
Proefbaantje in Koploper 

Hoe doe je dat? 

(Verbeterde versie) 



Vooraf 

• Maak een schets van de baan 
• Maak blokindeling 

– treinen rijden van lage naar hoge bloknummers 
‘vooruit’ 

– Blokken liggen tussen wissels in 
– Deel lange trajecten evt op in meerdere blokken 

• Nummer je wissels 
• Teken je wissels zodanig dat rechtdoor en 

afbuigend goed te herkennen is 
• Seintjes kun je eventueel later toevoegen 



Van start met Koploper 

• Gebruik Koploper 8.1 (http://www.pahasoft.nl) 

• Start Koploper en klik op  
Algemeen>>Nieuwe database 
en klik vervolgens op [Volgende] 
– [Geef naam]   : bv Proefbaantje 
– [Digitaal systeem]  : Dinamo 
– [Poortnummer]  : COM1 (serieel), 

       COM3 (USB) 
– [Volgende] 
– [Einde] 

• Het begin is gemaakt… 



Dinamosysteem invullen 

• Ga naar:  
Onderhouden>>Baan definities>>Digitale onderdelen 

• Klik op [+] 
• Voeg toe (met de [+] en telkens [vinkje]) 

– TM-H (aansturing 8 blokken) adres 1 
– TM-H (inlezen 128 schakelaars) adres 1 
– PM32 (32 magneetartikelen) adres 1 (voor wissels) 
– OM32 Serial adres 1 (voor seintjes) 
– (TM-H (aansturing 8 blokken) adres 2) 
– (TM-H (inlezen 128 schakelaars) adres 2) 

• Sluit Onderhouden digitale onderdelen 





Bloktypes aanmaken 

• Ga naar:  
Onderhouden>>Baan definities>>Bloktypes 

• Klik op [+] 

• Voeg toe met [+] en telkens [vinkje] 
– Omschrijving  

• ‘vrije baan’  blok 3 en blok 6 

• ‘stationsspoor’ blok 1, blok 2, blok 4 en blok 5 

• ‘rangeerspoor’ blok 7  

• Sluit Onderhouden bloktypes 





Blokken aanmaken  1 

• Ga naar:  
Onderhouden>>Baan definities>>Blokken 

• Klik op icoon nieuw blok rechtsboven  
• Klik vervolgens even veel keer naast elkaar in het 

tekenveld als dat er blokken zijn 
• Bepaal aan de hand van je baanschets welke 

blokken met elkaar verbonden moeten worden 
• Daarvoor kun je beter de positie van je blokken 

veranderen. Dit doe je met icoon  
• Sleep je blokken vervolgens naar gunstigere plaats 





Blokken aanmaken  2 

• Klik eerste blok aan met de rechter 
muistoets en selecteer Eigenschappen 

• Selecteer vervolgens: 
– Bloktype (‘vrije baan’, ‘stationsspoor’, etc) 

– Blokkaart, dit is de uitgang op de TM-H 
Kies hiervoor hetzelfde nummer als het 
bloknummer 

• Sluit af met OK 

• Vul alle blokken zo in 





Blokken verbinden 

• Om de blokken te verbinden, klik op icoon 
rechtsboven  

• Als van blok 1 naar blok 3 gereden kan worden, klik 
met linker muistoets op blok 1 en sleep naar blok 3. 
Een lijn met stip ontstaat met een bolletje vlakbij 
blok 2. 

• Als ook van blok 3 naar blok 2 gereden kan worden, 
dan sleep van blok 3 naar blok 2 

• Maak zo alle relaties tussen blokken zichtbaar 
• Als optimalisatie kun je met dit icoon  

een voor een een blok verplaatsen voor betere 
overzichtelijkheid 

• Save en sluit Onderhouden blokken af 
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 Baanontwerp tekenen 

• Ga naar: Onderhouden>>Baan definities>>Baanontwerp 

• ‘Baanoverzicht: ontwerp tekenen’ wordt zichtbaar met 
alle blokken geparkeerd aan de bovenrand 

• Tekenen mbv het window ‘Tool: algemeen’ 
– De lijn bij ‘diverse componenten’ 

– Het wissel van juiste type en stand bij ‘normale wissels’ 
(daarvoor was ‘rechtdoor’ en ‘afbuigend’ belangrijk) 

• Als je klaar bent sleep dan de  
blokken naar hun positie  
in het baanontwerp 





Bezetmelders intekenen 

• Bezetmelder is een rondje  

• Klik en sleep het naar de positie in 
het baanontwerp, één aan begin en 
één aan het einde van een blok 

• Voorbeeld: 



Bezetmelder afspraken 

• Bezetmeldernummering in Dinamo: 
– Eerste bezetmelder blok1 = 1 

– Tweede bezetmelder van zelfde blok telt 
8 hoger  

• Afspraak: Indien je  
rijdt naar hoger  
bloknummer, dan kom 
je eerst de 1e melder 
tegen en daarna de 2e 

Blok 1e melder 2e melder 

1 1 9 
2 2 10 
3 3 11 
4 4 12 
5 5 13 
6 6 14 
7 7 15 
8 8 16 



Bezetmelders toekennen aan blok 

• Klik op        (1)  

• Bezetmeldnummer 1: 

• Klik vervolgens op 
de 1e bezetmelder in 
blok 1 (2) 

• Klik volgende 
bezetmeldnummer 2 
(3) 

• Klik op 1e 
bezetmelder in 
blok2 (4) 

• Etc... 
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Gegevens koppelen aan blok 

• Klik op        (1) 

• Klik op een 
bloknummer (2) 

• Klik daarna op de 
lijnen die bij dat 
blok horen, ze 
worden geel 

• Klik op volgend 
blok en doe dit zo 
voor alle blokken 

• Klik op save en 
sluit af 
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Wisselnummers toekennen 

• In venster  
ontwerp tekenen 

• Klik met rechts op wissel 
W1 en kies Eigenschappen 

• Zet Wisselnummer op 1        
en klik OK 

• Doe hetzelfde voor wissel 
W2 met wisselnummer 2 

• Werk zo alle wissels af 

• Klik Save 



Vastleggen wisselstraten 1 

• Wisselstraat is één enkele of een 
reeks van wissels die je tegen komt 
als je van het ene blok naar het 
andere blok gaat 

• Vastleggen, klik op  



Vastleggen wisselstraten 2 

• Alle mogelijke 
verbindingen tussen 
blokken staan in lijst 
Van: xx naar: yy 

• Klik de eerste aan en 
zet daarna de wissel in 
de goede stand 
(Er verschijnt een V en 
een N in de blokken) 

• Klik met rechts op 
wissel en vink 
‘Geselecteerd’ aan 

• Druk als alles gedaan is 
op Save en sluit 
venster 



Relaties tussen blokken 

• Ga naar 
Onderhouden>>>Baandefinities 

• Klik op Blokken 

• In Onderhouden blokken gaan we de 
blokeigenschappen aanvullen met: 
– Bezetmelders 

– Rijrichtingen bevestigen 

– Voorkomen van deadlock (schaakmat) 



Blokeigenschappen 1 

 



Blokeigenschappen 2 



Blokeigenschappen 3 
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Locomotieven aanmaken 

• Ga naar Onderhouden>>>Treintypes 

• Klik op ‘+’ en vul een beschrijving in 

• Klik op vinkje voor OK en sluit af 

• Ga dan naar Onderhouden>>>Locomotieven 

• Klik op ‘+’ en vul in 
(vergeet ook de  
snelheidszaken niet) 

• Klik op vinkje en sluit 
af 



Proberen 

• Als alles is ingevuld kunnen we gaan 
testen 



Proefbaantje opstarten 

• Klik op groene 
pannenkoek 

 

 

• Dubbelklik op  
aangemaakte loc 

• Sleep loc naar blok 7 

• Start automatisch rijden 

 

• Als alles goed is verschijnt 
blauwe driehoekje 



Indien loc niet vertrekt 

• Blauwe driehoek verscheen niet bij 
loc in blok 7: 
– Er staat geen vinkje  



Loc gaat verderop niet verder 

• Loc is wel vertrokken  
uit blok 7 

• Indien hij in een blok  
blijft staan en niet meer  
verder gaat: 
– Er ontbreekt vinkje  

naar vervolgblok 



Verder spelen 

• Maak nog een of meerdere locs aan 

• Plaats loc bv telkens in blok7 als die 
vrij is 

• Ontdek of er ergens een deadlock 
(‘schaakmat’) ontstaat 

• Wachttijden op stationsporen is 
standaard 15 to 60 seconden 
– Te veranderen in ‘Trein- & bloktype’ 



Trein- & bloktype 

• Ga naar  
Onderhouden>>>Gegevens Treintype & bloktype 




