot en hr,t reeds gemankte TPR oontaot. Rijt TPR cont,".ct lijkt 

overbodi5, doch is dit niet da~r in gcv~l van storing het 

scinbndioningsrclais 'vlcl af~a.l1en kr'on tCr\'lijl het GZR op 

blijft. 17aB dEI "trein op spoor" controle I!r niet (TPR af) 

dan zou het ASR opkomen, hetgo3n in dit geval v~rhindcrd 

moet word0.n. Uit do fig. blijkt nu dat hot '3R nog Elf za.l 

blijven (on daarmee het wissel en via volgondo 3R'e do vol

gendo, nog te b~r1jd('m, ",133016 vast), hoewel !llle contacten 

in hot begindeel van het voedingscircuit wn het .:>R 'I'1ccr'fJe

mackt zijn. (GZR, ASR etc), daar het TPR contact nog verbro

ken is. ~erst na vrij worden van do sectio sluit dit contact 

en kcn het betreffende SR opkomen. Hot betreffendo LR zn.l 

volgen on hGt wisooI ie vrij. Op gelijke wijze komen o.chtcr

onnvolg"ms de volgrmdQ ,3R I a stuk voor stuk op, na vrij ';lOr

den van de onderhavige secties en de b~'tr0ffende wissels 

acht€lr elkaar vrij, wanrm~o dG wisselvasthouding bcähd,igd 

/ 

is. In het ASR ciE,Uit don 1,V';) nog con tijdrelais (T~R) .(Time Element Relay) 

Dit wordt bij een gang vnn zal on zoals in het voorafgaando 

bcschr~ven niet b~krachtigd. Immers het ASR komt ~1 op noS 

voor dat het GZR af is, zodat het ASR contact voor de Tw.R 

spool br.krachtiging van di t T'!i1R verhindert. ·"ord t echtor 

eon rijwoginetf?11ing waarvr:m de wissels op dG boachr0vcn 

wijzf! vustgolC)gd zijn h()rro~p!!n, zonder dat or van barijdc>n 

sprako is gcweast, den ia duidolijk dat het ASR niet dir~ct 
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Aanvulling op de ASR sohakallng. 

stel dat sein 10 uit de stand "stop" crebracht is door €,Î~(i'eukte 
begin- en eindknoPt ... ,aaruoor hpt 10 ASR af is. (zie '1.'0.k. Jr). 
Wordt nu -ten onrechte- de nectie 711'11 ~ be70et, dan za] hot 
10 A~m zonder tijdvertraging aantrekken. 
Hoewel sein 10 onmiddellijk in de st.Md "stop" komt, is het lr.tnC' 
niet zeker dat een B..'lnkomende trein voor het sein tot stilstnJlCl 
kan komen. 
Een kwa.lijke zaak is echter dat door het aantrekk~n vtm de SSH 
en LR relais de rijwee achter sein 10 vrijkomt en de win ~;e lo te 
bedienen zijn. 
Ook de XR relais van ahob's en aki'~ welke door het ar'TA.llen van 
SSR relais waren geactiveerd trekken weer aan. 
Onder een dergelijke situatie verstaat men IJtreinnallOotsin&.;". 
Dit ~ afbrengen van de sectie kan voortvloeien uit werk:;',lam
heden van b. v. SW, E.\I~P of WW. 
Ook door het ruw optrekken van ef'n trein, wM.rbij de voorst(> ,de
len de sectie bezetten en door teru(,rv'orcn van de trein oo!' ",wor 
verlaten, kan treinnabootsing ontstaan. 
E.e.a. is aanleiding tot de schakelillff welke bekend is onder df! 
naam TTPU. !wo ,!ra.ck Rick Q.p. 
Hiertoe worden in het ASR circuit contacten van de eerste t.wee 
sectins achter het sein opgenomen. -
Daar sein 10 in te stellen}s over twee versClhillencle rijweGen, 
is het nodig dat contacten van het 5A'rPR en 7NrPR opgenomen \<lor
den. 
Voor de nodiL,>'f! selecties zore,'ell de contacter .. , van de 7iiWCH en 
7RWCR relais. 
In het Vbo zijn extra 'rPR contacten opgenomen, die er zorg voor 
dragen, dat het Voo en Vtc intact blijven totdat de t\.,rep.de sec
tie bezet wordt. (Het GZn moet opblijven). 

10 
TER 10 

Nl2 
!.SR 

6. 
V" I 

I 
10 7 I 
ASR 1A RWCR 7B Vi '1 TP I.ppR 

~ A 

5A 
TP 

~ 
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kan opkomen n~ hGt horroepen van de beginknop. H~t TPR contuct 

in dr; tvmtrckk~tcn van het ASR ie nu niet gcma.~kt. De GZR v[~l t 

wol W8er m~t vertraging af, maar het ASR kreng gron k~ns op 

te kom8n. Nu 'f/ord t het T~R bokr,'lchtigd fm schakel t na Gen in

stnlbara tij~vortragine (mnnstnl 120 S0C) alsnog do ASR spoo-

dO j dat dit nu veel vlugger I\chtar olk~~r gebourt o~d~t or 

niet gGv:D.cht boho(':ft C",' ',',orclen op het st.uk voor stuk vrij ko

rnnn v~n de a'atias. (Allo SR's komen dus vlot acht~~ olkn~r, 

als norma1~ t0rhB1in~ ~~lais, op). Om de zok~rhcid te hcb~cn 

te!:.llon ti j:l"; ov:.)r d -. ~r..ximnlG tijdvortra.ging v'~r, het T"iR tr:: 

b(:i::ohikJ::en i;~ oen rUBtf-lte.nd contl\ct v:~n Ili t rol'üs opgenom .. m 

in d0 spo:;lk;;ton vr..n h .. t oerst,., 3R. (dit cont'1.ct is hd nu1-

gr'L(~'-'ncont,~8t" ".a:n\'3\~[;:.-/r,,~ met con 0 in h"t contrl.ctr3Jmboolt~k). 

N:." rijvlOgirwt :lling r",t r-;edrl1a.ido knop, rlt<.s onbckr:lChticd 
I 

GZ?, komen zo~ls nu duidelijk zRl zijn 10 wissn13 ~ltijd 

m',:Jt vcrtrac:L!g vrij (LSR vio. T"-'JR). In specialo g':y, ... l1cn,bv. 

bij ASRI S v~n inrijsoinon, ~ordt wol onn overstropping ann

grtr::l.cht 0'[01' hot GZR on TPR contC\.ct in hot ASR cücuit d.:·n.v. 

c~m frontco:. tc.ct VD..n (,"'n trcina.ankondigingsrela.is (zie fig. 

gostippcld LJ.j 6ASR). iiinrmodc wordt b0roikt dat ric vortrn.

gin[sschal~.,l.i.ng bui t~:n 'Tlorldng 5'1st"ld wordt na hc'rrocpon 

[I,ls de n<"!.d'1r'ndc tr,,;in nog vcr gonoeg (t~'!'UIlinst<: volle rcJ'l.;

vrcg + 30Om) ~' ;0g is (::w.nkondigingsrGlnis nog op) ()O cr dus 

go .... n gcvl18.r b~sto.e.t voor doorachiotcm. Dnzo ruogç,·l :ljkhoièl. 

lD..l\t bv. tOr:> nog gamf (wen oen rangoeroci"lCging ui t te vac

r()n. Do TFR contncton in Vbo nn scinbodi('ningsoircui te van 

de r1crst0 3;'.;t~t') c.chtr·'r hot 80in moeten v.:\n hot 1'1!ltstu TI'T{ (J;r,.'m. ':~'iervoor 

zijn om to Y orkomcn d::~t, bij dor.:,r storing a.fgon.nen zijn gelde" thana 

vO.n bv. do '1'1'~R in Ïlot ASR oircuit, bij herroepen van het 

y" il iS' ton':'11 ·1 (~ sc in (0 'l0r bv. ac.ngotrokkr;n-TPR con tact :)n) 

dn ASR dir0c~ opkomt, n d~ wias01s zondor vortr~ring vrij 

ande:t, maat-
stn."itE' , "b.v. 

3'··'mr.""kt ZOUC'l n wordr'n. baokcntaot 

In de volg - y, ',o fig. i.c, ter vord,:,rc int'ori;:él, tic; C~:'r: ovcrz:i cl". L v/t 1 . rela.is 
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Teneind'" te voC\rkomen dat t door rijvmginstelling or 0ov~nom
schrevl'!n wijz~~ va.6t~-;elegde wiGeela spontaan vrij zour:1.~n ;~o-

m~n ~~nnonr dp voodine~wisselspanning voor dn ~~lsoln0rd-spoor

relais (iJ. v. in r:;e-val van st(;rin~;) ~v(m on(ll'}rbrok~n z.:m W\)l'-

d(ln I'!n ·iun é'l.11~ TFR' s ~v"m af' ZOUc1Atl va.ll"n~ w(jrden n.11" l~3nl s 

r:;evoecl vanui·t ~r:ll: sl~~cinl~ rin~lpidinG l de .ASR-:312 vON~.inG) 

genoemd. Deze rinz::."liding wordt in cl.at ;3'eval door (!en t:>cha-

keling van voedingsspanning contrClle relais afseschakdd en blijft 

r.f.g~ocb.nk'~ld totdat dG,hot tocst81 bodicnendc,man è.:.l knop "Wi6-

uolavrijrrmkcn"g,::drukt hl; ~ft en een znkcrc tijd. d.<l.nrn<~ V'crG"tx0.kcn 1s. 

Via een tijdrelais sohakeling (20 sec) wordt dan dA ASR-B12 

ring weer onder spanning gébracht en l~unnen a.lle ASR-T!ilRI G 

hun werk doen. De divers9 ~~;~n I s komen dan dus eerst na 20+120 

• 140 sec na het drukken van genoemde knop weer op en do.armee 

vin de SR's de L~'a. 

Hiermede is bereikt dat na het optred.en van boventH!doeld'3 voe-
, 

dingsspanningstoring all~ ·Riasels vergrendeld blijven lig€,cn 

(dus oek die, die dat op het moment van het wegvall~n van de 

wissalar-anning nog niet war-:m): ~erst nadat alle zaande bewe

gingen, naar verwacht mag worden, gestClllt zijn, worden de 

wissels weer ~edienbaar. 

De constructie yan alle T"m I s is zodanig dat d.e tijclinstel

ling ni~t afhankelijk is van de werl-;:apanning, (donk aan de 

spanningsfluctuatiee van de batterij). De hoofdonderdelr:m 

zijn een kleine olektromotor en een relais met er:m door het· 

anker bf:lwogen tandwielkoppel ing welkt:! ~"'n aO:'J1.}.Alschijf met 

de motor kan ko~pelen. Op daze schijf zijn verotelbaro con

taoten aang~bracht. De instel tijd kan bij het m~0st tO~g0-

pas'te type varieren van 0-8 minutli'n. F.~t voorGesr.:; :ü.l. nldn GZR 

verbreekoontact is aal'lG'ebracht om onnodi,~e werting van het 

tijdrelais bij "het 6Gin afrijn ~nde" bevmgingcn t~ voorkomen. 

Immers het opkomende !.SR soha.kel t :1f:\t tijdr"llais tooh direct 

weer uit. 

Paragraaf l 

Bijzondere SR scjlak()lil'lgen. tkg Va 

In dczC'l paragraa.f wordr;ln t;J111~olr) bijzolld~1rc :3R f)Cl~Il}:clinG'nn n,l

der in besohouwing gonomen • .JûnlS is h("\t rationeel vo::·r m0erClore 

seinen één gemeenschappelijk .A.SR to bF3nutten. Dit · .. ,ord t godaa.n 

a.ls deze seinen 

I: 37306.34 
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a) voor d~zC!lfd'3 rijrichtin,j B(!)ldan 

b) zij nooit tr,galijkC'!rtijr.l 11i t de stand, atop kunnC\1'l kom"l1 

0) aan hot einde sta.an va.: l·iJV/~er.'n wa.arvoor dl"z!"Jlfd0 maxi

ma.le rAi'!itiJ'~ g"lld t en de 'to~l'a.ssinz van een g(')mo~nachl.4p

pol1jk ASa liir:lt tot gevolg ~e.l hr.-l)bnn dat wicsr":l\$ 1)'\1 ten 

de ri,jwo:l\S ten onreohte vastgnlegd. worden. 

Het kan ook noodzakolijk zijl'l in v0rband mot dG bO\.lW vr;..n (.101'1 

omplaC0r:10nt ~~ vrijo ruimt0 controle tOQ tB passo:n. ~r dv"a 

zich nl. ai tU.:l.t1~8 voor in verband met do liggi'lg VL:.n c;'or,m' 

(!n wissels) dflt h~t uit vcililjheidaovorwcsingcn noodzt:.k8lijk 

is het vrij zijn V;'.Jl aporlm t0. controleren, dif;) in f(')i t'3 niet 

ber~dcn zullen 'yfcrêten. In dl) fig is zo' n ai tun tiQ gnscho tst. 

-n.e.a. kO~ilt tot uitdrukking in het door hot 13 R~,7PR contaot 

Om8"~roptc 19 TPR oontaot in helt 13 NBR oiroui t. Dn l!oisol~cr

de las tussan wsl 13 en 21 ligt "binnen d, vrijhalkIl ven wie-
I 

sn1 13. Va hat instollen van oen rijwog van 312 ovcr wissel 

13 rCDht mail de 13 HSR niet m<;~r opkomen ala do A~cti~ 19 niBt 

vrij is gIJworden (19 TFR af). ]icrdvor blijft ',lel 13 ook va.st 

liggen, zoda:~ instcl13n oVl!!r 'dssol 13 ~ Va.l' of na.ar 312 

niot mogelijk ia. 

~on volgende bow~ging kan dan alleen, mat el 100 uitera.ard J 

weer ov()r 13 recht wordcm ingostold, vana.f S12. Lag ";;iacal 13 

!9:2m. bij dl';) or.:lrstbC1dCJoldo beweging dan ml\g e'ta 13 NSH YiS2 .. 
wl'!er opkornon Cinda.nks dat do 19 TPR a.f blijft, \'1EJ.nt dan ~ 

de oorzaak va.n dit afblijvon nooi t g~lC'lgl?n zijn in sen e.oht(~r .. 

gob1evon voertuig oD hot spoc,lr tussen ";110801 13 en wissel 21, 

ma.a.r hoogstcnc:: van een resta.nt van oen beweging in do rioh

ting A-B visa v~rsa. 

L 37306.35 
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!i2.2f~~s.lI 
PZ'.ragraaf 1 

Do teiI1~dienin~ tkg VI 

De kct!"nfJ vOOr' de 6oinb:')dionin~srolais wordnl1 vorcl.oolrl in 

drie hoofdgroepon. De GR cir~uits voor het soinboold goal 

180, do HR circuits voor het soinbcold geal (constant) on de 

DR circuits voor het seinboolèl. groen. In alll3 gcnoomdQ cir-

cuits vind ,:-n V!~ het principe van "cl.oublo ond feed. 1I d.woz. 

twoozijdit;D vGo(Ung ·terttg. Hi~rdcor wordt behal Vel hot vr.-rkrij-

gc-m van moer overzichtelijko circuits bereikt dat d0 ;rinci

piële bouw VE'.n hot cmplaomnC'nt wcC!r tot ui tdrt.ü~kinB komt, zo-

als ~e roode zagen in het Vbc on Vto. Als oerste circuit zien 

VIC in de tig, bovonaa.n do tkg, het GR oirc\.üt. ~nB hot CR op

komt wordt de lamp aohter d.e gele lens in het seii,} OiO een -tea 7e
x por minuut pulserende spanningsbron aangeslo'l;(m~ zodat het 

Boinbec ld gGol -1"CÖ lfotoond wordt. In het 6R circu1 t van mE. 
§. bVD zion vrc diverse voorwaarC.::m opgonOtlnn. :Beginnen wij met 

do GR-B12 voeding bVD aan de r6chtorzijdo ond~r hot 120R ro-

lais. Deze vooding doot donken aan de bijzondero voeding, die 

wo racds a.antroffen bij drJ LSR circuits (ASR-B12). Cok hier 

zijn specialo voorzieningan 5,:,troffcn on wel zo dat in g"vnl 

van storine; in dn schakelinG, dio het pulseren ven do voor ~1 

180 l)l:moà.iG'C:: . ~ spanning verzorgt, do~c GR-B12 vo"dinf! afgQ

achako1d v,rorrl.t zodat or go~n 01'lk010 OR meer kan aantrokkon, . 

dae.r andors immers in plaats Vtln el J.QQ. oen bdr)r s0inboolcl 

nl. g1 ccnsta;1t getoond zou kunnen worden. Vervolgens tr ·~ffen 

wa oon 12 ASR contact aan, dUB van het ASR van hot tcgcnsoin. 

Di t contact verhindert het opl~omOl,} va:l hot e OR zolan5 cr een 

tegongestelde bewcsing (vanaf 812) ingf\stcld staat, en in g~-

val van horronpen van S12 nob' godurondc120 Sr'!O daarna. Dit 

contaot kan geen [SR co.ntaot zijn daa.r sleohte hot hflR na. tijd

vertraging kan aantrokken bij bezat gebleven spoor na. oe,n b~

weging van 312 naar soin 8. 1llcn S:3R cont. zou in dat ecwa1 

het opkomrm yan het OR, veor cen bawobing naar dit bezatte 

spoor, blijvend verhinderen on do v~rdionstc van hot GR is 

juist, à.at hot oen seinbcold (gl 180) voor too~ang tot bezat 

spoor kan g~vcn. 

In hot HR cirouit vindon VlO dus wel oon SSR oont. 111 cloze 

v~!ngsstaart • 
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Vl)rdcrsaal'ldn zien \'10 ocn oontroln op hot ll.:rI3'.~'-C.llN1 !-:.i~:l van 

cl,:,~ COZR van hot t-:!CFna ,· .. in (512) nn contrûlo 0::' e!~an!~ . \' ..... Il d; 

tn borijd8n 'i/is6"'113 (li/:=t···CR) alsined.~ op het v:: ljt6;:L .'~d. zijn 

da.arvan (LR). Iv) vlisscleontrol" relais zijn st(~ C'(1: l : ) ~id c v r::: r

togonwoordigrl daar Mn van bC'id,") door storing afg"v", llC"·n l=f"!.n 

zijn. Via ccn 8 eGZR frontcont.~ control~ op gpdraD~d zi jn 

van de bo~i::!l;.nop C, tr~kt het [; OR aan on toont sein 8~ ,~l 

1eO, Bc;zcts~oor cU!ltrolo (TPR'F.l) kwamon wc hier nid t ,'G n 

(zin boven). ITot t~ecdc cirouit in dn tig ia het HJ ~irç. 

voor h,;t scin~~ccld gcr:-l. D:.'! opbouw 1s in ~roto lijnon de

zelfde als h~t voorgaallc1.:.~ circuit. Do voeding tomt i1U rcoht

strenks van do B12. Al~ cQrotc contact zion we (o~d0r d0 12 

HR) -:lcn 9 13 S3n ovnrstro!'lt door oon 9 R"TZR contact. Dit is 

ccn voorbcoldvan Qcn b1jzondor geval. Veilig komen van, in 

ons gQval S 8 naar 516 (fiG V) moet voorkomon vlOrd~n in<lb11 

r~ede ~on rij':locinatnlling hier t'\gcn in 'plnate vond evor 

wissel 9- tl r,.,oht tl naar 812 •••• (913. SSR af on oontaot vah 9 
R~ZR o:p-,n). 

Di t veilig kom',n van S 8 bohoeft n1n.i vorhinderd te ",orden 

v.rannlJor dezo instolling plaats vond mot wel 9 "kromtI. 

Hot A16TPR oontaot ie de 20 epcorcontrolc voor het veilig ko

men va.n S 8 (dC' 1 0 zit voor de OLPR) , on ';rol van hot stukjo 

spoor tussen S12 on 316. 

Het 5:8 S'SR contact voorl.:amt voiligkorncn van S 0 :üs con togen

gosto:')ldo rijweg vllnaf S12 of :J 1C ia inGesteld:. Y8rLo.Elr vind on we een 
oontrole op het n.i:2..'L.2P.. zijn va.n dr. togcH'lstrijdiGo GZR ('312) 

en r:o.:lr wissolstand- en wir.ls~l vast controle. '"Jxtrtt t.o.v, 

h<3t vorige oiroui t zij11 nu d·, Sl)CorbQzcttin~.;s contrû10con-

taotcn nl. d ~J TPR I S van de to berijdon f)(',ctios. :!l:cn t:'Ullstigc 

plaatsinL! in de oircuito werkt ook hiorbij contA.otbcnpA.rcnd.lIct 

lc.n.tatc oiroui t ia hot DR oiroui t voor hc.~t Bc1nbocld gro':ln. In de 

vOr'ldingsstaart zit ocrst ,;on HR contact va.n het volg"Jnrtc. soin 

(dit moet dus minst~ns beGl t(Jul.:n). Verd()r komon wo 'o:isacl

Gcl0cticconta.otcn togen, o.lc nu niet zo zoor dJ Yliss·:.:llstandnn 

vI1rtcS''')nwaordigen dan ';Tcl zorscn dat do DR gevoed ",orà-t via de 

juiste voodingaàta.art d.w. z. in ovcrCl'lnatcmming m,,;'~ d:) ingt;

atr'lld~ rijreg. Dus bv. S 8 komt pas {~rocn nIs 30in 16 minet,'liS 

gec·l staat on ct"! ';,rissels 1nrJ.crdaad van 8 naar 16 loincn. Lig

gen deze V1iEla."~la z6 cn zou bv. FJ~)in 1! Geel staan, I~Ul"l mag dit 

n10t tot G()vcl;~. h~bbon da.t 13 D gro"'n komt voor d.r.l rlC;1 tinr.~ 
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naar 316. Als lnatst~ C0ntrcl~ voor d~ opkomGt v~n de DB 

De seinb~elé!ellkaar't tke VII. /VII A 

Hf;!t onderlinge v ''? rb a nrl. tuss8n de te tonen sf,!i;'lbAf.'lId.3rl valt r.r.

tuurlijk af te leiden uit de Ki vorSE) stroomloop sc!lor!1l.t 1 s. Daar dit 

ech'ter slechts do~nlijk is voor in deze schama's min of meer 

inr;e'idjd ~n "'1: (lan nog tamel ijk tijdrovend, is, l'lecft men ge

zooht naar 9'?1'l men:i.p.r van t-:-ketlen, vlaarbij op overzichtp.lijke 

wijze becloeld v~rband tP. zien zou zijn. Hierbij kvJ3.r.l r.Hm tot 

de seinbeel(l~nkaa.rt. 4Jen tekening waarop d~ sdnen, 11!..h9rende 

bil ep.n b~aalde ~.~jriç.h.t.i!lg" symbolisch in de vorm VUl'l j,'0oht

ho~kje8 8taan aangegeven onderlin~ verbo~den ~~t lijnen~ de 

mogelijke rijwegp-n VOol'st~l1nnd.. Ter ver3emakb~lijking in de 

oriëntatie 8taan ook dG wisse~,s symbolisch aan.,?:ogevrm. 

Gàand~ 'fan el?!ll in eon 'be::.:.J,ald SCil'1r-echthoekje aangef;even Gein

beeld ~ac.r een in de rijrichting gezien volgend BÇJinrechthoek

je vindt mon de te verwaohten eeinbel'llden aanse;3'even in cUlt 

laatste rp-ohthoekje. Ook teruglezing, dus tegen de rijrioh

ting in, is mogelijk ';1S.éll"bij uitgaande van e~n ba;a.ald Sein

beeld het voorafgaandp. aan[;C:O;0v9n staat. Ol?lfen zelf in dit 

leesv/l3.rk op 'bijbehorF!ncle tp.L:l'!nint'~en on ont~Torp een d.e:r-

gelijke seinbonldenkaart bij een zelf ontworpnn F.I',1l)1<l.cement. 
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Hoofdst'-Y':-lli 

f' aro.graaf 1 

De geïsoleerd~ spoorschab' " ing tkC VIII I'm IX. 

ZoalEl we reeds zagen sYJCl91 t de ::Î0clev';"(~rl:ing van de tr~in in 

de werkinG der oircui ts A'3l'. Jl'utt'l rol. Deze ;-;")('d0wr:lr!dl<~ 

.... ,'Ordt verkregen door tor:Dassinl1 van dp BI-'ooriGol:.~.ti~s. 

-·a.nno'3.r mr:m de ;)ij het tr~~-flystN~m toege,r.ste ':'01so10p.rrl<'l 

SpooI'3cha.lcelingr:m v,,,!j~(:131ijkt 'iC ~ rli~, in eob..:uik ":iJ unde

re 'b~"eiligin:~en, dan (lGen ziel ..... L;E>p.n in het (;Oe lcy, '~nG. ~ ver

schillen voor. In verband ~lE.'t hf')'~ f~i t dat dA s,cr"'Ji": ;·;:p.estc.l 

in twea ric~1tLlgl')n hr:!redcn VIerden 1s het 'lchtcj,"' :ü~t ,.1o~(>lijk 

de soha,1:.olingcn al tijd z6 uitte vo~rr'n, dat à.e trC'ltl stG~da 

eerst de rC!laisz:'jde va.n het geïsolêerde spoor l>~rijcl t. · ... at 

betroft cl.c !lol""r~ tei t <lan wot3rszijden van Mn isoler(mdEl la.s 

valt, cveno.ls bi~ t..ndorc systom~nl Ol' te mC!rl~on, do.t dt.lZO 

• z6 is aanB'elegd eiat de s;:anningn.n OJ) de spoorstaven ter ",mcrs-

zijden van grmoamdc las voortd'LU'~l1d in tegenpha.sQ zijn. Hior

mede beroikt ~Qn dat bij hot' optred~n van een isolatiofout 

in de las hot niot :aoge11jl': is da.t c"n B~oorrclais ton on

roohte aangn.trokkcn blijft d<.:or dr. stroom va.n oon niet bij 

dit relaia behorendo voodingstrap. 

Dezo spoorisolaticB kunnen op m0.':)rd0rc ma.nbr("!n v0r:iCzonlijkt 

worden. Do twee voornaamste wijz:m van iaolnr :~n ~ijn wcl 

a) de cmlccJ..beJligo spocrisolatin (VIII) 011 

b) do dubbolbe~:p spoorioolatio (n:) 

Bij de onkclbs.n';w. spoorisolatie 'll,')rdt, zc.alfJ dr:~ benaming roeds 

aangeeft, ~t~eds 6én spoorstaaf van beido het spoor vormende 

spoorstav'3n d.m.v. isolerende lasson 1n elektrisch Vé:.l"l 0lkaar 

gesoheiden stuld:cn (d.e ecc:ticd~ll'm) v~rdo"!ld. ""~n 0:1.' r.1cwrdcrc, 

in s")r10 gosohakelde socticdclrm, vorr.HHl tozamc~! met tlr. t;-

gcnovQrgelagan spoorstaven t;ê!n sootie. 

Het b'1"n van, het spoor dat op clcz-:1 ~71jzc in onc~r:~rling gcie:o

l()l)rcl~ stukkon is vordc!)ld, het r,oisolcCl'dc bC'on l;:an ni--:t 

moer benut worden voor het ooloiden van de tractiestroom. 

Dc~o vindt zijn weg in hot a.ndere !l.iQi in stuLkon verdeelde 

bor.n (olaktria'ch gezien), hot DJ.ct B'o!solocrdo- of" het retour

been. 

Aan 66n zijdo van eon s0ctio wordt oen wiasolstroom voedins 

aangosloten, Ban d.e arldarc ziJè.o van dt::zo sncti0 hd 'bij de 

a.,r;tif~ bchorcmd.o wiflBl)lstroomspoorr~laiB (TR, B2 tyr'l~ Vfl.no). 
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Cm invloed van tractiestroro~l1 Ol) (l,C ~,mBnctisatie 'TUn kornijzor 

in het spoorrolais t;:) voor!:omon vV'"rd t aan do rclaibzijdo :!on 

balans-impoda,nti9 tusson zoscl1akcld.. Dit is cr:n inu.'l.:o'ciovo 

r:')actl1l1tic in 3 0ri~ ïnot c,~: n 0hL1S0 weerstand, waarV.:1L ck ohr~s0 

waard-:m ,r:;,:,lijk zijn. D:) sc',l<!.l:ali!î~~ is zodaniG rJ,at 0,,11 ' :vem

tunol '~usson 1) ·:-ddc bon -·n van :.:,;; fc1)(")or optr:cl(')nc1.r~ ,~;·,lJ. Jb,:ll(ln

ning (ten gevolg0 vn.r. tra.oti~Gtrom('n) zich nu via L",iLl. ·' d()l:-·n 

van dn balansimpodantic: kan nivcllorc1i1. Deze ni vall~rin[;s

stroom v!')rdoGl t sich nu in tWOf.! gcliJko holfton à.i ,;. b0ido cr~

lijk:-! spcorphaso spoelen van h,-,t spoorrclais ir. tc:g":n,scstdda 

zin d.oorlopcn,zodat voormagnotisatic van hot kCI':li~zor in hot 

r~lais voorkomon ~rordt. Begrenzins van deze traatiestrcom 

door dA r~lais- t'?l'l. trafowild~elingen vindt plEl?, t ,~ door tuss0n

schakeling van een voiliC;;leid van 6,25 A (vertraagd werl:encl). 

De m.:w::imUffi S€\!'.tie lengte waarbij, I'mkelbt3nig &;e'isc1r-l(~rd zijnde, 

nog Ol? d€' betr0uwbare '''ferLing va.n het spoorreluis lmn ~ .... orden 
• gerekend bedraagt ~ 7JO mp-tc>r. Eoet de secti~ le-nGer ziJn dan 

past mtJn r~e dubbelbeni;e spoorisolatie toe. Üierbij vinden VlO 

de ge!soleerde lassl?n st~edB -twee aan twee tegenov~r en~a.ar 

in beide tegenover elkaar liggende spoorstaven. De traotia

stroom wordt doorgang ee"uoden d.m.v. tussanschakelil'l&:, van 

rail transformatoren. Dit zijn in of naast het spoor ceplaatste 

autotransformatorp.n, voorzien van twee wikkeIing0;''l. 'n~n van 

weinig windil1c~n, van zwaar stri!,J.~oper mat r:len miè.drm aftak

kinG (2x3 'v'findingF.ln OPJ03 ohm) ~n een "an vele 'nindingp.n (470 

windingen 9,4 r.hm) dun kopêrdraad. 

Hierbij vloeit d~ tro.ctiecelijksJ~room !n('t (in idFltÜ0 toeste.nd) 

3elijke stroomsterkten, tl')gcn elkaar in gerioht, ~. oor b~ide 

helften van de laaeohmige wiL~":f.1l Ïl'lgan waardoor ge"ll1 v(!'lld-vor

ming t.g.v. deze Golijkstrocm optreedt. 

De wisselepannin:; voor d~ r~laisvoedine, wordt ar.n.Sf>sloten aan 

~.e wikkelin;; met het grote ai'\ntal wil:!:eIingen en via. tro.r~sfor

matie op het spoor sebracht. De toepassing van de 8oha.l~eling 

met dubbel benige isolatie laat vorming v~n sectip.s met b~

trouwbare TR werking in l"!ngten va.n 600m tot wel 2000m toe. 

Een lTIn.er g0dot.::Ül1e~rde beschouwi1\."; van de a:poorstroomloop kan 

hilJr ach~E!r'ii'ege blijven da.a.r deze reeds t!F)geven is bij voor

gaande gelegenheden. Het aan een sectie verbond en sIJOorrelais 

(TR) werkt ll10t toepo.El9ül;'; van hot ruststroom princ..ipo d.w. z. 

het is normaal in de b~)}.: ra"htigde to~stand. Hot VJ.I t in nor

mal~ g~vcllon alleen af bij bez~tting van het b~treffendA spoor. 

L 3~' 306. <+\, 
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!i10rbij word '~ nl. a.:'!li l:crtslui tbtj tot stand 6e~rJ.\,;·.lt door 

d~ wiolaasen van het geisolenrde bpen met het niet Gnlso

le",rc'le b~0n (of v~.n 'J,,<~d."! geisolel')rdc benen bij dubb0lbcnie'Z! 

isolati~) waarriuo!' hetzij de spoor:3troomloop vli::1~01il'e vah 

hot r"laic direct nagcnoeg strooMloos wordt en hr!t r:')lais ilf

valt~ hotzij dl") afstemming var. ('.0 onclerhavicc krinr;cn zodanig 

verstool'd w'ordt dat het apoorrelais om die rede!, t~ weinig 

strooL'l krijgt en afvalt. 

Do constructie van het gevoelige spoorrelais is zodaniG, dat 

·-:r maar een gering aantal contacten in gemonteerd l;'ul'men wor

dell. Teneinde tnch voor diverse circuits over oon vül&ocnd 

(groot) aantal oontacten te kUnl'1en besohikkcm, 'iluJ.'den spoor

herhalinGsrelais (TPR'e) toegepast. Hierbij wordt voor het 

re:'aie dat direc.t door het spoorrclaie gl3stuurd YfOl'd J 
.. , de 1e 

TP:R, een relais gekozen met vertraagde werking. Alle volgende 

herhalin6srela.1a (TPg,R, TP1R otc.) zijn weer van hot normalo 

snelwerkonde ty:;o. Da vertraging van d~ TPR ia vcroist om tus

sentijds Opl:ofll~n tI) verl'lillc1.cr~n wanneor tijdcms het barijden 

van de S 'JO 1.i" hot TR even opkoltJt vanwegê bv. za.nd of roest 

op do s~oorstnafkop. Hierdoor zou nl. bv. vroegtijdige wissel

vrijmal~1ng kunnon ontstaan. 

Teneinde strcommcting0n in ~1':lt TR circuit te l;:-ü.nn0.l1 uitvoeren 

zonder dat hot TB. daarbij afva.lt zijn de plugboards van de TR's 

uit(!orust met spoo1a1e mantk10mmcn (1~ (In 6m). Uct een passen

do meotslautel aangesloten 0ncrzijd~ or de m~ctk1nm 6~ Gn an

derzijds d.m.v. nen snoer aan (}Gl1 empèrf'}mot0.r (1.A borci1~i:) 

kan de relaisstroom gcmeten worden. 

Indica tiocirouits tk(; X. 

Zoals Vle rMds zagcil worden op hot tableau b.v. d.rll.v. lampj:."'s 

allerlei inforr:1a,tics vers'~rolct aan d.o bodicm0ndo man. De cir

cui ts die hiorop betrc}:l:ing hobbon worden do indicati0cir

cuita genoemd. 3nkclo voorbccldon hiervan Zijn op tk~ X aance

govon. Soms moeten de indicatiJS oV('Jr grot ·:) a.fsta,·~cl. ov()rgo-· 

bracht wordnn. r'ndien daarbij in meerdero oirc ..... Ho :~ ~j sc.hak01d 

mo~t worden pust men wel r)xtra indioatie r~la.1a (Li'::Et, TKR ::ltc) 

tOOI Voor vo~ding van indicatie lampjos op afstand b~8tuurd 

Vlorden indice.tia trafo's a().nG~lw(')nd. Dit zijn l::1<)~: no trf.fo's, 

L 3? .3 0b.,~1 
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;,rimair 110V, socunè.a1r H3 ~n 24\'. In h~\t })ri:.!ë:.i,~:~ d'Nmt1; 

word t vp afs ta.nd lJ'oschak':lld. De GC'cundairo wil-:i.:") 1. il',,~:' va ~(:l't 

de indict1tiêJ li?mp. Indion rnQ\"Jrclorc van dC'lZ~ incUonti!" 'cr.:l.fo' (l 

via oQnz<"llfdQ ko.bcl gcvocè'. Vlordon moutcln eV'~r do ; I'ili'"üro 

wildcolin6on ballast weerstandon van 5000 Cllm crcschakclcl wor

don om zwa.k r.ll'liohtcn van r121 g\woC"lc1c lam;':'jcs .~() v(')J~':).jl1-· 

deron. 

Para;:;r~L.l 

Lampl:etensd~r seinen tkg M. 

De lampen der sdnen v/orden ontstoknn door de sdl'l",j(;(jrm1ngs

rolais (nR, iffi, DB. etc). In de f'ig zijn cnkC'lr. voorben1.d 

schakelingen û.angcgovcn van soinon W01kn de mcost v()crl'olllcncio 

so1nbeoldcn kunnen tonen. Jij boaohouwing va.n h~t oircuit va.n 

sein )e z1:ln wc da!1i do rola.isstandcn on do bijb~hornrjdc s0in

becldon als 1n onders'Gaando tabel m·~t ol kaar corrcapOo4AQ~.~rh , 
rolaisstandon Soinbcold 

GR~ HIJ Ä 

Gif Ol 1CO cr' :t:: is 
GR,!, HRÎ D~ 

ijL'oen 
Ol kn:i l?!,lc;~'l';'n!lt 

8~~ H;R,1 E,àÎ . \"l ~i;t iJt 1- ~":T "l )J;' .,1 

Dit sein. is uitGerust m:-:t 001'1 oijferba.k wor do ~~i .j f'~.L~S 7 ~!n 

'7 tCi.leindo d" so1nb(")'~Jldcn GR
X7 0n oi9 te kU.':'lOJl tonon. ::10 

zien dat dit gIj6oi.1iN1.t <:.ls l"laast 0 .. ~ lJiF. ros:v. de .?,CG7U (V001' 

G~7) ot dt:'l 3eG 9 R (voer gi'- 9 ) Cl!, is. lint and • .,rc voorbeeld 

oircuit va~ sein 10 geoft een sein waaraan hot sninboeld dub

bel g~ol gJtoond kan ',7ordcl1 alsm(~de bv. Gl 7. Ret vorband . 

tusarm sninboold ~m rolaisstandcn staat hier in cndr::rsto.alldo 

tabel samongovat 

rclaiasta.nd':!n Solnb."Jold 

GaJ, H3~ R 

GRÎ Ol '60 
GRJ HRÎ Dn! al 

C!RJ. HRl DR~ HDRl Ol Ol 
GR! rmt DRÎ HDRÎ OR 

lndion Jl 7 ,s·otoond. mCi"1t V/01'Q.f'!n wordt bohalve de rUi 001;, d.(; 

GA7R bclcrc.chtigd. 

----
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Df::I l~l"ur"n va.n d~ al!!in~n w"rll.~n v~r1:rr.l8Em clo()r hn'\; 1 i,.ht 

va:'! d~ 25 '·,'a·tt f lamp tt:' lEt ·t"l\ schijnf.ln (l.WI1' (.'\~n 11'iHl van 

vP'l"illijdinG van ~ol3on. 1:f<!rr~uoj111icht" gtlên reflector a.ange

braoht wordt. :!','.ntoomllch-c is 1 ioht rh·i; ni(' ~ cl.c:.;Ol' de sr.,lnJ.a.m:.l 

word. t O:;'{S('!I[IC!::'j; maar vP.'l bUUC3l1 ai' invall Anel du(,r ü't."; 1 n á~t 

Bein tcruggolcaatst \'/Clrr.l:b Yl'\é!l" bl.tHon ~n daa.rdoor de i"ldru!c 

geeft dnt h~t acin ~Gn bq~o.ald lioht (eoiubcald) tucnt. Dit 

vQrsohij nsol kan optr~deu bij la[,~ zonnF)stand (v~)(Jr- 1)" no.

jaar) Êm Z01..\ zoa.ls duidcHjk is verkocrda in'~"'r;:retati~ Vl'.l1 

gp-tocndc soinbel11dt!11 tot W::lv01t; kunnon ho'bbcm. n ... ops'Gt:lll 'lng 

van do klr!t1.ren ia zc;::.ls o;r dG tkC aangogoven om d~ a:~tü.nd 

tussen b~1d~ ,,;,,,lCl liohtC"l1 zo (!rc: J~ m0e1o] ijk tI"! hO',1.è 0>1 i.v.m. 

hot Bl"'inbc~lr.'. d1.1bbrll ,3"0131. Do \l-7i t·~o .~ijf.'~~ wo re: '"'ll tptoonrl 

m.b.v. c!(l1'l cij:Ccrbak 'i/îlarin con l:;root aantnl lr.mpjcs in d.() 

figuur "Van do to tonon c.ijf~ra zijn opgc6tcld. Ioder lê:lJIlpjo 

voorzien van c~n bijbohorende l('!,ls in <lcn afBoh",r~llkol~ortjc. 

D~ lur;l'JoB staan ~or cijfer pëtral1al gosohakeld O!) oen in de 

cijfcr':>ak goplna.tste tra.fo 110V - 12V. 1!len oijfer bestaat uit 

:t., 15 lampjOf; van 3 -!att. CIm oen \'/at donkordor aGlltQr~l'ond voor 

hot oijfer t'l krijgen ie cm de oijfcr1>ak do liohtkap aal'lgc

bracht. (1<1cn rastaI' zou. hiin' niot voldeen i.v .• m. cliohtenc;)uwon). 

J' 13~3 W VOOl' lampen welke knipperliohJ
, (Oit ot OL) moeten 

G"ven el"l bij dubbel geel i.v.m. e:;elijke liohtf,tcrkte. 

I J", . ,t: .; . :l '~ 

.. 
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3p:;oialo eil-u'.l.iJ.! 

Hot A3R-B12 cÜ"cui t fiS' 
•. r 

" .. J.. • 

wordon eb k3R cl.r;;1.dto g:wocd vanuit .,~n z::' ('cial~ l;ia :~;l:: .i.dint1 

d.e"! z0f,'Jn. ;.3~-B1?. Hoc <lc hiC'raan vnroond ~11 sd!ab:: 1 in ,'; :!.ll '.1·· 

taal' zit sta ... t 0.") "ticg ;G ae, i1[~;;.'~r!vC'n. Cnê'.c~ dr: 0) d'1Z'~ tkg aan

gegcv0n r 01ai8 tr:ffcn Wo') .,,)~1!;~ : ~li·~ voor dr:- l r)"ol' nlc'l1.t':m 'u .:~l1a

rningon aan. AllnroAret do rOR, hr t vC 0dinGsur~nnin~ co~tra10 

rolais (Po',lor Cn :\:--lay). Dit Va,lj!'l r~laiF.l is r,):~';; (.; r-:bruil: 'M

king Y;~n ,~C'n v· ;orso:'lakolwnorstanc~. in c~n dor s:r:('cJ. (;ij~cuits 

zodaniG afgeregeld, dClt l'lJt raod.s afvflH bij ('en ,:,::!:ring'""\ s~û.n

ningsdaling (1.or 11 OV tv ycadinc van d,:, hoofdpostvoeding. 

Ten twn0dc een r-1i-POPR. Dit is o:)n normaal :'lor!Ullingsrolt'l.is 

van Q·:m peR in C'on relaishuls. ~r l).')staa.ti dikwijls meerdore 

1iH-POr3 1 s. ~én vcr~amel Pi:l':t aohaknl t bij afvall:m : .. ,.,t rC'3R 

(Powor un '~tiok n ~.)lf.l.~; ), vondin:.~sspanning control :-: va.sthoud 

r')lc.ia, d"'l.t normaal bd~r'I1C!ltiGd staat af. !,~ct h!'t a.fv .. ~llon 

va.n hot 1'0S11 YTord t do A~:;{-B12 ring spa .. i.1ngsloos GChlaakt on 

wordon allo vrissols vergrendeld. Keert do ·;"riosc":'ls;."'(\l'laing 

terug dan tr'11~t hot ;:'üR(FCT::t) weer aan 1)11 ,2a.at ho·t groîlllo 

lampje in dG "wiasolavrijmi\ken l1 knop op het tC'l,':lstcl brC:. •. d.oll 

ten token voor do bedienende marl <lat hot nu zin ~'ocft dezo . 

knop t:; drukk::n O!'O cJ.c wissola weer los te l.rij(;rm. Dl'l1.kt hij 

gcno~md!'l kl').0l; Ö.::111 zal via n<!t opkomen van de lJlU'R (Fush But

ton rcPcat ;;r Ralu.y) on ~1a contro10 è.at hnt PDT."J}} in rJ.,-, br' ,'jin

stand staa.t (0 :).raden contact) en uua \\:1 vall":! tijd.vGrtraging 

.in llct vrijl:07nl"\l1 3cgaraniherd is, h ."\t P'"'PBSR (Porrer C'n :ush 

Duttün Stiel,: ?~la.~r) opl~om:-1n en o~blijvon viEl. o·:n h"udk0t'.1n. 

?.i:;r".:lij dooft hr-t grDcac la. j ~:)j(. hl cl~~Z" knop. H\it }( Ti?. 

(rC'i/()r On Til!!:) -r:Jl :hllont Rclay) gaa t ·N~)rk(!r. :;n sdul.l:cl t na ~'O 

s::t";. hî;t POS? ';mor in wac:.rdlJOl' 

1 ~). de :"S:a-:12 rÜlg wcor c.nd"Jr fl:!.)f1.nning k10lmt 

26. hrJt rtPE3R weer alval t waard.(Jor hot PO'.("'lR ',mr-;r ui t ! ;'.~·

sche.l ' ·ld wordt 

30. Don houdl~cton voor het rCSR Gevormd word ·~. 

Zodra. de J..SR-B12 vooding woel' L '!:,,;cschakcl':'. is gv.(ll1 da d ivC\rso 

tijdr')la.ia uit do SoL1scha}~olilj$ workrm C\n kOln0n 4'.a not;; Clens 



120 ~vc . dc b()tr~ffcndo wiss"'ls weer vrij, voor zovor gcçn 

andere belemm~rcnd("' r~(lonan ae,nw0zig zijn ('iloll~(". lC\L.,n/~.'l. rUt 

zijn?). D.m.v. hot rCSR kan ook e·~n FC'SPR bnstuurd word::·tl, 

g~phtatst in o"m l'olaishuis m8t r:dgnn .A1R-B12 rill;.;l'"lidinrj. 

Bij h;:~t optl'rJden van cl.,,; wirHJ01a~~Ll.nl!ing vvotlL'lg storinG gaat 

acm reod. indi r ... C1tiolampjc O~.l het to ·;st· ... l orun~.:m. 

Dit 1amrj'J is l~l t~conBta1111'1G to '~ alle and0ro E..i.i'l êl.::.n~::-slo

te.'l op C:;ll YLl.§.!151.s':.i::..~ .• voocUng, da.ar deze llaar all".) v.raarac;1ijn

lijkh8id tavens gostûord zal zijn~ maar or do ~attcrij voor do 

wis9olî-JOtor'):~ (J1.36/rI136). Ga. z~lf in de schaJ:cling do ~ob :1Ur

tcnissen na, indien de 110V wisanlsp. wngva11:. 

~ Hiorbij blijkt è.at !an5èL\u'1é\' drukken van d"! ·'''.V. knop, 

zoalo v0clal g'"lb~urt, goon zin hoaft. 

r.§:.r.~~~af 2 

Hot GR-B12 ci~cuit fig XII. 

Zoals wo rC0ds zaBoll W'ord~l'l de OR I s ook \.\it 0(:., sj)oc;ialc ring

leiding g'~"lo-;:)dt è.a.a.r con GB. sl.~ohts nng o~ko01oa ale aali dr,! bc

eprok0n vrjorwaardon volclaan is nll daarenbovnn G'ol~('\l::ond ka.n 

wordon cp h('t boschikbar,r zijn Va.~1 d·:) kni:PPt1reparmlnb voor 

hot scinbeeld Ol 180. Dcz.~ worclt c.fg':llcid va:. de 110V s01n

vcrlichtingsringon via ocn pcriodi~k sluitcn~ C~ contaot. 

Werkt deze CT ~ocd d.w.z. sluiten zijn oontact~n p~ri~dick 

dan zal, zoals uit do SC~'lakcl ing blijl~t, hnt CR (Code- Rolay) 

rog~lmatiC' u.c.ntrilkknn en afvr..llon. 'non dorhalv~ l:(lI'icllick 

omschal-::l1lend oontact hierva.n :z:al d·:, oodcvolcrolais bestur:m 

hntgocn rcsuli7~H~rt in het aanwezig zijn van de 1112 spanning 

op de GR-B12 ring. 

Hoc Gaat dit nu in zijn werk. 

Het Tl~riodiok oillschak'3lcndc 'j] oontaot zr.l bij aangotr'ol'±cn 

CR de '"FPR (Codo-rclay frontcon"tact r'3Poat'1r 1ala.y) bal~ra.oh

tiben, waarna o.ezc aantrê:'ld. Opko!non hiorve.n b~t;~(::;i1t dus 

dat het CR ~!.2k. -r.:on nal1"~r .~l:: "lOG voor hot (;F:i3PR (Cod.,-re-· 

lay ?rontcontuot Backoontaot rcPoator Rclay) v.r·:rd bij hot 

aantrokkon van het JFP!t tevens Gevormd. Ale het \iR nu ,;;.fvalt 

kan hat CFBPR aantr:)kkon. Dit a.:ntrokkcn betc!:~nt ~.UI3 n ... 1.t 

hot CR na het opkorncm ook weer af6~v~!i. is. 

Do vortragin~ VEl. .. ·l dl') relais OFPR on CF13l'R is van dil) orde van 

grootto, dat zij nen korte stroomlozo ~oriodo, zoele ontstaat 

door hot omGc~kolon van hot UR oontaot, !cwm:,;n doorstaa.l'l 



zonder e:.f te vall ~n. Llc: :w'c C~ ";~nr ç,pkOlJ1t \'101'cl t hrlt C,FPR 

VTt;)or 9.r~.ni.:~!.'Y[ 1:ll3k:MOilti ::,;r: rm :.Ll ', lnt Cl] daa.rna WMr afwLl t 

zé~l h0.tzoli.l .'" g0':,rmr rm 1.1 n t h et -il,'Dj'? I-'lnz ••• ~ Zil"tl (1'l.~13 lint 

van het OF:jP~, 6cha.Ln1t ~~ " GR-E12 voeding ring in. Il'lO.irm de 

0T in ~~n of andero 9~a~~ zou blijvon staan, zal hot 'ui~A

lijk Zijl. è.a,t llet ,jR ~,ai1 üf ~ . ::: è~ 8.1 zal blijven staan. 

Hemen 'i/e 9E'nS aan dat dit CR PIL znl blijven d8:,\ zal d8 :;t'I'R 

0' blijwln ~a.n.r de GFDPE na h0 '~ verstrijken V81'1 z' n <"igen 

v~rtraginGs .,ijd (max. 2 130.0) e,fvallen en dA GR-.?12 rina span

ningslooB ma\:en. Ga.an we uit V2.11 de veronderstdlins (lat het 

GR a.f zal bl:-jvel'l dan zal tl~ GF::':\ 1'0. het verstrijken van z' 11 

eigen vertracin.';st1jd afvallC'ln r-m de (j!i']PR ui tsobakelen. 

Dit laatste r~lE\is va.lt dan nf). het vsretr1jken va.n zijn ver

tragingstijd ook at en de rinb ia w~~r s~~nnil~~QOs. 

ral'agraaf .l 

Het gemeenschapJ:>elijlc.e T'lR voor :~sn circui te :fi~ .7~IiI. 

In hoofdstuk V rar. 2 za.gen wi,j dJ.t de na herroo!,en vp.rcistp. 

opkomvp.rtraging van het A3? b(>rdkt \vard door tusoenec:haJ:eling 

van e"m TER in .l~SR ciroui t. Bij ~en groot aantal seiO'lp.n in een 

bepaald~ beveiliging lAidt dnZê oplossing tot hGt Gebruik van 

na.genoeg êv~n groot aantal naar verhouding vrij k06tbar~ tijd

rel!l.is. Tl3nr;lincle dit aanijal draeti<;ch te 1.1el't1rken is de spe

ciale schakeling van fig XIII ontworpl\l1 s ':.raarbij hieraan ver

bonde~l nadelen or de kO~.lIJ tO'l gAl'lCmen worden. 

In de g(.moemd~ Bohab.''1ling zien YT"l 0.11::1 nievqp' relais 

1 "l. het CAHR (C:.lJo(>l Relo.y)>> hot herrof'!~,in(;i:irr'L1.:l.s 

C'ilan normaal afgt'lval1nn r~lais 

2e. hf=lt CANLPR (CA~rcol L8vI'1r r~Pou'b0I' lt(:J.ay) L~"lt ~Hn'

roepings s0hakelo.dr h8rhalin~er'31a.i9ï fl O.1 nO!'i.1é'.ul 

aan{;etrokker. relal6~ (ia"t gevoed ';"ford t ov"!r een 
I 

serieschak~lin:: van. ~h)rr.Jaal i!(!!maa.ld~ ~.ol1tactl3n van 

alll3 b~sinknoppen 

3e. hot CA,NTffiR (GJJ'il~'31 'I'im€l ~lemen-t l1r:<~,:~( ) hr) Jti h0.:rl'oc" 

pingEl tijd p.lElmnn ·~ relais, norIllaal ')I'!l) (t~; , :ra.ch tigd. 

40. de Cl~~T1!lPR'a de ht')J:hal~rs van hC3t ouder 3 gCî.O'::tlde 

r~laie, normaal aiGGvallp.n. 
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Volgen wo ~l1rst het circuit V<1,n dp. CANLPR, dan ~i(>~1 we à.at 

dit r~lais normaal llanBet:l.'okJ.r:m staat over Ap.n serin-·soha

kelinL; WUl clllG normaal cemaaY.:t0 lJeginl~no:poon tCJ.den. Dr):l0 

contf.ctenrij vp.rbreekt bi,j h(')t l.d'i;trr:lk1~en van e8:1 h~r:inkno:p 

r:m blijft verbrok~n zolanG clezo l.nop uit .,;' :";'0>,1" (')1 1)li .. .i..:'1" 

V 'GC~ het betreffende GZR en '~;R. C. 'I. VD,j,l 
... \ 
~ j • 

Sodra de ui tcetrokbm beginknop losgelatt;li . . "'; :l'~.t t .':'f:'i,:i; ".e t 

CAlT1FR Wa"lT aan ovr'!l' de b0ginkno!,contact,:m en een t;l?n'tar;t 

va~l het nOA,.!lJ.~~I~en c iJlT:!. , waarbij voor het r~Al::ffir'R een houd

keten gt'!vo ""I\d !lord t, dio dionst .:;aa t doen als het G.ANR opkomt. 

!rAt 2GZn is ~fgl'!vallen, het 2J..ijR was al af en het GAlfl''m 

sta.at in de ruststand, zodat nu het CANR aantrekt an ean 

houdketen vormt, dia dienst ga.at do'!n a.le hl')'~ ·tijdrelais 

gaat \Vp.rken. Dit gobe\.trt dan ook want in dê CJ~NT"'m k",ten zien 

wo al s voorwaar.dl'3n CmPR op I:1n CAlrR op ei'l aan ba 1::1 n v:' or-, 
I."raarden ia inrlliddela voldaan. Ha het verlerpen "an 6,0 ill.oN13-

st~lde CJ ... :,iT~R-tijd voll'!en èe (;AlïT:JPR' a en wordt de 2AS:', we~l' 

bekraohtigd, Vlaa:rll(1. op g13'"ruikelijlcl'l wijze de · .. dseolvo,sthou

dinG opgeh~v()n \7ordt. "!lAn nadeel van de!/'.e Bohakelii'lg ia, clat 

wannner er binnen· 13) Dno. na. 9f'ln ~l(:lrroeping f.lr:ljl t';'/~odc hcr

roc!,ins plaa.ts vindt, de hole cyclus van voren af' aa.n door

lopen wordt, zodat het vrijJr.omon van de bij Ö.13 c(')rstn her

roepinG :)~trokkrm wissols ui tgt'!s'told word·t to".; 120 seo. nu. do 

twellde herrcf':\j?i:'lg f:mz. "1nn a.ndor 11s,deel kan gr;l,cJfll!ld ','1(I1'Ü011 , 

het feit dat sturing in het ,en'" tijdrelais vr,rl3'trekl~o(1dA GE"

volgen ka.n hebbnn. H~t aantal CA1rT'1JPR IS ka.n na.ar b ':lhflofto 

wordon ui tGDbroid. Vertracing va.n bt'!t GZR ia liU niGt mQor 

voreist 'Jn zAlis nht gawonst. "::ct '~ANR hoeft c:Ül;c a,l,i'ltl'Co'k

vcrtrasinb,a.an~:;~:;aoht door l::ortslui ting van 6én tIer z'cl.3.ia

spocl,:m. Dit ia r~cdaan ara kortstondig aantrC3kkol1 Vr:.ll hot :.1iliJ 

te verhinderen, als bij crm nOl'malo tl'cinb~mo{;in,~ ho'c sein 

"afgcrQd!Jl1tt1flord'~ on het GZR af·yal t terwijl het .. ~~R nog niet 

op ie (()I)l'st moet GR ooJ:~ nog afvallen I ). 

Hierbij 'iwrIJ.t t~·.vr.ma vvorkcm :~ i1 'J.ê-.t h:)t T~R ~v:m r.odclcor:i :',0.11-

loopt. 

2~F~graaf A 
Rot vorccnvol..1.r1 iGd V'~c cm 'iltc on :11 0 rva 11 afG,~lQ1dl1 circui ta 

tig XIV. 
In sOrJI:ügn ::JX bcv()iligingon Vil1rJ:/~ 00n veroenvoudigd Vbo toc-
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rL ",7. ~~,. tJr) 'JGZr. is ,lU, 'i()rv;l.ll."fl. T~,...t ClflriJt v':I1WlndCl .. :L:'~u.i:i; 

it, nu Jt(1~(h hot rm ,,:!.xc~:.i·;; (v .(,!, (:1 1LO). ":.l.I'FlI'lC~· ' .rr 'CI"\(.

sta.nd va,n. d,~ 6~~C:Jl.·r",J..::,.i.3 ;';,i';; ü,~l,"Lat (nl1f1 '\,(') bari\ld.~l, <1r.Ct:o.~S 

11 ~GhOO'l") '':iord t ~'.ttt())',la.tic::;:l (, ';ürGr;lf:ichak'11~1 nO.0..r het ~{J cir-

cui t, (g@.f!'!l COilo·t;~nt) Û8 V'jcd,'vmard,., veor h".t D? ~il"'t.mit(.:(rc('l1). 

:tr.i~rt".iJc v()lc;t 0 ... ~t het Gl 1':0 nu ;I".fgr,redp.n" '."!Cl4~t, .:1.,.'!'.Z. in

dien F.'!Hl st"!in het s"in,bf:\.~g In 1;jO tormt, v:.m";(I"l!c;1':' ~et o:?seko

men OR ;::1$ lél.G.tst o,.:;",j :ur.1"l:l s0il1i:.~ra~nin,'sr~lais, (~i'~ spin 

automati.:ic.h in de a·~a.lld st<:.p t0ru.ec~bracht·würcH 'biJ h/!lt 1J:·

rije."'n V~'1 è~e 00ratry sectie aO!l'~er hp.t 3'lin. 'Joms -;!r:,rcl.t àr,h-

ter het OR cirCi.ü t ~.t.. r~ohtst::ep.ktj dr:orgl!sch,J.~eld na~r h(''t 

RR cir(;uit, i"'.:1..1.r via het OHR circuit. :Uit !comt voor "ij sei-
I 

llèn, dit;! O;'il sL1eciale r~(l. ~l".('n ui tecrust ~ijn .oet ep.:1 Z'}ft:m~e 

"b",di~ninl~ bij na.dcri;1Gsschal~r:lling::. Dit houdt 111, r.~::~ een res

tricti"! s~inbeeld g~toond ~urdt, totdat de trniu tot op vrij 

kort~ afata.l1d (15Orn) van h~t soin ~~na.d~rd is, ',·rae.l',",S. m0t me

rlflwerking VL.r~ c1.l3ze trein het G~inbf.!eld in dit nt:>in vt)l"h~ter(l 

wordt. Het Or,ke;:1p.n -van het OER veroorzaakt hot s"il'l~~r.!olC: :;1 

1CO 1;: het f!t'dn. .anneer nu oen ber:aald" sp.ctie v'J<Sl' :-lf~t sp.in 

b~rf.!den worcU; , wordt het a.a ~.)ekr",chti€.d ~n vor',Jrtt"rt hl"t 

6einb~'1ld. tot f:\~~J.. ~ïicrr~~ l)rlê b~r~ikt m~n het afrp.JD..lp.,: van 

t:r'1L1~1l voo:.' spli ts ings:.mn ton in de rijweg, v/aar f.:::,'.'~r;onllJl: 

rechtdoor gereden v70rdt. Uit cl~ voorb'!eld3chakt!!lin,:7;' blijkt, 

dat clo HR cl.irecJ~ de GHR ynlgt bij rp.chte w1ssC'lla (hl!~G tUSBp.n

tijè.sc sF.!inb~('!ld 01 1 CO word t nu over'-;~131a.gAn) Cl:! C:.ut do Hb, 

(sAinbeêld gM1) bij !iJ:'02t~ 'idsaals pas inlJeachak~V. ','rord t. :.1::; 

de no.derinsssccti'1 v661' n'1t sr:lin b~zl9t ','/CJI'dt. 

Cp gelijks •. or·Uga wijz(' vrorè.t het ton~n van bv. 

sl"l1n è:lt col: GR S kan ton-:n tot stand .:;cbraoht met j.i(1I1~Vler

Icins van rlp. trein. 

To-i; dat h~t grl)c~ 7 getound worclt) zi~t d" Illen het r: l11r:-ollto:.'·' 

be0ld" g~l")l. Dij d.i t (join zou flj..!QQ.1 orl7 ton?'n~ 1:. iJ I~~lè!.l~i," 
a.~lijk zio!~ t j Wior dr,;l TiJon or: a.:1st:;> .• :d r.L::Lnlaidin{~ 1;'Unï1011 ~ijn 

te y,')rondcrstl111nn dat mI 9 .3'otound werd ~ r.JC~t ;l(lVo) ('; dat ~~ijn 
11n.c10ri!'lGasnelhci~'. to hoo:~ ~·.Ju zijl". an er sevan.r I.'n:'-., t.urii. :i:'l 

dit geval wc,rdt eryü ionad".lrülG'safstand" V.;l.l 300m aa<'l~:~houll.",:. 

(X .. kniPperlicht.) 
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L1jnr-::laia tkr, J:I!. 

onk"lo v(Jorbl:'lilló! r':n ,laarvu.'1 a<ln[;n,j,~vp.n. :,~nf::)rdcr~ oI',lu'J;3:bc:.';·; 

zijn hbr'bij rno{;€lijl':. 30 kan mcm bv. ov~r 6nn t;\.rl ··olr '~',v0e r",·· 

la.ia stur~n ill.:l men hi8:cbij :r'iol~tin5gcvot:!liep. rc-lala tc,,:~c-st 

zoals in hf:lt voorbeeld van do 14· CGZR/14 GZE. •. l:li~I.'bi.j i:.: 

",l,')ohts één var. bcic!e op. In het v00rbr·elt1. '"an 

~.~ 1 O~!R/ 1 o;:DR word~n twO'1 aders benut om tvlOo r:"!la.is tI') bc

stul'e,n waarbij.3 rclaiestanden vcnmzcnlijkt kunill')n wc:rdon J 

nl. b~ièc af, beide op en a.lleon de X!IR op (ga cat 1n de fig 

nai i! ). 

In het v~ ol'beeld van de 14GKR worden tVloa functios via. 66n 

ader 0::' ó,5n relais veronigd. ~{ot U:R/TKR ciroui t gM.ft een 

mothode ao.n, dia in principe veol ovcreónkoms-c vol"toont iilct 

do aZR/CGZR sohakoling. 

r ara,.,raaLi 

Dimsohakclin{~' fig À"VI. 

Do cijfcrbakl:t:>n moeten 's naohts veol minder licht ui'ba'tro.l(m 

dan overd.ag, o;:,dat in hot donker d" lMsbaarh::lic':. 'bij "';1 :,~cJ~(l 

heldorheid. org slecht is. !)a.arllTll vlord111 de cijferbal~l;.~l1 e,ovocd 

vle. (l"n tra.:Co schEtknlinB~ w·'.llke verlagen van n~ bral'lds';~l.\m'ling 

c.., r.l'lnvoucU,gn ... /ij zo mog8l i~k mn~lt t. Do omachakol ing WL~j U(' 

trafo\.,ü~kcline; gCGohicdt m.b.v. ,:)0., rolail3, het dimr l~h'" is. 

De contacton L1iorva..'l ztjn z6 ' óaschakelcl CI.é'.t bij falen V :: .'1 (:i t ro

lo.is do hoog,"t"'l brands!lnnnin6 inGI:nobak~ld \'I(.lrc~t. I.,,: J.': 'i~iS 

is è.i t aal'lC'!1e:~w\n art:, (.10 boV' .... :-.z ijd\\. 5ij aangotro,d:rn r:.imr~-

lala sto.a.t d.::-. 110V oVI:r d .. ~ !;',hd~' wikkeling "iran cL~ trafo ,1r~ 

\7erd t d:J lam!,~mtrafo dus op 1. 50V aa.na;oaloton. Als L'lO't. dil:l

:relais afgovnlloll is wor(1.t de ~;~11 0 0l" 'boide ,"linrl::m van elf') 

'~rafç. ':jil'~l~olinz G :zct. Dr.' ciJfi::(1):.l.k l)lijft o.o.nb('sht.r;.·; l op !'I!~ t 

rnidd.rm. D~ vc (!din:jespannil1g voor c.\ ', c'lijf'Jrhnk is nu ±. 100V 

dU8,r do vONtin(,)sstr00iil b:"!id(1 holf t 'Jl I vc:.l'l d.r. t:.:'a::'o \Tild:r.l :i..nt:~· 

in tOffon6oetcldo zin doorloopt nn (,'. '..11:: all::> iJll (~.(': ohw'l" i·,.cor-

stand vall deze 'rrikl<olin;:; van invlo~:d is or- h,)t a:1clnnirlgsni-

V(~o.u.. 

L ::·/Y)"o·4. 
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Dn dil:'l!:wl'Jak("Jlihg voer drJ to.1Jl':1i'luli.L:'pj0s ataa.t in è.··. fj,-:; ao..1 

do onè~3rz1jë," li.a.ngol!o~:v ":n. D.m. v. r.r.:n in hnt ~;/l.~Jl··!:::,u /l.r.>.~l.sr .. l
'braohtl3 schakelaar ',lOrclt d,.' ~'3:"':110 •• r:-j~110 vo:.!':inG t:'.u.lll~;rlclo •. 

ton op aftakl,i:1grm Yc1n dl') f:i.'ir,,,::..il" :. ·rrilj.:')ling ·vr:.n (~C t.:'.:.l.)L\U 

vl'\r11ch'l;inCiJtrafo. De 110 Oii d.i) J~(')tc.~·:l ~,1J,:J:~lin .:;, a.i:..nCC:l rJlct0n 

(17~T) S00ft dn lo.acsto D~C. s~~nning. ~.m.v. 3 o~~tnoton op 

eta sc::uk01aal' ·:' .. l -; om br.".:s:t,· n C; ; .. I11ot ,'):1 kunnt;l'l ~ :L~.'l ir.: _.J tl~z(j 

'ir1j z:: diin;l1C'n in 2 tr.-.::':JCj1 ,.103''- ' 1 ijk Ji j t ç, ::l"ö'.cainr:; vn.:. i.'ici,i·· 

cati~trafO'6 (110/24) is dimmr)n 0l' è.ozz wiJze ',';or d~ ~1irr·· 

u.i t ~,,)vo ':d~ la.mpjos niet i!lc.;,-elijk. Cm dc.z:; roderl vlorl~. t tCG;on

',1COI'dig v~f)lé',l a.fgezion 'iJ'S::' de dir,'ll1lo;;olijlc}l0id voor d.e tablcau

le,iJ'p'j,.)~, '~.:ml!.'ar daar gc11·:1: rJn is dat door hrt ~ '~dion('n(~ P',):c'so

n;~~l vminig ;jnbruik 5')~j'c1é:d';.t "Tor~ .. ~ van cic ~Qbucl(m inoC,:~lijl:!'lr.don. 

P~rLgraaf 7 fig ~VII 

Hoe",el tegen~oordié; voor :~et bec("lli::,baa.i' 3tellon van eon 'pul

serende wisselepanninb voor voeding v~ tableaulam~jes meestal 

gebruik Bemaél.kt "lord t v.::.n eeI?: IJT schakeling ~ konrt d03 schakoling 

uit fiS XVII na€; wel voor. 

De ~erkin~ is als volgi. 

Bij aansluitinL van een t~bleaul~mpje op ue FKBX rint b~~t eAn 

kleine stroom vloeien va.n~f de KBl vocain~ Qoor de ~~H g~lijk

ricbtGr, via de ~vR spoel, bet af(.evall:3n gemaakto Gonta,.;t van 

de E0PR en de ingesoh"kelde lamp na~r d0 Kl;;·~. Eiarbij g<;;.;;~';; Û$ 

lamp nog niGt zichtoiJ.ä.r branden mc:.c;..r za.l d~ ~v:h aantr::yJ:,-cn en 

de ~(jPR inscLlal.elen. 1e ji;(;PR trekt uu.n en or:.(.ei·breekt c..e El.R 

stl.'ocm, ~'T3.arbij C:e lamp c:..trect op de IQ;{ ~esc;:'lc.;.kell: '.'rol·cl t en 

nu volop br<.:.ndt. 1a E;.,H valt? stroor:lloos 6e~lordan) af en dg 

E",PR eveneens. De lamp~tro0ill v:..a.l t terug tot op c:1e bE!~.in"'::.a.rcla 

en loopt ··'eor ~oor de Ei,;R. Deze tre}:;,,. Yieer i.\an r.m·. un ... l)l~ 

lélJllp brandt mat knipper1i(,ht. Da.ar el' in het il.1G~;,,;tlen ni"-lt 

met eon Cl'oot aantal gei.~rci.a.ide beCinknoPl)("n tc:,(;l1jl~8rtijJ. 

{..8':forkt "'ord,t iB het ~,antc;\.l Ga '~oondc knipporin(;(,;n -;''=.':: r.:inuut 

vl'ij oonstant (+ 80) en kan met d0'ZO rolatief .so"dco~~e sc.ha. ... ... 
keling een fJO'Jé. l'esul ta..n o'3r:3ikt ·'!QI'lJ.l'ln. 

?éLra(,r.:.a.f e ttk XVIII 

De trein~ankondig1ne 

Zo~ls we reBuS ".'Iltcm ~ijn in ~10t t, ... bleau aankondicin,.;knoppûn 

L 3ï3C~.5C 
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gemont~orc!. in die spo:c~n~ ·7e1.3.l"Vcln (~C troin€ln ver~ach" kunnen 

'Torden. Sen zoem8r i':l in het t.oc.:It~l gepl<.:..~·~r,t. In (~.~: f'iCi.lur 

is de sc.ncl:eling o.a''lt.:'':S0von v[-.n u.~ relais d.ie bctrekl::ing heb

ben op do aankond.i(:.inLs::lc..l:akolin...,. ::.., ·;r.Jrkin;.. is ale veILt. 

;·~Ol/tt ~cn trein op (-)('n V.:Vvll:) h' ü.:tn v~lt h!~ t (,Ol'st . .; aë.;,n!.:onC,.i

ginfjsrJlcdo (1.tJt) ;:<.f on 70rdt h 'H r( , l:..~;,; voor ,·l~ :.j(.~ 'c . cr 

(ANNR) 0n hs-t r01ui~ voor het lampj'3 in c..a akd. knor (;.;~~~) 

b~kralJhtigc... :;0 ~o·:; rr.or G.:.at "'ark;:';!': ,m er vers. hi~n'~ ·. ~i ·G 

lic.h'c in de aki:::'. kno!>. La bronGl-':;Jtc:n van het 2A.i.~SR (n",,

t..cr1nflSaé.l.nkondigint,snoudrcléi.is) ""ord t verbrokc1J :m het A1)Sn 

va,l t ç.f als cl~1 beèUcncn~.c md.n elf.: al~d. knop (2A?b) Jrukt. 

Hierdoor val t het .ANl~? a.f en dG :i>oomcr ~'11ijgt. Bet ,;iliH vêl.l t 

eerst af als het inrijsein beiiend mordt~ om'at ri"n ~oor 

hût a:fvé.i.llon var. hot ASn hi~rYc.n de bou<lkoton Vi:~n het ~R 

v :;r1:..'oLcn ~mrè.t. Komt de trein &ic.htorbij dan neemt hot 2AIL 

do werking van h3t 1AR ovor. Het v8rtraasdo ~PR is aange-
I 

bri?::.ht om oon tweede trcii'. to sit.>n.:.leren als do ZIJ. op d.:: 1'1' 

(on/of 2'1') komt voord~t de oorste train binnen is. Passeort 
t 

de eorste truin hot inrij~ein en wordt d~ 3'1' vorlaten dan 

zal ... 0 2AR "Iocr opkomon. Het vortrél.a.bu.o 2A.BPR blijft dan 

juist lan~ G,eno:::.s, op om do 2APSR e,ulûf;cn;lcid t0 e0v~n '~;' 

te komen on ~fn houdketen over de 2APB tc vormen. Het 1AR 

is vamrcgc <li.:: twcoc.e trein "foor af un do ~o:)m~r on h::;t 

lë.mpj(; i;aan opniüuW' siGntLl.~ron enz. 

In ~·wt circuit van do JJmR/ A:I\ l:rOl'd t in (~C r(;~ol "oij X o(m 

contact geplaa.tst d.at clit circuit vorbrokon houcit bij rij

i,oginstclling tÓBon de bOGGhrovan nadorin~sriohtinL in. In 

dut GOVL'.;.l moot ür natuurlijk gcün at~d plaats vinC:·n .~1r; Cl (; 

acc;ti.:.;s 3T, 2'1' rosp. 1'1' be~.(;t 'Ol'uun. 

Par.:tgraaf 9 
D:. aardfoutcontrole s{.h.3.l~(;linf.:. fit. XIX. 

In Uw NI: oüvoilig-incs cirwi ts is door d~, vul..' uluktrisWlü 

aanslui ti~'lG(m mrjt bui t<.,m oI'S () 3tcld.:.. apparatuur do ~cÛ.ns or: 

aa.rdclui tin§. Vé:.n ka.b01aJ.:.:rs Qnz. rolatlof ~;root. :"'a.a.r nL: _rüorc 

van (.ç,rgclijk3 · alui tinL,.:::n, celijktijdiG optr0,: . .::nc:.) d.:.: moi, clijk-

hoi ri lnhoud(~n da,t door vrc .)md.:! spannin6,(.n J to. l:itroomlop .·n 2,0-

vormd '''Qï.'ücn, cli:: L:,)vaar voor ü::J voi ligtwil. :.oucL,Jr. Vi.. rOQ,'::;a.j~,: · n 

is 00n zgn. aardfoutcon1.rol -.. : ~G~li:l.i.(;;li~lL. ins :;)ou'v~. lli.:;rUl.,~lc 

WOI'Ó.t c..oniinu (;ontrol~. ui tgoo,:':"::.m. o~') ~,_ ülolJ.UctOC:~H.:.lld van 



-51-

de diverse kabl'3laders t.o.v. aarde. Da.ar dezn /lIlers alll~n , 
wû op e<?n of a.nd~r~ wijze in verqindine; staan met do + 
of de - zijde van er:n ba.'~tp.rij, vindt gonoomdo oontrole 

plaats door d~ isolatie toostand vnn de battGriJen t.o.v. 

aard.e te controlerên. Hiertoe '.'forllen ~eriodiek d.m.v, een 

75 JT de pluszijdo en de minzijdo vnn olk~ battorij afwisse

lrmd in scrie mot een controle rolais GDR (f}TOi.1nà. D,,,t~ct, :i.on 

Relay) aan aarde gelegd. ':laEl nu b.v. rlo "lin~ij':!L! ÜT1~' t.~:[ 

N136) reede vam'/ege een aardfout geaard, dan is h"d, \!.uicla

lijk dat ar, eerste de beste Laer d.at door hot CT Cöl·i·~a.(;t de 

B1'2 tllced,-,illig aan aarde gelegd wordt zo' n controlo rt:la.ls 

zal ar.nsprcken. In dit geval de N12GDR. De stroorilloop is 

vereonvoudicd weergogeven in de bovenste fig. Do GDR rolais 

zijn van het type met magnetisohe vasthouding. D.w.z. het 

a~ker slaat om bij een bopaaIde stroo~storkte on blijft in 

di~ atand staan, ook nadnt hot relais stroo~loos is g~NOr

don. Doo1 g~bruikmaking van oon shunt on ácrie weerstanden 

kan men de onderste grcn3'VlB2.rde instollcm, di,:,: dr; n.a.t'd.!t;;'.l.~; 

weeJ'stand nocJ mag hrJbbcn waarbiJ het GDR nog lU)T nilJt CLan

spreek-tt In do prnktijk wordt eon aardovorsangwocretand vnn 

moor dan 50.000 ohm niot govao.rlijk geacht. Eon ao.nBllrokclld 

GDR ontsteokt oen rode signaallamp op hat b1j do tostsohnko

ling br::·horElnda sohakelkastjo zodat do ondcrhoudsman direot 

kan zien welke battorij (~ijde) aardsluiting hooft. ~on 

GD?R onderbroekt het oircuit ~odra éán der ODR's is omgo

$ch~kr:;ld. Op hot gonoamde sohakolkaatja zitten drio_~ 

stands sohakolaars. l!l6n midden boven om kunstmatig hetzij 

~()Il r,ün- hot zij o<:m plusbatterij , a~.n /l.ardo to loe:2,c:on voor 

beproeving van de . GDR schakolingen. De tW<10 andere sr:1'.:J ,~ "lg~l.rs 

hebben c§én str.nd waarmoo do GDR sohakel ing bui t\:!n wo!'kin~ 

gesteld wordt (de middonstnnd), é6n e;tn.ncl VI:lor h·')rstcl1.cn 

van de normale toesta.nd o.ls een dnB anker omgckir-pt lR 

(schakelaa.r naar boven) en aan fJtand, d.c d"rdo ata,nd, itO.al" 

beneden voor 1'F.!.tand byli van do GDIt' a. Deze laa.tsto stnnd 

bohoort dus de normnla [jtand to zijn. :;Jon yorz.lIllol re'hds 

ontsteekt c~n wi tto signa.allamp cp hot toostal 1.1 GCVlll 

Val'l aal'lsp~.,kcn van een (lor GDR' ~. 

Door~op~olcn fig JL~. 

,. ' 

... 
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wanncer .Jon tl' (.:in1x'"7cgini;., ovor t';rO,2 of mû\.lr aanslui t c:nd,e; rij

,-,o [;;::n ~<.l.l 1.i(;.t:' n~ kan f~,J 1J,)ci.i;:.r.cncl:.: mL~n volotcl.fl.n mot h .... t îlrul;,

kun V:..ö1 d :. ü;.;,rsto b~2.ink.'\o:;):m t L;'; l ,:, ~':"~iJt,j ~indknop. : !c:.:' l~il., :l \Jij 

hor,mllo ouginknop noch gcdruk'c, nocI. [, ,..;c~r.:..,:d6. i '=i , H,~ t (j~R zou i. p. v. 't 

CiLFR [;t..;:';xuil··,t ~':1.r~.;ll(':''l worèl.vl::\) tLQ 0:,\ h" t m.lt'I: o'mtr.ct iH.rkt ct,.;!'.il..l' 

on verlegt het con·trolü tijdstip (zij hot ulL,on bij d:rukk~,;n) 

iets naaI' vor\::n. Op de uontl .. (,t,jn V;;','l TPR on L.i'; in h,~t ::.an-

trokoircui t van êi.o XICIt t'rordt 1at ,::r tcrutt.~kom~n. Hot .1~.!!f.!

gcV'ooHt,a XICR trekt o.;,:.n <:.10 do corsto bCt!;inkno~ "rordt 0,.~, ,:)rukt 

(bij draai~n trekt hij èl.ue ~ a~n ~n is doorko,~clün ~~. 

mo~olijk), V'ia het n01':11;;1,:, voo l'b ûroià.in.;.:s ei ruui t Vc.:,.1 ci.;:;, ;;;c r,'st,J 

bOé,inknop. Zan contaeJ~ v~n hüt XKR duit in h~t Vbo V;;l.rl d.,) 

tV/codo rijwüg on Lla.,a.kt h:/.; aantr:ikkün van hJt l. .• atstr..' ),1\ m~-

galijk. Dit Dc..h .... kclt hut 20 Vtc in c:n C:o~t Vitl \)on omscnclkcl-

contact van h.:-t XIai met bohulp v~n cl" .?E...§!! spocU, va.n h, ;; t 

door to koppoLJn sein, dezo GLPR a!l.ntroldcol'l. :Ci t ûLPt{ is nu 

dus aangûtrol'~kon zonder d'.t do b;,'Je.inlcnop v.;.n h.:..t é100r tu ~~op-

pv10n sein ia lioc1.rukt. Nu trc.:kt l!utomatit:,(,;!1. hJt .x.R vo.n dü 

oorste rijvrog as.n. DG PE vun di'C circ..uit ~'roru.t n.l. overbruGd. 

Hot aantrûl:k.;n va.n dozu Xli u.o~t di) jJ(R spool stroomloos '·,·O :~·· 

don. De XlCR velt e:f ~n r.poo1 2 v ... n het doorgokoppoldo GLPR 

wordt \70Jr l?troom1ool3. :i t OLPR hOJft zil.b inm:idd<.Jls Dl. b .v. d ~ ': 

1 0 Bpo ,;ll;o '~on op~:.r.";'.1.L()n. ~oor het omsch~Jc~lon van d e: XKR ir.; 

do GZR VL.n h:.:t clooré.,-:koi):pdLi.(. ::;Q1n bv~:.ru.c.ht1~cl, J~i"t 2 (; f j ë,) ti 

komt nu veilib' Inmicld~;ls h.Joft do XR V~~l'l do Gorst(J rj, :: ' 'J {; 

lan(;s do normalo ',7C: b vii:.i. aR c;n lffi oontacten do a~l\ V'.1'l de 

oerstü rijrrog inscechclkold on k"'um hut Jcrsto 80in ,~ V : :;i"l.cons 

veilig. Hot tijdevorloop tussen vcilib koman V'an boiau aoincn 

is te VOl""/éloc.\rloz(,m klûin. 'lenst m.:m Goon t;cbruik te md:'ûn vo.n 

do doorkoppvl mo.:.,ol1jkhoic., dan "'Ol~ t do 1 Cl PB E,odruk '~ L·n 

\lordt door do 16 ~ " R hot XKR r:'Qor ... f{)üachf.l';i::hl. Di.., 2.:> PB :'"8 

nog niût G:;CÀ.ruk·~ ~ clus in hut 2J Vto {iobcurt niütflo In de 

ragol ·~o;cd t bij dOOI'KOppobn ,~~ ~is L.Ds-tuld~ o.llt <-i t u.ll ..:!~n 

,Pla..:.tA l:o.r. vin~un '.ivur hot moost rûGhto flpOO~: hûtgoon in ow:! 
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voorbeeld betekent, dr,t de vir:.sels 7] en 11A recht r.loctcm liggon. DOlle 

eL~en liorden v~rl.,ezenli jkt door' het c:.,:mb.f.(,'i. ,en ven '.e dil~ Ol!llijnde oontao

t~n (7BYTl en 1LjiJ:1). SomB treft r.H.:n in (e !~r:ten Vi::l.n llc.ot ;~~lt 'H,; (;Orl'l'..:-.ct ,tUl1, 

dat vo(;:ckomt dat :. et X!eR î.l.éi.n-[;rekt als een rij~leg i~::;e~~tr.lri is 0ver (hier) 

rYBl 11 I'.rom. In è.:-..t gf'vaJ. zou a';;'11trel;:l'::en val. het ;J;:l. vürb:cel;:en v.::.n het 

reeds üj~;eGtelde oi:rcuite tot gev(,lé, h8bben t.g.v. het ;~:Jl contact in ele 

kromme tak. 

:De reeds eerder .:;enuemc:.e TPI~ ell LU contac'~en hobben tot doel (in combinatie 

met het T:i:H Jij de eer:3te be.::;ini .11(1)) l·.e Sl)Oorbezettin{; te controleren om 

tEl verhL1d.eren dat ee'" trein, in de eerde rij,,;eg sta.ande, 01> zou ,jaan rij

den als het beciinsein van de -c.ïeede rijlleg (het doorseko,.·pelde sein) veiliG 

komt, door het afvallen van het XIm d..:.t het betr. Cf~J( insohakelt, wad:cna 

het eerste sRin dan veiliB zou l·:oi.,l"ltl nn.c:..a.t de cerEfte ri j\,ec eeheel verL.,ten 

is, Het ~\Y,I( is vertraagd. atvallend om het doorirekken VD.tl ~Ul te verzekeren. 

Ter verd.ere infol'matie volGt op blz 54 nc::, een ecbemntisct) cverzich'c van 

de Gant?; van za1:.an bij dOLork0r.;wlen. , 

l'ara.:.rai".f 11 • 

. ~.n-.l..~LXtTI zijn enkele schêtkelin~en w€)e!·{!,ei.~even, 1'Telke ve:,,'ba:1d houden met 

bet mE:er en mner toegepa.st worden van de afrijdr.lo::.elij~chF..ia. van he"t 13r.inbe(-: ld 

al 180. 

Als nieUl:e r'elais zi~n 1/e de m~sn en ele TPPll. lleze la.;l.tete i. een zaor ver

traa.:;d wer'kendo TP11 (&9scb;:.:.keld als een rrr.p2H) van dE, 'gersto sectie achter 

het sein. Bij het passer'en Val1 het aein wOJ:dt de l!ouclkete,l v1Ï.n bet O·.·Sl1 

verbroken) bet IJ:'PR contact is eerLLer ver'broken dan dat h~t '.l'Fi1l cont. ge

maakt is; naar'door het. Vbo en het Vtc af [,eschaltelc: llorö.en. llernieul'ld j,ns'~el

len va.n het s€:inboc;ld Ol H10 is mO~'Jli.ik oek na niet mo'~:L' vrij "or('J' ~1 vrm 

de eerste sectie aohter het sein en eenmaal tel'U.{;draaien Va.l ik' iJe ~. inkno}? 

(018n wee:: op)~ waarna de h'lutketen t~t sta.nd k:'mt ,~ver het T;~TR-c.~r~t.D.ct. 

:&'i[; i:""q:~ toont een com:::il1atie-schakelinc als uitbreiding Oj~\ hc:t BCCelIIa flit 

fig Va. :Uoordat er Ol:> de nieU}iste 'fEn' 6 (ten hov;;f3to) tvee r·_g;L· ~~c;.eil ocn i;i1.o·~en 

bescbikb,~ar zijn) moetEm er j]}DCPTI con"taden Gebnlikt r·!Ol:'l1.en als d.e 0,dH.ofte 

aan O-[7aclen C01'ltacte~ groter ia. :)e~,e zijn dan in ele s~inbedienin~sc:!;rC',üts 

ee;-ü.atet • 

. :::}.i:; :. ;;·~1~ toont de bij ' l1et bovenstc\a.l'1r.~EJ a;:~nGepD..Bto A~:.m-sclli11! elin6. :Oe r.:;:; 

is niot mG/'.r vertraagd en net zijn contaoten uit 't schema. ve.i:"C~· .. F.-~l1en, ~JI·:t

~een voor ;~et 'rou; Hel· niet zo ~)ro:;ttie ü;) nt~ar op de k C1IJ 11 ·~oc 1i():L'd~ : i~O.lorol(;:jll, 

!Jen GHlL contact verv;J.nct hot rm oOi.'ltact :~h. loet sein "bij nade:ci ': ~ SIl bed.iend. 

'HorrJ.t. 
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Hoofdstuk IX 

Ir ... pIX-oursus 
, . i' J 

Hoot4.tuJt 1 I par. 1 

-- .... - .. -~----
par. 2 

... _ .. _~ .. ----- .. 

- noem eni,. kenmerkende vGraohil
.len op tussen een XX-beveiliging 

en een klassieke bevG11ig~.ng. 

- noem enige voordelen op van een 

NX-beveiliging t.J.V. oen klas

sieke beveiliging. 

- kan een n·ebevell. ge~"ppeld ' ;101'

den aan een m~ohnniaohe beveil. en 
zo ja hoe? (I/!,( ' , 

- heoft een NX-beveil. ook nadelen 

t.o.v. eenklassi:eke beveil., zo 

ja welke? 

--- ~ --- - - ~ - ---- -- -. ' 

- wat zijn de meeet gebruikte s~m

bolon ui~ de sobema'e en ~at is . 
de betekenis hiorvan? 

in welke hoot4- en cndergroepê:tl 

uordon de scheme's yordaeld? 

- ~ - .- - ~ - ~ - -- ~ ~ --- ~-
'- welke soorten rolais word"m in 

de NX-beveil. toegepast on in 

welke typen tl'ofton \'10 ze aan? 

- noem enige konmerkende oigensohap
pen van doze typen en aoortan reM 

lais, 

- hoo wordt verwieselint,; ' V ~Ut {Hn~ 

relais door oen ander type voo~~ 

komen? . 

- hoe i ,S dG (#ontaatnwnmoriuL 'Y'un 
,A-relais'? 

; B1 on .B2 relaisJ '. 
~ _ .. _ ... .. - .. t ~ .. - . - ~ - .. - -r - -' ,. ~ ~ ,, - - - .: .u; ' ~ - .; - .~ ., 
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- ~at 10 Qr alzQ tQ zion op OG» 

"'~'.'(,~"-f"'_ : 
bcdionin8stabloau van'won NX-
boveil. 

- id.:lnl voor (oen oindknop-
• I.) 

- ",'at "oTcrsta.:'.t :ncn onclor oon "rij'"loglf? 

- '!".'3.t io3 ~or. !li1isscll3tc.rl<l~flDuij~c.r" 

en ho.: 'iurkt dcz!J':' 
~ __ .. _________ ~ .. - - - ~ - .... - - .. lP'! M _ ... -r .... ~ .. __ 

pazo. 2 noem enkel" voor;laal"Ö on ':lc ~'.)

steld pprden bij rij':rcSi.:i.lt :'lH"g 

met godrukto boginknop~ 

. 
rijwog1nstollint on mot godrukto 

knop en godraa.id~ knol)? 

- fl'at vorstaat mon ondtSl,r IIhorroepc:n" 

van oon rij~~~1natellinb? 

r'ordon bij ,.on Ni: -bi.~v(:li.,l. :.h: ',::J 0-

sels ovar het a18cfli~cn jJ);.'.:'!%, 0:-:1;' 

minder bed.iend dan bij l:c::n kli,;\~" 

aicko bevoiliginS? 

ho(~ l:an men 111 lPval veu'J k~~a. ,do i, 

mocr{lol'o rij~;)~~on Lll' (I)n (loi.~l'b(~',"~nt, 

ui tki'Jzon? 

- Ï'.'annaor moltlt <l;~ lmo~1 wissel!:; v:r-:! ~i-' 

makon god.~.ü~t '70l'üOn cn ~:"~Lro:n;1 

~ - ~ --- - - ~ ~ ~ ---~ ~ - - - - ~ -- ~ . ~ ~ ~ ~ .• - ~ ~ 

Hoofdst\lk III pal'. 1 - op ',7cllC;J \1ij~o ontvl:ln~·t ri(! N~~·· 

bevo11. nomaal z,ijn voodi.ll(,? 

t. ~\., 306 5 'I 
. ;" ... ~ .' 



",,;, ...... --
par. 2 
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hoe 'HOl"dt cie voedil.1crJ0l'lGl:'3Ü ~~e,::'!

Gevrend ( in we llte vormen ?) 

.. " '..,~ . 

boroidin~scirc~it? 

h.oeveel voorbereidin:.;soil'cl.'!its lee

men er VOOl:' in ea.) l~X-beve'lil,? 

teken een ~nvoudig voö:rb~raid. 

oircui t met enkele det:~"i.'in n<l l'Jilac"t 

voorkomende voorwa·.~rden COllliCl. .... ten 

en lioh"c de bo-cekel"lia hierval1 toe. 

- wa,,-rom "lord~n de wiss,,-ls noe; een 

poosje vastaahoudel'l tudat een I'ij

weg herroer>en ia? 
-

wat vel'sta.at m~n onder het bee;X'ip 

"rijrichting"? 

- i.,a.;:.rvoor dienen de Yr.":J:'~laie? 

~----~---~----------"-~"--~~~ , 

par. :3 

:": ------- -~~ .. ---
H0of'clatuk IV par.1 

wa.t veretaa.t men onder een vo1-

tooiinasoil'ouit? 

hoeveel voltooiinU'soircuita ko

men er voor in een EX-beveil.? 

waarom bohoren er bij een gekop

j;leld vrheel t1'Tee Jin' 13 teg~~~1ovor 

''-n nn? 

wa,lI'"i;oe - die~'len (la COZ,R's re:::;p-. 

aZR's? 

beGin Vii.;:) het Vto . dubbel ~~,t:;~,e-

• .. 0 e l'cl '? 

- - - - -, .. - - ... 
- Vl1:~'klaa.r ~Lal;, d€ hand va~i de tkt; 

r1 ( v/(' " i id. v' ,11 11 (11; \1 i ,: :·1 ( . l. Cl! PIJ 'I; ('] -

, . ' . I . 

-
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wat verstaat Dlon ouder 

"prae-c cndi t ioning:' 
IIcalls-for" 

"poeition nnd cheok"? 

-~---------------- -~-~-~~~~--~-----
pu.2 

------ ... _---
Hoofd.tuk V pfu..1 

-------------

geet een ol;somr.üng va.n ,~e relais 

behorende tot het wiGsolbedienit1û'':J

circui t alsluede d.e bijbflhorande 

functies. 

l1aartoe dienen de drie parallel 

geschakelde oO:'ltacten in het 

stuurcireuit? 

waarom komt de wisselcontrole 

niet i1'1 a.ls Qei;l ":183e1 .~~)!:!l om-, 
ge1,crul~t HOrdt? 

wat zijn de drie bij ellc~%' bo

horende voorwaarden die 111 een 

wl:Ise1oontrole !'ela.is Boh.J.l~elinB' 

opgenor'lel'l moe'tf'n zijn? 

- maak een Bchel':lé:.tiseh ov:,,~'r.,ioht van 

dc Gsm". va~l zaken bij rie relaiG bij 

b(ldiElnin;~, vnn Ol.lh enkel wissfll 

d.m.v. de wiGoeloleutel. 

lend? 

kan een liiosel uel aem:J "ué'l.lf 11 

blijven liecen? 

wat is het t~-lediee doel der 

wi81::1e1 v .. :.athoudil1gscircui t D1 

noem enkc-1e functies van het LU, 

_ ... ----- ...... - .... - _ .. _~ .. 
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- m:.arrnc.;; b~tint èl.:. " i!HJ,:}lv :: ~thou

(Une,? 

do ··,·..)rkirJ{; vcn 

0.. h::t A~R c:ircui t 

b. hot NSR/SBR circuit. 

v~n èi.;) é;ilng V\:ln z;::.kl:'n bi j <.lc: 

'.7i6001 vasthoudinL nr, i:.'::'lt.~lh: l"{ 

r.l,:t &,:dJ:ul:t.: ki',elp ,.n d.;;~L,:r: ·.,. 

p~asorcD van con trein, 

- - -- -- - - ~ - - - ~ - -

seinen 65n gcm~on$~~~p~=li~~ ASE 

too!l.:.sscn? 

~-------~---------
",'olke zijn do drie hoofdLix'oui te . 
voor do Aoinb~4ioning? 

... '7ol!~.:J vool"":'ilardcn kordon 'YO in \.'cn 

HR-r.iI'c,ui t togon? 

.. - .. --,.. .... - ... .. .. _._-- .. 
.. hocvocl EI~1nbocldc.n kallrtcm bO}1'>" 

loon or bij ocm nClortnclll I'IX ot;.~. t i(;~ .. ' 

.. '!'1ilt is or ",lzo op OOrl sCJinb~lol,:.,r," 

ka.art te: zi.;;n? 

----- ... -
W3.t is Jr m~t d~ polc.ri t:,~~t v.:.;', 

do apOorGpannin~; aan '·I~OJ~; , i;~.,.;~:,~.t'\ 

van oon go~solqûrdo l~s ~c~ d~ 

hand un \1/lQ.t'0J\11 

" 
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- · ... relk::: soorten gO!SOl0Crd spoor 

kont U? 

ho~ vind:n d0Z; to~~assing? 

.. ,at ilJ U<.I tuneti.: hi.::rYM in 

gQIeoloordo sp. a~hrl~ûlin3? 

. 

.', .. ~ "-_,u. 

- IJat is ':Jon rc.iltrdo en ','ltot iG 

de functio hiorvan in Qen go!e. 

sp. Gc.h~k\i11ng? 

- ...... - ., - .. --- .. ---
.. ',n:;1; zijn indicn~io oircui ts? 

- sccf onkolo voorbooldcn ven ~i

strut6.aindicatic· en licht do~.') 

tOOI 

.. _----- ... -.- .. _ ...... -
-, ' Noem de voor dG diverse sái,.fbeal.c1D1' 

benodiBde/gebru1kte 8e1nb.d1en1~8srelA1~ 
op. 

u.::.t is fa.ntooml1cllt? 

~ - - - - --. . ~ -- - - -

_ ... -. ---,,) '. , ' 
f , 
' .... 

~1a.o.rom ':forden \ d.:. ASR' S vD.m:.i i 

ChJn sp~cit'.l" voudingsrin&. C;:,Jvo..ld 

on ':lilt '''ordt h1>'Jl'IQ,,:Jclo b~l·:..;i1,;t? 

- v·:>rkh.c.r o.t1.U dó 1+.:1.11.c. -mi'L ~k tl~~:. 

d~) ',7orkins Vrul hot I'OS:t-cll~ÇUj t. 
--_ ... - .._- ........... __ ... __ . ..:: .. 

p~r. 2 - vorklël.tl.r o.r..n dl) h.:nd vnn d::. tl~g 

dQ '.Torlt1ng vnt'! hc.t ;,iT ccntr()l~: 

oircuit (OR, CFPR en CFBfR). 

~-----~_.-------------~--------~ 

-' 

. . 
, " 

~ ." ~. 

par. 3 - v~rl:l;.~ar aan cl9 h.:-.nd vc~n clü tJ-:t 

do !~~k1n~ v~n ~o ciro~1t~ ·7oor 

~f~n t.,,::ITIcl.mf.lChllpj?olijk · ASR tijtl-. 

rolr.ir~ (hot uA,llfJIDR) • 

- noum do voor- on n~cl~l..;n v{'~ to •.. - . 

po.asing v~.n dl. t cm.u gom~lcnl1i(;ha.'p~u

U,ik,.) tijdrol:l1.n. 

'. 
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- "ra.t voratllc.t m.:n onl,;.,o.lr "b .. ll.ie:

ning .bij n:ulc:r.inc:'~ v.,;,,, :;.'.)n 3c16'l? 

..... lannccr '7ordt "bocli onj,n~ bij n:l,-
" v. ~ l ~ ' ' " 

de:ring'l toc6CPt;,[;,~ . .:.;n :10,~ ' ·~or(..'t 

di t vuJ"T"ro7..on :.j ak',j ';' 

- ~ - ---- - - - - - - - - - - .. -- -
- tuk..:n on1:o::1 ... voorb,j'.)l~;.· n v ;~n E,jn-

r~lo.i6Gchr.k~linc(,.n • 

- v.:lrklaa.r de ':1orking var! doe cij

forbwtdimsohak~ling. 

- v~rkla.nr do ~orkine v~n do t.~

blcauvorl. dimeoh~cling. --.. ------- .. - .- - .. --- .. - ~ .. . ... .. ~.. - ... - .. .. 
, par. 7 

------.,--_ ... 
pc.r. 8 

---- - ~ - ~ ----

- v..Jrkli:l.nr n,l\n d~ h~LllC: ~: .. n dJ tkg 

do ·york1ngr van dw ~t,;R - ~CPR 

eohEol'-..:1ing voor è.:J F\IG3;~ .• 

-~- - ........ ~ ..... ------
vorltléla.r do '''orldng vo.n du t!"cin

nankondi~1nBB sch~~lin~ ~1t tke 

XVIII. 

..... ,.. - - .... - - .. - ..... ----
·1~o.rom is con voortdurondo controlo ,.' 

op c.e.rdslu1 t1ngon in \.liJn l~X-"p·-.v:i ... 

liging VCI'(j1ot? 

ke:Un,(, in ~r1nc..:1.pc? 

gc. aan d(,) hm1cl v~·.n d.... t~t; ;:J..\ nc, 

'-;a.t cr gobourt nis d.:. 3136 t.v. 

in cûl'l. Ulotor"ikk~lin6' Vil,~ .,;.~m 

t/iaElülstoll·,)r ,~, ;,;,",c,rd .... oN. t.: 

l3oh":.k\J11n~ "lOOI' c:? "O~:; :,;:t'~~ : : ~' ..•. 

stold ,:"/ordcn ,n~ t:'ul';;~raU(; v~ ~n 
I 

L 3"1306.62 
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--
Il.::.r(.foutcont:ocl.~ ~Qhclt.lli:'lZ po

riodiQk b..:;~~rovvc ... ,:, 

---- - ~ -- - ._---.--
':!é"..~ is lioorkopp .. l n? 

:,1.. tkrr 

clo ':T0rkins: V~,~·. il - ~ j~.f ... R. 

\ TC,t LJ cl~, functi ';; v:m _,' 'i'PP. -,::1 
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