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VOORWOORD 

In navol~ing op de kursus NX met J-relais (uitg. 
sept, 73) verschijnt met dit boekwerk (tekst -
foto's en tekeningen) de kursus CVL met J-relais. 
Het doel is een beeld te geven van de CVL. J-re~ 
lais in algemene vorm waarbij het algemeen prin
cipe zover mogelijk is uitgewerkt. 
De heren G.H.Koning van E.s.3A en P.Jooren van pZ6 
en andere ben ik veel dank verschuldigd voor hun 
welwillende medewerking om het concept door te le
zen waardoor het voor mij, mogelijk werd verbete
ringen aan te brengen. 
Met dit werk hoop ik tooh weer in een behoefte te 
hebben voorzien. 
Op- en aanmerkingen worden gaarne door de samen
steller via de uitgever tegemoet gezien zodat deze 
dan in de definitieve uitgave kunnen worden opge
nomen. 

Utreoht, maart 1974. 
S.J.J. Sohaa.f. 

Enkele oorrecties aangebracht. uitgave maart 1975. 
Cursl. P.Jooren. 
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C.V.L. is de afkorting van Centrale Verkeerslei
ding dat weer is afgeleid van het Amerikaanse 
C.T.C. of "Centralized Traffic Control". 
Het in deze kursus te behandelen GRS Type C 
coding systeem is een overdracht systeem met be
hulp waarvan de wissels en seinen van stations
beveiligingen (NX) van een baanvak op afstand . 
vanuit één punt, de Hoofdpost (li.P.), te bedie-
nen zijn. 
In de hoofdpost komt tevens -'autom:atisch infor
matie binnen over de stand van wissels en 
seinen en over de spoorbezetting. 
In de hoofdpost van zo'n CVL-eysteem bevinden 
zich de voorbereidings-, voltooiings- en indi
viduele wisselbedieningscircuits van de reeds 
bekende NX beveiliging (Zie fig. 1) 

...." 
C.V.L. ..... C.V.L. 

...... 
ind.wissel bed. 

, 
app. 

, 
app. 

, 
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Fig. 1. 

twee soorten Het C.V.L. systeem kan twee soorten informatie
informatie overbrengen: 

a) informatie van de hoofdpost (HP) naar de on-
commando's derpc.sten (OP) om wissels en seinen in de 

gewenste stand te sturen. 



signalering 

betere 
kontrole 

duplex 
~ 

Dit worden de commando's voor de wissels en 
seinen genoemd (informatie van HP naar OP) 

b) informatie betreffende de stand van wissels, 
seinen en de spoorbezetting vanuit de onder
posten naar de hoofdpost om de treindienst
leider mee te delen dat de wissels en seinen 
in de gewenste stand zijn gekomen en om 
treinbewegingen in de gaten te houden. 
Di t ;'1ordeD de signaleringen over de stand 
van wissels en seinen en over de spoorbezet
ting genoemd (informatie van OP naar HP). 

Het systeem is enerzijds ontworpen om een betere 
en doeltreffender· kontroTe van de verkeersrege
ling· van één of meer baanvakkeh . te verkrijgen 
daar de bediening van de beveiligi~ bij é€n 
persoon (centrale treindienstleider) komt te 
liggen. 
Anderzijds werkt het systeem ook personeelbespa
rend. 

Het type C systeem is van het Duplex-type, d.w.z. 
het bestaat uit twee gescheiden systemen: één 
voor het overbrengen van commando's en één voor 
het overbrengen van signaleringen. 
Commando-overdracht is onafhankelijk van signa
leringsoverdracht ter~rijl ze beiden tegelijkertijd 
kunnen plaatsvinden. Tevens kunnen meerdere sig
naleringen uit verschillende onderposten gelijk
tijdig worden overgedragen mits ze gelijk begin
nen. 
Bovengenoemde commando- en signaleringscodes 
worden via een twee-aderig lijncircuit tussen 
hoofd- en onderposten overgezonden. 
De commando's worden als gelijkstroomimpulsen 
(± code) op het twee-aderig lijncircuit gezet. 
Voor de signaleringen wordt gebruik gemaakt van 
wisselstroom waarbij iedere onderpost zijn 
eigen van te voren vastgestelde frekwentie of 
frekwenties toegewezen krijgt. 

/ 
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wijze de opbouw van het C.V.L. systeem 
weergegeven met de hoofdpost en één onder
post, die dcor twee lijndraden met elkaar 
zijn verbonden. 
Parallel aan de onderpost kunnen meerdere 
onderposten gedacht worden, alle op dezelfde 
manier opgebouwd. De zend-, ontvang- en lijn
apparatuur van hoofdpost en onderposten is 
op het blo~chema aangegeven. 
Het CVL-systeem is een gecodeerd systeem dat 
volgens het principe van de telegraaf werkt. 
Hierbij moet de over te brengen informatie 
eerst in een voor het telegrafisch transport 
geschikte vorm worden gebracht m.a.w. geco
deerd worden. 
Daarna volgt de uitdrukking van de informa
tie in het medium of wel de mO~Qlatie van 
de informatie in de drager en het uitzenden 
van de seintekens. 
Aan de ontvangzijde moet de informatie uit 
het medium gedemoduleerd worden, waarna de
codering kan volgen. 
Voor de cownando's wordt gebruik gemaakt 
van gelijkstroom als drager terwijl de sig
naleringen vüsselstroom als drager hebben. 

I 
I=ili~ 
I.B.-relais 

bpdracht 
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kanalen 

synchronisatie 
frekwentie 

seintekens 

code cyclus 

I .edere onderpos t heeft één of meer eigen fre
kwenties, kanalen genoemd. In de hoofdpost 
is voor ieder kanaal een eigen ontvanger ge
plaatst. 
Alle kanalen hebben tes~~en de beschikking 
over één gemeenschappelijke hoofdontvang ver
deler voor het ontvangen van de signaleringen. 
Deze hoofdontvangverdeler stuurt de onderont
vangverdeJ.ers. 
Ieä.e:c kanaal heeft een eigen onderon"cvangver
delere Daar eJ:' één hoofdon-tvangverdeler is, 
die gestart Ho::cdt zodra een signaleringsover
dracht begin".; moeten tijdens de signalering 
van een kanaal andere signaleringen wachten 
to~dat de eerste signalering geheel ontvangen 
is. 
Wel kunnen alle kanalen gelijk signaleren mits 
ze gelijktijdig starten~ 
Om te bereiken dat ander'e kanalen wachten met 
signaleren, zodra één k~~aal de ho oldontv~~g
verdeler heeft gestê~t, wordt vanuit de HP 
een synchronisat i e frekwent i e naar alle OP' en 
gezo~den, die omges chakeld "Iordt zodra één . 
van de kanalen uit de OP met een ' signalering 
start. 
Andere kanalen kunnen pas een signalering 
beginnen zodra ze de synchronisatie frekwen
tie weer ·,in een bepaalde frekwentie ontvangoo. 
De commando- en signaleringsseintekens be
staan uit een aantal elementen van gelijke 
tijdsduur, die door een zendverdeler in hoofd
of onderpost in de drager gemoduleerd worden 
en door een ontvangverdeler uit de drager 
gedemoduleerd worden. 
Voor een juiste overdracht van het seinteken 
is het noodzakelijk dat: 
a) de zend- en ontvangverdeler gelijktijdig 

beginnen de lopen 
b) de zend- en ontvangverdeler ieder even .: 

snel lopen. 
Dit wordt verkregen d.m.v. een elektromecha
nische oscillator (gelijke tijdsintervallen) 
in combinatie met een aantal relais, telrelais 
genoemd, die de stappen maken. 
Dit gebeurt zowel in de hoofdpost als in 
alle onderposten. 
De uitzending van een complete cormnando- of 
signaleringscode noemt men een cyclus. 
Een commando-cyclus bestaat uit inschakelpe
riode, onderpostkeuze, groepskeuze, elementen 
voor sturing van wissels en seinen (comman
dO's) en een uitschakelperiode. 



Voor een signaleringcyclus geldt hetzelfde 
alleen is de onderpostkeuze vervallen. 
De OP keuze kan vervallen doordat de HP 
weet welk kanaal d.w.z. ~lelke OP signaleert 
aangezien elk kanaal een eigen frekwentie 
heeft. 

1.2 Algemene ~Terking 

1.2.1 Commando's 

binair stelsel 

Zoals uit de inleiding bekend is bestaan de 
commando-codes ~it gelijkstroom impulsen 
(t cOde). 
Dit is in feite een tweewaardig of duaal
systeem n.l. of een + of een - code. 
Di t komt overeen met het binair get"a1len 
stelsel dat maar twee cijfers kent n.l. een 
o en een 1 en daarom ook wel tweetallig stel
s el word. t genoemd. 
Bij het binair stelsel worden de getalwaarden 
gevormd door het grondtal 2 tot een bepaalde 
macht te verheffen. 

" 123 Zo is b.v. 2 & 2, 2 • 4, 2 • 8, d.w.z. 
het tientallig cijfer 2 wordt in het binair 
stelsel een 1 met een 0 (10) en 4 wordt 100. 
De macht van 2 geeft het aantal nullen aan. 
Dit tweetallig stelsel is evenals het tien
tallig stelsel een positioneel stelsel, d.w.z. 
de positie (plaats) van de 1 geeft aan welke 
macht van twee het is. 
Zo staan achter het binair getal 100 twee 
nullen zodat de 1 aangeeft 22 = 4.(tientallig 
stelsel). 



commando code 

In onderst~~nde tabel is het verband aangege
ven tussen het 10-tallig (decimaal) stelsel 
en het tweetallig (binair) stelsel en de 
commandocode voor de onderpostkeuze. 

Decimaal Binair ± code CVL Code 
Tientallig Tweetalli~ èomma.ndo'e nr. 

OP keuze 

0 000 +++ 1 

1 001 ++- 2 

2 010 +-+ 3 

3 011 +-- 4 

4 100 -++ 5 

5 101 -+- 6 

6 110 --+ 7 

7 111 --- 8 

tabel 

Het getal 2 decimaal wordt binair als 010 ge
schreven enz. 
Voor de CVL commandocode wordt voor de nul 
een + en voor de ~én een - geschreven. 
Zo is dan de ± code ontstaan. 
In de tabel is een systeem aangegeven van één 
hoofdpost met 8 onderposten en wel de eerste 
3 elementen waarmee de onderpostkeuze wordt 
bepaald. 
Elke onderpost heeft dus een eigen code 

-'j-

(code 1, 2 enz.) (vergelijk kengetal telefoon). 
Een CVL commando wordt gestart zodra de be
dieningsman een rijweg instelt, een wissel
sleutel bedient of een sein herroept(zie fig. 2). 
In de coderingsapparatuurcvoor de commando~s 
worden de drukknop- en schakelaar standen-vertaald 
in de uit te zenden commandocode. 
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Door de zgn. cornmandozendverdeler (die syn
chroon moet lopen met ontva~gverdeler in OP 
i.v.m. juiste overdracht commando seinteken) 
wordt het gecodeerde cowaando m.b.v. twee 
relais 81 en S2 (Switch Relay = modulator re
lais, code bepalende relais) in de gelijk
stroom gemoduleerd en als + of .~ code op het 
lijncircuit gezet (zie fig. 3). 
Bij een + code wordt het S1 relais op, en 
het 82 relais afgestuurd, bij een ~ code wordt 
het S1 af, en het S2 opgestuurd. 
D.m.v. kontakten van de relais 81 en S2 wordt 
een spa~ing van ± 150V via een filter op de 
lijn gezet. Indien relais S1 is aangetrokken 
(S 1 t) en S2 is af (S2 iJ) dan staat er een + 
150V op de lijn L1 wat wil zeggen dat de an
dere li jn L2 dan - 150 V is. Is S2 t en S 1 ~ 
dan staat er - 150V op de lijn L1 dus de an
dere lijn L2 is dan + 150V. 

Hoofd:post 

I 
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r--,l 811 I F 
\7 1 L 1 

I 
I I 
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I Filter 

I I VI I 
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Nt28 I 
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~TL28 

Fig. 3. 



ontvangstcommando 
in onderpost 

1.2.2 

algemeen 

F.S.K. apparatuur 

Indien de c O~D2ndoapparatuur in de rusttoe
stand is VlO::. 'éi.t een '-. code uitgezonden d.w.z. 
51" en S2t-+ FP. en Fnt . 
Hierbij is lijn L2 + 150V t.o.v. lijn L1. 

- , ~ -

Het te voren beschreyen geformeerde 
commandoseinteken {+ code) gaat de lijn op 
en in elke onderpost zullen de zgn. F(Field) 
of lijnrelais gaan meeschakelen volgens de 
uitgezonden code. 
Hierbij geldt: + code~S1t, S2' ...... Fp+ 1 Fnt 

.~ code --...S1" , S2""'Fp" Fnt 
In de onderpost waarvoor, via onderpostkewre 
(kenget.al!), het commando bestemd is wordt , 
di t via de ontvangverdeler van die onderpoàt 
gedemoduleerd wa.a.rna de betreffende commando
relais de be.veiligingsapparatuur zullen stu-
ren. 
Roe dit alles precie.s tot stand komt zal la.
ter nog uitvoerig behandeld worden. 
Er kan slechts ~~n cOIDID.alldo tegelijkertiJd 
worden overgebracht en bij gelijktijdige aan
bieding van meer dan '~n commando wordt het 
commando voor de onderpost,met het laagste 
codenwnmer he't eerst uitgezonden. 

~i~n~l~r!n~e:: 

Zoals reeds bekend wordt bij de signaleringen 
gebruik gemaakt van wisselstroom als informa
tiedrager. De apparatuur die hiervoor toege
past is bij het Type C systeem noemt men 
Frequency Shift Keyed carrier(F.S.K.) appa
ratuur. 
Deze apparatuur werkt volgens het Frequentie 
Modulatie principe (FM. denk aan radio-ont
vangers) d.w.z. de informatie wordt gemodu
leerd (aangebracht) door frekwentie verande
ringen (hogere of lagere frekwentie). 
Dit in tegenstelling tot eerdere toegepaste 
en nog in bedrijf zijnde CVL-signalerings
systemen waarvan Amplitude Modulatie (A.M.) 
gebruik wordt gemaakt (geen frekw., wel frekw.). 
Bij het bij NS toegepaste Type C systeem wordt 
b.v. de synchronisatie frekwentie (4.05 kHz) 
60 Hz naar beneden gemoduleerd (omschakelen 
synchronisatie frekwentie naar (Down». 
Het verschil tussen de zgn. Center Frekwentie 
(4C50 Hz) en de lage (Down) frekwentie (3990 
Hz) wordt(Down)shift genoemd. Het Frekwentie 
modulatie systeem is minder gevoelig voor 
het optreden van storingen van buitenaf. 
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De FSK appaTatuur is geschikt voor 80 kana
len die echter niet allemaal gebruikt 
worden. 
Op foto 1 is FSK zend-ontvangapparatuur in 
een hoofdpost te zien. 
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F s = synohronisatie frequentie 

F n = ka.n.aal (OP) frequentie 

L _ Onderpost _ _ _ 

start signa
lering onderpost 

Fig. 4. 

Is de apparatuur in rust d.w.z. er worden 
geen signaleringen overgezonden, dan zijn er 
toch frekwenties op het lijncircuit (zie fig. 
4) aanwezig en wel de volgende: 
a) de synchronisatie frekvlentie f s , gemoduleerd 

in de lage frekwentie (Down. 3990 Hz) / 
(zie ook punt 1.1) die aangeeft dat de Hoofd
post in de rusttoestand is en zorgt tevens 
voor het gelijktijdig kunnen beginnen van 
meerdere signaleringen. 
Deze synchronisatie frekwentie is zeer be
langrijk en daarom is er een reserve-zen
der in de HP aanwezig. 

b) de diverse kanalen in de onderposten zen
den ieder de eigen frekwentie uit. 
Normaal in de "Down" frekwentie. 

In elke onderpost is een ontvanger aanwezig 
voor de synchronisatie frekwentie, terwijl in 
de hoofdpost voor elk kanaal ~én ontvanger 
is aangebracht (zie fig. 4. Ontvanger f n + 
RnR relaiS). 
Een signalering in een OP wordt automatisch 
gestart door het van stand veranderen van 
een wissel, seinbeeld of spoorbezetting etc. 
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Hierd.oor \,0:('6:[; in e10 coclering van de sig
nalering een code geformeerd. 
De zendverdelersignalering in de onderpost 
schalcel t de zender via het kanaal \.Jaartoe 
de signalering behoort om van ' de "Dovm" naar 
de "Center" frekwentie van het VIS relais 
(Mark, Space) b.v. van 9025 Hz naar 9100 Hz 
dus een shift van 75 Hz. Dit is dus een ver
schil met de shif.t van 60 Hz van de synchro
nisatie frekwentie. Is de "Downll frekwentie 
op de lijn aanwezig dan noemt men dit een 
"Mark" t een "Center" frekl'ientie heet "Spaeelt 
(zie I.'IS relais fig. 4). 
De zendverdelersignalering in een OP moet 
synchroon lopen met de gelijk gestarte hoofd
ontvangverdeler v.d. signalering in de Hoofd
post. Dit is nodig i.v.m. een goede over
dracht van de 8eintekens. 
De standen van de funktie relais (b.v. l\J1jWR, 
GR, ER enzu) in de onderposten Horden ver
taald in de uit te zenden signalerlng~code. 
Door de zendverdeler van de sié,'nalering wo:rdt 
m.b.v. het NB relais de frekwentie van het 
desbetreffende kanaal gemoduleerd volgens 
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de uit te zenden code d.w.z. of in de "Center" 
of in de "Down" frekwentie gesohakeld. 
Hierbij geldt: MS~ ----7 f:ç. down (Mark) en 
MSt ~ fn Center (Space). 
Het omschakelen in de onderpost van de "Down" 
(Mark) naar "Center" (Spaoe) 'i"wrdt in de hoofd
post gedetecteerd door de ontvanger van het 
desbetreffende kanaal, die het daarbij behoren
de ontvrulgTelais (RnR, fig. 4) doet afvallen. 
Dit betekent voor de hoofdpost dat er een sig
nalering gestart is in een onderpost. 
Het afvallen van het betreffende ontvangre
lais schalcel t de synchronisatie frekwentie om 
van de "Down" naar de "Center" frekwentie. 
Dit omsch~celen wordt in de onderposten sede
tecteerd door de ontvQngers van de synchro
nisatie frehlentie met het Rs relais (fig. 4). 
In de hoofdpost zijn inmiddels de hoofdont
vangverdeler + onderontvangverdelers gaan 
lopen en wel synchroon (zie ook vorige blz) 
met de zendverdeler van de signalering in de 
betreffende onderpost. 
Dit is noodzakelijk i.v.m. een juiste overdracht 
en decodering (vertalinG'; van de ui tgezon- ~ 
den code. 
De synchronisatie frekwentie is inmiddels 
omgeschalceld en in alle onderposten gedetec
'ceerd en niet signalerende kanalen die nu een 
signalering8start krijgen moeten daarmee 
wachten totdat de synchronisatie frekwentie 
in de "Down" is teruggekeerd ten teken dat 
HP in rl'.st is. 



lamp,jes 
schakelaars 

In de HP . :C"l~t de ontvangen signaleringscode 
in de om: -.:::c0.i1tvangv .... ó:cdtSler gedemoduleerd en 
gedecode6;:'''_ in ci.G 8i.g~·.ai.<.,!'Llgsrelais. 
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Deze sturen op hun beurt ",eer de signalerings
apparatuur (lanrpjes t wis zelstandaarnvi jzers , 
e.d.) op llet bedieningstableau. 

1.3 Het bedieningstableau 
In dB h00fdpos t bevindt zich 118t beditSnings
toesi:iel. Há.:u'Op d.m.v Q lá.mpjes informatie 
over de sta,':tci van wissels en seinen en de 
plaats va.:.". ·Greil-.en (spoorbezetting) wordt 
gegeven op he-G taÎJleau (zie foto 2). 
De bediening van de CVL apparatuur gebeurt 
vanaf het bedieniYlg;;:;tableau volgens de :NX 
·bedieningswijze. 
Het NX tableau en a,lle daarop voorkomend.e 
signaleringslanipjes e.n bedieningsorganen be
treffende de NX -beveiliging zi jn behandeld 
in de kur8US "NX met J -·relais 11 ui tg. sep-· 
tember 1973. 
Deze gelden ook voor hG"t CVL--sys-beem. 

In deze kursus wordt daarom alleen ingegaan 
op informatie en bediening van de voor de 
CVL van belang zijnde apparatuur. 
Voor de verklaring van alle onderdelen op het 
tableau wordt naar de bovengenoemde NX kursus 
verwezen. 
De volgende signaleringslarnpjes en bedien.ings
schakelaars hebben betrekking op de CVL 
(zie foto 3) 
a) lampje " zenden"(wit) 

Dit lampje brandt als 8en oOfilmandocyclus 
uitgezonden wordt 

b) lampje "ontvangen" (wit) 
Di t lampje brandt als een signalerings
oyclus wordt ontvangen 

0) schakelaar "herstel cOii1mando/sigüale~L'ingll 
1. Bediening van de schakelaar in de stand 

"herstel com!!lando", moo-G geoeuren na
dat de spe,nning in de Hoofdpost weg
gevallen en weer teruggekomen is om 
à.e commandoapparatuur in de rusttoestand 
te brengen 

2. Bediening van de sCJ;akel:3.ar in de stand 
"herstel signalering" meet gebeuren om 
de ontvangapparatuur voor de signalering 
in de rustto8s-i' ,J,n0. te brengen wanneer 
dit tencevolge van een storing niet zou 
plaatsvinden 

d) schakelaar "omschakelen d.raaggolfappa
ratuur". 
Deze schak.el.s.ar è.iI:~!1-\; 011) de reserve synchro
nisatie frehJ8nti0zender- in te Dcha,l.:;:elen 
wanneer de normale zender gestoord is 



algemeen 

e) SCilél.;ccL,L-;' IIcontrole [;ignalering". 
Deze SC ' ic,,:;, ~:L".'),r is per OP aanvJCzig en 
kan beG.ü:.üd. l'JO:Cd81l iÏl,iien de bedienings
man ber:le:ckt dat er met ~én of andere 
signalering iets mis is. 
Door het bed.ienen van deze schakelaar 
wordt de OP gedwongen alle signaleringen 
over te zenden (seinen, wissels, spoor
bezetting, e.d.) 

f) lampje "ontvangen" (wit) boven sporenplan 
bij ona.erpost op tabLau, 
:Di t lalÏip~e brandt t:Ljd.el"lS de ontvangst 
van een :~ignaleringsoyclu.s VE-l'l l)(j-Greffende 
onderpost. 

g) schákelaill' :therroepen" 
Met deze schakelaar kurill8n comrGando ~s 
die nog niet uiteezonden zijn he~roepen 
worden. 
In de praktijk wordt hier weinig gebruik 
van gemaakt omdat het ui"cz.enden van een 
cyclus minder dan 2 Gec. du.m·-'tjç 

Alle bedieningso:rganen (schakelaars ~ d:,~û.kknop
pen) hebben bij bedienlng een automatische 
commandostart tot gevolg. 

Systeem bereik 

De capaciteit van een CVL systeem hangt a.f 
van de te gebruiken code en van de toege
paste apparatuur. 
Bij dit CVL-systeem (Type C coding systeem) 
wordt een 19 eenhedencode toegepast; 
een seinteken dat een commando of signa
lering overb~~engt, bevat altijd 19 elemen
ten. 
Het 1ge element _JOrd t normaal voor het ui t
schakelen gebruikt overgaand in (ie rust
toestand (ej genlijk 20e elemen-i; j. 
Soms wordt het 1ge element voor een zgn. 
"gekoppeld seinteken" gebru.ikt d.w.z. een 2e 
serie van 19 elementen voor dezelfde onder
post (zie later). 
Daar het 1ge element een vaste fu.nktie 
heeft, blijven er dus 18 elementen over om 
informatie over te brengen (zie ook Sbl.lA). 

1.4 .1 Commando's 

onderpos -I;keuze 
Voor een commando Horà.t het eerste ged.eelte 
van de code gebruikt voor de codering van 
de onderposten (onderpostkeuze kengetal). 



groepskeuze 

groepsindeling 

Het aantal ~~(:·.;·ll entl~n da.t hiervoor nodig is I 
bangt af V2.n h0.t aantalonderposten. Voor 8 
onderposten (2) = 8) zijn 3 elementen nodig 
om deze te kenmerken (zie ook punt 1.2.1 
tabel binair stelsel). 
Er blijven dan nog 15 elementen over om com
mando's over te brengen. 
In het algemeen is dit te weinig voor een 
station (onderpost) met ~én of meer zijsporen 
en daartoe worden de commando's voor é~n 
onderpost in een aantal gro8:pen :L,').gedeeld. 
Zo kunnen b.v. met 2 elementen (22 == 4) 
maximaal 4 groepen gevormd worden. 
Bij een syste&m met 8 onderposten zijn dan 
totaal 3 el.(OP keuze) + 2 el.(groepskeuze) 
c 5 el. verbruikt zodat dan per seinteken 13 
commando's kunnen worden overgebracht. 
Naar een onderpost mei; 4 groepen kuw18n dus 
4 x 13 = 52 commando's ,,,orden overgebracht. 
De commando's zijn zodaniG in groe}en inge
deeld dat voor de vaststelling van een rij
weg slechts $én commando seinteken hoeft te 
wor'den uitgezonden. De commando's voor seinen, 
die tegelijk veilig kunnen staan, vJOrden 
~ in dezelfde groep gepla.'l.tst, omdat d.ie 
seinen onafhankelijk van elkaar bediend 
moeten kunnen worden. 
Een installatie voor 8 onderposten met elk 
vier groepen van 13 commando's heeft een 
capaciteit van 8 x 4 x 13 = 416 commando IS. 

Het is dus theoretisch mogelijk om het sy
steem ongelimiteerd uit te breiden indien 
het niet aan andere beperkingen (bereik van 
de FSK apparatuur e.d.) gebonden was. 

~i~~a~e~i~g~n (zie ook 8bl. l3A). 

Daar de signaleringen van een onderpost ieder 
van een eigen kanaal gebruik maken en een 
eigen ontvanger in de hoofdpost hebben, is 
het niet nodig het signaleringsseinteken van 
een aparte ondel'postcodering te voorzien. 
Het 1e element wordt voor de start gebruikt 
en de 1ge stap is weer voor het uitschakelen 
(stop) overgaand in de 20e stap voor de rust
periode. 
Hierdoor zijn er 17 elementen over die in 
de regel niet voldoende zijn om alle signa
leringen van een onderpost over te brengen. 

-Iu-



groepskeuze 

aantal groepen 
per kanaal 

aantal kanalen 

Evenals bi~, '::'8 COflJ;iié.U1do f S .vorden de sig
naleringen v:;,r;. een oncierpost daarom in groe
pen onderveTl.weld en ~vor,it per seinteken 
een groep signaleringen overgebracht. 
Voor b.v. max& 8 groepen zijn 3 elementen no
dig waarbij dan per groep 14 signaleringen 
kunnen worden overgebracht. 
De capaciteit kan dus vergroot worden door 
uitbreiding van het aantal groepen. 
In verband met de unitopbouw worden niet meer 
dEn 6 grv~pen per kanaal toegepast. 
Bovendien i~ het uit een oogpunt van. snel
heid van de over te brengen signalering 
(overdrachttijd) gewenst het aantal groepen 
per kanaal te beperken. 
Indien b.v. via alle groepen van één kanaal 
signaleringen naar de }W moeten worden over
gezonden dan moet de signalering in groep 6 
wachten totdat groep 1 tlm 5 aan de beurt is 
geweest. 
Een cyclus duurt ± 2 sec. zodat dan groep 6 
pas na + 10 sec. aan de beurt is. 
Meer dan 6 groepen maakt het systeem dan ook 
zeer traag. 
Het aantal kanalen dat op de hoofdpost kan 
worden aangesloten hangt af van het aantal 
beschikbare onderontvangverdelers. 
Bij een systeem van b.v. 8 onderposten met 
elk 6 groepen van ieder 14 signaleringen be
draagt de capaciteit van de hele CVL-instal
latie 8 x 6 x 14 = 672 signaleringen. 
Met de hiervoor aangegeven manier van code
ren voor commando's en signaleringen kan het 
systeem aan elke situatie aangepast worden. , 

, , 



codetabel 

OP keuze
elementen 

corrunando
elementen 

2.1 Algemeen 

In de volgende besohouwing zal gedetailleerd 
worden ingegaan op de overdracht van een com
mando seinteken. Hierbij zal niet een bepaald 
voorbeé-ld ï'>/orden besproken? maar' algemeen, 2.arl 

tie lland. van li1odelschema: s wordo:'l ingegaan op 
het overdrachtp:cincipe (CVL-apparatuUl~). 
Alvorens met een commando/signaleringoverdracht 
systeem gewerkt kan worden, wordt eerst aan de 
hand van de sporensituatie van een bepaalde 
onder'post een zgn. corrunando/signaleringscode 
tabel opgesteld. 
Deze tabel wordt Overzicht Codes genoemd of te 
wel oe blad. 
Aan de ho.nd hiervan worden èLan voor die be
paalde onderpost de corrunando/signalering~codes 
in de apRaratuur vas tgelegd. 
Op Sbl.l is een willekeurige com~andocodetabel 
\ieergegeven als voorbeeld. 
Deze codetabel is er ~én uit een systeem met 
8 onderposten. 
In de vertikale kolommen zijn de elementen 
(1 t/m 20) aangegeven. 
De elementen 1, 2 en 3 zijn bestemd voor de on
derpostkellze die hier met 3 x een + gecodeerd 
zijn. De elementen 4, 5 en 6 wordE:n hier ge
bruikt voor de groepskeuze waarmee dus maximaal 
8 groepen gevormd kurulen word.~n (zie ook punt 
1.4.1) • 
De rest van de elementen, hier 7 t/m 18, worden 
voor de wissel en seinconwando's gebruikt. 
Onder de tabel zijn van de diverse afkortingen 
verklaringen gegeven en oolç: de cod.e waacmee ze 
in het algemeen gecodeerd \vorden (b.v. wsl 
N = + en R = ~ enz). 
De groepen worden zo samengesteld dat in é~n 
groep seinen voorkomen die niet gelijktijdig 
uit de stand stop kunnen vJOrden gebracht. 
De groepen 1 t/m 4 in dit voorbeeld zijn zo 
samenGesteld. 
De laatste groep, hier g.coep 5, wordt meestal 
gebruikt voor allerlei zaken zoals b.v. cowran
do 's voor seinverlichtinG" wiElseIs vrijmaken, 
vrijgave rangeren~ controle signalering, wis
seL verwarming enz. 



2. 2 

starten bij TlJ
wegins t elling 

CHR/LCR relais 

Tussen de \'!iS80:"- cr: ssinco::;t-,anó.o-elementen zijn 
in het algemeer~ een paal' J-:'8s8:é've··elementen 
aangehouden è~ie zü ti jo. met oen "-. geoodeerd wor
den. 
In de laatste groep komen ook reserve elementen 
voor. 
De laatsta elementen, 19 en 20, zijn. resp. voor 
het uitschakelen en het overgaan in de rusttoe
stiar..cl. (elc=;:r.ant 19 is al tlJL: een -7- ST.. element_ 
20 --cia 1. .... üoo-,;t0èS-Ci3.:nd- is sl-G':;'jd 8Gü "'-" ) 

Zo wordt voor ieCie:;::'e onde:r1)(J",,'i:; aan Q8 ~l&ld. van 
het O:BB b1aci en OT blad. oon eigen oe blad Ol'lt

worpen. 

Ooc:unando hoofdpost (uihenden seinteken) 

Zoals uit de inleiding bekend is wordt de CVL 
apparatuur automatisch gestart door een be
dieningshandeling op het tableau in de hoofd
post. 
Hiertoe zijn twee extra elementen (start 1 
en 2) aan het begin van een oommandocyclus 
gemaakt die de hoofdpost van de rusttoestand 
in de werktoestand brengt en de pnderposten 
kenbaar maakt dat er een cOilln13..ndo ui "Ggezonden 
gaat worden. 
Deze zgn. inscha..1Ç.elperiode wordt ~ op het 
OC-blad aangegeven. 
Door een rij\<leginstelling wil men een sein 
bedienen en via de bijbehorende circuits (voor
bereiding, voltooiing) zal tenslotte een eind
relais AXR aantrekken (zie NX-kursus J-relais). 
Elk sein behoort tot een bepaalde groep en 
iedere groep heeft een eigen relais CHR 
(Change Relay, detectie relais genaamd) met 
daarbij een LOR (Location call i'elay, onder
postkeuzerelais). 
Met behulp van deze relais wordt in feite de 
onderpost plus de groep al bepaald~ dus zijn code 
vastgelegd. 
De werking van het bovenstaan.de zal aan de 
hand van de Sbl'n lB.;.. IC en. 2 worden verklaa.:t."d. 
Na het aantrekken van een il..XR zal de 1-1 CBR 
(1-1 betekent OP met code nr.lo en groep nr"l.) 
via de volgende stroomloop (S'olo 1:8) o}Jkomen: 
CAN-:B28 - opkomepoeI 1-1 Cllli. - klem CIt1-PU -
diode - afgevallen gemae.J.d kontakt HCSB. ~ afge
vallen gemaakt kontakt L~CEt - het niet getekende 
vol tooiingoil:oui t - gesw.kt f:co::yCkonta.k-b andere 
.AXR - NL28. 
De 1-1 CHll VO:!'llit een Lü"l.LdCH'C";ui'(; via BL28 - af
gevallen gemaakt 1-1 I,C~'[ - ('),;_ge:, f:ccmtkontakt 
klem D22 - houdspoel l--::' CHH - Cii\-N28" 



LOS relais 

RCSR relais 

De spannü.gsbron CAN-B28 en CAN-N28 wordt 
gebruikt bij herroepen (zie punt 1.3 g) waar
bij alle bekrachtigde CE l'elais afvallen bij 
bediening van de schakelaar "herroepen". 
Di t heeft niets te mal(8n met het herroepen 
van een sein maar dient al18811 om de CRIS af 
te brengen. 
Door het OpkOiYlei'l. van de CBR vwrdt het o:pkom 
oirouit gesloten voor de LOR (zie Sbl.2). 
De stroomloop is als volgt: BL28 - kontakt 
herst. OOffiffi. sohakelaar - frontkontakt OT~ 
backkontc:,lden tel relais ei t/m 010 -
verbreekkontakt LOS - LC-PU klem - gemaakt 
frontkontak~ 1-1 OER - spoel 1-1 LOR -
CAN·-J' . .J28. 
In di t op~wii!Circui -'c wordt gekoniraleerd dat de 
HP in de rusttoestand is. 
Zou op dit moment een ander commando seinteken 
worden uitgezonden dan kan het LOR relais niet 
aantrekken daar één van de telrelaiskontakten 
is verbroken. 
Het CH relais blijft via zijn houdketen be
kraohtigd. 
Op deze manier wordt elke start van een com
mandoseinteken be\·laard totdat het uitgezonden 
kan worden. 
In geval van op uitzending wachtende comman·· 
do' s (CHRt) kunnen de bijbehorende LCH nis';' 
opkomen, totdat het hun beurt is om Gen com
mando naar de bijbehorende onderpost uit te 
zenden. Elk LO relais bevat een maak...l(ontakt 
van het bijbehorende OH relais, en verbreek
kontakten van alle lagergenummerde CH relais, 
in zijn opkomketen. De o};komketen voor een ho
gergenummerde LG wordt dus direkt v3rbroken 
als een lacergenummerde CH aantrekt. 
De lagergenummerde LC relais kunnen niet meer 
opkomen daar direkt na het opkomen VB..n een LG 
relais het LCS relais (Location Call Stick .. 
houdrelais onderpostkeuze) opkomt en via een 
baokkontakt de LC opkoilîketens ver·breekt. 
De opkomketen voor de LeS en tevens houdcircuit 
LCR is op Sbl. 2 te zien. De stroomloop is als 
volgt: BL28 - liherst.aomm. sanale. - CT-A konta.1{t 
backkontakt 01 tji;\ 010 - diode D1 -
parallel geschakelde spoelen LeS - klem LC-STK -
gemaakt frontkontakt 1-1 LeR - houclspoel LCR -
CAN-N28 v Het ketentje onder de spoelen van de LeS 
met eigen backkontakt en weersiarill is gemaakt om 
een goede spa.:nniI'..gsverdeling te verkr:'ijgen tijdens 
het aDntrekken va:..'l de WS (2 par.geschakelde spoelen) 
en houd spoel LCR. Een eenroa~u opgekomen LOR blijft op 
gedurende een cyclus el1. schaJ.<:el t "Via een backkontakt 
zijn bi~behorende CBR 'Vieer af (zie houdcircuit CHR 
Sbl. lB) om zodoende weer een volgend. oommando vas'c 
te leggen. 
Een frontkontakt van het LCR relais sluit in het op
komcircuit van het RCSR relais (Remote Control Stick 
Relay = afstandbedierdngs:.:'elais voor het uitgaan van 
eE:n seincommando ). 2lk sein in dit en systeem heeft 
een eigen RCSR en dit relais kan p~s opkomen als de 
g:.:-oep (Lelt) waaxin di'c sein guplaatst is aan de beurt 
is e~ als de relais vu0~ 88rt bepaald& xijweg in de Ie 
vol tooiing (NR, RR, \\/Zf(R.) in à.~ juiste stand zijn ge_ 



herroepen 

start l(+)code 

CY en T relais 
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}Je) OlJ~~_0ï'lkc:ten 1.",';:1 de RCSR (Kel<.ze1mop systeem) is 
als volgt op Sb~ 1B : Ill:28 - kontakt "Herstel com
mando" - bacl<kc:...-cakcc; Ci (Herktoesta.."ld relais) - ge
maakt 1-1 LOR frG-,'lt1-.:,)'lt ~:J-~-:.; "" RCS--})U klem - diode -
opkomspoel ROSR - afgevallen F~XR (controle . tegenrich
ting) - vol tooiingcircui t - f:.cont~<:ont8,kt andere AXR -
NL28. 
De RCSR vormt een houdketen via dü houclspoel en 
eigenkontakt via voltooiingcircuit naar aangetrok
ken AXR. 
De RCSR wordt door de trein "afgereden" d.m.v. de 
DSTKR./DSTKPR kontakt en in het bf;girJmo:pcircui t (G-LPR) 
,,,..aamo0J.:' da." in 11et Vbc de AXH a.fval-~ ,> 

Herroepen van eell 8a:L.'1 gebeurt h.ier~ ZO,Ü2 al be
kend uit l\iX, door drukken van de keuzeknop "BERR" 
en van de betreffende seinknop. 
De ll-NI,28 komt dan direkt aan de CH-PU klelll(D2) 
waardoor de betreffende CHR wordt bekrach-
tigd 811 er daarna weer een nieuw (hersteld.) com
mando kan uitgaan. 
Op Sbl 1 C is de RCSR schakeling in een Begin -
Eindknop systeem (bedienUlg) weerl!ûL2,'8yen .. 
Het opkomen is gelijk aan dit van 8bl lIl. 
De houdketen wordt gevormd via parallel gescha
kelde kontakten van DSTKR/DSTKPR en event. LuTR~ 
voor de rest is het gelijk. 
Het herroepen is hier anders, Het uittrekken van 
de beginknop doet GLPR of ()GIJ>E afv"allen. 
De RCSR blijft nog even "hangen" waa.:t'door dtöl l)e
treffende CHR opkomt via opkomspoel, nog gemaakt 
frontkontakt RCSR en afgevallen gemaakte GLPR
CGLPR kontakt en naar NL28. 
De parallel geschakelde DST.KR/nS1~p.R kontakten die
nen om de RCSR snel te laten afvallen bij het uaf_ 
rijden" van het sein door de tr8in. 
In dit geval moet de RCSR eerder af zijn dan de GLPR 
resp. CGLPR. 
Anders zou er een onnodige start kunnen ontstaan 
(1-1 CHRt via GLPR-.t, CGLPR{t RCSR1- ) ~ 
Het opkomen van het LCS relais 8111 i t via een front
kontakt het cireui t voor het S1 :L'elais (eigenlijk 
modulator relais) en wel als yo18-t : BL28 - kontakt 
schakelaar "Herstel OOIlllIl8Jldo" - CT-A kontakt - b8,ck~ 
kontakt telrelais Cl t/m CIO - dio~e Dl - backkontakt 
CY - diode D3 - ge810ten frontkoiltcl<t LCS - spoel Sl 
- NL28. (zie niet onderbroken pijl met start leSbl 2) 
Het aantrekken van het SI relais cm afvallen 82 heert 
een aantal gelijktijdige geoeu.1.'teniz8E:n tot g'dvolg. 
Er komt een( +) spanning op het lij1l0::'l'(;,;j:c (Ll)te staan 
(Sbl 2 en zie ook fig" 2 in yUi.1t 102,,1..) 0 

Di t is het eerste gedeelte va.:n dG inscha.l-celpeJ::':lode 
waaxdoor in alle onderposten het F-re:Lais (lijn re
lais) zal omschakelen ten -Leken dat e:c vûor èBn on
derpost een corrnnando op kOillst is (D~erover later meer). 
Tevens sluiten frontkonta:.kten V2Y" S:--:C61a:'z in de cir
cuits van het T relais (~~'ansfe~ ~21ay) en het cy (Oy
cle relay ::: "lerktoestancls :celais) ::::",1[.(,i8 die op S'cl 3 
zijn getekend. 
Het eerst t:rekt het T r81w...3 8.6;"L Y~S ~:jJ,2:::l - CY -back
kO:.:lta.k:t - SI frontkor~-i;s.lc(; - 2;p0010:t. l' :celai8 -- NL28 .. 



start 2·~ code 

Di t ~l-relais is aangebracht om alle onder
pasten geleg'enh?id te geven zich gereed te 
maken, dus om de eerste uitgezonden(+)te 
verwerken. 
Een frontkontakt van het T-relais sluit nu 
de ketell voor het CY relais dat als volgt 
aantrekt: E128 - kontakt 1IEerstel commando" 
sGhakelaa:r- - fro:o.tkontakt SI - frûntkGl1t.akt 
T - verbreekkontakt telrelais CIO - spoel CY 
- N128" 
De tweede spoel is via eeD backkontakt van 
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het CPP relais kortgesloten zodat de CY ver
traagd aantrekt en wel om de eerste uitgezonden 
(+) (le start) voldoende lang te maken. 
Tijdens de le start moeten in de onderposten 
een aantal relais aantrekken t 
Het CY en T-relais samen, schakelen in de 
hoofdpost, de Zend Verdeler Commando eenheid 
(ZVC-unit, foto 4) in voor een comn~docyclus. 
Dit wordt aangegeven op het tableau d.m.v. 
het gaan branden van het lampje nZenden il (CCE). 
via een frontkontakt van het T relais (zie 
Sbl 3). 
Het opkomen van het CY heeft een aantal Z[-Lken 
tot gevolg: er vlord teen houdketen voor de CY 
zelf en voor het T relais gevormd (zie Sbl 3 
de resp. houdcircuits). 
Het T relais is vertraagd afvallend om het 
omschakelen van het hele CY kontakt te over
bruggen. 
De CT wordt ontgrendeld.eSbl 3) 
De opkomketen voa:c de RC8R relais wordt ver
broken (zie Sbl lE en lC,backkontakt CY). 
Een houdketen wordt gevormd voor de LeS en 
LCR via het frontgedeelte van het hele kon
takt van de CY (zie Sbl 2) - parallel gescha
kelde spoelen LCS - LC-STK klem - eigen kon
takt LCR - houdspoel LCR - CAN-N28. 
Het omschakelen van het hele kontakt CY doet 
SI afvallen, terwijl via een ander frontkon
takt van het CY het 82 relais ka~l aantrekken 
door: 13L28 - kontakt "Herstel Commando" sehak. 
- CT-A - backkontakten C 1 t/m C la - frontkon
takt LCS - CY frontkontakt - spoel 82 - NL28. 
Op het schema is deze stroomloop aangegeven 
d.m.v. een onderbroken pijl met start 2 daar
bij geschreven.(Sbl 2)8 
Er komt nu een(~)op de lijncircuit (Ll) waar
door in de onderposten de F relais weer zullen 
schakelen. 
Deze startpuls is het einde van de inschakel
periode. 



telscha.lccÜing 

stap 1 

stap 2 

stap 3 

stap 4-

stap 5 

In d.e rus tiG€; -Land l!3 LtÜ \/1' nl. ver[;-rcndeld 
(llekrc.chtizà.) • 
Tijdens eon cyclus blijven ll.e CY, T, LCll en 
LCS relO-is op via de hiervoor beschreven houd
ketens • 
Door het ontgren(:Lelen van de CT uorel t de zend
verdeler voor de commando's (ZVC unit) gestart 
die de stappen verzorgt nodig voor de comman
dooverdracht. (zie punt 1.1 seintekens). 
Deze stapf-8:'l kOm8!l tot stand Eh bov. de kontrJ<.:
ten A 8n j) vc~n de Code 'l\.i'2.nsmi tter (CT) I tien 
tel relais Cî t/m C10 (foto 4) Ha,arva!1 al kon
takten zijn vOoTt;"komen in de circl1its voor 
de inschcJcelperiode en een CF en CPP relais. 
De eigel1lijJ~e sta.i--' pen 1 t/ro 19 beginnen nu en 
zullen aan de hand van de "bladen 4 en 5 h'orden 
verklaard. 
Hoe via deze sta;pen, die 1C t/m 19C heten, 
de rooduldorrclais S -I en 32 worden gestuurd 
zal later blijken. 
De telrelaisschal~eling is weergeceven op S1>l. 
4, is als unit opgebouwd en is Telschákeling 
Zend Verdeler (TZV unit, foto 4) genoemd. 
Door het ontgrend.elen vun de CT schakolt deze 
zijn 13-kontakt in en komt de BL28 via aff:eval·· 
len kont2;\.tsn van CP I c8, 06 j C4 en C2 en CFP 
op de opkomcpoel van het telrelais C1. 
Dit vJQrdt stap 1 Genoemd. 
De.CT schakelt nu néèar zijn A-kontakt (stap 
2) 1rJaardoor via nu gesloten frontkontakt 01 
en afcevallen back ... l{:ontakt C2 de CP + Cpp 
(cod.e herhalers) aantreLken. (epp op Sbl.3). 
Ondertussen blijft de ho-udepoel van de C1 1e
kr2.chti[u. vi:), parallel gescl-;.akelde kontakten 
CY en CP? en eigen kontakt. 
~Ju komt de derde :::::tap, het C~l'-1l :wntakt wordt 
\oTeer gemaakt I CF blijft Ol") via. 8~Joel H en 
het reLl_is C2 zal 3.arltre:±en via frontkontal<:t: 
CP (van het hele CP kontakt) en de afcevEèllen 
kontélkten CS, C7, SS, C3 en geC!lan.kt front
}~ontakt C 1 opkomspoel 02. 
CT sck,L;)l t 1Jeer naar A,contöJ:t (stap 4) \'1aar
door CP afvnlt (~poel 0 en H niet meer be
krachtigd) • 
C2 blijft bekrachti§;d vié" CY er; Gil' en afge
vc:.llen kont~:~~ten C1C, C8, CG I C4 er. ei,:j.;en gc
SlOtG11 fro"[;tkontéJ.ll~t C!2, dus C1 e~'l C2 neg 
bel~r2-ct~i~;ö .• ])e 5c ::; ta.1-l Cri'-E gOl!,::'-éJ";~t Cf 2.f en 
vi=~ af,';evaEer:. C}:;U1",-é~dB :~cr.takten 03, 06, 
Cl; en gemaakt ='ro~1t~~ontakt C2 kO!üt Cj op. 
Hierdoor lwrdt tevens C1 houdcircni.t ver"hroken. 
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Rest va.n de 
stapTlen 

RelaÜ' vol 
gordediagram 

,'raai er-----
scha~(eling 

werking S1 en 
S2 relais 

Voor de 2,!'Fl~:::.'" -:.. tclr81~;.,i[:; is cie i,fer~,:ing idel'l
tiGlc áOll ~lic.; ;.~ t ê.cvoor is ':':'C-d-2eCt-" .. ;even. 
De telrelais C1 t/m 010 zullen in voleorde 
aantrekken in de oneven otal'pen (C 1 in 1 e 
stap, G2 in 3e stap, enz.) ter"Jijl het CP 
in cle even stappen zal aantre'·:l<:en en afvallen 
en vjel in de eerst e even stap (2e) a:1ntrekken 
en volge~de even stap afvallen (4e) enz. 
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Vanaf de 5e stap (d. i. vanaf aant:ce;d;:en C3) zul
len de (,let 2 laber~emlmm8rcl.e telrelais weer 
afvallen in '_-_8 volzenC:~e oneven S 'Gappen (LUS in 
Se stap :,,=,ntrc<:<:sn C3 en afvallen C1 i stap 7 
aantre.i.2<:en C4 en afvallen 02 enz" 
De ülschakelperiode en à_e 1tJerkinc van de tel
Gcl1akeling plus het v.i tschakelen en weer in de 
l'usttoestand komen van à_e hoofdpost is aange
Geven in llc;~ relu.isvolgordediagrarJ op Sbl. 6. 
Hierop is duidelijk de Herking van de tot nu 
toe besprokGYl en nog te bespreken I'elELis aan-' 
gegeven en kan de hele gang van zaken nog eens 
nagelopen worden. 
Door midllel van de telschakeling vmr(;'en de tel
reü:üs :2,'8stuurd en via kontwden hiervan 'tIorden 
de eigenlijke stafpen 1C t/m 19C aan Ge llL28 
spanning gebr2.cht. Op 8b1. 5 is deze zgn. 
"wa:1ier" schakeling a21lceceven. 
Kort ean:enc;evat is de Telschakeliné";' Zend Ver
deler ('rzv unit) een apparaat dat in è.8 rust
t08Gtand, tijdens de inschi),l~el::")eriodc en in 
elk va.n a_e 19 sto,r.;pen een BL28 spanning af
geeft op het juiste moment. 
~~et behulp van het relais -volgorde-di8.t,"TaJll is dan 
Nel op eenvouc3.ige \:ijze Ea te ga.L1n "l-1811':e relais 
konta.1cten gesloten of verbroken zijn en 1:!elke weg 
gevolgd moet worden om de elementen lC t/ru 19C 
te verkrijgen. 
De in de Telschakeling Zend-Verdr-)ler eenheid 
gevormde Gta~pen komon r:ca elkaar ,,,an de BL28 
spanning. 
Hoe "lorden nu de modulator relais S1 en S2 
(fot 0 ft) gestuurd d. 'JJ. z. hoe komen nu de Ge li jk
stroomimpulsen op het lijncircuit. Op Sbl. 6A 

is dit aant;'eLoven. 
'de ,'ieten nu dL1t [,'edurende een cyclus de LCR en 
LCS relais oi ~lijven en hoe reede door het 
ins te 11 en va n b.v. ec:: ri j l;;eg d.e betre:èÏende 
LCR is opge::omen d.\.;.z. de onderpo~;t pl~~s groep 
zijn al oepi.1,;i,::':., é."llce.r, mC8t ete 3.aa::::,vocr bel)a.::tl
de code noc' uiteczonder., ·,.;orden. 
T.tJe nemen te:c verü_uicieli jking de cO!.'1ccmdo-cod.8 
tabel Sbl IA nog eens ter hand. 
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Hierin is de onderpostkeuze bepaald door 
drie + pulsen in de elementen 1, 2 en 3 
en stel dat de gekozen rijweg in gToep 1 
thuishoort Waarvoor de kode 3x een ~ is 
in de elementen 4, 5 en 6. 
Ui t de rrzv unit komt nu op stap 1C een 
BL28 via frontkontakt 1-1 LCR (OP met kode 
l]':~. 1 ~ Î c g-l'oep) op de PC-bus. 
DJ..t geld.t ook voor de elementen 2 en 3~ 
In dit voorbeeld moet in het 4e~ 5e en 6e 
element een min worden uitgezonden en via 
1-1 LOR frontkontakten komt er een BL28 
op de NC-bus. 
Alle punten die op de PC-bus moeten worden 
aangesloten (zie oe-blad) zijn in een ring
leiding opgenomen en vormen de zgn. PO
ring. 
Dezelfde redenering wordt gevolgd voor alle 
punten van de Ne-bus. 
Er is dan ook een zgn. NC-ringleiding. 
Aan de PC-ringleiding is nu via LeS kontak:
ten het S'l relais verbonden terwijl aan 
de NO-ringleiding het S2 relais komt. 
De kontakt en van de WR en LOS zorgen voor 
de verbinding van de zendverdeler met de 
modulator relais S1 en S2 (zie ook Sbl 2). 
Komt via de verdeler (Sb1 6A) de PC of NO 
ringleiding onder spanning (BL28) dan trekt 
S1 of S2 aan die via eigen kontakten een 
gelijkspanning van + 150V op het lijncir
cuit zetten (zie fig. 3 en Sbl 2 en 6A). 
Hierbij geldt: 
(+) kode BIJ28 ~PC--..sH 32._L1 + 150V 

t.o.v. L2 
(.~) kode BL28 ~NC -+ S1. S2t~L1 - 150V 

t.o.v. L2 
In de elementen 7, 8t9 en 10 worden wissels 
gestuurd (zie Sbl 6A) en via kontakten van 
de 1-1 LCR en de betreffende WZKR relais 
kan het 1l1issel normaal gestuurd worden 
(~~ZKR f ~PC-ring BL28) ofomgelegd(WZKR.~ 
NC -ring BL28). 
Voor reserve-elementen wordt altijd een ~ 
uitgezonden dus hier de stappen 11C, 12C 
en 130 aan de NC-bus. 
Voor een seinsturing geldt in principe het
zelfde, alleen gebeurt dit via de kontak
ten van RCSR en CGLPR en zijn hiervoor meer
dere elementen nodig (zie OC-blad en ge
deelte hiervan op Sbl 6A). 
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Per sroelj S 0l:'J.JQlge sei"en wordt eerst de 
keuze gema.ald Geel (RCSR l' CGLPR -lt ) of 
Geel Fl CRCSR1' CGLPRt ) en in de volgen
de elementen wordt bepaa.ld welk sein uit de 
stand "stop" moet worden gebracht. 
Voor dit laatste zijn t\~ee elementen no
dig n.l. of een rijweg naar links of een 
rijweg naar rechts. 
Moet '.:J., v" sein 2 (voorb ~ Sbl 6A) voor een 
ri jrict,i, ilii:; naar rechts '.l1 t de stand stop 
gestulIT(i wOl'à.en met het seinbeeld. geel of 
groen dan is de 2RCSR ~ en de 2CGLPR • 
zodat in de elementen 15 en 16 een + uit
gezonden wordt (geel (+) an Rijden (+)). 
Door nu de diverse stappen via LCR en 
'llissel- of seinrelaiskontakten aan de PC
bus of NC-bus te verbinden kan men van 
elke onderpost met bijbehorende groepen 
koderingen overeenkomstig de kodeiabellen 
vastleggen. 
Zo kan voor elke si.tuatie de CVI,-appara-
tuur van te voren "I'lorden voorbereid. 
Na het op bovenstaande wijze uitzenden 
van een kommandocyclus moet de apparatuur 
weer in de rusttoestand gebracht worden om 
een volgend kommando seinieken, naar 
eventueel een andere onderp0st, te kunnen 
uitzenden. 
In element 198 wordt hiertoe altijd een + 
uitgezonden. en daarom heeft stap 19C een 
aparte verbinding met het S1 relais en wordt 
er een + op het li jncircui t gezet. 
In de 1ge stap is het CT-B kontakt gemaakt 
en telrelais C10 trekt aan (e8 valt af, 
zie relais volgorde diagram). 
Hierdoor wordt de CT bekrachtigd en het CY 
circuit verbroken waardoor deze afvalt~ 
(Zie Sbl 3). 
Door het verbreken van het CY frontkontakt 
in het houdcircuit van de LCR en LeS zullen 
deze relais afvallen. 
Tevens wordt dool' de aparte verbinding in 
deze 1ge stap (Sbl 2) het S1 relais be
krachtigd via: BL28 - "Herst.Korrunando Schak. 
- CT-B - frontkontakt CP en C9 - spoel SI 
relais - NL28. 
Het S2 relais zal afvallen. 
Er wordt dus een + uitgezonden. 
Hoe de onderpost op deze uitschakelperiode 
reageert wordt later in deze besch~ijving 
aangegeven. 
Door het bekrachtigen van de CT in deze 1ge 
stap schakelt deze nog door naar zinn ver
grendelsituatie (eigenlijk 20e stap) en 
maakt dus zijn A-kontakt. 
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het C'l'LiJijft dan vercrendeld door een 
eesloten 'Ü<3,c'umntald van het CY relais 
(Sbl,3). 
Het doorsc!li.:;.l~e le:"l naar het A-kontakt heeft 
tot CevoJ.C c] 2.t de nog aangetrokken zijnde 
CP en CPP en daarna C9 en CIO afvallen 
(zie Sbl.4). 
In de rusttoestand staat er een ~ op de 
lijn (S21') en deze komt in de z€,'1l. 20e 
stap tot stand dat m.b.v~ Sbl.2 is te ver
klaren. 
Het 82 :celais komt op via.: l1L28 - "Eerst. 
kODll'l il.l1Cla :r :ochakeüw,r - CT-A kontakt - front
kontrud ClO - Sl)oel 32 - NL28. 
Als C10V \\Ior'd~ Je keten~ BL28 - "Herst. kom
manclo" Gchakel o.ar - CrC-A kontakt - verbreek
kont~kten telrelais Cl tiro CIO - diode Dl -
CY verbreekkontalçc - diode D3 - LCS ver
breekkontakt - spoel S2 - NL28. 
He t Sl is inmiddels vertraagd aan het af
vallen (LeS.J" 2e spoel SI kortgesloten 
Sbl. 2). 
Door het nu gelijktijdig op zijn van SI 
en S2 zal de lijn even spanningsloos wor
den Sbl.6]. 
Zie hiervoor ook lijngedeelte (links mid
den Sbl.2) kontakt en Sl en S2. 
Dit is gedaan om er zeker van te zijn da.t 
voor het uitzenden van het volgend comman
do alle onderposten vanuit de ruststand 
starten (L8 af). 
Als laatste zal nu nog het T-relais af
vallen (is vertraagd d.m.v. weerstand over 
de spoelen). 
Hiermee is dan de rusttoestand weer bereikt 
en kan er een nieuvle cyclus beginnen. 
Uit het voorgaande blijkt dat de HP een 
opdracht krijgt van de bedieningsman om een 
kommando uit te zenden d.w.z u een bedie
ningshandeling heeft een start tot gevolg. 
De apparatuur heeft echter a.h.w. een in
gebouwde stop n.l. het 1ge element dat 
ervoor zorgt dat de apparatuur weer in de 
rusttoestand terugkeert. 
Enkele in het voorgaande overgeslagen pun
ten zullen nu nog even worden toegelicht. 
In de eerste plaats is dit de funktie van 
de 'Herstel Kommando schakelaar". 
In de circuits zijn we diverse kontakt en 
hiervan tegengekomen. 
Bij de beschrijving van het bedieningstoes
tel (punt 1.3) is al aangegeven dat deze 
schakelaar bediend moet worden als de span
ning in de hoofdpos t \~'egval t en daarna weer 
terugkomt. 
De appar~tuur moet dan eerst in de rusttoe
stand worden teruggebracht à.aar b.v. 
halverwege een kommando de spannint§," is weg
gevallen. 
Dit kommando moet dan opnieuw worden uit
gezonden. 
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De diverse kontakt en van deze schakelaar 
zitten in de volgende oirouits: 
1e) doet alle telrelais afvallen (zie 

Sbl 4 en 5) 
2e) sohakelt de spanning op de lijn uit 

door het laten afvallen van de relais 
S1 en S2 (zie Sbl 2) 

3e) sCl~akelt het OY af en 
4e) laat in ä.e onderpost een CO relais 

afvallen (waarover later). 
Op de tweede plaats de schakelaar "Her
roepenII. 
Aohter de schakelaar "Herroepen" is de 
spanning CAN-B2S/CAN-N28 aanwezig (zie 
Sbl 1B). 
Bij bedienen van deze sohakelaar valt de
ze spanning weg en vallen alle bekrach
tigde CHR relais (op uitzending waohtende 
kommando's) af. 
In de derde plaa,ts is het zoemercirouit 
(Sbl 3) nog niet verklaard. 
Het aanspreken van de zoemer geeft de 
bedieningsman aan, dat een kommandokode
impuls niet doorkomt b.v. door het niet 
goed drukken van een knop of het half 
blijven staan van een sohakelaar. 
Er komt dan geen spanning (BL28) op de 
PO- of NO-bus (ring) zodat de relais S1 
en S2 af zullen vallen. 
In het zoemercircuit zijn de volgende 
kontakten gesloten: S1 en S2 afgevallen, 
frontkontakt T, CPP en CY relais ge
sloten, spoel van de zoemer, NL28. 
De zoemer kan alleen werken als een 

'cyclus wordt uitgezonden (Zie kontak
ten T, CPP, en OY in dit circuit). 
Tenslotte wordt om van de hele samenwer
king van de diverse schakelingen een 
beter overzicht te krijgen verwezen naar 
het voor de diverse relais opgestelde 
relaistijddiagram op Sbl 6B• 
Samen met het relaisvolgordediagram van 
Sbl 6 kan het geheel nog eens verduide
li jkt worden. 

2.3 Li.jnketen 

De lijnketen vormt de verbinding tussen 
de centrale post en de onderposten. 
In fig. 3 (punt 1.2.1) is de lijnketen 
voor de overdracht van een kommando ge
tekend. 
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De ± 150V gelijkspanning in de hoofdpost 
wordt via kontakten van de modulator relais 
S1 en 32 en een filter op de lijndraden ge
zet. 
Dit filter dient om de wisselspar~ing d.w.z. 
de frekHentie van de signaleringskanalen 
en de synchronisatiefrekwentie te scheiden 
van de gelijkstroomvoedingsbron van de 
kOf_lIüö.nG.O i:;:; ~ die voor wisselspani"ling een 
kortsluiting vormt. 
Parallel aan de lijn is in elke onderpost 
een lijnrelais F geschakeld (zie punt 1.2.1, 
fig. 3), dat reageert op de uitgezonden 
kommando gelijkstroom impulsen. 
Dit lijnrelais is zeer gevoelig en wel om 
nog goed te kunnen reageren op de seintekens 
bestemd voor de verst verwijderde onder
past. 
Het lijurela l S heeft twee ankers t !,,,raarvan 
het ene (Fp) reageert op posi-t;ieve lijnim
pulsen, (Ll ) positief t.o ~v. (L2 ), en het 
ander e (Fn) op negat ieve lijnimpulsen, (11) 
negatief t.o.v. (L2) . 
De weerstand bij het F-relais dient om de 
stroom door het lijnrelais te begrenzen 
en heeft niet voor iedere onderpost dezelfde 
waarde (gevoeligheidsinstelling). 
Foto 5 geeft het voedingsrek te zien. 

Het voedingsgedeelte van het lijncircuit 
dient nog \Vat nader te worden bekeken en 
dat gebeurt dan met behulp van een model
blad 122.3-33 blad 6. (6C) 
Hierop staan aa:lgegeven de spanningsbe
waking d.m.v. de HP POR (Power Off. Relay) 
die dan tevens de spanning van de lijn voor 
de CVL bewaakt. 
Het voedingsgedeelte van het lijncircuit 
is midden-onder op het blad aangegeven en 
bestaat uit een motoromvormer (noodvoe
ding), lijntrafo, schakelaar lijnvoeding, 
gelijkrichters (normaal + reserve) waarop 
de lijn is aangesloten. 
In de normale toestand is het spannings
bevJakingsrelais HP POR via de POR trafo 
op de 110 Volt spanning aangesloten en 
bekrachtigd. 
Vanaf de 110 Volt via twee hele kontakten 
van de HP POR f en de lijntrafo, lijnscha
kelaar ® ,gelijkrichter "normaal", 
wordt de lijnspanning dan op een niveau van 
de zo'n 150-300 Volt gelijkspanning gebracht. 
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Is er een s~oring in ei" 110 Volt spanning 
dan zal de HP POR afvallen en wordt via een 
backkontakt de motoromvorrner bekrachtigd 
door de 28 Volt batterijspanning. 
De eerder genoemde twee hele kontakten van 
de HP POR schakelen uiteraard ook om en het 
noodvoedingscircuit is nu aangesloten weer 
via lijntraÎo, lijnschakelaar en gelijk
richter op de liJn. 
De motoromvorTilc:r zet d.e 28V= om in 110V N , 

De lijnschsk',llaar wordt alleen gebruikt 
als de normal~ gelijkrichter defekt zou 
raken zodat direkt de "reserve" ingescha
keld kan v10rden en het systeem niet op 
uitwisseling van de geli.jkrichter hoeft te 
wachten. 
Foto 5 geeft dit voedingsgedeelte weer o.a. 
HP POR, motoromvormer, lijntrafo, lijn
schakelaar, gelijkrichters en een aantal 
klemmen. Op dit blad staat tevens aangegeven 
de bewaidng voor de knipperspanning FKBX( ta
bleauverlichting)ook weer via de HP POR. Tevens 
zijn op dit blad aangegeven de schakelaars 
voor Herstel Kommando,Herstel Signalering, Her
roepen en Kontrole Signalering. 
Voor de laatste wordt een extra relais toe
gepast, de CSPR waarvan een frontkontakt 
in het CH-PU circuit schakelt om de CVL te 
starten. 
In ~én van de laatste elementen van een 
bepaalde groep wordt dan via backkontakten 
van de CSPR de PC en NC-bus spanningloos 
waardoor dan de modulator relais S1 en S2 
af zullen vallen. Hierop reageert de OP met 
het uitsturen van alle signaleringen. 

Kommando Onderpost (Ontvangst Seinteken) 

Via het in de vorige paragraaf beschreven 
lijncircuit worden de seintekens overge
bracht van Hoofdpost naar Onderpost. 
Het F-relais aan het eind van de li jnke
ten in iedere onderpost reageert op de 
positieve of negatieve spanningen, afhan
kelijk van de uitgezonden kode. 
Het begin van een kommando seinteken bestaat 
uit een inschakelperiode. 
Hierbij \oJordt eerst een (+) kode (start 1) 
en daarna een (~J kode (start 2) uitgezon
den door de HP. 
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Door de (+) kole wordt het FP anker van het 
F-relais in iedere onderpost bekrachtigd. 
Het Fl relais trekt nu aan (zie Sbl 7). 
IVlet het aantrekken van het Fl relais worden 
frontkontakten hiervan gesloten in het CY
en CT circuit. 
Het CY relais trekt aan via: B128 - front
kontakt Fl - verbreekkontakt CIO - spoel CY 
- N128 en vonnt direkt een houdketen; 
13128 - fI\)~,-tkontakt CO - frontkontakt CY -
ve:cbI'eekkon"c~i<:t CIO - spoel CY - NL28 
(Sbl 7). 
In het CT cirouit (foto 6) schakelt het hele 
kontakt van de CY om waardoor eigenlijk de 
CT ontgrendeld zou worden maar dit gebeurt 
nog niet daar een frontkontakt van het Fl 
relais in de houdketen van de CT al geslo
ten is en dus blijft de CT vergrendeld via: 
BL28 - frontkontakt CY - verbreekkontakten 
(gemaakt Cl t/m CIO) - frontkontakt Fl -
spoel CT - N128. 
Dit nog even vergrendeld blijven van de CT 
moet ook daar de CT in de HP iets voor moet 
lopen. 
Het tijdsverschil tussen het ui tzenden van 
een commando in de HP en de ontvangst daar
van in de OP ontstaat door het schakelen van 
de S relais in de HP en het F relais in de OP o 

Dit tijdsverschil moet opgevangen worden. 
In het t\</eede deel van de ülschakelperiode 
wordt een ~ uitgezonden door de HP. 
Het FN anker van het F-relais wordt nu be
krachtigd en het F2 relais trekt aan via: 
B128 - frontkontakt FN - frontkontakt CY -
spoel F2 - NL28 (zie Sbl 7). 
Resumerend kunnen we nu zeggen: 
ontvangen (+) kode (start 1) FP anker be
krachtigd~}<"l1' -7F2~ 
ontvangen (~) kode (start 2) FN anker be
krachtigd -?-FI~ -7'F2t 
Door het afvallen van het Fl relais wordt 
de houdketen van de CT verbroken en deze 
wordt ontgrendeld. 
De CT in de HP wordt n.l. ontgrendeld als 
het CY relais opkomt. 
Kontalcten van dit CY relais brengen ook 
het 82 t en het 81~ (zie Sbl 2 en 3, start 
2). 
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Hierdoor komt in de OP het FN op en gaat het 
FP af gevolgd door F2t en F1t (ontvangen (~) 
kode Ei tart 2). 
De CT in de OP is nu dus ontgrendeld. 
Zodra de CTl s in HP en OP ontgrendeld zijn 
beginnen de Telschakeling Zend Ver deler (TZV) 
in de HP en de Telschakeling Ontvang Ver
deler ('2JV) in de OP te wer ken. :De zendver
deler in de }IP en de ontvangverdeler in de 
OP lopen echter niet helemaal gelijk. 
In elk element van de zendverdeler in de 
HP is het telrelais dat in deze stap op
komt ~ opgenomen. 
Zo is b.v. in element IC het relais 01, dat 
in stap 1 opkomt, niet opgenomen. 
In element 2C is het telrelais CP niet 
opgenomen maar wel C1 enz. 
(Zie hiervoor Sbl.5). 
In de ontvangverdeler in de OP is daaren
tegen in element lC het telrelais 01 wel 
opgenomen (zie verder werking telschakeling 
plus verdeler Sbl.9 en 10). 
Konkluderend is nu te zeggen dat de ont
vangverdeler in de OP naijlt t.o.v. de zend
verdeler in de HP. 
Het tijdverschil is niet alleen de opkom
tijd van een telrelais en modulator relais 
in de HP maar ook wordt zoals reeds is op
gemerkt de CT in de OP iets later ontgren
deld als de CT in de HP. 
Uiteindelijk komt, ondanks het tijdverschil 
tussen zendverdeler in .HP en ontvangverdeler 
in de OP, de uit te zenden kode precies op 
tijd in de OP aan. 
Tevens moet men rekening houden met de ver
traging in het lijncircuit (vertraging is 
b.v. S1 t ~Fp t ...... F1' t), en ook enigszins met 
de vervorming van de lijnimpulsen die 
veroorzaakt kUiillen worden door zelfinduktie 
en kapaciteit van de lijn. 
De werkin~ van de telschakeling (foto 7) 
zie Sbl.9, is nagenoeg gelijk aan die in de 
HP, alleen met dit verschil dat telrelais 
C1 afgeschakeld wordt in stap 3B i.p.v. 
stap SB en schuift het afvallen van de an
dere telrelais ~én oneven stap terug. 
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Kontakten van de telrelais 01 tlm 010 
vormen weer een netwerk dat uitmondt in de 
onderpost kodeverbindingen 10 tlm 190 
(zie Sbl 10). 
In samenwerking met een kombinatie van 
kontakt en van de relais F1 en F2 levert 
deze schakeling aan de klemmen 10 tiro 190 
en BL28 oi NL 28, afhankelijk van de ont
vangen kode~ 
De telschakeling en de verdeler zijn onder
gebracht in é~n unit, die Telschakeling 
Ontvang Verdeler heet (TOV). 
In iedere onderpost is een LS (Location 
Selection = onderpostkeuze) relais aange
bracht om die onderpost te selekteren 
waarvoor het uit te zenden kommando be
stemd is. 
Dit relais trekt aan in het eerste element 
(stap ie) en blijft op gedurende de OP 
keuze-elementen als de kommandokode verbin
dingen in de Ontvang Verdeler Commando 
(OVC) (foto 7) van de betreffende onderpost 
overeenkomen met de ontvangen kommandokode. 
Di t is weergeË"even op Sbl 8 door de circuits 
van de LS en LSP (Location Selection 
Repeater) • 
De onderpostbepaling wordt voor iedere on
derpost d.m.v. vaste van te voren aan te 
brengen verbindingen vastgelegd. 
Op het schema van Sbl 8 is dit te zien 
doordat de stappen 10, 20, 30 40 (voor 
resp. 2, 4, 8, 16 onderposten) verbonden 
worden met de klemmen LS-SEL + resp. 
LS-SEL ~. en in het laatste OP keuze-ele
ment (30, 40 enz. afhankelijk van aantal 
onderposten) met Ui-STK + of LS-STK .~ 
resp. met LS-PU + of LS-PU ~. (SEL .. 
Select ion, STK = Stick = vasthouden, 
PU = Pick Up = aantrekken). 

"Deze verbindingen zijn voor iedere onder
post verschillend, anders zouden b.v. 
twee onderposten hetzelfde "kengetal" 
krijgen. 
Sbl 8 geeft een kode (kengetal) weer van een 
onderpost uit een systeem van 16 onder
posten. 
De kode hiervoor is in dit voorbeeld 
+ + ~ +. 
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Hiertoe zijn de stappen 1C, 2C met klem 
LS-SEL + verbonden, stap 30 met klem 15-
SEL 'ö en stap LIO, in dit geval laatste 
OP keuze selektie element, met klem 
LS-STK + en WP-PU +. 
In de elementen 1 en 2 wordt een + ontvan
gen (F1 f en F2 ~ ). 
De stappen 10 en 20 voeren dan een BL28 
spanning die via LS-SEL + - diode - spoel 0 
LS relais - frontkontakt F1 - verbreek
kontakt F2 - NL28. 
Het LS relais trekt aan en blijft op in het 
1e en 2e element. 
Stap 3C geeft een NL28 (ontvangen (~J kode 
F1 • en het F2' ). 
Het LS relais blijft nu ook op via BL28 -
F2 frontkontakt - spoelOLS - verbreek
kontakt F1 - diode - klem LS-SEL '. -
stap 30 (NL28). 
In het laatste onderpostkeuze-element, hier 
stap 4C, komt de BL28 spanning (+ kode) 
op de klemmen LS-STK + en LSP-PU +. 
Er vinden hier dus twee gebeurtenissen tege
lijkertijd plaats en wel: 
1e. het LS relais wordt opgehouden via BL28 

(ele'Jient 4C) - klem LS-STK + - diode -
nog gemaakt LSP verbreekkontakt - diode 
(doorlaatrichting) weerstand - spoel LS 
o - frontkonta,ltt F1 t - backkontakt F2 ~ -
NL 28. 

2e. De opkomketen voor het LSP relais wordt 
gesloten via stap 40 (BL28) - LSP-PU + 
klem - opkomspoel LSP - LSP-PU .~ klem 
- NL28 (hier vast aangebracht aan 
LSP-PU ~ klem) • 
Het aantrekken van een LSP relais in 
een onderpost geeft aan dat het uit te 
zenden kommandoseinteken voor die post 
bestemd is. 
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Het LSP komt op in het laatste OP-keuze
element. 
Het 15 en 15P blijven voor die onderpost 
gedurende de volgende stappen dan ook op. 
Het LS-relais blijft dan op via de stroom
loop BL28 - backkontaJct F2 ~ - frontkontaJct 
F1 , - LSP t frontkontakt - diode (doorlaat) 
weerstand - LS spoel - frontkontakt F1 t 
- backkon.-Gakt F2 ~ - NL28, bi j een ui tge
zonden + kode. 
Voor een (~) kode is de stroomloop voor 
de L8 als volgt: 
BL28 (middenboven op schema) - frontkontakt 
F2 t - spoelOLS - backkontaJct F1 • - weer
stand diode kombinatie - LSP front-
kontakt - backkontakt F1 - frontkontakt F2t 
- NL28. 
Het LSP relais wordt opgehouden door het 
houdcircuit (Sbl 8) als volgt: 
BL 28 - frontkontakt CO t - frontkontaJct Cyt -
frontkontakt LS t - eigen frontkontakt LSP 
- houdspoel LSP - NL28. 
In onderstaande fig. 5 is nog eens op theo
retisohe wijze weergegeven hoe de onderpost 
keuze tot stand komt. 
Het is hier aangegeven voor een systeem be
staande uit acht onderposten. 
In element 1C wordt al bepaald door een (+) 
of (~) kode (stap 1 13L28 c.q. NL28) in welke 
groep de te kiezen onderpost zioh zal bevinden. 

Pig. 5. 

L5 5 t/m 8' 
(LS 1 t/m 4. ) 

0_. (NL28) 

0-. (NL28) r:;;:;... 
__ ___ ..J. ® 

LS 7.8t 
(LS 5.6~ ) 
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Tel" verduid.:::ó:'ijking van de vlerking van de 
fig. nemen we als voorbeeld de selektie van 
OP 7 (LS 7. ). 
In element 1 wordt een; ontvangen (stap 
10 NL28) en worden de iS 5 tiro 8 gekozen 
d.w.z. LS 5, 6, 7 en 8 komen op. 
Element 2 is een ~ (stap 20 NL28) waardoor 
weer een selektie optreedt en wel LS 7, 8 
blijven op en LS 5 en 6 vallen af. 
In het laatste (3e) selektie element wordt 
de ond.e~post oepaald (+) kode, (stap 3C B128) 
alleen LS 7 blijft dan op en onderpost 7 
is gereed om een kommando te ontvangen daar 
nu ook de LSP opkomt. 
In de onderposten waarvoor het kommando 
~ bestemd is lopen de telschakelingen 
door naar de eindstand. 
In deze onderposten blijft het CY op tot in 
de 1ge stap, waarna CY~ en CT vergrendeld 
wordt. 
Daar het 18 relais in deze onderposten niet 
aangetrokken is, is de ontvang-verdeler af
geschakeld door de 1,8 frontkontakten. 
Na de onderpostkeuze is in dit systeem nog 
een groepskeuze ingebouwd i.v.m. de daar
door ontstane meerdere mogelijkl~eden. 
Afhankelijk van het aantalonderposten 
zijn het eerste aantal elementen gereser
veerd voor de onderpostkeuze. 
De volgende elementen zijn, afhankelijk 
van het benodigde aantal groepen, voor de 
groepskeuze gereserveerd. 
De schakeling die hiervoor ontwikkeld is 
staat aangegeven op Sbl 11. 
De relais die deze schakeling vormen heten 
STR relais (Station Relay Q Groepsrelais) 
(Zie foto 8 De unit). 
Het aangegeven schema is voor max. 8 groe
pen daar er 3 elementen voor zijn toege
past. 
Er zijn hier 6 groepen gemaakt d.w.z. 6 
STR relais. 
Ieder STR vertegenwoordigt een groep. 
Hoe wordt nu de juiste groep gekozen dus 
hoe komt en blijft de juiste STR op. 
In het laatste element van de onderpost
keuze komt het LSP relais op. 
Een frontkontakt hiervan sluit in het houd
circuit van de STR relais en via afgevallen 
gesloten verbreekkontakten van de andere 
STR'n komt de 1 5TR op. 
In de betreffende onderpost komt altijd in 
het laatste onderpost"-€lelektielement de 1 
STR op. 
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Stel dat d~ groepskode ~ +.~ is dan moet via 
het aangegeven staatje groep 3 gekozen wor
den dus 3 STR aantrekken en opblijven ge
durende de rest van de stappen. 
Element 4 is een (~) kode dus stap 4C NL28. 
De opkomspoel van 2 STR wordt niet bekrach
tigd daar beide kanten een NL28 spanning 
hebben. De 1 STR blijft aangetrokken via 
het LSP en backkontakten van de andere STR 
relais. 
Het 5e element is een + (5C een BL28), 
en via een gesloten frontkontákt van de 1 
STR komt nu de 3 STR op en vormt via een 
eigen frontkontakt een houdketen weer via 
LSP frontkontakt klem ST-STK en backkontakten 
van de 6, 5 en 4 STR relais. 
Het houdcircuit voor de 1 STR wordt nu ver
broken door het backkontakt van de opgekomen 
3 STR en de 1 STR zal vertraagd afvallen 
(zie diode + weerstand). 
De vertraging van de 1 STR is noodzakelijk 
om de opkomspoel van de 3 STR nog even be
krachtigd te houden en zodoende gelegenheid 
ta geven zijn houdcircuit te vormen. 
De 4 STR kan in deza stap 5C toch niet op
komen daar een niet gemaakt frontkontakt van 
de 2 STR dit verhindert. 
In het volgende 6e element wordt weer een 
(~) kode ontvangen (stap 6C NL28) maar 
zowel de 5 als de 6 STR kunnen niet opko
men daar indien de opkomcircuits gesloten 
zijn de spoelen aan beide kanten een NL28 
krijgen. 
Tevens zijn in de opkomcircuits de front
kontakten van de 1 en 2 STR verbroken. 
De 3 STR zal verder gedurende de kommando
cyclus opblijven via het houdcircuit 
(frontkontakt LSP). 
In het algemeen gezegd geldt voor de groeps
keuzecircuits dat via de 1 STR de 3, 5, 7 
enz. S'l'R aantrekken en via de 2 STR de 
4, 6, 8 enz. 
Het aantrekken van hogere genummerde STR 
relais doet lager genummerde STR relais af
vallen. 
Kont~~ten van de STR relais zorgen in een 
onderpost voor een verbinding van een groep 
kommendo relais met de ontvangstverdeler 
(TOV) wanneer in die onderpost een kommando
seinteken voor die bepaalde groep kommando 
relais ontvangen wordt. 
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De kontakten van de STR relais en de sturing 
van de kommandorelais voor seinen en wissels 
zijn op Sbl nA aangegeven. 
Dit is echter maar een principe-voorbeeld, 
zoals alles in deze cursus beschreven, en 
geldt dan ook niet om als voorbeeld te gebrui
ken voor een bepaalde beveiligingsopbouw. 
Het gete::ende voorbeeld geldt voor een systeem 
van 8 onderposten. 
De eerste zes elementen zijn gebruikt voor 
onderpost- en g.coepskeuze Waarvan de verkla
ring reeds eerder in dit verhaal is gegeven. 
In deze onderpost zijn 2 groepen aangegeven 
d.m.v. 1 en 2 STR. 
~lentuele andere groepen zijn niet getekend. 
In element 7C wordt een wissel gestuurd. 
Als een (+) kode ontvangen wordt dan is 7C 
BL28 en wordt het wissel in de normale stand 
gestuurd (WZR') en naar de omgelegde stand 
als er een ~ (NL28) in element 7 wordt ont
vangen (stap 7C NI. 28 is WZR.). Het sturen van 
een wissel mag alleen als dit niet vergrendeld is 
vandaar de frontkontakten van LR(vergrendelrelais) 
in de stuurketens van wissels(zie .b.v. ook stap 10C). 
Bij reserve-elementen wordt altijd een ~ 
uitgezonden en in de onderposten worden de 
desbetreffende stappen niet aangesloten 
(zie b.v. stap 12C). 
Een reserve-element mag niet spanningloos 
zijn want in dat geval gaan F1 en F2 beiden 
af. 
De onderpost wordt dan afgekoppeld omdat 
LS-LSP afvallen. 
De elementen voor de seinkommendorelais be
ginnen al naar gelang de behoefte bij het 
14e of 15e element waarbij in de eerste 
daarvan dan eerst een keus wordt gemaakt 
of het sein Glfl of beter (Gl GR) moet 
tonen en in de volgende stappen of het be
treffende sein voor naar links of reohts 
rijden (over het emplacement) gebruik moet 
worden. 
Dit alles wordt bepaald door de volgende 
relaisj de GZXR, het seinstuurrelais voor 
de keus GIflof beter. 
De GZXR aangetrokken wil zeggen sein GL 
of beter en GZXR afgevallen sein Glfla 
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Het naar links of rechts gaan rijden wordt 
bepaald door de seinstuurrelais LGZR (links) 
en RGZR (rechts). 
In het 15e element (stap 15C) is de schake
ling voor de GZXR aangegeven die of voor 
~~n sein of voor een groep seinen die niet 
gelijktijdig uit de stand stop mogen staan 
toegepast wordt. 
In deze circuits wordt d.move backkontakien 
van L/RGZR gekontroleerd of een sein niet 
reeds voor "rijden" is gekommandeerd. 
Is in dit element de keus Gl of Gli'l voor de 
stand van het sein gemaakt dan wordt in de 
volgende elementen bepaald welk sein uit de 
stand stop wordt gebraoht (in kode-lijst 
rijden +). 
Dit circuit is in stap 16C voor een RGZR weer
gegeven. 
Hierin wordt de LGZR ~ gekontroleerd. 
De DSTR en TP2R zijn aangebracht om zodra 
de trein het sein passeért de RGZR af te 
brengen. 
Het instellen van een treinbeweging met Gli'l 
lioht naar bezette 1e sektie is mogelijk 
daar het DSTR relais in deze situatie aan
getrokken is. 
De par. schakeling van de frontkontakten van 
TP2R en DSTR is zodanig dat: 
1e. bij afrijden van het sein valt TP2R af 

en komt DSTR op. Hierdoor is circuit 
even onderbroken ~ RGZR valt af 

2e. wanneer wordt ingesteld met Glfl naar 
bezette 1e sektie dan kan de RGZR op
komen via DSTR kontakt. 
In dit geval wordt de RGZR ~ afge
bracht. 
Ook al verlaten beide t~einen 1e sektie 
dan blijft toch RGZR op (TP2R sluit eer
der dan DSTR verbreekt, DSTR daarom ver
traagd afvallend). 
Het sein moet dus herroepen worden. 

De kommandorelais zijn ondergebracht in SGG 
en WZ units en die weer in kabinetten, zie 
foto's 8 en 9. 
Na de elementen voor wissel- en seinkornmando 
komt het 1ge element waarin zoals reeds be
kend een + wordt uitgezonden door de hoofd
post. 



00 schakeling 

-40-

Normaliter is in de onderpost stap 190 
niet verbonden bij toepassing van een 
enkelvoudig seinteken. Bij gekoppeld sein
teken (hierover later uitleg) wordt 19C 
wel gebruikt. 
In de 1ge stap komt in de telschakeling tel
relais C10 op via CT-B kontakt (zie Sbl 9). 
Een baclckontakt van S10 opent nu in het CY 
circuit waard.oor deze afvalt (zie Sbl 7). 
Het gevolg hiervan is weer dat de CT vergren
deld wordt (Sbl 7) via een backkontakt van 
de CY. 
(CT in B-stand en gaat nog door naar A-stand). 
Ook wordt het houdcircuit van de LSP ver
broken door het openen van een front-
kontakt van de CY (zie Sbl 8). 
Door afvallen van de LSP valt ook het LS re
lais af daar in het houdcircuit van de LS 
het hele kontakt van de LSP on~cha~elt. 
Het groepskeuzerelais STR wordt door het ver
breken van een LSP frontkontakt afgescha
keld waardoor de aangetrokken STR zal af
vallen (zie Sbl 11). 
Dit alles gebeurt dus in de 1ge stap die 
nog overgaat in de 20e waarin de CT zijn A 
kontakt nog sluit. 
De nog aangetrokken relais C10, CP en CPP 
uit de telschakeling vallen nu ook af en er 
is een ~ op de lijn gekomen waarmee de 
rusttoestand is bereikt en de onderpost 
weer een nieuw kommando seinteken kan ver
werken. 
De nog niet besproken schakeling van het CO 
relais (Clear Out Relay) is in iedere on
derpost aangebracht. 
Op de S-bladen 7, 8 en 9 zijn frontkontak
ten van dit relais in enkele sohakelingen 
aangebraoht (CY circuit, telschakeling, 
LSP circuit). 
Het CO-relais is bekrachtigd. zolang de lijn 
onder spanning staat dus of F1 of F2. 
(avc unit foto 7) aangetrokken (Sbl 7). 
Komt de lijn een bepaalde tijd zonder span
ning (geen (+) of (~) kode dan zal het 
CO vertraagd afvallen via een transistor
schakeling en schakelt de betreffende OP 
uit. 
Dit relais voorkomt dat bij lijnstoringen 
de OP (telschakeling e.d.) blijft werken 
(half blijven staan). 
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De hele werking van de ontvangst van een 
kommando seintekell in een onderpost kan met 
behulp van een relais1folgorde en relais
tijddiagram van Sbl 12 en 12A nog eens nage
gaan worden. 
Hierop is de samenwerking van de diverse 
relais nog eens duidelijk aangegeven. 
Kontakten van de hiervoor beschreven relais 
L/RGZR, GZXR voor de seinkommando's 
schakelen in de uit de NX bekende AGZR 
circui ts. 
(zie foto 9 en Sbl 6C). 
Via AGZR kontakten worden daar weer de sein
bedieningsrelais BGZR, GR, ER en DR gestuurd 
die uiteindelijk dan het sein bedienen. 
Deze circuits behoren eigenlijk niet tot de 
CVL als zodanig en worden daarom dan hier 
ook niet behandeld. 
Bij deze oursus is van een voorbeeld een 
overzicht schema gemaakt voor overdracht 
van een kommendoseinteken en signalerings
seinteken waar de sturing van de AGZR, 
BGZR en GR/HR op is aangegeven. 
Van deze overzichtschema's (S-bladen 32, 
33 en 34} kan gebruik gemaakt worden om 
de werking in HP en OP van uitzenden en 
ontvangen van kommando's en signaleringen 
nog eens geheel door te nemen. 
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Overdracht S}gnalering~ Seinteken 

Evenals het voor de overdracht van een comman
do seinteken van belang is wordt ook voor de 
overdracht van een signaleringsseinteken eerst 
een codetabel afhacl(elijk v~~ de situatie (OBE 
blad) m.a.w. van het aantal signaleringen, ge
maakt. Een opzet van een signalerinb~ codetabel 
is gegeven op Sbl.13A waarop staan aangege
ven de 20 kolommen voor de diverse elementen 
en een kolom voor de naam van de onderpost en 
een voor de frequentie van het kanaal. Afhan
kelijk van het over te brengen aantal signale
ringen worden evenals bij de oommando's groepen 
geformeerd en wel max. 6 gToepE'!l per kro"Laal 
(frek. ). Zijn er nog fileer signaleringen dan 
wordt nog een kanaal met weer max. 6 groepen 
gemaakt. 
~ zi jn 3 elementen nodig om een gro"'fl te be
palen, die alle een van te voren vast te 8 \:el
len code krijgen. Zoals uit de inleiding bekend 
is (zie par. 1.2.2) werken de signaleringen met 
wisselstroom als drager. In de rusttoestand 
(geen Signaleringen) is het signalerineskanaal 
in de "Down" frequentie gescha..'k:eld ,-vat men een 
"Mark" noemt. 'rijdens het signaleren schakelt 
het signaleringskanaal afwisselend om van "Down" 
(Mark) naar "Center"-frequentie (Space ) afhan
kelijk van de code. In de signaleringscodetabel 
wordt d.m.v. een M (Mark) of S(Space) aaug~geven 
met welke frequentie de si~1alcringszender (foto 
10) zal gaan werken. De groep wordt bepaald door 
een combinatie van M en S evenals dat het geval 
is met de + en ~ code bij de commando's. De over
gebleven elementen voor de signaleringen geven 
d.m.v. indicatie afkortingen (TktTPR, GKtGR/HR 
enz) aan in welk element en in welke groep die 
bepaalde signalering is aangebracht. 
In het al~meen wordt indien er geen treinen 
zijn (TPRÎ), seinen rood (GR-J.. , HR J, ) in de 
diverse elementen een Space uitgezonden en hoe 
di t dan precies gaat wordt wel duideli Jk m. b.v. 
het daarvoor geldende schema. 
De signaleringen worden automatisch gestart door 
het veranderen van de stand van een funktiere
lais, bijv~ het bezetten door een trein van een 
spoorgedeel te (TPR) , het veranderen van de stand 
van een wissel (N/RCKR) of het veilig komen van 
een sein (GR/ER) e.d. 
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Kontakten van deze fUl1ktiere lais vormen een 
hOlldcircuit voor het eH relais (Change RelélJ' 
.. detectie).. dat normaal bekrachtigd is 
(zie Sbl.13E). De houdketen wordt gevormd 

via :8128 - parallel geschakelde kontakten 
Ui, LSP - klem eRS -- hela kontakten funktie re
lais - klem 1-1CHS - eigen frontkontakt CHR _ 
houdspoe: CRIl - thyristor T - NL28. Zijn er 
fileerders gToepen 9 dan is er V001~ ied_ere groep 
een CH-relais (1-1 CER, 1-2 CBR enz) tot max 
6 groepen. Dan wordt een nie1H'I1 kanaal gefor
meerd die dan bijv. voor iedere groep een 
2-1 CBR, 2-2 CBR enz. krijgt. 
Verandert nu één van de funktierelais van 
stand dan wordt het houdcircuit van de CBR 
kortstondig verbroken. Dit is voldoende voor 
de thyristor T om van de geleidende in de 
niet geleidende toestand over te gaan en zo
doende het circuit te onderbreken waardoor 
de CBR zal afvallen. De thyristor zal niet 
direkt weer gaan geleiden na het slu.iten van 
de houdketen door een kontakt van een funktie
relais daar de stuurelekb.'ode nog geen span
ning krijgt via het opkomcircuit van het CHR
relais. Het afvallen van een CBR op bovenbe
schreven wijze start nu automatisch de signa
lering. 
Een signalering kan pas uitgezonden worden als 
de hoofdpost in de rusttoestand is wat geken
merkt wordt door het in de "Down" frequentie 
aanwezig zijn van de synchronisatie frequentie 
(zie inleiding). In iedere onderpost is hier
voor een ontvanger (foto 10) met relais aan
wezig, dat de rust- of werktoestand detecteert. 
Wordt de synchronisatie frequentie in de "Down" 
frequentie ontvangen dan komt in de onderpost 
die een signalering heeft (CBR..1,) het R relais op 
(Receiver Relay) (zie Sbl.14). De zender(s) 
van de signalering en ontvanger van de synchro
nisatie frequentie zijn via een lijntransfor-
mat or eenheid op het lijncircu:i. taangesloten. 
Deze lijntransformator is in de eerste plaats 
een aanpassing van het lijncircuit aan de sig
nalerings apparatuur. In de tweede plaats zor
gen ingebouwde condensatoren voor het blokkeren 
van de gelijkstroomimpulsen~ die bij de com.rnan
do's gebruikt worden, in de signaleringsappara
tuur. 
Zi jn, op het moment van éte rusttoestand van 
de hoofdpost,mee~dere signaleringen in diverse 
onderposten (CHR'IJ.' ) dan kunnen deze signale
ringen alle gelijktijdig uitgezonden worden, 
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immers elk kanaal heeft een eigen frequentie. 
F.S.K. app. (Ontv.Synchr.frequentie en zender 
signalering) is op foto 9 te zien. 
Na het afvallen van een CI1R bijv. 1-1CHR en 
het opkomen van het R relais, komt de 1-1 LOR 
(Location Call Relay) op. De opkomketen is op 

Sbl .. 15 als volgt: BL28 - backkontakt CP -
frol1-Glcontakt (gemaakt) R - backkontakten CY 
en LeS - LC-PU klem - gesloten backkontakt 
1-1 CIm - opkomspoel LCR - NL28. De LCR bij 
de signaleringen bepaalt in feite het kanaal 
(onderpost) en de groep (samen met CHR) van 
waar'uit de signalering zal plaats vinden. 
Na het opkomen van de LCR wordt een houdcir
cui t via de houdspoe 1 gevormd en ge li jk daar
mee komt het LOS (Location Call Stick, zend
verdeler-signalering, ZVS unit foto 7) relais 
op. Het circuit op Sbl.15 is als volgt: 
BL28 - backkontakt C10 - parallel geschakelde 
spoelen LCS - klem LC-STK - backkontakten 1-6 
LCR, 1-5 LCR enz. - frontkontakt 1-1 LCR - houd
spoel 1-1 LOR - NL28. Het ketentje onder de 
spoelen van de LOS met eigen backkontakt en 
weerstand is gemaakt om een goeà_e spannings
verdeling te verkrijgen tijdens het aantre~ 
ken van de LCS (2 par • geschakelde spoelen) 
en houdspoel LCR. 
De LCR en LOS blijven dan op gedurende de rest 
van de signaleringscyclus via het backkontakt 
van telrelais C10 e 

Het aantrekken van het LCS relais heeft tot ge
volg dat het CY (Cyclus Rel~ = werktoestands
relais ZVS unit foto 7) aantrekt via een front
kontakt van LCS en R relais (zie Sbl.15). 
De codegever CT wordt nog niet ontgrendeld 
daar een frontkontakt van het R relais dit 
voorkomt. ~it moet ook daar de hoofdpost en 
de onderpost nagenoeg gelijktijdig moeten 
starten met het maken van de elementen (stappen). 
Overeenkomstig het behandelde voor de commando's 
ijlt bij de signaleringsoverdracht de HP ont
vangapparatuur iets na t.o.v. de OP z.endappa
ratuur (ga dit nar). 
De HP CT Ylordt wel ~~rder ontgrendeld, maar 
gaat láter slingeren door een grotere aîvaJ.
vertraging ~ 

Door het aantrekken van het CY gebeuren er een 
aantal dingen tegelijk. 
Op Sbl 13B wo:cd t het ( CIm) opkomcircuit geslo
ten door een frontkontwet van het CY. 
De andere kontweten in dit circuit zijn al- of 
nog e;esloten~ 
Het 1-1 CHR trekt dan weer aan, ter'\vijl ook het 
houdcircui t weer [','esloten \-lOrd t dac1r de thyris
tor ,veer' gaat geleielen. 
Zodoende kan clan alwe ;~r een volgende siena1er:ing 
worden vn.st{!;elegu :in dezelfd.8 groep (l-ICHR) en 
word.en bewaard e 
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Op Sbl.17 sluit een frontkontakt van het 
CY-relais vooraan in het verdeler netwerk van 
de telrelais. De BL28 komt nu via OY front
kontakt - OT.A kontakt - gesloten backkontakten 
o 10 tlm C 1 - frontkontakt LCS - klem OK -
frontkontakt 1-1 LOR op de MS 1 ring (bus) 
die dan op 8bl.14 het MS1R relais doet aan
trekken. Het lf~ relais (Mark Space) is het 
modulator relais dat de zender voor de signa
lering bGdient en dus de "Marksu en "Spaces tl 

op het lijncircuit zet. Door het aantrekken 
van het MS rela.is verbreekt het backkontakt 
in het voedingscircuit van de signa zender 
\vaardoor de frequentie omschakelt naar de 
"Center" frequentie. Er wordt dan een "Space" 
op het lijncircuit gezet. In de hoofdpost 
wordt dit gedetecteerd als de start van een 
signalering van é~n of meer kanalen. In de 
hoofdpost schakelt hierdoor de synchronisatie 
frequentie om van "Down" naar "Center". In de 
onderposten zullen de R relais voor de s~
chronisatie frequentie niet meer bekrachtigd 
worden (ontvangers geven geen output meer) 
en in die onderposten die een sib~alering heb~ 
ben zullen de R relais afvallen. In andere 
onderposten kan het R relais nu niet meer op
komen en moeten uit te zenden signaleringen 
wachten (CHRJ,) totdat de synchronisatie fre
quentie weer in de "Down" frequentie ontvangen 
wordt (Hoofdpost in rust)Q 
Het afvallen van het R relais in een onderpost 
ontgrendelt de CT en vormt via een backkontakt 
een houdcircuit voor het CY relaise Dit is te 
zien op Sbl.15 in het CT en OY circuit. 
Met het ontgrendelen van de CT wordt de tel
schakeling (Sbl.16) gestart en in samen
werking met de telrelais 01 tlm C10 (TZV unit 
foto 7) worden de stappen gevormd. De werking 
van de telschakeling is nagenoeg gelijk aan die 
van de commando 's en voor een verklaring wordt 
dan ook daarnaar terugverwezen (par. 2 telscha
keling). Het begin van het circuit is alleen 
iets anders en wordt gevormd door een CY front 
kontakt en R backkontakt maa.r daardoor is de 
principiële werking niet veranderd immers tij
dens de signaleringscyclus blijft CY bekrach
tigd en het R relais niet. 
Kontakten van de telrelais C 1 tlm 010, relais 
CP, CT.A en B en CY vormen tezamen weer een net
werk (waaier) die uitmonden in de stappen, hier 
alf tlm 19! (indi~a.tie - signaleringen) geheten. 
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In de prakti jk wordt de stap OK niet aan ... 
gegeven maar gerekend bij de stap 1Ke 
De telschakeling en verdeler zijn onderge
bracht in één unit die Telschakeling Zend
Verdeler heet (T.Z.V. unit foto 7). 
In het eerste element wordt voor iedere 
groep al tijd een tlSpace"ui tgezonden (rvrs l' ) 
daar dit de eigenlijke start van een sig
nalering is. Het voorgaande is de inschakel 
periode die onderpost en hoofdpost gereed 
maken voor uitzenden resp. ontvangen van 
een signalering. 
De volgende elementen (stap 2K, 3K, 4K) zijn 
voor de groepskeuze en worden afhankelijk 
van de signale:cingsgroep een "Mark" (MS J., ) 
of "Space" (MS l' ). Op Sbl.17A is dit aan
gegeven en is ook voor de rest van de ele
menten bepaald hoe het MS relais gestuurd 
wordt afhankelijk van een kontakt van het 
te signaleren relais. In het 7e element 
wordt in groep 1 (1-1LCR) een sectie gesig~ 
naleerd d.m.v. een TPR frontkontakt. Het 
MS1 relais zal aantrekken als de sectie 
vrij is en er wordt een "Space" uitgezonden. 
Als de sectie bezet is (TPRJ,) dan kan in 
stap 7K het MS1R niet bekrachtigd worden en 
wordt er een "Mark" uitgezonden. 
Voor de signalering van een sein waarin in 
element 10 een voorbeeld is ~geven wordt 
voor de stand stop (GR J" HR J-) een "Space" 
uitgezonden. Het ~S1R wordt door BL 28 via 
1-1 LCR en GR en BB. backkontakten bekrach
tigd en trekt aan (MS 1 R Î ~ Space). In de 
sta~pen 11K en 12 K wordt in groep 4 (1-4 
LCR) de normale-en omgelegde stand van een 
wissel gesignaleerd via kontakten van N/RCKR 
in de sturing van MS1R. 
In de stappen 15K en 18K wordt de vergrende
ling van wissels afgetast. Via de 1-4 LOR en 
frontkontakten van de LR relais komt de BL 28 
al of niet op de spoel van het MS1R. Andere 
signaleringen gaan op dezelfde wijze maar 
worden hier niet allemaal stuk voor stuk be
handeld. In het algemeen gesproken levert de 
T.Z.V. unit via de stappen 1K tlm 19K 19x een 
BI., 28 spanning aan het MSnR afhankelijk van 
de stand van de bToepS bepalende relais (LOR) 
en de te signaleren relais. Een aangetrokken 
MS relais zorgt dan via de bijbehorende zender 
voor "Center" frequentie of een "Space" op de 
li jn terwi jl bi j een afgevallen MS de "Down" 
frequentie of "Mark" behoort. 
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Het 1ge element (stap 19K wordt niet ver
bonden) luidt evenals bij de commando over
dracht het uitschakelen in. In element 19 
gebeurt weer een en ander tegelijk. 
1e. Het laatste telrelais komt op wat tot ge

volg heeft dat het houdcircuit van LaR 
en LCS wordt verbroken. 
De LCR en LCS vallen af (zie Sbl. 15). 
daar het backkontakt van C 10 in deze 
keten opent. Op hetzelfde blad is te 
zien dat de CT weer vergrendeld wordt 
zodra het backkontakt van het LCS relais 
wordt gesloten. De CT zal dan nog door
slingeren naar zijn A positie (A kontakt 
gemaakt) waarin hij vergrendeld wordt. 

2e. In het 1ge element wordt het MS relais 
niet bekrachtigd waardoor er een "Down" 
frequentie (Mark) op de lijn gezet wordt. 

3e. In de onderpost (die aan het signaleren 
was) komt het R relais dan weer even op 
(zie Sbl.14)via het nog gesloten CYfront
kontakt, doordat in de H.P. de synchroni
satie frequentie omgeschakeld wordt van 
"Center" naar "Down". Het opkomen van het 
R relais verbreekt dan de houdketen van 
het CY waardoor dit vertraagd afvalt. 

( zie Sbl.15 ). Het afvallen van het CY 
relais doet in de telschakeling de relais 
C9 en C10 nog afvallen ( Sb1,16) waarna 
als laatste het R relais weer afvalt 
(Sbl 14) De hele cyclus is nu ten einde 

en de onderpost is weer gereed om een vol
gende (eventueel al wachtende) signalering 
over te zenden of een andere onderpost kan 
met een signaleringscyclus starten. 

De hele cyclus is weer samengevat in een relais 
volgorde diagram ( Sbl 18) en bok weer in 
een relaistijd diagram ( Sbl lS1\.) welke ui t
eraard al direkt bij het bestuderen gebruikt 
kunnen worden. 

Via hetzelfde lijncircuit waarover de comman-
do seintekens worden overgebracht komen de 
signaleringstekens vanuit de onderpost de 
hOOfdpost binnen. Voor ieder kanaal uit diverse 
onderposten is in de hoofdpost een ontvanger plus 
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relais aanwezig afgestemd op de voor ieder ka
naal eigen frequentie. In de normale toestand 
(geen signaleringen) zijn de signalerings ka
nalen in de "Down" frequentie (Mark) gescha,
keld. De betreffende ontvangers (foto 11) zijn 
dan zo afgestemd dat in deze situatie de bij
behorende RnR relais aangetrokken zijn 
(Sbl,19, foio 12). 
De zendapparatuur voor de synchronisatie fre
quentie is zoals al uit de inleiding bekend 
dubbel uitgevoerd in verband met de belang
rijkheid hiervan (gelijkloop en als detectie 
voor de onderposten dat H.P. in rust is). 
Normaal is de zender "REGIl (Regular) in be
drijf. Bij een storing hiervan kan omgescha,
keld worden naar de zender "AVrn (Al ternate = 
plaatsvervanger) door middel van het omleggen 
van de schakelaar "Rtl "Ornschakelen Draaggolf" 
waardoor het TN relais (Transfer Rel~ foto 
13) aantrekt. Kontakten hiervan in dG sturing 
voor beide zenders schakelen om en de zender 
"ALT" komt in bedri jf. In de uitgaande li ,jnen 
van de zender (output zijde) schakelen kon
takten van hetzelfde TN relais uiteraard ook 
om zodat de draag~olf ook goed op de lijn 
komt (zie Sbl.19 J. In de circuits van de 
RnR relais ( Sbl.19) is voor ieder R relais 
een schakelaar opgenomen die normaal in de ge
tekende stand staat en alleen in geval van 
storing of indienststelling gebruikt wordt om 
het betreffende R relais aangetrokken te hou
den. Zou het nol. afblijven dan lijkt het voor 
de hoofdpost net of er steeds gesignaleerd 
wordt vanuit één bepaalde onderpost waardoor 
de telschakeling steeds opnieuw onnodig ge
start wordt e 

Als bij het begin van een cyclus een RnR af
valt (Space) bijv. R1R op Sbl. 20 dan wordt 
het CY (Cyclus Rel~) bekrachtigd viaBL28-
backkontakt R1R - klem CY-PU - ba.ckkontakt 
telrel~t8 Cia - gesloten frontkontakt CYP 
(herhaler CY) - kontakt schakelaar "fIerst. 
Sign." - spoel CY - UL28. De andere spoel 
van het CY is kortgesloten waardoor de CY ver
traagd aantrekt, dit om ook nog andere onder
posten (kanalen) gelegenheid te geven om tege
lijk te ga~n signaleren, ieder met zijn eigen 
frequentie. 
Voor het CY relais wordt teVe!lli een houdcircuit 
g~vormd via een backkontakt van Cia, een eigen 
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frontkontakt, "Herst sign."-schakelaar, spoel 
CY. Een backkontakt van het CY relais ver
breekt nu in het stuurcircuit voor de synchro
nisatie frequentie zie Sbl.19 waardoor deze 
omschakel t naar de "Center" frequentie ten te
ken aan ~ signalerende onderposten dat de 
hoofdpost ~ in rust is. Ook wordt door een 
backkontakt de CT ontgrendeld en zal het CYF 
afvallen eveneens door verbreken van een back
kontakt van het CY (foto 13). Op Sbl. 20 
schakelt een frontkontakt van het CY het lampje 
IOE in dat dan aangeeft dat er een signalering 
ontvangen wordt. 
De ontgrendelde CT ~orgt er weer samen met de 
telrelais C1 tlm C10 en CP (foto 13) voor dat 
de 19 stappen gemaakt worden. De schakeling 
hiervoor is aangegeven op Sbl. 21 terwijl 
de werking nagenoeg overeenkomt met die voor 
de commando's op Sbl.4 en heeft hier dus 
verder geen uitleg nOdig. Kontakten van de
zelfde relais vormen weer een netwerk (\"laaier) 
(zie Sbl.22) die de stappen 1K t/m 19K vor
men en weer 19x een BL 28 afgeven. 
Via de stappen 1K tlm 18K vanuit de Hoofd Ont
vang Verdeler Signalering worden achtereenvol
gens de relais 1SPR tlm 18sPR gestuurd (Step 
Repeater Relay). In iedere stap wordt een SPR 
opgebracht die dan via frontkontakten in samen
werking met een backkontakt van een RnR relais 
(zie Sbl.22) een onderontvang verdeler vor
men die uitmonden in de klemmen 1SP tlm 18 SP. 
Op deze uitgaande klemmen van de Onder Ontvang 
Verdeler komt afhankelijk van de stand van het 
RnR, dus van de binnenkomende signaleringscode, 
een BL 28 of NL 28 spanning te staan. In het 
eerste element wordt altijd een "Space" uitge
zonden, het RnR zal afvallen waardoor op klem 
1SP (Sbl.22) een NL 28 komt o Op Sbl.23 
wordt dan de LSR (Location Stick Relay) opkom
spoel bekrachtigd waardoor dit aantrekt. Het 
LSR wordt opgehouden via een circuit dat ge
vormd wordt door backkontakt van de CYP, back
kontakten van srfR relais en een eigen frontkon
takt naar de houdspoel van de LSR. Hiermee is 
dan definitief vastgelegd welk kanaal (onder
post) gaat signaleren& 
In de volgende drie elementen wordt de groep 
bepaald waarin de signalering moet plaatsvinden. 
Op Sbl.23 is een groepskeuzeschakeling voor 
6 groepen getekend die m.b.v. 4 elementen (start 
plus Ë"Toepskeuze) uitgevoerd ioJord t. 



sturing 
signalering 
relais 

-50-

])e code voor de diverse groepen is in een 
tabelle·;;.ie aangegeven. De principiële wer
king is zo ongeveer gelijk aan die voor de 
groepskeuze in een onderpost bij de ont
vangst van een commando cyclus. 
Stel dat in groep 3 een signalering zal 
plaats vinden. De code hiervoor is S.M.M.S. 
In het eerste element is een "Space" uitge
zonden waardoor LSR is opgekomen. Het tweede 
element is een "Mark", het RnR relais trekt 
,veer aan en op klem 2SP komt nu een BL 28 
(zie Sbl.22)" Op Sbl.23 is dan te zien 
dat de 1B'I'H. zal opkomen via frontkontakt van 
LSR naar opkomspoel iSTR. De houdspoel van 
de 1S1'R wordt dan bekrachtigd via CYPt 
backkontakt t backkontakten van 2 t/m 6STR 
en eigen frontkontakt 1STR. Het circuit voor 
de houdspoel van de LSR wordt verbroken 
daar backkontakt 1STR in dit circuit opent. 
Het derd~ element is weer een "Mark" dat 
betekent op klem 3SP een BL28 waardoor via 
frontkontakt 1STR de opkomspoel voor de 
3STR bekrachtigd wordt (LSR is afgevallen). 
Tevens wordt weer een houdcircuit gevormd 
voor de 3STR waardoor dan het houdcircuit 
van de 1STR verbroken wordt en deze dus af
valt. Het vierde element is een "Space"~ 
NL28 op 4SP en geen van de volgende STR re
lais (4, 5 en 6) kunnen aantrekken, dus 
wordt ook 3STR niet afgeschakeld waarmee 
dan groep 3 voor het betreffende kanaal is 
gekozen. De groepskeuze voor de andere 
groepen gaat op identieke wijze maar met 
een andere code. 
Bij lijnstoring (een lange Space) mag er 
g~~n groep aan de lijn komen o 

In de elementen 2-3-4 moet minstens ~~n 
Hark voorkomen ~ (ga dit nê.'). 

-De volgende stappen t/m 18K worden dan ge
bruikt om de signaleringsrelais te sturen 
wat op Sbl.2}A is aangegeven. Hierop zijn 
alleen de belangrijkste signaleringen zoals 
spoorbezetting, seinbeeldverandering, wissel
stand verandering aangegev~n. In het achtste 
element wordt in groep 1 (1STR 1') de TKR 
(spoorbezetting) op_· of afgebracht afhankelijk 
van de binnen~komen code. Î 
Mark ~ RnR T ~ 8SP",BL28 ~ TKR 
Space -) RnRJ., --? 8SPs;oNL28 ~ TKR~ 
In element 10 gebeurt dit voor een sein in 
groep 1 (1STR! )d.m.v. een GKR. 
In de elementen 11 en 12 wordt de signalering 
gegeven van normale of omgelegde stand van 
een wissel via de relais NKR en RKR die zich 
in groep 4 bevinden (48TH t , andere af). 
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Dan wordt in element 18 (gToep 4) nog aange
geven of een wissel vergrendeld is of niet 
en vvel do CT.' middel van een LKR relais. Andere 
signaleringen in de diverse groepen zijn hier 
niet aangegeven maar geschieden op dezelfde 
wijze in de opeenvolgende elementen. In één 
signaleringscyclus \-wrdt dus eigenlijk aan de 
H.P. doorgegeven hoe de situatie dew.z. de 
stand van een groep funktierelais in die be
paalde onderpost is. (Het geheugen in de H.P. 
wordt dus steeds up to date gehouden). 
De elementen 5 tlm 18 zijn beschikbaar voor 
het overbrengen van signaleringen. Alleen 
element 5 groep 1 (zie 8b1.23 kan niet 
gebruikt worden wegens kontaldgebrek van de 
1STR. 
Het 1ge element luidt de uitschakelperiode 
in en aan het eind ervan de rustperiode. In 
deze 1ge stap is het B kontakt van de CT ge
sloten en komt het telrelais C10 op waardoor 
telrelais C9 zal afvallen daar het houdcir
cuit door een backkontakt van C10 wordt ver
broken (zie 8b1,21). Ook het houdcircuit 
van het CY-relais wordt onderbroken door een 
verbreekkontakt van C10 dat op 8b1.20 is 
te zien. De CY zal vertraagd ga~n afvallen 
door zijn kortgesloten tweede spoel. Is de 
CY eenmaal afgevallen dan wordt door middel 
van een verbreekkontakt het CT circuit nog
maals gesloten daar dit reeds door een front
kontakt van C10 gebeurd is. De CT zal nog 
doorschakelen naar het A kontakt in welke 
posi tie hij zich dan vergrendelt. Het nog 
aangetrokken CP relais zal nu afvallen want de 
houdspoel hiervan wordt niet meer bekr<>chtigd 
CB kontakt CT verbroken) zie . 8b1.21. 
Op 8b1.20 · is te zien dat door het sluiten 
van het CP backkontakt in het eYF circuit 
dit relais vertraagd zal aantrekken (CY back
kontakt al gesloten). In het stuurcircuit 
("Sleutel circuit" 8b1.19) van de zender 
voor de synchronisatie frequentie wordt het 
CYP frontkontakt gesloten en de synchronisa
tie frequentie schakelt om naar de lage 
"Down ll frequentie. Deze zal weer door alle 
onderposten worden ontvangen en gedetecteerd 
ten teken dat de hoofdpost weer gereed is om 
nieuwe signaleringen te ontvangen. De rust
toestand is weer bereikt, de laatste relais 
zullen nog afvallen zoals de C10 en het nog 
bela'achtigde groepsre1ais 8TR. 
De CIO heeft e t'n croto afvalvertraging zO\vel 
over de O-spoel (à.iocle) als over de H-spoe1 
(condensator-weerstand). 
Deze vertra.8;ine; ZOl';jt voor enige ruimte als 
een aansluitende cyclus zou volgen (het CY 
blijft nog af) zie Sbl.21o 
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De opkom- en afvalvertraging van zowel het 
CY als CYF relais zijn noodzakelijk om na 
een signaleringscyclus een zekere tijd te 
garanderen tussen de juist beëindigde cyclus 
en de volgende. Deze tijd is nog om eventu
eel meer signaleringen tegelijkertijd van 
diverse kanalen en reeds wachtende signale
ringen tegelijk te kunnen verwerken zodat 
meer informatie in één keer wordt verkregen. 
Kontakten van de schakelaar "Herstel signa
lering" zi jn aangebracht in de circui ts van 
de relais CY en CYP op Sbl.20. Deze scha
kelaar moet bediend worden om zo nodig de 
H.P. weer in de rusttoestand terug te brengen. 
Door de schakelaar te bedienen wordt de CY 
afgebracht, daar het verbreekkontakt van de 
schakelaar opent, en het CYP bekrachtigd via 
een aparte keten met daarin alleen een maak
kontakt van de schakelaar "Herstel Signale
ring". 
Door deze bedieningswijze wordt het geheel 
in de rusttoestand gebracht waarna een signa
lering opnieuw kan worden verwerkt. 
Tot slot wordt nog verwezen naar de S-bladen 
24 en 24A die resp. het relais volgorde- en 
tijddiagram geven met behulp waarvan het · 
geheel nog eens nagelopen kan worden. 
Hierop is de gehele relais volgorde en samen
werking stap voor stap aangegeven. Foto 14 
geeft een opstelling van G.V.L. units in een 
kabinet te zien in een hoofdpost. Details 
hiervan zijn te vinden op de foto's 4, 12 en 
13. 
Bi j het kommando ,"as de CPP nodi B' om de tel
sohakeling aan het einde van de cyclus nog 
even in struld t e houden (uit t e lat en _open). 
Bi j de signa~ering "lorden de CY (OP) en CYF 
(HP ) afgebr acht ná het uitlopen van de tel
schalceling . 
Kontakt en van CY en CYF nemen bij de signale
ring do funktie van de CPP's over. 



-53-

4. Gekoppeld Seint aken. 

4.1 Algemeen. 

In het voorgaande is de overdracht behandeld 
van een commando- en signaleringsseinteken 
voor een zo genoemd enkelvoudig seinteken. 
Wordt het aantal commando's te groot voor 
een enkelvoudig seinteken, d.w.z. er zijn 
tussen groepskeuze en seincommando elemen
ten niet ge~oeg elementen beschikbaar om al
le wissels van een rijweg te sturen, dan 
heeft het C.V.L.-systeem een mogelijkheid 
om het aantal commando's uit te breiden. Er 
wordt dan gebruik gemaakt van het z.g. "Ge
koppelde Seinteken", d.w.z. dezelfde onder
post blijft aan de lijn en krijgt nog een 
cyclus met hetzelfde aantal stappen te ver
werken. Hiertoe moeten in de hoofdpost en de 
betreffende onderpost voorzieningen worden 
getroffen. Dit houdt in dat er enkele relais 
extra aan de hoofdpost- en onderpostappara
tuur moeten worden toegevoegd om dezelfde on
derpost aan de lijn te houden. In de eerste 
cyclus worden de stappen 1 tlm l8C gebruikt 
voor de onderpost-keuze, groepskeuze en com
mando's voor wissels die gemeenschappelijk 
zijn voor alle seingroepen die in de tweede 
cyclus gestuurd worden. In de eerste cyclus 
wordt element 19 als doorkoppelelement toe
gepast, d.w.z. het gereedmaken van de OP 
voor de tweede cyclus van 19 stappen die dan 
doorgenummerd worden van 21 tlm 400. 
In de 21e stap (eigenlijk 1e stap 2e cyclus) 
wordt door de H.P. een nul uitgezonden (géén 
( +) of C'",,:) puls ) ten teken dat de zelfcle OP aan 
de lijn blijft en nog een cyclus krijgt te 
verwerken. 
In de 2e cyclus vindt opnieuw een groepskeu
ze plaats in de eerste stappen (voor bijv.ma~ 
8 groepen de elementen 22, 23 en 24). 
Na de groepskeuze komen in de volgende ele
menten 25 tlm 38 de commando's voor de nog 
resterende wissels en seinen aan de beurt. 
Het 3ge element is voor het uitschakelen, 
waarna de 40e stap nog door de CT gemaakt 
wordt die de rustperiode inluidt. 
Het is mogelijk om bijv. voor een komplete 
OP gekoppelde seintekens te maken, maar 

ook kan het voorkomen dat voor bijv. enkele 
groepen van die OP een gekoppeld seinteken 
wordt gemaakt. 
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4.2 Hoofdpost. 

Op de S-bladen 25 tlm 31 Z1Jn de schema's 
aangegeven waarop de extra apparatuur voor 
H.P. en D.P. voor een gekoppeld seint eken 
voorkomen. De S-bladen 27,30 en 31 zijn re
lais-volgorde-diagrammen aan de hand waar
van de werking verklaard kan worden. 
De extra apparatuur in de H.P. voor een ge
koppeld seinteken bestaat voornamelijk uit 
een voor iedere cyclus toegepaste CH keten 
(detectie) plus LC keten (Location) die op de 
S-bladen 25 en 26 staan aangegeven. 
Bij de start van een commando (drukken be
gin- en eindknop of bediening van een scha
kelaar) komt zoals bekend een CBR-relais op 
via de CH-Hf keten (automatische start). 
Bij het gekoppeld seinteken komt evenals bij 
het enkelvoudig seinteken en op dezelfde ma
nier bijv. de 1-1 ACHR op en blijft op via 
zijn eigen houdspoel (Sbl. 25). Deze 1-1 
!,CHR behoort bij de 1 e cyclus ( !::. ). 
Na het opkomen van de 1-1 !CHR komt, als de 
H.P. in de rust toestand is, in het LC-PU 
circui t via backkontakten van de BCill/.-relais 
en het frontkontakt 1-1 ACHR de 1 ALCR op. 
Er is maar ~~n 1 ALCR aanwezig daar in de 
1e cyclus voor alle groepen wissels gestuurd 
worden die gemeenschappelijk zijn voor 1-1 
ACHR tlm bijv. 1-8 ACHR. 
Via het LC-STK circuit op Sbl. 26 wordt de 
houdspoel van de 1 ALCR via een eigen kon
takt bekrachtigd. 
In het zelfde circuit worden gelijktijdig 
de LCS-spoelen (parallel geschakeld) be
krachtigd. 
Hiermee is dan de onderpost gekozen en de 
code vastgelegd voor de 1e cyclus. 
Volgen we de werking nu weer verder aan de 
hand van het relais-volgorde-diagram, dan 
komt er een (+) (start 1) op de lijn (S1 t en 
S2~ ). 
Het T-relajs wordt bekrachtigd, waardoor de 
BCHR-opkomketen gesloten wordt (zie Sbl. 25). 
Deze keten en de BCHBPR-keten (herhaalre
lais van de verbreekkontakten van alle BCHR
relais) zijn de voornaamste extra schakelin
gGn in de hoofdpost t.b.v. een gekoppeld 
seinteken. 
Het aantrekken van de 1-1 BCHR is n.l. een 
aanduiding dat er een tweede commando-cyclus 
( ! ) uitgezonden zal worden. Dit gebeurt 
echter pas als de eerste cyclus (A) is ver
werkt. 



start 2 

stappen 1 t/m 18 

stap 19 

stap 20 

opbli,jven BCHR 

-55-

Een backlwntakt van de 1-1 13CILll. verbreekt het 
houdcircuit van de 1-1 ACER maar deze valt nog 
niet af en blijft via de opkomspoel bekrachtiG>tl 
(zie 8bl,lB, IC en 25). 
De 1-1 BCHR is opgekomen (Sbl.25) via: front
kontakt T relais - BCH-PU - frontkontakt 1 ALCR 
- frontkontakt 1 BCHBPR - frontkontakt 1-1 ACER 
- opkomspoel 1-1 BClffi via backkontakten andere 
BeHR relais naar NL28 (8'01.25). 
Er wordt een houdcircuit gevormd via dezelfde 
opkomspoel door de kontakten 1-1 BCHR front en 
1-1 BLCR back, opkomspoel BCHR naar NL28 e 

Het aantrekken van de BCER heeft ook nog tot 
gevolg dat de BCIIBPR vertrac..gd. zal afvallen en 
\vel om de BCER zelf genoeg tijd te geven om aan 
te trekken. 
Het BCIIBPR zorgt er voor dat er niet nóg een 
BCHR aan kan trekken indien er reeds één op is. 
Het aantrekken van het T relais doet op de nor
male m~~ier het CYaantrekken waardoor weer 
hree gebeurtenissen plaats vinden en wel het 
ontgrendelen van de CT en er komt een (~) span
ning (start 2) op de lijn (Sl~ , S2t ). 
Via de ontgrendelde CT wordt de le cyclus van 
18 stappen gemaakt waarin dan op de bekende 
wijze afhankelijk van de kommando relais en 
het 1 ALe relais de relais SI en 82 gestuurd 
worden. 
Stap 19C zorgt voor het uitschakelen op de nor
male manier. 
Telrelais CIO trekt aan w~~rdoor CT vergrendeld 
wordt en CY zal afvallen gevolgd door 1 ALCR en 
LCS. 
Tevens wordt in deze stap het relais 81 bekrach
tigd. en zal 82 afvallen waardoor dan weer de 
lijnspanning (+) wordt. 
De CT schakelt nog door naar de 20e stap waarin 
CP zal afvallen gevolgd. door CPP en de telrelais 
C9 en CIO. 
In deze stap valt SI ·~ertraagd af en komt 82 op 
waardoor er een (,) op de lijn komt wat dan weer 
de rust van de hoofdpost ~eeft. 
Aan het eind van de 20e stap valt het T relais 
afg 
Het is nu echter zo dat het 1-1 BCHR nog steeds 
op is d.w.z. er is nog een start aanwezig voor 
de 2e cyclus (B) (1-1 J3CHR~ via frontkontakt 
1-1 BCHR, backkontakt 1-1 BLCR, opkomspoel-
1-1 BClffi, op Sbl. 25. 
Door het afvallen van de telrelais C9 en CIO in 
de 20e stap komt via de LC-PU keten (Sbl.25) via 
frontkontakt 1-1 BClffi1- de 1-1 BLCR op waannee de 
code van de 2e cyclus voor dezelfde onderpost 
vasteeleL~ wordt. 
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In de LC-PU keten zijn de BLCR relais vooraan 
in dit circuit opgenomen (dus voor ALCR) om er 
zeker van te zijn dat de 2e cyclus uitgezonden 
wordt voordat ten onrecÀte een andere cyclus 
van een andere onderpost eerder uitgezonden 
zou kunnen worden. 
In het BCH-STK circuit (Sbl.26) is een front
kontakt van de 1-1 BLCR gesloten en wordt het 
RCSR piek up circuit bekrachtigd via het BCH
STK circuit 
Nu wordt circuitopkomspoel 1-1 AClIR ver-bro-
ken (RCSH'~) en deze zal afvallen. _ 
Door het aantrekken van de 1-1 BLCR zal het 
LeS relais voor de tweede maal bekrachtigd 
'v!orden gelijktijdig met het bekrachtigen van 
de houdspoel voor de 1-1 BLCR (zie ook Sbl.2). 
Een verbreekkontakt van de 1-1 BLCR verbreekt 
tevens het circuit van de opkomspoel van de 
1-1 BCER (Sbl.25). 
De 1-1 BCHR blijft echter nog via de houdspoel 
bekrachtigd (Sbl.26). 
Door het weer aan.trekken van de LCS wordt er 
een (+) spanning op de lijn gezet daar Sl t en 
82 'f (zie hiervoor Bbl. 2) • 
Het gevolg van het voorgaande is dat het T re
lais zal aantrekken via een gesloten backkon
takt van het CY en een frontkontakt van het Sl 
relais (zie Sbl.3). 
Op Sbl.3 is dan verder te zien dat nu ook het 
CY bekrachtigd wordt. 
Dit is dus allemaal identiek aan de werking bij 
een enkelvoudig seinteken. 
Het aantrekken van het CY heeft weer een aantal 
parallel lopende gebeurtenissen tot gevolg en wel 
het verbreken van het houdcircuit van het BCHR re
lais dat dan ook zal afvallen (Sbl. 26 RCR--STK circuit). 
In de tweede plaats wordt het CT ontgrendeld 
(zie hiervoor Sbl.3) waarmee dan de stappen 
schakeling gestart wordt. 
In de derde plaats schakelen de relais Sl en 
82 om dus Sl ~ en 82 t waardoor er een (~) 
spanning op het lijncircuit komt. 
De CT is ontgrendeld en heeft met behulp van 
de telrelais de le stap van de 2e cyclus ge
m&tkt Q 

Deze 21e stap (21C) wordt bij een gekoppeld 
seinteken niet aangesloten en krijgt dus geen 
verbinding met een PC of NC bus (zie 8bl,26). 
De modulator relais Sl en 82 worden in deze 
stap dan ook niet gestuurd en 82 zal daarom 
afvallen. 
Dit betekent dat er gelen (+) of (--.) puls uit
gezonden wordt maar een nul. 
Hiermee , ... orden alle andereonderposten uitge
schakeld, LS relais komen niet op, zodat alleen 
de onderpost aan de lijn blijft waarvoor de 2e 
kommando cyclus is bestemd (betreffende LS 
blijft op). 
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Alle onderposten waren immers weer geaktiveerd 
door de (+) en (~) pulsen die in de start peri
ode van de tweede cyclus op het lijncircuit zijn 
gezet (Fl, F2 geschakeld, Cyt , CT ontgrendeld) 
Na de 21e stap vTor den de volgende stappen 22 t/m 
38C gebruikt voor de sturing van de modulator 
relais Sl en S2 afhankelijk van de BLCR, komman
do relais en schakelaars. 
Hierdoor komt dan de betreffende kommando code 
voor wissels en seinen e.d. op het lijncicuit en 
wordt in de betreffende onderpost gedetecteerd 
en uitgevoerd. 
Het uitschakelen en overgaan in de rusttoestand 
geschiedt op dezelfde wijze als bij een enkel
voudig seinteken. 
In stap 39 (1ge stap 2e cyclus) is het B-kontakt 
van de CT gemaakt en telrelais CIO trekt aan 
(zie hiervoor Sbl.4). 
Het verbreken van een backkontakt van C10 in 
het CY circuit doet dit afvallen. 
De CT wordt bekrachtigd en gaat naar zijn ver
grendelde stand (CY en CT circuit Sb1.3). 
Het afvallen van de CY heeft tot gevolg dat zo
wel LeS als BLCR zullen afvallen daar hun houd
keten wordt afgeschakeld (zie Sb1.2 en 26). 
Tevens komt in deze stap het Sl relais op en 
val t het S2 af waardoor de lijnspanning (+) 
wordt hetgeen het einde van de 2e cyclus bete
kent. 
De CT is ondertussen doorgeschakeld naar zijn 
vergrendelde positie waarin het A kontakt geslo
ten is en de 40e stap gemaakt. 
In deze stap vallen de relais CP en CPP en de 
telrelais C9 en C10 af. 
Via kontakten van het afgevallen Sl relais en 
aangetrokken S2 relais komt er een (,) op de 
lijn hetgeen de rusttoestand betekent. 
Als laatste zal het T relais nog afvallen waar
na de ui tgangsposi tie dan weer is bereikt en 
een nieuw kommando uitgezonden kan worden Q 

Voor dit laatste wordt verwezen naar de betref
fende schema's op de Sb1.3 en 4. 
In de 21e stap (Sl en 82 beide af) komt de zoe
mer niet in werking. (Sb1.3) 
DH wordt voorkomen door het CPP-kontakt. 
Het CPP trekt aan in de 2e -of in dit geval- in 
de 22e stap ! 
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De ontvangst van zo'n kommando in de betref
fende onderpost zal aan de hand van het re
lais-voleorde-diagram op de Sbl 30 en 31 
'\Torden behandeld. 
De voor het gekoppelde seinteken in de on
derpost benodigde extra apparatuur is aan
gegeven op de schema's van de Sbl 28 en 29. 
De werking van de overige apparatuur is iden
tiek aan die van een onderpost voor een en
kelvoudig seintekene 
Bij de start van de Ie cyclus wordt er door 
de hoofdpostapparatuur een (+) spanning op 
de lijn gezet. 
Het P-anker van het lijnrelais (F-relais) 
wordt hierdoor bekrachtigd, het Fl-relais 
zal aantrekken. 
Het sluiten van een frontkontakt van het Fl 
relais in het CY-circuit doet dit aantrekken. 
Di t alles wordt weergegeven op Sbl 7 en is 
dus identiek aan de werking voor een enkel
voudig seinteken. 
In het tweede gedeelte van de startperiode 
word t er een (" .... ) spanning uitgezonden, waar
op in de onderpost het N-anker van het F
relais reageert. 
Het F2 relais zal nu aantrekken (CY front
kontakt gesloten) en het Fl afvallen. 
De CT is gedurende de bovenstaande situatie 
reeds "op scherp gesteld", daar in dit cir
cuit het hele kontakt van de CY is omgescha
keld en een frontkontakt van het Fl relais de 
CT-spoel nog bekrachtigd houdt. 
Bij de ontvangst van de (':..;) spanning, als Fl 
afvalt,wordt dan ook de CT ontgrendeld en 
zal de eerste stap (IC) gemaakt worden in 
samenwerking met de telrelais Cl tiro CIO e 

Zoals bekend uit hoofdstuk 2 wordt in de 
eerste paar stappen, afhankelijk van het aan
talonderposten, de onderpostkeuze bepaald 
m.b.v. de circuits voor de LS en LSP (Loca
tion Selection). 
Voor de eenvoud nemen we een onderpost-code 
(kengetal) van 2 stappen. 
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Tevens zal dan nu ook in deze onderpost of 
groep van een bepaalde onderpost, uitgerust 
voor ontvangst gekoppeld seinteken, het ATN 
relais (TraNsfer Relay) aantrekken. 
Op Sbl.28 is dit ATN relais aangegeven en 
tevens het BTN en BTNP die samen het hoofd
bestanddeel vormen van de extra. apparatuur 
die nodig is in een onderpost uitgerust voor 
de ontvangst van een gekoppeld seinteken. 
Deze relais zijn geplaatst in de DA-unit. 
De genoemde relais ATN, BTN en BTNP zorgen 
er samen voor dat de rustperiode tussen de 
twee cycli en de spanningsloze (nul) in de 
eerste stap van de 2e cyclus overbrugd wor
den. 
Tevems blijven via kontakten van deze rele,is 
de 18 en 1SP op gedurende bovengenoemde over
gangsperiode. 
Het circuit waarlangs de ATN opkomspoel be
krachtigd wordt is als volgt: B128 - front
kontakt CO - frontkontakt CY - frontkontakt 
18 - klem ATN-PU - backkontakt BTN - opkom
spoel ATN - N128 (Sbl.28). 
Dit alles in het eerste element lC van de 
eerste cyclus. 
Het ATN-relais blijft in de eerste cyclus 
verder op via bovengenoemde opkomketen. 
Dit circuit blijft gehandhaafd tot in ele
ment 19 het BTH relais opkomt 
In de volgende (onderpost selectie) stap 2C 
(aantal is afhankelijk van het ~,ntal OP'en, 
hier 4) wordt de onderpost geselecteerd wat 
uiteindelijk resulteert in het opkomen, in de 
laatste OP selectie-stap, van de LSP (Sbl. 8) 0 

De 1SP vormt een houdcircuit op de bekende 
manier. 
Vergelijk hiervoor Sbl.8 en 28. 
Is de 1SP opgekomen dan komen gelijktijdig 
de eroepskeuze relais IA-STR en IBI-STR op 
waarvan de schakelingen zijn weergegeven op 
Sbl 29. 
Rechts bovenaan op Sbl.29 is een 1SP front
kontakt getekend in het opkomcircuit voor de 
IA-STR dat verder via backkontakten van de 
andere STH.-relais gekompleteerd wordt. 
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Via een frontkontakt van lA-STR wordt de 
lBl-STR bekrachtigd (midden links Sbl.29). 
De circuits voor de groepskeuze zijn hier in 
principe gelijk ~~n die van een onderpost 
ui tg"erust voor een enkelvoudig seinteken (zie 
hiervoor ook Sbl.ll). 
Het enige verschil is dat bij een gekoppeld 
seinteken de keuze mogelijkheid tussen de 
eerste en tweede cyclus bepaald wordt door 
de relais ATN en BTN. 
Relaiskontakten van ATN en BTNP zorgen er 
voor dat de stappen 2C tlm lSC gesplitst wo~ 
den in de stappen 2C-l tlm lSC-l en 22C tlm 
3SC. 
Op Sbl. 29 is een voorbeeld gegeven van een 
onderpost waar zowel enkelvoudige als gekop
polde seintekens in voorkomen. 
De g-roepen 3 tlm 6 (3 STR tlm 6 STR) behoren 
bij een enkelvoudig seinteken. 
Bijv: groep 4 (4 STR) wordt gekozen met + + -
code. 
Dit gaat als volgt: in het laatste OP keuze 
element (stap 2C) komt de LSP op en direkt 
daarna de lA-STR. 
In element 3 (stap 3C = BL2S) komt 2A-STR op 
en valt lA-STR weer af. 
In element 4 (stap 4C = BL2S) komt 4STR op 
via 2A-STR en daarna wordt 2A-STR weer afge
schakeld. 
In element 5 (stap 5C = NL2S) (2A-STR ~ )~ 
6STR komt niet op. 
Groep 4 (48TR) is dan gekozen. 
De groep lA behoort bij het eerste gedeelte 
van een gekoppeld seinteken (lA-STR brengt on
middelijk de lBl-STR op) 
In de tweede cyclus komt dan één van de groe
pen lB2 t/m lB6, of lBl-8TR blijft op. 
M.a.w.: de groepen lBl t/m 1B6 worden altijd 
voorafgegaan door de groep lA. 
In deze groep lA worden dan de wissels ge
stuurd die voorkomen in de rijwegen van de 
groepen lBl t/m lB6. 
In feite zijn dus de groepen lBl tlm lB6 sub
groepen van groep lA. 
Evenzo is groep 2A het eerste gedeelte van 
een gekoppeld seinteken, dat gevolgd wordt 
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door een tweede cyclus waarbij één van de 
sub-groepen 2Bl t/m 2B6 \vorden gekozen, of 
2Bl blijft aan de lijn. 
Om het voorgaande te verduidelijken wordt 
een voorbeeld behandeld. 
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Stel dat groep 2B6 gekozen moet worden, dan 
is in de eerste cyclus de groepscode voor 
groep 2A + - -, d.w.z. stap 3C 30-1 BL28 

40 = 4C-l = NL28 
5C = 5C-l = NL28 

Hiermee wordt dan de 2A-STR opgebracht en 
daarmee de 2Bl-STR van de tweede cyclus van 
het gekoppelde seinteken en verder wordt 
geen STR opgebracht. 
In deze 2e cyclus is de groepscode voor 
g:r..'oep 6: + - + (groep 6 = 2B6), d.w.z. 
220 BL28 
23C = NL28 
240 = BL28. 
In stap 22C komt 2B2-STR op over 2Bl-STR 
die in deze stap weer wordt afgeschakeld 
(2A-STR '*' ~ 2Bl-STR t ) . _ 
In stap 23C gebeurt niets en in btap 24C 
komt via 2B2-STR de 2B6-STR op waardoor de 
2B2-STR afgeschakeld wordt. 
Sub-groep 2B6 is hiermee gekozen. 
In de resterende stappen van de eerste cy
clus, stap 6c-l t/m 180-1 (na OP keuze en 
groepskeuze) worden afhankelijk van de lijn
spanning de wissel kommando-relais 
gebracht. 
In de 1ge stap wordt een (+) ontvangen en 
komt het telrelais CIa op, waarmee het uit
schakelen ingeleid wordt. 
Voor een gekoppeld seinteken is het betref
fende element 19C via frontkontru(ten van 
lBl-STR en 2Bl-STR aangesloten aan de opkom
spoel van het BTN relais (Sbl.28). 
Dit relais trekt dus aan in de 1ge stap als 
een gekoppeld seinteken moet volgen, nl. 
lBl-STR of 2Bl-STR op. 
Werd een enkelvoudig seinteken ontvangen zo
dat 3, 4, 5 of 6-STR op zou komen, dan komt 
het BTN relais niet op en valt aan het eind 
van de (eerste) cyclus het ATN relais af (zie 
Sbl. 30). 
Als het BTN aantrekt wordt de opkomketen van 
het ATN verbroken. 
De houdspoel van de ATN wordt bekrachtigd 
(1ge stap): BL28 - CO frontkontakt - diode 
- CT-B - diode - CP frontkontakt - backkontak
ten C9 t/m Cl - diode - ATN-STK - frontkon
takt BTN - frontkontakt ATN - ATN houdspoel 
- NL28. 
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In en na de 20e stap wordt dit houdcircuit: 
B128 - CO frontkontakt - diode - CT-A - diode 
- Cl backkontakt - ATN-STK - frontkontakten 
BTN en ATN - houdspoel ATN - N128. 
Het ATN (houdspoel) is vertraagd afvallend om 
het omschakelen van het CT-B naar CT-A te over
bruggen als deze kontakten een overslag hebben 
(CT-E e8Iûer verbroken dan CT-A gemaakt). 
Het BTN relais krijgt een houdketen (Sbl.28), 
via ~'esloten frontkontakt CO en in eerste in
stantie via nog gemaakt frontkontakt CY - 1S 
frontkontakt - klem ATN-PUjETN-STK - eigen 
kontakt ETN - houd spoel ETN - NL28 e 

De 1SP wordt nagenoeg via hetzelfde circuit 
opgehouden .. 
In deze stap 19C zal de CY afgebracht worden 
door aantre~(en van de CIO (zie Sbl.?). 
Hierdoor wordt het eerder gevormde houdcircuit 
ETN onderbroken (frontkontakt CY verbreekt) 
maar ondertussen is een nieuw circuit gevormd 
via een frontkontakt van CIa dat is geschakeld 
over een frontkontakt van de ETN die dit circuit 
weer overne~nt direkt nadat BTN is aangetroY~en. 
Het aldus gevormde circuit is als volgt: B128 -
frontkontakt CO - parallel schakeling frontkon
takt CIa (iets eerder dan via BTN kontakt ) en 
kl~LS-LSPjATN-BTN-S~(2 en BTN frontkontakt -
frontkontakt ATN - klem 1S-1SPjATN-BTN-STKl -
1S frontkontakt - klem ATN-PU/BTN-STK - eigen 
kontakt BTN en houdspoel BTN - N128. 
Het 1SP relais wordt via dezelfde weg opgehou
den. 
Voor de 1S geldt een dergelijk circuit alleen 
gaat dit dan na de klem 1S-1SP j ATN-BTN-STK2 op 
het schema naar beneden via frontkontakten ATN 
en BTN en frontkontakt CPP naar de 1S houdspoel. 
In deze stap wordt ook de CT nog bekrachtigd 
die nog doorschakelt naar zijn vergrendelde si
tuatie, de 20e stap. 
Hierin vallen de relais CP, CPP en CIO af .. 
In de 20e stap wordt de lijnspanning (~) .. 
Het 18 relais blijft nu op via hetzelfde houd
circuit als de LSP en B~W. 
Het 18 is vertraagd afvallend om het schakelen 
van het CPP kontakt te kunnen overbruggen. 
De tweede cyclus van een gekoppeld seinteken 
begint ook weer met een startperiode waarin 
een + en ~ code wordt uitgezonden. 
In de rustperiode (overgang) zijn de volgende 
relais opgebleven: ATN, BTN, 18 en 18P. 
Tijdens de startperiode wordt het eerst een (+) 
spanning ontvangen die het Fl relais doet op
komen (zie weer Sbl.?) gevolgd door het aan
trekken van het CY relais. 
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Ter vereenvoudiging wordt voor de werking ge
bruik gemaakt van het relais-volgorde-diagram 
op 8bl.31 waarop de gehele cyclus is aangege
ven. 
Het 2e gedeelte van de startperiode in deze 2e 
cyclus is een (~) spanning die tot gevolg heeft 
het aantrekken van het F2 relais en afschakelen 
van het Fl relais (zie schema Sbl.?). 
Het CT wordt ontgrendeld en gacl.t weer in samen
werking met de telrelais de stappen vormen. 
Zoals bekend wordt door de hoofdpost in het 
eerste element van de tweede cyclus een nul 
uitgezonden (spanningsloze lijn). ---
De relais Fl en F2 vallen af, en door het ver
breken van het CT-A kontakt wordt het houdcir
cuit van het ATN onderbroken (Sbl.28). 
Via frontkontakt CO - klem LS-LSP/ATN-BTN STK2 
- frontkontakt BTN en nu gesloten backkontakt 
ATN wordt nu het BTNP relais (herhaler BTN) be
krachtigd en trekt aan. 
In deze spanningsloze stap (21e) worden andere 
onderposten uitgesloten (LS blijven af). 
De volgende elementen 22, 23, 24 (afhankelijk 
van het benodigde aantal groepen) zijn bestemd 
voor de groepskeuze waarin ~~n van de groeps
keuze relais B-STR, afhankelijk van de code, 
aan zal trekken. 
Hoger genummerde B-STR's doen voorgaande afval
len (zie Sbl.29). 
Op dit blad worden de stappen 25C t/m 38C voor 
de tweede cyclus geformeerd via backkontakten 
van het ATN in serie met frontkontakten BTNP. 
Deze resterende stappen (25C t/m 38C) van de 
tweede cyclus worden gebruikt voor de sturing 
van de korrunando relais identiek aan de stur~ 
bij een erucelvoudig seinteken (zie ook Sbl.ll ). 
Na het afwerken van de stappen voor de sturing 
van de kommando relais komt de stappen-schakel
ing aan de 3ge stap ,die het uitschakelen in
leidt van de tweede cyclus van het gekoppelde 
seinteken. 
In deze 3ge stap wordt een (+) spanning van de 
hoofdpost ontvangen en komt in de onderpost het 
telrelais CIa op. 
Het gevolg hiervan is weer dat het CY af zal 
vallen (Bbl.?) dat dan weer een aantal gelijk
tijdige gebeurtenissen tot gevolg zal hebben!nl 
Ie het bekrachtigen van de CT spoel (zie Sbl,?); 
2e het afschakelen van de houdcircuits van L8 en 
LSP dat dus door het verbreken van een frontkon
takt van het CY gebeurt (Sbl.2S). 
Het circuit via de frontkontakten van ATN en BTN 
is reeds verbroken door het afvallen van de ATN 
in de 21e stap (circuit via LS-LSP/ATN-BTN-STK 1 
en 2 klenlll1en). 
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3e het BTN relais zal afvallen daar zowel een 
CY als 18 frontkontakt de houdketen hiervan 
verbreekt (8bl.2S). 
Een gevolg van het afvallen van het 1SP is het 
verbreken van de houdketen van het betreffende 
groepsrelais (STR) dat dan ook zal afvallen 
(zie Sbl.29)e 
De CT zal nog doorschakelen naar zijn vergren
delings positie en zo de 40e stap maken terwijl er 
in deze stap een (~) spanning ontvangen wordt. 
De in de telschakeling nog aangetrokken relais 
CP en CPP en telrelais C10 zullen afvallen. 
Het BTNP ·relais valt ook af daar een frontkon
takt van C10 het circuit verbreekt (Sbl.2S). 
Hierna is de rusttoestand bereikt zodat een 
kommando bestemd voor een andere onderpost nu 
uit~ezonden kan worden. 
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5. Aanvulling 

herroepen 
automatisch 
start 

5.1 Automatische start 

In deze paragraaf zullen enige voorbeelden 
aangehaald worden waar de automatisch start 
van de CVL apparatuur verduidelijkt wordt. 
Uit het voorgaande is bekend dat het behan
delde CVL systeem '68 voor alle bedienings
handelingen een automatische start heeft. 
Als eerste voorbeeld zal het herroepen van 
een op automatische bediening ingesteld sein 
aangegeven \vorden. 
1\1et behulp van Sbl 35 (een modelblad) 
is het herroepen van het sein te verklaren. 
Door instelling op automatische bediening 
(bij rechte wisselstand) is in de beginknop
sohakeling (keuzeknop-systeem) de LUPR en 
GLPR opgekomen. 
Is de bediening bijv. niet goed geweest dan 
moet het betreffende sein herroepen worden. 
De keuzeknop "HERR" wordt gedrukt en de be
treffende seinknop, LUPR en GLPR zullen ver
traagd afvallen en tevens wordt door het slui
ten VruL een frontkontakt van de PBPR een NL28 
direkt aan de CH-PU klem D2 gelegd en de CHR 
van de betreffende seingToep zal aantrekken 
(zie ook Sbl lB). 
Door het afvallen van de GLPR/LUPR zal ook de 
AXR afvallen gevolgd door de RCSR van het te 
herroepen sein. 
Er is dus direkt na het drukken van de sein
knop een startkomrnando aanwezige 
~r wordt, zoals op Sbl 6A in het 15e element 
te zien is, een (' ... ) ui tge zonden. 
In de onderpost wordt dit kommando op de nor
male wijze verwerkt en op Sbl llA is te zien 
dat in het 15e element een t,) is ontv~Dgen 
waardoor het GZXR af zal vallen 8 

Het seinbeeld zal terug komen in de stand stop 
en de herroep \"erking i.s voltooid. 

5.1.1 Signalering GKR!DSTKR 

Op dit modelblad zijn verder nog een aantal 
signaleringen &~ngegeven zoals de sturing van 
de GKR en DSTKR die resp. het seinsymbool op 
het tableau sturen en het spoorbezettingslamp
;je. 
Ook zijn op dit blad nog enkele units (o.a. SG 
en SI!:'W) aangegeven zORls ze norma;),l op de 
stroomloOIJschema' s worden getekend. 

5.2 Ind. wissel bediening 
Nog' een voorbeeld van een automatische start 
Ivordt lje{Seven op Sbl 36 (een mOdelblad) door 
een individuele wisselbediening van een enkel 
wissel. 
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Bediening van de wisselsleutel brene,"t of NR 
of Rl1 relais op (zie 1~ kursus J - relais). 
Via kontakt n van de herhalers van NR/ RR 
wordt het wraCR relais op- of afgebracht (zie 
voor deze schakeling Hfst 5.2 in }~ kursus). 
De automatische start geschiedt hier via het 
NR/Rll circuit door een heel kontakt van de 
ItJZKR via een LYJt verbreekkontakt naar klem 
D22 in het CH-PU circuit. 
De betreffende CBR zal aantrekken en de CVL 
apparatuur wordt op de bekende wijze geakti
veerde 
De diverse elementen in HP en OP worden door
lopen en afgetast en het wisselkownando-relais 
WZR 'ofordt in de OP gestuurd. 
De signalering van het wissel komt via de de
codering signalering in de HP d.m.v. de relais 
N/RKR en LKR. 
Kontakten hiervan verzorgen dan de signalerin
gen op het tableau. 
Op dit blad zijn dan ook weer aangegeven de 
uni ts zoals ze norma!ü op de S-bladen voor
komen bij dit CVL unit systeem. 

5.3 Schema's overzichten 
In deze k'Ursus zijn to"egevoegd overzichts
blarlen voor de korrm18ndo overdracht (Sbl.32 en 
33) en voor de signalerings overdracht 
(Sbl.34). 
Hierop staan aangegeven de schema's zoals de
ze aan elkaar gekoppeld zijn van zowel de HP 
als de OP. 
Op deze bladen statUl niet aangegeven de units 
waarin de diverse apparatuur zit en de onder
linge verbindingen d.w.z. de klemmen. 
I"Iet behulp van de in de k:uxsus voorkomende re
lais volgorde- en tijddiagTwr@en en deze over
zichtsbladen kan de gehele werking nog eens 
duidelijk doorgenomen worden. 
Op 8bl.33 zijn de schema's van de kommando re
lais AGZR, BGZR en GR/HR gegeven. 
Deze circuits zijn aangegeven om het verschil 
te laten zien met dezelfde circuits van de NX 
beveiliging. 
Het AGZH circuit bijv. wordt in de NX gestuurd 
via AXR selectie kontakten, bij de CVL d&~ren
tegen gebeurt dit via L/RGZR selectie kontakten. 
Het BGZR circuit is gelijk aan dat bij de NX 
daar de benodigde relais in de betreffende on
derpost geplaatst zijn. 
Het GR/EH circuit is natuurlijk in principe ge
lijk van opbouw evenals de andere cicuits dat 
zijn, maar in de CVL zijn in de onderposten be
paalde relais geformeerd ieder met epn eigen 
fu..'1ktie. 
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Zo is er in het }~ systeem voor de selectie 
tussen Geel of beter en Geel knipper in het 
GR/HR circuit g-e bruik gemaakt van de CGLPR. 
Voor de CVL is hiervoor het GZXR relais toe
gepast dat voor de selectie zorgdraag't. 
De andere voorwaarden in dit circuit zijn de
zelfde als in de NX. 

5.4 Boek E~so 25 Co (Unit opbouw)~ 
Dit boek geeft een overzicht van de onderlin
ge verbindingen tussen de diverse units. 
Deze uitwendige verbindingen zijn met dikke 
lijnen op de diverse S-bladen weergegeven 
\vaardoor ze er duidelijk uitspringen. 
Er dient echter met nadruk op worden gewezen 
dat de gebruikte boeken enkel voor cursus ge-
bruik bestemd zijn. -----
In de praktijk moet gebruik gemaakt worden 
van de bladen die bij de installatie behoren. 

5.5 De bandschrijver 
Het doel van de bandschrijver (recorder) is 
om relaistijden te meten die met het blote 
oog niet meer waarneembaaI zijn. 
Het op- of af zijn en vergelijkingen van ver
schillende relais komen op deze banden tot 
uitdrukking. 
In boek E.s. 25 C. zijn van diverse relais 
kontakten via vaste klemmen in de unit uit
gevoerd. 
M.b. hiervan kan de bandschrijver op deze 
klemmen worden aangesloten waarmee dan de 
relais tijden kunnen worden bekeken om het 
systeem te kontroleren. 
Bijgevoegd is een blad waarop de vijf banden 
voorkomen zoals die bij dit systeem opgenomen 
kunnen worden. 
Voor metingen wordt verwezen naar de !vleet
en Instelvoorschriften Es4-SW. 

5.6 Unit bladen 
Op de bladen 69 t/m 73 is te zien in welke 
units diverse relais ondergebracht zijn. 
(UOA bladen = Qni t Qverzicht !pparatuur) 
De indeling is van de achterzijde gezien. 
Links en rechts van de relais zijn de zg. 
blauwe klemmenblokken geplaatst, terwijl zich 
hier tevens de eventuele RB (Risister Boards) 
bevinden. 
De UOA bladen geven alleen de unit indeling 
en de kontakt- en klembezetting te zien. 
De stroomlopen zijn terug te vinden op de 
zgn. U-bladen. 
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Een aantal units komt in v.~.ohill.nd. uit
V08~tnl!tn voo~ 
ZLt bv. smw GEN 61-001-001 

SEW GEN 71-001-001 
smw GRN 71-001-002 

De versohillen komen voort uit cie inwendige 
bedrading en 'eventuele kontakt bezetting, 
Uit het bovenstaande komt nog eene tot uit ... 
drukking dat men wel de unit bladen moet 
raadplegen welke bij de betreffende instal
latiG behoren. 
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fi-:ZV ~elschakeling zendverdeler 
GRN 4-001-001 

links rechts 

CI0 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 Cl 

CP Cpp 

I~ I:endverdeler conunando's (HP ) 
GruT 5-001-003 

links rechts 

SI CY LCS 

S2 T 

I~ Zendverdeler signaleringen 
GRN 6-001-003 

links rechts 

R CY LCS Pot 
meter 

I '.rOV Telschakeling ontvangverdeler 
GRl'J 7-001-001 

linles rechts 

CIO C9 C8 C7 c6 C5 C4 C3 C2 Cl 

CP CPP 

[ cvc Ontvangverdeler commando' s (OP) 
Gm~ 8-001-002 

links rechts 

L8 cy !F1 F 

LSP CO F2 
Fn Fp 

I OVS Ontvangverdeler signaleringen (HP) 
GRN 9-001-003 

links rechts 

TN cn cy Pot 
meter 

I ~ Seinunit hoofdpost (2 seinen) 
GRN 10-001-001 

links r echts 

AXR RCSR CGLSR CGLPR GLPR AXR RCSR CGLSR CGLPR GLPR 

DS1".tG'R DSTKR GKR LUPR DSTKPR D8TKR GKR 1UPR 

I ~ Wisselunit hoofdpost (2 enkele wissels) 
GBJf 11-001-001 

links rechts 

NB RR YR WZKR NR RR YR I.JZKR 

NRPR HRPR um NKR RKR NRPR RRPR LKR NIeR HKR 
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IGW Wisselunit hoofdpost (gekoppeld wis,se1) 
GRN 12-001-002 

links rechts 

AHR BNR ER AYR BYR WZKR RRP2R 

AlJRPR BNRPR RRPR ALKR BLKR NKR BKR 

l CC Commando coderings unit Enkel seinteken (4. groepen) (HP ) 
GRN 12-001-001 

links rechts 

CHR LCR LCIR LC2R LC3R CHR LCR LCIR LC2R ~C3R 

CHR LCR WIR LC2R LC3R CHR LeR LCIR LC2R LC3R 

I CA Commando code:d.ne-s unit Gekoppeld seinteken (lA en 2B groepen) (HP) 
GRN 14-001-001 

links rechts 

ACHR BCIIR BLCR BLCIR BLC2R BLC3R ALCR ALCIR ALC2R ALC3R 

ACHR BCHR BLCR BLCIR BLC2R BLC3R BCHBPR 

I CB Commando coderings unit Gekoppeld seinteken (3B groepen) (HP) 
GRN 15-001-001 

links rechts 

ACHR BCHR BLCR BLCIR BLC2R BLC3R ACHR BCHR 

ACF.-R BCHR BLCR BLCIR BLC2R BLC3R BLCR BLCIR BLC2R BLC3R 

Inc Commando decoderings unit Enkel seinteken (6A groepen) (OP) 
GRN 16-001-001 

links rechts 

STR STIR ST2R STR STIR ST2R STR STIR ST2R 

STR STIR ST2R STR STlll ST2R STR STIR ST2R 

I ~ Commando coderings unit Gekoppeld seinteken (6B e;roepen) (op) 
GRN 17-001-001 

links rechts 

BSTR BSTIR BST2R BSTR BSTIR BST2R BSTR BSTIR BST2R 

BSTR BSTIR BST2R BSTR BSTIR BST2R BSTR BSTIR BST2H 

IR! Corrunando decoderings unit Gekoppeld seinteken (ATHR/BTNR lA en 2B 
GEN 18-001-001 groepen) (OP) 

links rechts 

AT~'R ATNIR ATN2R ATN3R BTNR BTNPR BTl'lP1R BTNP2R 

BSTR J3STIR BST2R ASTR ASTIR AST2R BSTR BSTIR BST2R BST3R 

I .QQ Sein unit l4 seingroepen) (OP) 
GRN 19-001-001 

.anks rechts 

GZXR I,GZR RGZR LUZR GZXR LGZR RGZR LUZR 

GZXR LGZR RGZR LUPR GZXR LGZR RGZR LUZR 
I 
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r
AA Commando-relais unit (OP) 

GRN 20-001-002 
links rechts 

J18 Jl6 J14 J12 JlO J8 J6 DIMR POSZR 

J17 J15 J13 Jll J"9~ J~ J5 

I CSA Codering~ keten signalerings unit (groep 1-3) (OP) 
GEN 30-001-002 

links rechts 

lCER. 11CR 11C1R 11C2R 11C3R 2CER. 2LCR 21C1R IriiS 

3CHR 3WR 31CIR 3W2R 3LC3R 21C2R 2LC3R SI 

I CSE Coderings keten signalerings unit (groep 4-6) (OP) 
GRJ.'l 31-001-002 

link.s rechts 

4CHR 41CR 4LC1R 41C2R 4LC3R 5CHR 51CR 51C1R 51C2R 5LC3R 
6CHR 6LCR 6LC1R 61C2R 6I.C3R 

IDS Decoderings ketens signalerings unit (6 groepen) (HP) 
GRN 32-001-002 

links rechts 

1SR lSTR lSTIR 18T2R 28TR 2ST1R 28T2R 3STR 38T1R 38T2R 

48TR 4ST1R 4ST2R 5STR 5STIR 5ST2R 6STR 68T1R 6ST2R 

ISR Signalerings relais unit (HP) 
GRN 33-001-001 

links rechts 

Jl8 J16 J14 J12 JIO J8 J6 J4 J2 

J17 J15 J13 J11 J9 J7 J5 J3 Jl 

ISP Element herha1ings relais unit (HP) 
GRN 34-001-001 

links rechts 

10SPR 98PR 8SPR 7SPR 6SPR 58PR 48PR 3SPR 28PR 18PR 

188PR 178PR 168PR 15SPR 148PR 13SPR 128PR 11SPR 

IRR 
Signalerings ontvengrelais (HP) 
GRN 35-001-001 

links rechts 

RlOR R9R R8R R7R R6R R5R R4R R3R R2R RIR 

SlO 89 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 SI 

IRR 
Signalerings ontvangrelais (HP) 
GRN 35-001-002 

links rechts 

mOR R9R H8R R7R R6R R5R H4R R3R R2R RlR 

SlO S9 S8 87 86 S5 S4 S3 82 Sl 

~RCDR- - --RR STK~ 8 = schakelaar , . -Op plaatje bij schak. S 
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~. Aankondigings unit 
GRi'T ~-3-00l-00l 

links rechts 

XGKR ANNR AER AKSR APSR XGKR ANNR AER AKSR APSR 

TKR TKPR DSKR Ll3R TKR TKPR DSKR XBR 

I CSA Coderings keten signalerings uiüt (groep 1-3) (OP) 
GRN 4<1--001-001 

links rechts 

lCHR lLCR lLClR lLC2R lLC3R 2CHR 2LCR 2LCIR MS 

3CHR 3LCR 3LCIR 3LC2R 3LC3R 2LC2R 2LC3R SI 

I CSB Coderings keten signalerings unit (groep 4-6) (OP) 
GRN 45-001-001 

links rechts 

4CHR 4LCR 4LCIR 4LC2R 4LC3R 5CHR 5LCR 5LCIR 5LC2R 5LC3R 

6CER 6~8R 6LCI 6LC2R 6LC3R lLCPSR 2LCPSR 3LCPSR 4LCSPR 5LCPSR 

G Sein-unit (2 seinen) 
GRN 60-001-001 

links rechts 

AXR CGLPR GLPR PBPR LUPR AXR CGLPR GLPR PBPR LUPR 

GKR DSTKR DSTKPR RCSR AGZR GKR DSTKR DSTKPR RCSR AGZR 

l ~ Wissel-unit ~2 enkele wissels) 
GRN 61-001-001 

links rechts 

NR RR YR liIKR RKR NR RR YR NIm RKR 

vJZKR LKR NRPR RRPR OOCR WZKR LKR NRPR RRPR OOCR 

I SGW Wissel-unit ~gekoppeld wissel) 
GRN 62-001-001 

links rechts 

ANTI BNR RR AYR BYR ANRPR BNRPR OOCR 

liIKR RKR WZKR ALKR BLKR RRPR RRP2R WZKPR 

I ~ SC'~unit (4 seingroepen) (OP) 
GRN 63-001-001 

links rechts 

GZXR LGZR RGZR LUZR GZXR LGZR RGZR LUZR 

GZXR LGZR RGZR LUZR GZXR LGZR RGZR LUZR 

I GZ GZ-unit (OP~ 
GIDI 64-001-001 

links rechts 

AGZH AGZR AGZR AGZR AGZR AGZR AGZR AGZR AGZR AGZR 

DSTR DSTR DSTR DSTR DSTR DSTR DSTR DSTR DSTR DSTR 
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1 WZ \VZ-Ulüt (6 eTO(~pen) (op) 
GRl~ 65-001-001 

links rechts 
'IA/ZR NCKR RCKR 'A/ZR WZR NCKR RCKR WZR 

WZR HCKR HCKR NCKR RCKR WZR NCKR RCKR NCKR RCKR 

I ZSG Sein-unit (2 seinen) 
GRN 66-001- 001 

links rechts 

AXR RCSR CGLSR CGLPR GLPR 
I 

AXR RCSR CGLSR CGLPR GLPR 

AGZR DSTKPR DSTKR GKR LUPR AGZR DSTKl'R DSTKR GKR LUPR 

I SG Sein-unit (2 seinen) 
GRN 70-00J..-001 

links rechts 

AXR CGLPR GLPR PBPR LUPR AXR CGLPR GLPR PBPR LUPR 
GK~; DS'l'KR DSTKPR RCSR AGZR GKR DSTKR DSTKPR RCSR AGZR 

t SE'\-l '\.Jissel-uni t (2 enkele wissels) 
GRN 71-001-001 

links rechts 

NR RH 1'R NKR BKR NR RH YB. NKR BKR 

WZKR LKR IJRPR RRPR OOCR WZKR LKR NRPR RRPR OOCR 

I SEW Wissel-unit (2 enkele wissels) 
GRN 71-001-002 

links rechts 

NR RH YB. NKR RKR NR RH YB. NKR RKR 

WZKR LKR NRPR RRPR OOCR WZKR LKR NRPR RRPR OOCR 

I SGW Wissel-unit (gekoppeld wissel) 
GRN _12-001-001 

links rechts 

A.l"ffi BNR RH AYR BYR ANRPR BNRPR OOCR 

NKR RKR HZKR ALKR BLKR RRPR RRP2R WZKPR 

I SGW Wissel-unit (eekoppeld wissel) 
GRN 72-001-002 

lLnks rechts 

ANR I3NR RH AYR BYR ANRPR BNRPR OOCR 
r,lJ(R. RKR \vZKR ALKR BLKR RRPR RRP2R WZKPR 

I ZSG Sein-unit (2 seinen) 
GRN 76-001-001 

links rechts 

AXR RCSR CGLSR CGLPR GLPR AXR RCSR CGLSR CGLPR GLPR 

AGZR DS'J:.tG'R OSTKR GKR LUPR AGZR DSTKPR DSTKR GKR LUPR 



5.7 Relais- en voedingbenamingen. 

RCSR ___ Remote Control Stick Relay 
_~stand bedienings relais voor sein 

AXR ____ Exit Relay 
Eind relais 

Location Call Relay 
LCR ---- I Onderpost oproep relais signalerings 

Location Call Stick Relay LCS ---- Onderpost oproep houdrelais 

~~ ----- Modulator relais 

CY _____ Cycle Relay 
Werktoestands relais 

T ------ Vertragings-relais 

CP _____ Count Repeater Relay 
Tel herhalings relais 

CPP ____ Count Repeater Repeater Relay 
Herhalings relais van CP 

Cl t/m CIO _ Court Relay 1 t/m 10 
Telrelais 1 t/m 10 

Buzzer 
BZ ----- Zoemer 

GLPR ___ Signal Lever Repeater Relay 
Seinknop herhalings relais 

-74-

groepskeuze relais 

CGLPR __ Call-on Signal Lever Repeater Relay 
Seinknop herhalings relais voor Geel knipperlicht 

WZKR --- Switch Operating Indication Relay 
Wissel-stuur signalerings relais 

CSPR ___ Checking Stick Repeater Relay 
Kontrole signalerings relais 

HP-POR _ Hoofdpost Power Off Relay 
Hoofdpost spanningsbewakings relais 

~1C-CT __ Flashing Indicatio!l-Code Transmitter 
Code gever voor flilucerspanning 

FP _____ Field Postive Relay 
Onderpost (lijn) relais (positief) 

FN _____ Field Negative Relay 
Onderpost (lijn) relais 

Field Relay 1 
Onderpost relais 1 Fl 

F2 _____ Field Relay 2 
Onderpost relais 2 

CT _____ Code Transmitter 
Codegever 

(negatief) 



00 

L8 

LSP ---

STR ---

Olear Out Relay 
Uitschakel relais voor OP (kommano ) 

Location Selection 
Onderpost-keuze-relais 

Location Selection Repeater 
Onderpost-keuze-herhalings-relais 

Station Relay 
Groeps-relais 

Switch Operating Relay WZR --- Wissel-stuur-relais 

Signal Special Exit Relay 
GZXR -- / Seinstuurrelais voor de keus Geel flikker of beter 

RGZR __ F~ght Signal Operating Relay 
Seinstuurrelais voor Rechts rijden 

Left SignaJ. Operating Relay LGZR -- Seinstuurrelais voor Links rijden 

Loek Relay 
LR ----

Vergrendeling~-relais 

DSTR __ Detection Stick Track Relay 
. Detectie houd-relais afrijdsektie 

Detection Stick Track Indication Relay DSTKR - Detectie houd-signalerings-relais afrijdsektie 
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DSTKPR Detection Stick Track Indication Repeater Relay 
Detectie houd-signalerings-herhalings-relais afrijdsektie 

Track Relay TR ---- Spoor-relais 

Track Repeater Relay TPR --- Spoor-herhalings-relais 

TP2R --

NCKR --

Second Track Repeater Relay 
2e Spoor-herhaling-relais 

NormaJ. Switch Cheking Indication Relay 
normale-stand wissel-kontrole-indicatie relais 

Reverse Switch Cheking Indication Relay RCIm -- Abnormale-stand wissel-kontrole-indicatie relais 

Receiver Relay R ----- Ontvang relais 

IVIS ____ Nark Space Relay 
Nodulator relais 

MSlR Mark Space Relay Channel 1, 2 of 3 
~~~~ -- T1odulator relais kanalen 1, 2 of 3 

GR ____ Signal Relay 
Seinstuur-relais voor Geel knipperlicht 

HR ____ Home Relay 
Seinstuur-relais voor Geel 



Transfer Relay TN ---- Omschakel relais 

Receiver Relay Channel 1 RU{ ---
Ontvang-relais kanaal 1 

Cycle Repeater Relay CYP --- Werktoestand herhalings relais 

lSPR t/m 18SPR _ Step Repeat:r Relay . 
Stap herhalLngs rel~s 

LSR ---

TKR ---

NKR ---

Location Selection Relay 
Onderpost-keuze-relais 

Track Indication Relay 
Spoor signalerings relais 

Normal Switch Indication Relay 
Signalerings relais normale stand van het wissel 

Reverse Switch Indication Relay rum --- Signalerings relais abnormale stand van het wissel 

Lock Indication Relay 
LKR --- Vergrendelings signalerings relais 

ACHR __ Change Re1ay A 
Detectie relais A (gekoppeld seinteken) 

BCHR __ Change Re1ay B 
Detectie relais B (gekoppeld seinteken) 

ALCR __ Location Call Relay A 
Onderpost oproep-relais A (gekoppeld seinteken) 

Location Call Relay B 
BLCR -- ( ) Onderpost oproep-relais R gekoppeld seinteken 
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BCHBPR- Change Back Repeater Relay (2e cyolus B) 
Detectie herhalings relais vld bacyJcontakten (gekop. seinteken) 

Transfer Relay A 
ATN --- ( ) Omscha~el relais A gekoppeld seinteken 

Transfer Relay B 
BTN --- ( ) Omscha~el relais B gekoppeld seinteken 

Transfer Repeater Relay B 
BTUF -- () Omschakel herhalings relais B gekoppeld seinteken 

B128 

NL28 

Can-TI28 

Positive Split Battery 28V 
Positieve pool 28V batterij 

Negative Split Battery 28V 
Neg'atieve pool 28V batterij 

Cancel Positive Energy 28V 
Herroep positieve spanning 28V 

Can-N28 Cancel Negative Energy 28V 
Herroep negatieve spanning 28V 



D12 

Nl2 

Positive Energy 12V 
Plus pool 12V batterij 

Negative Energy 12V 
Hin pool 12V batterij 

FC-B12 Flashing Checki ng Positive Energy 12V 
Kontrole knipperspanning 12V 

Transmitter REG - ~~~normaal in dienst 

Transmitter ALT - ~~~~a;!;:rve 
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