Oppgradering Høvik til 2.0.3
Beskrivelse av endringer

Ørn Gaute Fjeld / TSSO

Endringer på utvendig anlegg - Oversikt
• Nøkkelskap for arbeidsområder fjernes
− 7 STB
− 11, 12, 13, HVK

• Sporsperrer utrustes med lokalstiller
− Sp.I, Sp.II Høvik
− Sp.I Stabekk
− Frigis for omlegging ved sperret arbeidsområde
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Feilretting - Oversikt
• Feil og mangler i releblokkgrensesnittet
• AG-togveier og automatisk gjennomgangsdrift
• Utløsing av skiftevei ved passering av sluttpunkt
• Lokalområde – sperring av sporavsnitt
• SSS/ASS, SIS/OSIS kommando
• Lampefeil – setter hovedsignal i stopp
• Sporsperre i sikkerhetssonen
• AFR på sporkryss
• Retur på sentralblokk
• Manglende GRE kommando i VICOS
3

Feilretting - Relelinjeblokkgrensesnitt
• En rekke feil og mangler i releblokkgrensesnittet er rettet til versjon 2.0.
Blokkgrensesnittet skal nå ha «kjent» funksjonalitet.
I tillegg:
• Ved å sperre linjeblokk (LBT) fra L90 5 vil nå utkjørsignal og alle blokkpostene utenom
siste blokkpost mot tilhørende sikringsanlegg, gå i stopp.
− Siste blokksignalet vil gå i stopp når kommandoen LBT utføres på tilhørende sikringsanlegg.

• Feil som forhindret å kunne benytte funksjonen AG/AGST (ARS) på utkjørsignal mot
relelinjeblokk er rettet.
• Feil som medførte at et blokksignal som ikke kunne vise kjør (grunnet "signal stop
check") forble slukket istedenfor tent i stopp, er delvis rettet. Signalet tennes nå i stopp i
stedet for mørkt.
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Feilretting – AG-togvei og Automatisk gjennomgangsdrift
• Belagt sporavsnitt som stiller automatisk togvei (AG-togvei), er endret. Triggerpunktene
er prosjektert så tidlig som mulig på strekningen (Lysaker) – (Sandvika).
• Det er også prosjektert for uriktig kjøring.
• Automatisk gjennomgangsdrift gruppene Aut.I (st.styrt) og Aut.II (st.styrt) er fjernet.
Gruppene Gj.I og Gj.II er oppdatert med togveier for uriktig kjøring, dvs. gruppene skal
gjelde per spor.
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Feilretting – Utløsing av skiftevei ved passering av sluttpunkt
• To skifteveier løser nå ut ved passering av sluttpunkt
• 4264 - 4740

• 4254 - 4738
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Feilretting – Lokalområde - sperring av sporavsnitt
• Ved sperret sporavsnitt vil det nå være mulig å frigi lokalområde
− I etablert lok.område kan sporavsnitt sperres (som før)

• Lokalområde kunne miste overvåking når et nærliggende arbeidsområde blir deaktivert
(nøkkelen satt tilbake i nøkkelskapet). Dette blir rettet med ny versjon.
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Feilretting – SIS/OSIS, SSS/ASS
• ASS-kommando klarer nå å skille på om det er gitt en SIS eller SSS kommando til et
signal. Kun ASS opphever en SSS, og kun en OSIS opphever en SIS.
• SIS/OSIS kommando på et hovedsignal med dvergsignal på samme mast vil nå også
sette dvergsignalet i stopp, og motsatt.
• SIS/OSIS kommando på hovedsignal vil medføre at høye skiftesignaler på hovedsignals
mast også endrer til signal 41(skifting forbudt)
• SSS kommando endrer alle høye skiftesignaler til signal 41(skifting forbudt).
• ASS på SSS etter IM restart fungerer nå, og det er skal ikke være nødvendig å sende
SSS på nytt.
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Feilretting - Lampefeil - setter hovedsignal i stopp
• Ved feil på forsignal vil det nå ikke sette hovedsignal (samme mast eller foregående) i
rødt.
− Forsignalet vil kun ende i gult eller mørkt, avhenger av i hvilket LED-matrise feilen oppstår.

• Om motrettet dverg i togvei eller arbeidsområde ble reparert ved lampefeil, slik at den
gikk fra å være mørk til å vise signalbilde 43, ville startpunktet i togveien falle til stopp
eller mistet overvåkingen av arbeidsområde. Dette blir nå rettet opp.
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Feilretting - Sporsperre i sikkerhetssonen
• Sporsperre kreves ikke lenger på for stille skiftevei ut fra spor 3 Stabekk
− En workaround ble lagt til for å hindre at sperren skulle få to kommandoer etter hverandre på under 2
sekunder. Det er nå istedet lagt til en 2.sek forsinkelse i VICOS på HTV-kommando.
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Feilretting - AFR på sporkryss
• Sporkrysset på Høvik er ikke lenger feilaktig definert som statisk objekt
• Dersom sporkrysset blir utilsiktet belagt, f.eks. som følge av feiltelling, kan det nå etter
evt. inngivelse av kommando AFR, kjøres over sporavsnittet i samme eller motsatt
retning av siste passasje.
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Feilretting – Retur på sentralblokk:
• Det er mulig å kjøre et tog ut på blokka og stille togvei tilbake til avgangsstasjon. Når
toget har passert innkjørsignal (retur) vil dette ikke lenger gi sekvensfeil på blokka.
− Gjelder kun kjøring på togvei, kjøring på stopp gir fortsatt sekvensfeil
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Feilretting – Manglede GRE-kommano
• Etter reset av IFB (kretskort for kontroll) for blokkgrensesnitt skal nå GRE-kommando
være tilgjengelig.
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Ny funksjonalitet - Oversikt
• Alternativ flankedekning
• Tidligere frigjøring av flankedekkende objekt
• Utløsing av skifteveier ved retur
• Mulighet til å stille togvei ut av lokalområde
• Sammensetting av arbeidsområder
• Reversering av veksel under omlegging
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Ny funksjonalitet – Alternativ flankedekning
• Normalt søker anlegget sidedekning i nærmeste veksel/signal. Dersom den vekselen
som det søkes dekning i ikke er tilgjengelig (eks. ute av kontroll), kan anlegget flytte
dekningen til neste aktuelle veksel eller signal. Flankedekning flyttes ikke videre fra
signal, kun veksel.
• Dersom en togvei er stilt med alternativ sidedekning og den utilgjengelige vekselen går i
kontroll flyttes sidedekningen tilbake til «original» sidedekning.
• På Stabekk er det 311V og 314H som kan søke alternativ dekning.
• På Høvik er det 321H, 322V, 324H, 325V, 326V, 327H, 328H, 330H, 331H, 333V som
kan søke alternativ dekning
• Konsekvens: dersom for eksempel veksel 328 eller 326 ikke går i kontroll, får man
likevel stilt togveier i hovedspor
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Ny funksjonalitet – Alternativ flankedekning
• OBS: Ved bortflyttet flankedekning kan det være belegg i 822 (krysset).
− Normalt kreves sporavsnitt mellom dekningsgivende objekt og togvei fritt, sikringsanlegget klarer ikke å
kreve sporavsnitt i sporkryss fritt ved alternativ dekning.
Vi får signal selv om sporkrysset er belagt (sirkel med pil i).
Se dispensasjon 550-001472.
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Ny funksjonalitet - Tidligere frigjøring av flankedekkende objekt
• Det tillates belegg i flankedekning dersom belegget er på vei i «motsatt» retning av
farepunkt
• Kun mulig på Stabekk, se figur:
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Ny funksjonalitet - Utløsing av skiftevei ved retur
• Det er mulig å returnere på dverg
• Grønn skiftevei kan stilles når toget er på sporavsnitt 804 (806 fritt)
• Gul skiftevei løser ut når belagt/fritt 806/804 (skiftet returnerer retning Høvik)
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Ny funksjonalitet – Togvei ut av lokalområde
• Det er nå mulig å stille togvei ut av lokalområde
• Det er mulig å frigi lokalområde dersom det er stilt en togvei ut fra grensen
• Mulig på Høvik retning Sandvika
• Mulig på Stabekk retning Høvik
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Ny funksjonalitet - Sammensetting av arbeidsområder
• Arbeidsområdene fjernes (7 STB, 11, 12, 13 HVK)
• Det er nå mulig å slå sammen arbeidsområder
• Sammenslåing frigjør koblede veksler mellom arbeidsområder
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Ny funksjonalitet - Sammensetting av arbeidsområder
• Arbeidsområder som fjernes Høvik
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Ny funksjonalitet - Sammensetting av arbeidsområder
• Arbeidsområder som fjernes - Stabekk
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Ny funksjonalitet - Reversering av veksel under omlegging
• Veksel kan legges om igjen før den har gått ut sluretiden
• Det er viktig å påse at det går minimum 2 sekunder mellom to omleggingskommandoer
for sporveksler/sporsperrer med opp til 2 drivmaskiner, og 3 sek. for øvrige.
(det anbefales å telle sakte til 3 før ny omlegging)
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