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Colofon
Elpec-info digitaal is een uitgave van de Elektronica-
Persclub. Deze publicatie wordt verspreid aan de leden 
van deze vereniging. Henk Mijnarends voert de redactie 
en is de auteur van de artikelen, tenzij anders vermeld.
Bijdragen kunt u rechtstreeks aan hem sturen: Leeuwe-
rikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden, bij voorkeur in 
MS Word. Als u foto’s of illustraties met een beperkte 
omvang gebruikt, kunt u ook e-mailen en de tekst/
figuren als attachment bijvoegen. Het e-mailadres is: 
h.mijnarends@hetnet.nl.

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Van de voorzitter
Het heeft wat langer geduurd dan u gewend bent, 
maar hij is er dan toch: Elpec Info digitaal. Ietwat 
vertraagd vanwege de gezondheidstoestand van onze 
redacteur Henk Mijnarends. De drijvende kracht ach-
ter verreweg de meeste artikelen die u steeds weer in 
Elpec Info kunt lezen. Maar gelukkig krabbelt Henk 
weer een beetje op na vorig jaar een operatie aan het 
hart te hebben gehad. Desondanks heeft hij er weer 
veel werk van gemaakt, waarvoor hulde! Heeft u er 
ook wel eens aan gedacht om een bijdrage te leveren 
aan ons verenigingsblad? 
In zijn voorwoord signaleert Henk enkele onderwer-
pen die binnen ons vakgebied extra in de belangstel-
ling staan. Ik zou daar nog een aan willen toevoegen: 
de veranderende wereld van ontwerper en producent 
van elektronica. Vroeger twee "entiteiten" die elkaar 
nauwelijks kenden. In de volgende uitgave zal ik daar 
wat meer aandacht aan besteden.
Frans Witkamp
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Beurzen en seminars  een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
ICTvakdag (www.ictvakdag.nl) 13 mei
Electronics&Automation (www.fhi.nl; www.eabeurs.
nl) 28-30 mei
Elektrotechniek (www.elektrotechniek-online.nl) 30 
sept-4 okt
ICT&Logistiek (www.ict-en-logistiek.nl) 30-31 okt

RAI (www.rai.nl)
Offshore energy 2013 15-16 okt

Brabanthallen Den Bosch
Mocon 2013 17-18 april (www.easyfairs.com )

FHI (www.fhi.nl)
Sense of contact 10 april
Industrial ethernet 14 mei
Electronics&automation 28-30 mei
Flow, Analyse and Control Show 11-12 juni
Vermogenselektronica 18 juni

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Fotonica evenement 24-25 april
Vision&robotics 22-23 mei

Easyfairs (www.easyfairs.com)

Array Seminars (www.array.nl)

Mesago (www.mesago.de)
PCIM 14-16 mei

KIVINIRIA (www.kiviniria.net), TUD (www.tud.
nl), TUE (www.tue.nl), UT (www.utwente.nl)

Evenementenhal Gorinchem/Hardenberg/ Venray 
(www.evenementenhal.nl)
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Editorial

Als grote lijnen in ons vak elektrotechniek/elektronica/ICT zie ik het laatste halfjaar de volgende onder-
werpen in de belangstelling staan:
- energie/smart-grids,
- ICT,
- automatisering/robots/sensoren/telecom,
- elektrische tractie,
- innovatie/onderwijs.

- energie/smart-grids
Duitsland streeft met succes nog steeds naar het vervullen van de “Kyoto”-afspraken, overgenomen door 
de EU. Heden wordt aan kWh ongeveer 10% van het landelijk verbruik met windenergie en nog eens 
10% met fotovoltaïsche zonne-energie geleverd. Dat zou in het 2020 verdubbeld moeten zijn. Helaas zijn 
wind- en zonne-energie nog niet te plannen, zodat hun bijdrage in de conventionele piekuren soms heel 
bescheiden is.
Ca 40% van de Nederlandse elektriciteitsproductie vindt plaats met wk (=warmtekrachtkoppeling). Zover 
is Duitsland nog niet. Nederland heeft wel minder zonne- en windenergie.
Nederland lijkt de uitbreidingen in het 380 kV-net op tijd klaar te krijgen. In Duitsland wordt over de 
uitbreidingen nog gediscussieerd.
Ook hebben Duitsland en Nederland veel plannen over midden- en laagspannings-smart grids.
Er zijn veel proefmodellen, maar een min of meer universeel model, dat uitgevoerd wordt bij elk nieuw-
bouwnet is er nog niet. Ik heb een voorstel gemaakt. Zie elders in dit nummer.
Je zou het bijna vergeten, maar telecom/monitoring vormt een belangrijk deel van de benodigde investe-
ringen. Ethernet speelt daar een grote rol. Oa Beckhoff heeft naam gemaakt bij de monitoring en regeling 
van windparken op zee.

- ICT
De verschillende ICT-beurzen in de Jaarbeurs laten zien, dat financiële en bedrijfsadministratie over 
planning en producten uiterst belangrijk zijn, hoewel geen high-tech. Zonder deze hulpmiddelen kan een 
organisatie niet efficiënt functioneren. De investeringen in ICT zijn ook omvangrijk.
Discussiepunten zijn nog steeds: cybersecurity, cloud-computing en het gebruik van smart-phones.

- automatisering/robots/sensoren/telecom
Dit is een heel wijds begrip. Nieuwe apparaten bouwen we tegenwoordig zodanig, dat ten opzichte van 
vroeger heel weinig onderhoud nodig is. Denk aan onderstaande voorbeelden:
- personenauto’s, die vroeger om de 2000 km een beurt nodig hadden, vereisen die nu vaak om de 60.000 km;
- elektromotoren. Als vroeger een schip zijn eindhaven bereikt had, werden alle elektromotoren eruit 
gehaald en gerevideerd, tenminste de lagers, maar vaak ook de wikkelingen. Ook dat is nog zelden nodig.

In een productieproces werd vroeger veel handmatig geproduceerd en gemeten. Dat gebeurt nu meestal 
automatisch oa met robots, waarbij veel sensoren nodig zijn.
Bij nutsbedrijven werd in mijn jeugd spaarzaam gemeten. Daar zijn heel aardige meetsystemen voor 
ontworpen. Het gaat nu allemaal over naar ethernet.

- elektrische tractie
Elektrische tractie is nog steeds de kraamkamer van de vermogenelektronica. Zonder dit vak waren de 
elektrische zogeheten 4-systeems vierassige 6 MWe-loks (aanzet trekkracht 30 ton) niet mogelijk. Ten 
opzichte van onze vroegere serie 1100 (geleverd vanaf 1956) is het onderhoud ca 25%, het vermogen was 
slechts 2 MWe en de aanzettrekkracht ca 18 ton. Voor de bedrijfservaring met binnenkort te verwachten 
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SiC-IGBT’s is elektrische tractie weer heel belangrijk.
Hogesnelheidstreinen, treinstellen, trams en metro’s zouden zonder vermogenselektronica veel minder 
krachtig zijn en de baanbezetting van nu zou niet gehaald worden.
Ook treinbegeleiding (seinsystemen, centrale verkeersregeling) zijn hoogstandjes in de ICT.
De nieuw geplande metro-treinbegeleiding van A’dam en R’dam zou de baanvakcapaciteit met nieuw 
materieel moeten verdubbelen.
Bij hoofdspoorwegen is een overgang gepand naar ETCS level 1 (vaste blokken) en level 2 (variabele 
bloklengte). Level 1 lijkt een groot succes te worden, level 2 heeft nog steeds veel problemen met als 
voorbeeld de HSL-Z.
Ook geautomatiseerde bewaking met slimme sensoren is een belangrijk onderdeel geworden van het 
spoorwegbedrijf. Onder andere hete aslagers en aanlopende remmen kunnen daarmee tijdig gedetecteerd 
worden.
Hoe dan ook: Vergeleken met 1956 is de baanvakcapaciteit aanzienlijk toegenomen en zijn de reistijden 
zowel van personen- alswel van goederentreinen fors verkort.

- innovatie/onderwijs
In vrijwel alle vakken zijn forse innovaties opgetreden. Ons onderwijs scoort goed in internationale ran-
kings. Contact onderwijs-bedrijfsleven (zg beroepenveld) is essentieel. Vaklui, die hun opleiding hebben 
afgesloten, moeten in hun eigen vak en in aanpalende vakgebieden worden bijgeschoold, enerzijds om 
tijdig mee te kunnen werken aan innovaties en anderzijds om minder kwetsbaar te zijn bij wijziging van 
baan. Ingenieursverenigingen spelen daarin een belangrijke rol.
Het is belangrijk, dat dit proces bij volksvertegenwoordigingen, bij bedrijfsorganisaties (zoals FEDA en 
FHI) en bij de pers ruim aandacht krijgt. Soms krijgen financiën wel eens te veel aandacht.
In Nederland, België en Duitsland worden goede beurzen met symposia gehouden, waar we veel pleizier 
van kunnen hebben en die we in ere moeten houden. Elpec bericht hier regelmatig over. In het najaar van 
2014 gaan FEDA en FHI samen een najaarsbeurs met symposia in de Jaarbeurs te Utrecht houden. Dat 
zou een flinke impuls aan onze FME-industrie kunnen geven.

Tot slot: Van Elpec zijn veel kundige schrijvers lid. Houdt ons vakgebied in ere en schrijf af en toe wat in 
Elpec Info. Ik ben na de by-passoperatie aan mijn hart wat minder mobiel.

Nieuws van FEDA
Veel meer aandacht voor automatisering, special mechatronica en monitoring

Met name de onderwerpen praktische mechatronica en monitoring, de hoofdcomponenten van automa-
tisering, en belangrijke componenten bij smart grids, worden steeds belangrijker. Mesago, FHI, VNU, 
VDI en VDE [3] besteden er lang veel aandacht aan. Het had voor mijn gevoel enigszins het karakter van 
techniek voor liefhebbers zoals ik.
FEDA geeft nu aan, dat veel FEDA-leden deze kennis in huis moeten hebben om hun producten te kunnen 
blijven maken en verkopen. Zij ondersteunen een tweedaags-symposium op 24 en 25 april in Eindhoven [2].
Uit Feda-Intern van 1 maart straalt de wens om onze hoogwaardige bedrijven die bij FEDA zijn aange-
sloten, te laten groeien. De voornemens komen mij weldadig over. Ik hoop, dat er veel van slaagt.

Literatuur
1. www.feda.nl
2. www.hightechsystems.nl
3. www.mesago.de; www.fhi.nl; www.vnuexhibitions.com; www.vdi.de; www.vde.de

http://www.feda.nl
http://www.hightechsystems.nl
http://www.mesago.de
http://www.fhi.nl
http://www.vnuexhibitions.com
http://www.vdi.de
http://www.vde.de
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Voorbeschouwing over enkele aanstaande Nederlandse beurzen met seminars

Internet verandert aan beurzen met seminars en aan gedrukte vakliteratuur het nodige. Grote apparaten 
worden wat minder op beurzen tentoongesteld; daarvoor in de plaats komen internetpresentaties. Kleine 
beursgebouwen krijgen met internetpresentaties wat meer kans.
Sheets van voordrachten worden vaak op internet gezet. Webinars vormen aardige aanvullingen op lezingen.
Bij vakliteratuur worden minder boeken gedrukt en zijn digitale presentaties een aardige aanvulling.
Het betekent, dat de bezoekersaantallen op beurzen en seminars wat dalen, waardoor de mogelijkheid van 
persoonlijke contacten ook wat afneemt.
Onze Nederlandse beurzen en seminars blijven zeer waardevolle technische informatiecentra, die ik 
van harte kan aanbevelen.

De beurs met seminars Electronics&automation 28-30 mei 2013 in de Jaarbeurs geeft een heel goed 
overzicht van datgene aan electronische componenten en automatiseringstechnieken voor handen is. Onze 
Nederlandse industrie toont uitgebreid haar kunnen en ook wordt wat getoond van de samenwerking van 
het bedrijfsleven met het (universitair) onderwijs. FHI biedt Elpec de gelegenheid hier haar jaarvergade-
ring te houden.
Ook de andere genoemde beurzen met seminars van FHI zijn de moeite waard.

Mocon 2013 geeft een goed inzicht in de huidige vermogenselektronica

Het Mikrocentrum organiseert ook dit jaar weer het Fotonica evenement. Fotonica wordt steeds belang-
rijker in een heel breed toepassingsgebied. Enerzijds is licht heel geschikt voor hoogfrequenttechnieken, 
zoals de glasvezel-CAI-netten, die nu overal gebouwd worden en anderzijds zijn lichtsignalen niet gevoelig 
voor magnetische en elektrische velden, zodat heel veel IGBT’s aangestuurd worden met licht. Ook in de 
procesindustrie wordt fotonica steeds meer gebruikt.
De beurs met seminar Vision&robotics legt de nadruk op automatisering. De verwachting is, dat in de 
industrie binnen enkele jaren veel meer robots gebruikt zullen worden. Over de toepassing van robots in 
de domotica verschillen de meningen.
Beide beurzen met seminars zijn de moeite waard.

Steeds minder elektronicabladen
Helaas verdwijnt er weer een drietal elektronica bladen. Zo ontving ik in februari) twee e-mails van Reed 
Business Information waarin werd aangekondigd dat er bladen verdwijnen. Het gaat om de bladen “EDN 
Europe”, “EPN” en “IAN (Industrial Automation News)”. Vooral op EDN Europe met zijn “Design Ideas” 
was ik zeer gesteld. De laatste jaren ontving ik de bladen in digitale vorm.
Jenne Zondervan

Smart Grids in Duitsland
Veel inspanningen om duurzame energie goed in te passen in het elektriciteitsnet

De Duitse ingenieursverenigingen VDI en VDE [2] besteden veel aandacht aan energie. Het blad BWK 
( das Energie-Fachmagazin) geeft veel veelzijdige informatie. Het eerste nummer van 2013 houdt zich 
vooral bezig de inpassing van duurzame energie zodanig, dat duurzame energie voorrang krijgt boven 
energie uit fossiele brandstof. De special S1 2013 van ETZ houdt zich meer bezig met componenten, die 
in middenspannings-smartgrids nodig.
Het Duitse 380 kV-net is naar verhouding wat zwakker dan het Nederlandse, dat nu versterkt wordt met 
de verbinding Maasvlakte-Velzen-Diemen en de tweede verbinding Eemsmond-Diemen.
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Gelukkig zijn conventionele centrales (STAG gasgestookt en stoomturbines met stoom uit verbranding 
van steenkool) sneller regelbaar dan vroeger; nu ca 2% tot 4% Pn/min)
Desondanks kan met name windenergie onverwacht snel beschikbaar komen, maar jammer genoeg niet 
altijd in belastingspieken.
BWK denkt aan veel ethernet-verbindingen, waarmee enerzijds informatie van elektriciteitsproductie en 
verbruik snel beschikbaar komen en anderzijds snel kan worden ingegrepen in met name de productie 
met fossiele brandstof. Daarvoor zijn grote informatie-centra nodig.
Nederland doet er goed aan kennis te nemen van deze Duitse studies en er haar voordeel mee te doen..

Literatuur
1. www.ebwk.de; BWK 1 – 2 / 2013; smart energy ETZ S1 2013.
2. www.vdi.de; www.vde.de.
3. www.iir.nl
4. www.kiviniria.nl
Smart Grids in Nederland / Symposia [3] [4]
De TUE werkt mee aan twee symposia:
- 4 en 5 maart met dagvoorzitter prof. H. Slootweg (TUE)
- 16 april en 16 mei met dagvoorzitter prof. W. Kling (TUE)

Geschiedenis van de meest gebruikte rekenschuiven

De tentoonstelling “Vermessenes Altona” presenteert aan de hand 
van de geschiedenis van de firma Dennert & Pape het ontstaan en de 
wereldwijde opmars van het merk Aristo, de beroemde rekenliniaal, 
de bekende geodriehoek, bureau-artikelen en vele geometrische 
meetinstrumenten. Het bedrijf speelde een belangrijke rol in de 
geschiedenis van de ooit zelfstandige gemeente Altona bij Hamburg. 
In de 19e eeuw was de sterrenwacht van Altona het middelpunt van 
waaruit het noorden van Duitsland geheel in kaart werd gebracht. 
Naast de nulmeridiaan van Greenwich en die van Parijs had ook 
Altona in die tijd een officiële nulmeridiaan. Dit punt werd tevens 
de basis voor de eerste spoorlijn in de Duitse provincie Sleeswijk-
Holstein. De firma Dennert & Pape ontwikkelde en fabriceerde 
sinds 1862 instrumenten voor meet- en tekendoeleinden. Met 
een breed scala aan historische productiemachines, producten en 
reclamematerialen brengen de samenstellers van de tentoonstelling de 150-jarige geschiedenis van het 
bedrijf en haar medewerkers in beeld. Instrumenten, om maten te nemen, werden voor bijna alle gebieden 

ontwikkeld. Vanaf een eenvoudige liniaal tot en 
met complexe digitale meetinstrumenten. Door 
interactieve video’s en filmvoorstellingen worden 
de verschillende functies gedemonstreerd en 
duidelijk uitgelegd. De rijk geïllustreerde cata-
logus geeft een uitgebreid beeld van de boeiende 
historie van het familiebedrijf met ups en downs. 
De beroemde Aristo rekenliniaal met de gele 
strepen werd vanaf 1872 door de handwerkers 

Bedrijfsgebouwen van Dennert & Pape in Altona 
in 1947.

http://www.ebwk.de
http://www.vdi.de
http://www.vde.de
http://www.iir.nl
http://www.kiviniria.nl
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in onderdelen gemaakt en gemonteerd. Het bedrijf 
heeft veel geleden door de oorlogshandelingen en het 
verplaatsen van afdelingen voor productie en verkoop. 
De grootste productie lag in het jaar 1968 met 86.000 
rekenlinialen. Door toenemende concurrentie, de op-
komende automatisering en het kostbare handwerk 
ging het niet goed met het bedrijf, hetgeen leidde tot 
stoppen van de productie onder de eigen naam. De 
inhoud van de catalogus is van bijzondere waarde voor 
verzamelaars van rekenschuiven en -linialen en voor 
iedereen met interesse in optische meetinstrumenten. 
Door vele verbouwingen is het museum tot 1 mei 2013 
gesloten. Daarna kunnen bezoekers tot en met 14 juli 2013 weer de tentoonstelling bezoeken.
Altonaer Museum, Museumstrasse 23, D-22765 Hamburg, www.altonaermuseum.de.
ISBN 978-3-927637-52-1, “Vermessenes Altona”, Anne Mahn, Altonaer Museum, 2011, 128 pagina’s, 
€ 22.
Jan B. Broeders

Betaalbare smart grids
Te dure ontwerpen verhinderen de invoering van smart grids

Tot nu toe worden gesloten UHV-netten (110 kV, 220 kV en 380 kV) als ideale netten beschouwd. Het 
is een selectief elektriciteitsnet met veel invoedingsmogelijkheden. De eerste discussies over smart grids 
gaan van dit type netten uit. Belangrijke componenten zoals gesloten ringnetbeveiliging en telecom zijn 
in de loop der jaren goedkoper en betrouwbaarder geworden.
Succesvolle smart grid ontwerpen in Nederland zijn het tuinbouw smart grid (Agriport ) [1] in de Wie-
ringermeer nabij Medemblik met wk-aggregaten > 2 MWe en de nieuwbouw stadsnetten van Amsterdam 
en Rotterdam [2]. Vanuit deze drie voorbeelden kan een betaalbaar model ontwikkeld worden, dat bij alle 
nieuwbouwnetten kan worden toegepast. Veel nu nog steeds gebouwde nieuwbouwnetten zijn slechts met 
veel investeringen tot een bruikbaar smart grid om te bouwen.
Mijn voorstel omvat:
1. Alleen schakelmaterieel, kabels en distributietrafo’s (eventueel omschakelbaar 20/10/0,4 kV) geschikt 
voor 20 kV te gebruiken.
2. Alleen 20 kV-vacuümschakelaars gebruiken (geen lastscheiders en HS-zekeringen).
3. Ls-kabels alleen met schakelaars schakelen zoals ook in de industrie gebeurt; niet meer schakelen met 
zekeringen.
4. Een telecomnet op basis van ethernet opbouwen met als knooppunten de distributietrafo’s; slechts in 
bijzondere gevallen bij de verbruikers. Met ethernet kunnen alle gewenste metingen worden overgebracht. 
Het is tevens heel geschikt als medium bij langs- en raildiff-beveiliging.
5. Naar keuze stroom-tijdsafhankelijke beveiligingen gebruiken met afstandsbediening zoals bij de open-
ringnetten in A’dam en R’dam bij [2] of fraaier gesloten ringenetten met langsdiff zoals bij [1].
Dit voorstel is duurder dan een conventionele netuitbreiding, maar veel goedkoper dan de fraaie ont-
werpen, die nu af en toe gemaakt worden en nauwelijks worden toegepast.

Literatuur
1. Elpec Info Dig 12 pag. 13.
2. Elpec Info Dig 14 pag. 16-17.

http://www.altonaermuseum.de
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Opwekking van duurzame energie in de omgeving van Trier
Groot vermogen aan windmolens en fotovoltaïsche zonne-energie

In de omgeving van Trier staan al enige jaren een aantal 1,5 MWe-windmolens. De lokale krant berichtte 
in september 2012, dat Trier en het nabij gelegen Hermeskeil 18 en 12 windmolens van elk 3,5 MWe 
willen gaan plaatsen; tezamen ruim 100 MWe. De financiering zou geleverd worden door de gemeenten, 
locale bedrijven en personen.
In januari 2011 berichtte ik in EI Dig 9 pag. 13 en 14 over fotovoltaïsche zonne-energie in dezelfde om-
geving, destijds tezamen een oppervlak van 180 ha en ca 52 MWhe jaaropbrengst. Sindsdien heeft nog 
een kleine uitbreiding plaatsgevonden.
De bewoners van Trier en omgeving verdienen een compliment voor hun lokale bijdrage aan duurzame 
energie.

Nieuws van CIGRE 2012
Goede informatie over ontwikkelingen bij UHV-netten

Traditiegetrouw houdt CIGRE de ontwikkelingen bij UHV-elektriciteitsnetten bij. Het betreft elektrici-
teitsopwekking (conventioneel en duurzaam) en UHV-netplanning en netbeheer. Vrijwel alle landen van 
de wereld doen mee. De Cigre-publicaties en rapporten omvatten vrijwel alle facetten van de elektrici-
teitsvoorziening.
Het Oostenrijkse tijdschrift e&i geeft een aardig verslag weer over belangrijke ontwikkelingen van de 
44ste-zitting 2012 in Parijs. Mij trof vooral de volgende ontwikkelingen:
Vloeistofvulling van vermogenstrafo’s. De bekende minerale olie heeft ongeveer de eigenschappen van 
HBO1 (globaal dieselolie voor auto’s). Ze is een heel goede vulling, maar helaas wel brandbaar. Vandaar, 
dat naar ander vullingen is gezocht. Die blijken minder goed te koelen en minder goede diëlektrische ei-
genschappen te hebben. Als bij een trafo gevuld met minerale olie 70 ºC topolietemperatuur bereikt wordt, 
is dat bij dezelfde trafo gevuld met de onbrandbare siliconen-olie 80 ºC. Ook is de minerale olie gunstiger 
ten aanzien van het verouderen van papier en laat minerale olie hogere veldsterken toe. Het gebruiken van 
een andere vulling dan minerale olie betekent als regel een duurdere trafo.
Ontladingsmeting. Aanvankelijk heeft Nederland het voortouw gehad bij ontladingsmetingen van UHV-
apparatuur bij kabels, schakelapparatuur, generatoren en transformatoren. Het is op zich een goede niet- 
desstructieve beproevingsmethode. Die methoden worden steeds verder ontwikkeld. Uiteindelijk heeft dit 
als gevolg, dat de UHV-apparatuur betrouwbaarder wordt. Ontwerpen kunnen worden verbeterd en zwakke 
plekken worden eerder opgespoord; grote schade door isolatieproblemen komt zodoende minder voor.

Literatuur
1. www.cigre.org.
2. www.ove.at; e&i 7-8/2012.

120-jaar VDE
Der Verein Deutscher Ingenieure heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de elektrotechniek in 
Duitsland en Europa

Met een groots opgezet congres over Smart Grids in Stuttgart op 5 en 6 november 2012 heeft de VDE 
haar 120-jarig bestaan gevoerd. Bij de oprichting waren gloeilampen en elektromotoren high-tech ont-
wikkelingen.
Smart Grids is nu een topic [2]. Het idee van grote conventionele centrales als enige energieverzorging 
van een elektriciteitsnet is verlaten. Decentrale opwekking met warmtekrachtkoppeling, zonne-energie en 

+

+

http://www.cigre.org
http://www.ove.at
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+

+

windmolens is inmiddels ook een belangrijk onderdeel evenals de koppeling met andere energiedragers. 
Zonder uitgebreide ITC zijn smart grids niet mogelijk.
[1] bevat mooie plaatjes van hoogbouw stadskernen.
Smart grids geven interessante impulsen aan de ontwikkeling van de techniek en spelen een belangrijke 
rol bij de realisering van de Kyoto-accoorden.
Overigens wordt ook in Nederland veel aandacht geschonken aan smart grids.

Literatuur
1. VDE-Dialog 1/2013.
2. Elpec Info 12 pag. 6.

Energievakbeurs 2012 (9-11 okt) in de Brabanthallen te Den Bosch
Goed bezochte beurs met veel informatie voor gebruikers en kleine tot middelgrote installateurs [1] [2]

Energie is een vak op zich met heel veel aspecten. De Energievakbeurs (9-11 oktober 2012, Brabanthal-
len, Den Bosch) was speciaal gewijd verwarming, isolatie, koeling van kleine woongebouwen en kleine 
tot middelgrote bedrijven. Met goede isolatie heeft Nederland al jaren ervaring; dat geldt ook voor de 
HR-verwarmingsketel.
Iets nieuwer is koeling. Elpec heeft enkele jaren geleden daarover een leerzame excursie van Priva mo-
gen genieten. Het mooist is ’s zomers de warmte uit het gebouw op te slaan in een aquifer (ca 50 m diep) 
en die warmte ’s winters te gebruiken om het gebouw op te warmen. Wat eenvoudiger is de oplossing 
van warmte/koude-opslag in heipalen. De RET-remise Rotterdam-Beverwaard en de dorpsinstallateur in 
Schipluiden gebruiken die oplossing.
Tegelijkertijd komt de warmtepomp, met name voor de utiliteitsbouw, in beeld, waar deze beurs veel 
aandacht aan besteedde.
Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn heel goed op eenvoudige woningen te plaatsen alswel op grotere objecten 
zoals het NS-station Rotterdam-Centraal. De beurs besteedde er veel aandacht aan.
Andere jaren werd meer aandacht aan warmtekracht besteed. Dit jaar werd nauwelijks aandacht aan aard-
warmte besteed, dat ongeveer 50% van Nederlands warmte behoefte zou kunnen verzorgen en daarmee 
ca 30% van onze duurzame energieproductie. Den Haag-Zuid geldt als goed voorbeeld.
Bedenk wel, dat Nederland in EU-verband maatregelen heeft afgesproken om energiebesparing en duur-
zame energie te realiseren. Hoewel de terugverdientijden aan de lange kant zijn, zijn de afgesproken 
maatregelen rendabel. Het realiseren hiervan betekent ook de nodige werkgelegenheid.
Energiebesparing betekent als regel veel investeringen. Op deze beurs werd ook aandacht besteed aan de 
berekening van de rentabiliteit en aan de financiering.
Samengevat: Een aardige beurs met veel informatie voor gebruikers en kleine tot middelgrote installateurs. 
Bovendien wordt veel getoond van de kennis en kunde van het Nederlandse bedrijfsleven.

Literatuur
1. www.energievakbeurs.nl.
2. Elpec Info Dig 12 pag. 7.

Nieuwe model 380 kV-masten
Onderdeel 380 kV-randstadring van Maasvlakte naar Velzen

Langs de A4 tussen Rijswijk en Schipluiden zijn de nieuwe 380 kV-buismasten voor een dubbel circuit 
goed te zien; langs de A12 bij Zoetermeer staan nog 380 kV-vakwerkmasten. Beide lijnen zijn onderdeel 
van de 380 kV-randstadring van Maasvlakte naar Velzen.

http://www.energievakbeurs.nl
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+

De vakwerkmast heeft traverses met bovenin aan 
weerszijden van de mast éen geïsoleerde geleider 
(vaak 4 draden als “Buendelleiter”uitgevoerd; 
daaronder een traverse met aan elke zijde van de 
mast 2 geïsoleerde geleiders. Aan de uiteinden 
van de traverses en aan de top van de mast zijn zg 
bliksemdraden geplaatst (totaal 5 stuks)
De nieuwe methode bestaat uit 2 buismasten (fig. 1). 
Aan de binnenzijde zijn aan elke mast 3 geleiders 
als Buendelleiter geplaatst. Aan de buitenzijde 3 
aarddraden per mast en boven elke mast ook éen 
(totaal 8 stuks)
Op elke type mast zijn twee circuits R-S-T aange-
bracht.
Bij de nieuwe mast zijn de elektrische en magneet-
velden naar buiten kleiner en is het uitwisselen van 
isolatoren, terwijl het andere circuit onder spanning 
staat, moeilijker.

Cebit 2013
Succesvolle internationale ICT-beurs in Hannover

Duitsland heeft niet alleen met West-Europa intensieve handelsbetrekkingen, maar ook met Oost-Europa. 
Polen was partnerland voor de Cebit 2013 (5-9 mrt); hij is gezamenlijk geopend door de Duitse bondskan-
selier mw A. Merkel en de Poolse minister-president D. Tusk. In april werd de Hannover Industrie-Messe 
geopend door mw Merkel en de Russische president Putin.
Het thema van 2013 was shared economy, een begrip verwant aan cloud-computing. Vroeger werden 
orders begeleid door ordners vol technische beschrijvingen en een grote hoeveelheid tekeningen. Dat 

De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Zoe-
termeer via Pijnacker/Delft naar Wateringen (foto 
boven). Bij Pijnacker gaat de hoogspanningsver-
binding over van bovengronds naar ondergronds 
(foto rechts).
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gebeurt nu digitaal en de ingewikkelde programma’s om technische beschrijvingen en tekeningen samen 
te stellen en te ontrafelen worden nu gedeeld.
Grote bedrijven kunnen zich als regel de aankoop van dit soort programma’s wel permitteren; voor mid-
delgrote en kleine bedrijven wordt dat moeilijker, vandaar gemeenschappelijk eigendom of huur.
Cloud-computing wordt relatief veel gebruikt, maar er zitten haken en ogen aan. Dat zal met shared eco-
nomy ook wel zo zijn resp worden.
Hoe dan ook shared economy zal evenals cloud-computing in de toekomst veel gebruikt worden, waarbij 
eenvoudige regels en een, eenvoudig toegankelijk, scheidsgericht welkom zijn.

Literatuur
1. www.cebit.de; www.vdi-nachrichten.com

Nederlandse ICT-beurzen in het voorjaar 2013
Succesvol met goede informatieve websites

Het betreft beurzen met seminars in de Jaarbeurs en wel:
- Nationale onderwijs tentoonstelling (22-26 jan 2013) (www.not-online.nl)
- Bouwbeurs / Bouw&ICT (4-9 feb) (www.bouwbeurs.nl)
- Zorg & ICT (13-15 mrt) (www.zorg-en-ict.nl)
- Overheid&ICT (23-25 apr) (www.overheid-en-ict.nl)

Beckhoff automatiseert met Multi-tasking-touch-panels

Beckhoff [1] is oa bekend om ethernet-toepassingen. Ze heb-
ben veel lof geoogst bij toepassingen bij windparken op zee. 
De gehele besturing, beveiliging, regeling en meting is daarbij 
redundant uitgevoerd.
Beckhoff heeft ook naam gemaakt met industrie-PC’s [2]. In een 
vervuilde omgeving is een muis minder handig. Een “touch-led-
scherm” heeft dan voordelen. Beckhoff denkt juist deze techniek 
met Windows 8 en multitasking te kunnen uitbouwen. Het zou 
een heel interessante ontwikkeling kunnen zijn.

Literatuur
1. www.Beckhoff.de.
2. ETZ newsletter 1/2013.

Sensoren
Groeimarkt met toenemende diversiteit [1] [2]

Onze maatschappij automatiseert steeds verder. Dat betekent in een productieproces meer controles, betere 
eindproducten en vaak een goedkoper proces.
Ook bij nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water), waterschappen (bijv rivierhoogten op verschillende 
plaatsen), milieu-bewakingsorganen zoals de DCMR [4] in Rijnmond worden veel sensoren en deels 
radiografische communicatie gebruikt
In gebouwen worden ook steeds meer sensoren gebruikt. De rook- en CO-sensor beginnen al aardig in te 
burgeren. Ook bewakingsinstallaties gebruiken steeds meer sensoren.

+

+

+

http://www.cebit.de
http://www.vdi-nachrichten.com
http://www.not-online.nl
http://www.bouwbeurs.nl
http://www.zorg-en-ict.nl
http://www.overheid-en-ict.nl
http://www.Beckhoff.de
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Sensoren waren vroeger direct aan een procescomputer gekoppeld. Tegenwoordig zijn sensoren meestal 
aan een embedded system gekoppeld. Zo’n embedded system neemt enerzijds vaak een deel van de taken 
van de grote procescomputer over en bundelt anderzijds veel informatie van de afzonderlijke sensoren.
FHI [1] besteedt aan haar beurs E&I aandacht aan sensoren en meer gespecialiseerd op het jaarlijkse 
symposium Sense of Contact
De “Messe” te Neurenberg [2] organiseert veel symposia met beurzen. Wij besteden jaarlijks aandacht 
aan PCIM, maar de zeer veelzijdige sensorinformatie op de AMA-symposia met beurzen zijn ook zeer de 
moeite waard. Veel grote Duitse research- instituten en universiteiten nemen er aan deel. Als je behoefte 
hebt aan informatie over sensoren (zie ook [3] ), is het de moeite waard de persberichten en de voordrachten 
te bekijken; een persoonlijk bezoek in nog mooier.

Literatuur
1.www.fhi.nl.
2. www.ama-science.org; www.ama-sensorik.de; www.sensor-test.de (14-16 mei 2013).
3.www.dietz-sensortechnik.de.
4. www.dcmr.nl.

Aanvullend bericht
Van 26-28 feb 2013 is in Neurenberg Embedded World gehouden, waar vier prijzen zijn uitgereikt voor 
bijzonder werk [5]. Prijzen op beurzen geven als regel een goed inzicht in de ontwikklingen in het betref-
fende vakgebied.
Prijs 1 Software: ARM: ARM/Vodafone mbed IoT Rapid Prototyping Platform.
Het betreft internet communicatie van mobiele netwerken via embedded systems. Voorheen kon dit slechts 
met mobiele telefoons
Prijs 2 Harware; Enpirion: EL7001 Power IC family.
Het betreft een tweedimensionale dunne film magnetische kern (ijzer-koper) geplaatst op een CMOS-
standaard wafer
Prijs 3 iSystem AG: iC6000 Blue Box. Een methode van iSystem om fouten in prints op te sporen.
Prijs 4 Speciale prijs voor het Fraunhofer Instituut, dat onderhoudsvrij autark kan opereren en draadloos 
kan communiceren

Aanvankelijk waren embedded systemen eenvoudige rekentuigjes, die veel verbindingen naar de centrale 
systeemcomputer overbodig maakten.
Embedded systems kunnen steeds gecompliceerder worden; denk aan de ABS-regeling van autowielen. 
Veel technische apparaten zouden er nu anders uitzien en veel minder mogelijkheden hebben als geen 
embedded systems toegepast werden.
Bedenk wel: evenals procescomputers is het ook wenselijk om embedded systems tegen hacken en virus-
sen te beschermen.
Voor veel apparaten zijn embedded systems in de praktjk een must. De Messe van Neurenberg verdient 
een compliment voor hun aardige symposium met beurs.

Literatuur
5. www.embedded-world.de/en/press; www.ask-embedded-world.de.

Intel nu commerciële fabrikant van FPGA’s (=field programmable gate array)
FPGA’s worden kennelijk steeds belangrijker

Bij besturing van invertors in de vermogenselektronica wordt de DSP (=digital signal processor) steeds 
vaker vervangen door de FPGA. Intel zou nu met het bedrijf Achronix een overeenkomst hebben gesloten 

+

http://www.fhi.nl
http://www.ama-science.org
http://www.ama-sensorik.de
http://www.sensor-test.de
http://www.dietz-sensortechnik.de
http://www.dcmr.nl
http://www.embedded-world.de/en/press
http://www.ask-embedded-world.de
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om FPGA’s te produceren. De eerste exemplaren zijn al uitgeleverd.
Ik zou graag en artikel opnemen over FPGA’s van éen van onze deskundige leden.

Literatuur
1. Bits en chips dd 21 feb 2013.
2. www.intel.nl.

Dorifel-virus, hoe schadelijk?
Waakzaamheid tegen alle “virussen”op alle PC’s noodzaak

Op woensdag 8 augustus 2012 verschenen de eerste persberichten over het Dorifel-virus, dat zich nestelde 
in attachments van e-mails in MS-Word en MS-Excel en dat als doel zou hebben bankcodes te stelen en 
ongewenst banktegoeden te plunderen. Dorifel is een zogenoemd trojaans-virus.
Het computernetwork van enkele grote steden en van enkele universiteiten heeft drie dagen plat gelegen.
Het nationaal cyber security centrum[1] van [2] geeft waardevolle informatie. Dorifel nestelt zich in com-
puters als voordien het Citadel/Zeus-virus (ook een trojaans virus) zich in die computers heeft genesteld.
Twee internetsecurity-bedrijven van naam bieden sinds 11 augustus gratis hulp aan en wel [3] en [4], 
terwijl [5] aangeeft, dat zijn klanten beschermd zijn, mits regelmatig updates worden gedownload. Ook 
[6] kan nuttig zijn. In de komende dagen zal blijken, hoe schadelijk Dorifel is of is geweest. Er zijn nog 
geen meldingen, dat Dorifel in het buitenland problemen geeft.
We hebben de laatste jaren de zeer kwaadaardige virussen: stuxnet, duqu en flame in tenminste heel Eu-
ropa gehad (alle zg trojaanse virussen). Het zijn allemaal signalen om alle PC’s, ook procescomputers 
met een goed internetsecurity-programma te beschermen alsmede om correcte interne security-regels te 
handhaven; geen codewoord op een monitor plakken bijv. Zie ook [7].
Een perfect systeem, dat niet gekraakt kan worden, bestaat niet. Geen enkele internetbeveiliging is vol-
maakt. Anti-dorifel-programma’s zijn na twee dagen beschikbaar gekomen. Voor het trio stuxnet, duqu 
en flame duurde het iets langer.
Het is verstandig om de risico’s bij inbraak in te schatten (bijv stelen van geld, uitval of wijziging van 
productie, problemen bij een emergency-shutdown-procedure) en afhankelijk daarvan een beveiligings-
strategie te ontwerpen. Je kunt je voorstellen, dat het bij het overmaken van grote geldbedragen nodig is 
een tweede code in te voeren, zodanig, dat daarbij een tweede code een andersoortig kraak- cq hackers-
programma nodig is. Internetsecurity blijft onze aandacht vragen.

Bezorgheid
Tijdens mijn vakantie nabij Trier was de Duitse overheid zeer bezorgd over een “beveiligingsgat” in Interner 
Explorer van Microsoft. Aanbevolen werd dit programma niet te gebruiken totdat het “beveiligingsgat”gedicht 
zou zijn. Dat geschiedde op 21 september. Over geleden schade heb ik geen berichten gezien. Het Ne-
derlands cybersecuritycentrum [1] raadde voorzichtigheid aan en een goed internet security programma.
Wederom een ondersteuning van de stelling: Internetsecurity blijft onze aandacht vragen.

Literatuur
1. www.ncsc.nl.
2. www.rijksoverheid.nl/ ministeries/venj/.
3. www.kaspersky.nl.
4. www.mcafee.nl.
5.www.gdata.nl.
6.www.surfright.nl.
7. Elpec Info Dig 12 pag. 2-3.

+

+
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Besluit van de Duitse Bondsdag over “hackerangriffe” van de BND
Hoe beheersen wij deze computerspionage?

Ongetwijfeld is computerspionage door de overheid af en toe nodig. In de Duitse Bondsdag is afgesproken, 
dat zulke programma’s alleen mogen worden geschreven door beëdigde ambtenaren van de BND (=Bun-
desNachrichtenDienst, vergelijkbaar met de Nederlandse AIVD) en dat zo’n ingreep pas mag gebeuren 
na een schriftelijke bevel van een daarin gespecialiseerde rechtbank. Een belangrijke woordvoerder was 
het lid dhr Hans-Christian Stroebele. Er waren belangrijke redenen voor deze maatregel.

Literatuur
1 .www.bundestag.de.
2. www.bnd.bund.de.
3. www.aivd.nl.

Het Instrument 2012
Succesvolle beurs over Nederlandse professionele elektronica met goede seminars

De “Federatie het Instrument [1]” organiseert tweejaarlijks de beurs met seminars “Het Instrument” en 
daartussen, ook tweejaarlijks, de wat kleinere beurs met seminars “Electronics and Automation”. Beide 
beurzen geven een heel goed overzicht van het kennen en kunnen van de Nederlandse elektronische 
industrie, die op hoog niveau producten ontwikkelt en daartoe veel samenwerkt met de Nederlandse 
universiteiten en TNO. Dat werd onderstreept door een keynotespeech van prof. T. Backx, decaan van de 
faculteit elektrotechniek van de TUE.
Bovendien worden door FHI jaarlijks ca 10 technische workshops/symposia georganiseerd.
FHI speelt een belangrijke rol bij het overdragen van de kennis en kunde van de Nederlandse bedrijven 
en bij het organiseren van samenwerkingsverbanden.
Ik heb veel waardering voor het werk van FHI, ook “Het Instrument 2012”was een succes.

De vaktrends zijn:
- meer automatisering door met name uitgebreider gebruik van sensoren en monitoring met als doelen 
betere producten en minder personeelskosten,
- veel aandacht voor energie. Op deze beurs vooral door aandacht voor het gebruik van meer LNG- en 
LPG-soorten (correcte verbranding, goede monitoring en goede comptabele meting),
- inspelen op smart grids met name door toenemend gebruik van ethernet, dat het gebruik in de procesin-
dustrie wel eens zou kunnen gaan overvleugelen.

De beurs was ingedeeld in: Industri-
ele elektronica, Industriële automa-
tisering, Laboratoriumtechnologie.

Elk vakgebied had zijn eigen prijs-
vraag. De organisatie had daartoe 
in de drie bovengenoemde vak-
gebieden een lijst met novelties 
samengesteld, die elk knap werkt 
vertegenwoordigden. De uiteinde-
lijke winnaars waren:

+

Electronic Flow Control 

Ref: J.V. Hinshaw, LCGC 19(4), 392-7 (2001). 

Elektronische stromingsmeter.

http://www.bundestag.de
http://www.bnd.bund.de
http://www.aivd.nl
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- 123-2touch van Pedak-meettechniek, waarmee in éen oogopslag gezien kan worden, of de cleanroom, 
de operatiekamer en het lab aan de klimaateisen voldoen.
-I::scan van Interline systems, waarbij water uitgebreid bewaakt wordt.
-Trace 1300 GC van Interscience, waarmee heel bruikbare gaschromatografen worden beloond.
Op Het Instrument werden, deels overlappend, 20 kleine seminars gehouden, die aansluiten op de ver-
schillende afzonderlijke seminars van FHI door het jaar heen. Deels zijn ook de sheets van de lezingen 
te downloaden.
In mijn ogen waren de belangrijkste onderwerpen:
- Diagnostiek in de pathologie.
- X-plore gas, chromatografie.
- Industrial safety.
- Monitoring van industriële processen.
- Eiwitmetingen / lab-automatisering.
- Design automation and embedded systems van elektronica-systemen.

Ik vond de interessantste onderwerpen:
- X-plore gas / chromatologie.
Nederland is een draaischijf van de uitwisseling van verschillende gasbrandstoffen; Nederland wil op dit 
gebied groeien. Alle gas, dat in Nederland aankomt, wijkt meestal af van de zogeheten Slogteren-kwaliteit. 
In een ketel zijn de verschillende soorten gas het best te verbranden, zij het, dat de vlamvorm aangepast 
moet worden. Bij gasturbines is het gebruik van verschillende gassoorten moeilijker en bij zuigermoto-
ren nog moeilijker. De comptabele meting gebeurt op basis energie-inhoud, meestal met een zogeheten 
echometing, een wat duurder, maar wel betrouwbaarder meetapparaat.
Het is bovendien nodig de samenstelling van het aangevoerde gas te meten. N2 en CO2 zijn in principe 
ongevaarlijk. SO2 komt niet zo veel voor, maar is ongewenst. Het is nodig om de complete samenstelling 
van het aangevoerde gas te meten.
- Industrial safety / monitoring van industriële processen.
De bediening van een proces heeft een bepaalde logica. Er bestaat helaas ook enige ervaring met storin-
gen, die invloed hebben op bedieningssystemen. Bovendien hebben veel bedrijven hun eigen traditie. De 
verschillende bedieningssystemen groeien min of meer naar elkaar toe.
Ter vergelijking: de inrichting van de bestuurderscabine van loks in Europa verschilde enorm. Door de 
bouw van viersysteemloks is het nu toch gelukt éen model bestuurderscabine-inrichting in Europa te 
krijgen, waarbij de EU mee geholpen heeft.
- Design automation and embedded systems van elektronica-systemen.
Dit onderwerp sluit nauw aan bij bovenstaande onderwerpen en bij de boekbespreking in dit nummer van 
“Test- und Pruefverfahren in der Elektronikfertigung / Vom Arbeitsprincip bis Design-for-Test-Regeln “.
- Diagnostiek in de pathologie -eiwit-metingen / lab-automatisering.

Lithium batterij technologie
Overzicht

Lithium batterij technologie

Overzicht van batterijen.
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Zowel in de “gewone”alswel in de medische techniek zijn veel metingen nodig, die met zorg geautoma-
tiseerd worden.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Elpec Info 11 pag. 3-6.
3. Elpec Info 9 pag. 3.

Industriële week 2012
Aardig overzicht van het Nederlands kennen en kunnen in het betreffende vakgebied met leerzame 
seminars

De industriële week 2012 (2-5 okt, Jaarbeurs, Utrecht) bestond uit drie beurzen met seminars: Industrial 
Automation and drives [2], Industrial processing [3], Macropak [4] met ca 12 000 bezoekers.
De Jaarbeurs was eens een “gewone” handelsbeurs, waaruit de beurs Elektrotechniek voortkwam, waarin 
zowel schakelinstallaties als aandrijfsystemen werden getoond. Daaruit is een tweejaarlijkse beurs Elek-
trotechniek en een tweejaarlijkse beurs Aandrijftechniek voortgekomen; de laatste is weer gesplitst in 
drie beurzen.
De Nederlandse economie en industrie veranderen en de Jaarbeurs past zich daaraan aan.
De Industriële week laat veel zien van de kennis en kunde van het Nederlandse bedrijven. Bij [3] ligt de 
nadruk op apparatuur tbv de proces-industrie. Een aardig voorbeeld met knap verwerkte mechatronica is 
Prominent Sigma motordoseerpomp (zie fig 1).
Bij [2] ligt de nadruk meer op aandrijftechniek en moni-
toring. Een aardig voorbeeld is fig 2.
De jaarbeurs maakt per beurs een aantal noviteiten bekend 
(zie de websites van [2], [3] en [4]).
Voor [3] is de prijs voor de beste noviteit gegaan naar Pentar 
Hafmans met een knappe gepatenteerde installatie om bio-
gas om te zetten in groen gas (zonder H2S en zonder CO2)
Voor [2] is de prijs voor de beste noviteit gegaan naar 
KSB met een elektromotor met weinig verliezen. Nadere 
informatie leert, dat het gaat om een zg reluctantiemotor. 
De poolvorm van de rotor levert voldoende koppel [6].De 
motor is wel duidelijk groter dan een synchrone motor met Neodymmagneten. (het nieuwste type krach-
tige permanente magneet). De door VNU mede georganiseerde Energievakbeurs [5] besteedt al jaren veel 

aandacht aan dit type motor, dat tzt de asynchrone kooiankermotor 
zal verdringen. Bij CV-installaties, waar de elektromotoren veel 
draaiuren per jaar maken, wordt de synchrone motor met Neodym-
magneten veel toegepast. Sommige vrezen, dat Neodym schaars 
wordt, vandaar de proef met een reluctantiemotor, die zich in het 
verleden beperkte tot betrekkelijk kleine vermogens.
Ik vond het verschil tussen de opzet van de beurzen [2] en [3] niet 
zo groot. Ik had de op zich heel goede en interessante echo-energie-
meting van Krohne-Altometer op [3] verwacht en niet op [2]. Deze 
meter meet gasflows en corrigeert de dichtheid van het gas en meet 
daardoor op energieflow.
Zoals te verwachten werd ook veel aandacht besteed aan industrieel 
ethernet dat een steeds vooraanstaander plaats in monitoring gaat 
innemen.

1. De prominent Sigma motordoseerpomp, knap 
mechatronisch werk.

2. Profinet/ Profibus monitoring voor 
6 transmissie-media.

http://www.fhi.nl
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Deze beurs besteedde speciaal aandacht aan industriële veiligheid.
Zoals te verwachten was er de nodige overlap tussen “Het Instrument”, die een week eerder in de RAI 
werd gehouden en “De industriële week”. Meer samenwerking zou goed zijn.

Samengevat: het karakter van de industriële week verandert steeds iets. Het was een goede leerzame 
beurs met goede seminars

Literatuur
1. Elpec Info dig 9 pag. 4.
2.www.iad.nl
3.www.industrialprocessing.nl
4.www.macropak.nl
5.www.energievakbeurs.nl
6. Products 4 Engineers - Synchroon-reluctantiemotor.mht

Veel belovende vermogens-halfgeleider-noviteiten op PCIM 2013
Zouden spanningsbron-HVDC en tractie-aandrijvingen veel profiteren van uitgerijpte SiC en GaN-
vermogens-halfgeleiders

Mesago organiseert jaarlijks in Neurenberg de conferentie PCIM (in 2012 7-10 mei en in 2013 gepland 
op 14-16 mei ), waar op wereldniveau vaknoviteiten worden besproken.
Al jaren wordt gediscussieerd over SiC (siliciumcarbide) ipv Si met als voordelen: veel minder verliezen en 
hogere sperspanningen. Spanningsbron HVDC is nodig voor windparken op zee. Daarbij worden dezelfde 
IGBT’s gebruikt (doorlaatstroom 750 A; sperspanning 6500 V) als bij elektrische tractie voor de vieras-
sige 6 MWe-loks. In duoschakeling is dan een spanningsbron HVDC-omvormer van 400 MWe mogelijk.
Voor dit doel zouden we graag over een IGBT beschikken geschikt voor een hogere stroom en sperspan-
ning. Dat heeft niet alleen met knappe research te maken, maar ook met verwachte verkoop aantallen. 
Gezien het persbericht van Mesago zouden we dat binnenkort mogen verwachten. Elektrische tractie zou 
bovendien mee profiteren.
GaN heeft als halfgeleidermateriaal nog gunstiger eigenschappen dan SiC. Het werd tot nu toe gebruikt 
voor kleine vermogens. Volgens het persbericht van Mesago zouden ook hier grotere vermogens binnen 
handbereik liggen.

Literatuur
1. www.mesago.de.
2. Elpec Info 14 pag. 10-13.

Theorie, toepassingen en methoden van laserfysica

De laser is één van de meest fascinerende ontwikkelingen in de moderne natuur-
kunde sinds de eerste experimenten in 1960 door de Amerikaanse wetenschapper 
T.H. Maiman. De laser heeft grote gebieden van de fysica sterk beïnvloed, alsmede 

in andere gebieden van de wetenschap bijgedragen aan nieuwe moderne ontwik-
kelingen. De unieke kwantummechanische eigenschappen van het laserlicht, de 
coherentie van de lichtstraling en de wisselwerking met atomen en moleculen, 
openen voortdurend nieuwe onderzoeksgebieden voor de spectroscopie in de 
fysica, chemie en biologie.
Het gebruik van de laser maakt het onderzoekers mogelijk onder extreme om-

http://www.iad.nl
http://www.industrialprocessing.nl
http://www.macropak.nl
http://www.energievakbeurs.nl
http://www.mesago.de
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standigheden diepgaand onderzoek te verrichten. Het nieuwe studieboek “Laser-physik” behandelt de 
belangrijkste theoretische principes, toepassingen, resultaten en methoden van de moderne laserfysica 
op een praktische en duidelijke wijze. De inhoud is ontstaan vanuit colleges voor de leerstof Laserfysica 
aan het Instituut voor Optica en Fotonica in Karlsruhe met een benadering voor universitaire opleidingen. 
De behandelde leerstof slaat een brug tussen bijvoorbeeld spectroscopisch meetbare grootheden en theo-
retische beschrijvingen van continue en gepulste laserbronnen. Het studieboek bevat vijf samenhangende 
hoofdstukken met vele mathematische en didactische leer- en ervaringsmodellen in moderne notaties en 
richt zich ook op een gebruik door technici in de praktijk.
ISBN 978-3-642-32647-9, “Laserphysik”, Marc Eichhorn, Springer-Verlag, 2013, 188 pagina’s, € 24,95.
Jan M. Broeders

Moderne onconventionele oplossingen bij diesel-elektrische en
elektrische loks
Betere rookgas-emissies en betere aanpassing aan kleine railvervoersmaatschappijen

Diesel-elektrische loks
De meeste Europese spoorwegen wensen een diesellok uit te rusten met één diesel, die in aanschaf en 
onderhoud goedkoper zou zijn. Voor 2000 kWm en voor 2500 kWm wordt de diesel van MTU (Tognum) 
veel gebruikt. Siemens heeft de lok ER20 met 2000 of 2500 kWm-diesel gebouwd en ongeveer 150 stuks 
geleverd. Ze bevielen goed. Siemens gaat nu over naar de Vectron, die meer verwant is hun 6 MWe-
draaistroomloks.
Siemens bouwt met Alstom ook een serie van zulke loks, die ook meer verwant is met 6 MWe-draai-
stroomloks van Alstom. Deze MTU-motor met toerental 1800 omw/min maakt gebruik van commonrail 
dieselinjectie (met piëzo-elektrische injectoren), EGR en exhaustblowers met geregelde opbrengst. Ze 
voldoen aan strenge milieu-normen.
Bombardier heeft gekozen voor het onderstel van de 5,6 MWe-TRAXX-e-lok (Baureihe 246 met max 
snelheid 160 km/h of 285 met max snelheid 140 km/h)., waarbij tractiemotoren en invertors dezelfde zijn 
als bij de e-lok. Ook hier wordt een 2000 of 2500 kWm-diesel van MTU gebruikt. De lok bevalt goed.
De DB heeft nu een order uitgeschreven van ca 300 loks, die Bombardier gewonnen heeft, mits het 
prototype bevalt. Bombardier wil ipv éen motor van 2000 kWm vier diesels inbouwen van 550 kWm 
(Caterpillar diesel C18). De rookgas-emissies zijn dan een fractie beter en het onderhoud zou ook iets 
voordeliger uitvallen. Een prototype is gereed met aanduiding van Baureihe 245. De vier diesels drijven 
elk een synchrone generator aan met permanente Neodym-magneten

Elektrische loks met hulpdiesel
Kleine particuliere spoorwegmaatschappijen vervoeren vaak goederen-treinen met elektrische loks. Op de 
plaats van aankomst moet zo’n trein dan op een niet geëlektrificeerd spoor worden gezet. Bombardier kwam 
als eerste met het idee een tweesysteem e-lok (5,6 MWe, 4-assig, 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz) van een 
diesel van 180 kWm te voorzien. Een flinke goederentrein zou dan stapvoets op een niet-geëlektrificeerd 
spoor kunnen worden gezet. Op een viersysteemlok is te weinig ruimte om een diesel te plaatsen.
Siemens meldde, dat bij nieuwe Vectronloks dat ook mogelijk zou zijn.
Prototypen zijn er nog niet. Misschien valt het aantal geïnteresseerden ook tegen.

48 nieuwe tweerichtings-lagevloertrams voor “de Lijn”
Robuuste, geriefelijke en fraaie trams vnm bedoeld voor Gent en Antwerpen gebouwd door Bombardier

“De Lijn” heeft voor het stadsverkeer in Antwerpen en Gent (beide met spoorbreedte van 1 m) veel 
PCC-cars, die zo langzamerhand aan vervanging toe zijn. In 1999 is door de combinatie van Siemens en 

+

+
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Bombardier een start gemaakt met 
een serie vijfdelige lage vloertrams 
(1- en 2-richting) [2], waarvan 112 
stuks zijn afgeleverd en 13 stuks 
nog zullen volgen. De trams zijn 
“Hermelijn” genoemd. Ze zijn ca 30 
m lang, 2,3m breed, wegen leeg ca 
39 ton, hebben een vloerhoogte van 
30 cm en een motor vermogen van 
4x95 kW verdeeld over twee “draai-
stellen”; het middelste “draaistel” is 
niet gemotoriseerd. De maximale 
snelheid bij goed spoor bedraagt 
70 km/h; evenals bij onderstaande 
lagevloertrams.

In 2005 werd in Brussel (normaal spoor 1,435 m) de eerste lage vloertram de zg “Cityrunner” (serie 
T3000) afgeleverd, gebouwd door Bombardier. Hij lijkt veel op de “Hermelijn” (ook vijfdelig en ongeveer 
even lang en breed en even zwaar), maar is iets zwaarder gemotoriseerd 4x105 kWe. Parallel hieraan is 
de “Cityrunner” serie T4000 afgeleverd (7-delig, 6x105 kWe, 43 m lang en 52 ton zwaar). De aflevering 
van de “Cityrunner”is nog niet voltooid.
Een T3000 heeft een proefrit gemaakt in Rotterdam bij de RET en maakte daar indruk met zijn rijeigen-
schappen. Om prijstechnische redenen heeft de RET uiteindelijk gekozen voor de Citadis van Alstom.
De 48 nieuwe trams voor “de Lijn” zijn 2-richtingsvoertuigen; 28 stuks zijn 5-delig en ca 30 m lang en 
20 stuks zijn 7-delig en ca 52 m lang. Zij lijken veel op de “Cityrunner” en zullen vanaf 2014 afgeleverd 
worden door Bombardier. Het vermogen per motor 120 kWe, zodat de 5-delige tram een motorvermogen 
heeft van 480 kWe en de 7-delige van 720 kWe.
Het tijdschrift “Stadtverkehr “van EK-Verlag heeft de Cityrunners beschreven. Het aantal zitplaatsen 
bedraagt van de 5-delige 2-richtingsversie 54 en het aantal staanplaatsen bij 4 passagiers/m² 130; voor de 
7-delige trams resp 76 en 180. “de Lijn”geeft wat meer staanplaatsen op en gaat kennelijk uit van meer 
dan de internationaal gebruikelijke vier passagiers/m².
BN te Brugge (nu onderdeel van Bombardier) heeft de eerste PCC-car in 1949 in Den Haag afgeleverd. 
De eerste leveringen in België dateren uit dezelfde tijd. Tov de lage vloertrams van nu was de elektrische 
installatie naar verhouding heel volumineus, de mechatronica heel primitief en het onderhoud veel (ca 
4x dat van nu).
Zonder toepassing van moderne vermogenselektronica, de mechatronica en moderne monitoring zou 
de lagevloertram van nu onbruikbaar zijn. Tijdens de afleveringsperiode van de “Hermelijn” en de 
“Cityrunner”heeft de techniek niet stil gestaan. De in 2012 afgeleverde exemplaren zijn tov de eerst 
afgeleverde exemplaren iets gemodeniseerd met name bij de vermogenselektronica en de mechatronica.

Samenvatting: België heeft in Brussel, Antwerpen en Gent degelijke, geriefelijke en fraaie lagevloertrams, 
die technisch onderling weinig verschillen. Het bestand aan dit soort trams wordt regelmatig aangevuld.

Literatuur
1. www.delijn.be; astrid.hulhoven@delijn.be.
2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermelijn.
3. http://nl.wikipedia.org/wiki/Brusselse_Cityrunner.

De nieuwe 5-delige lagevloertrams voor “de Lijn”.

http://www.delijn.be
mailto:astrid.hulhoven@delijn.be
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermelijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brusselse_Cityrunner
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De OBB bestelt 100 driewagen-stoptreinen type Desiro ML bij Siemens

De grote fabrikanten hebben ieder 
een eigen type stoptrein ontwikkeld. 
Heel vaak worden treinstellen met 
Jacobsdraaistellen gebouwd oa Bom-
bardier/Alstom type 430 [2]. Siemens 
gaat uit van een driewagentrein met 
twee draaistellen per rijtuig, waar-
van de eindrijtuigen op alle assen 
gemotoriseerd zijn, de zg Desiro ML 
(fig 1). De OBB-order omvat 100 
driewagen-treinstellen met ca 250 
zitplaatsen. Siemens heeft naast de 
Oostenrijkse order grote opdrachten 
gekregen van België en Rusland, die nog niet geheel uitgeleverd zijn. 
De vermogenselektronica en de ICT zijn uiterst modern.
Elpec wenst de OBB en Siemens veel succes met deze order.

Literatuur:
1. www.siemens.com
2. Elpec Info 13 pg10-12

Zeven elektrische zelfbouwauto’s voor hogescholen (4) en bedrijven (3)
Leuk cadeau van Siemens aan de Hogescholen, dat voor studenten de lesstof meer doet leven

In het kader van de klimaatbeheersing wordt veel gedaan aan emissies van voertuigen. Het ideaal in de 
stad is een emissieloze auto met name voor de drukke stad met veel verkeer.
Opel en Renault hebben aardige modellen van personenauto’s ontwikkeld uitgaande van een Li-ion-accu. 

De Desiro ML.

Een Burton.

http://www.siemens.com
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De elektrische kant lijkt veel op een trolley-bus of stadstram. In de toekomst zouden speciale halfgeleiders 
en klasse H gekoelde Neodym-motoren de elektrische installatie compacter en goedkoper moeten maken.
De Li-ion-accu wordt veel in laptops gebruikt, maar de sprong naar een auto-accu met een veel grotere 
capaciteit blijkt groot. Voorlopig vind ik NiCd-accu’s voor stadsverkeer te verkiezen.
Siemens heeft nu 4 Burtons gegeven aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, 
Haagse Hogeschool (locatie Delft) Fontys (Einhoven) De bedrijven Actemium (Veghel), Croon (Rotterdam) 
en WP Haton (Panningen) hebben de Burtons zelf gekocht. De 7 Burtons zijn geleverd als bouwpakket 
zonder verbrandingsmotor. Het chassis van de Burton is dat van de Citroen 2CV. De deelnemers hebben 
ook elk een Citroen 2CV als donorauto voor onderdelen ontvangen.
Toen de Citroen 2CV op de markt kwam waren voor nieuwe auto’s botsproeven en ABS niet verplicht. 
De bekende internationale conferenties EPE en PCIM hebben ook ruimschoots aandacht aan elektrische 
auto’s besteed.
Hoewel ik denk, dat de “elektrische Burton” veel zal lijken op de elektrische Opels en Renaults, is het 
een uitstekende manier om studenten in dit vakgebied kennis een vaardigheden bij te brengen en komt 
Siemens veel lof toe voor dit initiatief.

Het Zwitserse beleid tav spoorwegbeveiliging
Weloverwogen en verstandig

De huidige Zwitserse en Duitse spoorweg-beveiligingssystemen dateren uit de jaren dertig van de vorige 
eeuw en zijn sindsdien wel af en toe verbeterd. Europa kent overigens ongeveer 18 seinsystemen.
Europa wenst gaarne éen seinsysteem in Europa nl ETCS (European Train Control System); level 1 met 
vast bloklengte en level 2 met variabele bloklengte.
Level 1 communiceert met de trein via bakens (balises) Bij level 2 worden de bakens gebruikt om de 
nauwkeurige positie van de trein aan te geven en om assentellers te plaatsen.
Zwitserland heeft uitgebreid proeven gedaan met level 2 (Mathausen-Rottrist) en ontdekt, dat het GSMR-
signaal waarmee de trein contact onderhoudt met de centrale computer af en toe onderbroken wordt. Dat 
leidt tot een noodremming. Als toegestaan wordt, dat het GSMR-signaal 30 seconde onderbroken mag zijn 
(ten koste van een grotere afstand tot de voorgaande trein), dan komen veel minder noodremmingen voor.
In tunnels met een lijnantenne vindt onderbreking van het GSMR-signaal nauwelijks plaats. De nieuwe 
Loetschbergtunnel is met ETCS level 2 uitgerust en dat wordt de nieuwe Gotthardtunnel ook. Voor het 
overige net wordt ETCS level 2 pas na 2025 overwogen.
Spanje werkt met ETCS level 1 en China met een iets afwijkende variant CTCS level 1.
Besloten is nu in Zwitserland:
- dat alle railvoertuigen in 2015 van een installatie geschikt voor een seinsysteem ETCS Level 1 en Level 
2 voorzien moeten zijn,
- dat alle lijnen, behalve genoemde tunnels, in 2017 met ETCS level 1 beveiligd moeten zijn. Het voor-
naamste voordeel is de rembewakingscurve bij het passeren van een geel sein. Siemens heeft een belangrijk 
deel van deze order in de wacht gesleept.

Duitsland en België hebben zich niet zo precies op jaartallen vastgelegd, maar volgen dit beleid ook.
Nederland moet dit mi ook doen. De ervaring op de havenspoorlijn (Barendrecht-Maasvlakte) met level 
1 is gunstig. ETCS level 1 is ook veiliger van ATB+.

Literatuur
- Eisenbahn Oesterreich 1/2013 van www.minrex.ch.
- Persmededeling van Siemens dd 19-12-2012.

http://www.minrex.ch
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NS/Prorail in het nieuws in december 2012
Het rapport over het ongeluk op 13 december 2011 bij het Westerdok te Amsterdam;
De dienstregeling met de Ansaldo-Fyra en de gevolgen

De onderzoekraad voor veiligheid onder voorzitter Tj Joustra heeft een grondig rapport opgeleverd [1] 
over het spoorwegongeval op 13 dec 2011 bij het Westerdok te Amsterdam (frontale botsing tussen 
intercity en sprinter). De Sprinter reed met een snelheid < 40 km/h door een rood sein. Het rapport heeft 
direct geleid tot onder verscherpte ondertoezichtstelling van NS en Prorail, omdat de veiligheidscultuur 
geheel onvoldoende is met vier hoofdopmerkingen:
- de dienstregeling op de dag van het ongeluk was strijdig met de veiligheidsrichtlijnen van zowel NS als 
Prorail.
- Indien ATB+ was geïnstalleerd (was wel gepland) was het ongeluk met éen dode en ca 200 gewonden 
voorkomen. Het oude ATB-EG leidt niet tot een remming na het passeren van een roodsein bij snelheden 
< 40 km/h. ATB+ moet met spoed tenminste op alle kritische plaatsen worden geïnstalleerd.
- Oorspronkelijk (tot 1997) ging bij ATB-EG bij het passeren van een roodsein bij snelheden < 40 km/h 
een bel rinkelen in de cabine van het railvoertuig. Als die bel nog aanwezig was geweest, was het ongeluk 
veel minder ernstig geweest of voorkomen. Die bel moet in alle railvoertuigen zo snel mogelijk hergeïnstal-
leerd worden, te meer daar een aantal seinen slecht zichtbaar zijn dan wel op een onduidelijke plaats staan
- Bij de centrale seinpost moet duidelijk worden, dat treinen een roodsein passeren en alle treinen in de 
omgeving moeten in opdracht een noodstop maken. Dat had in dit geval het ongeluk voorkomen.
- NS/Prorail moeten meer naar ontwikkelingen in het buitenland kijken. Nieuw materieel bij de DB is 
botsveiliger uitgevoerd. Bij de laatste bestelling van het intercity-materieel IRM had bijv de bestuurders-
cabine wat botsveiliger kunnen worden uitgevoerd.
Ik verwacht ook een discussie over zandstrooiers, die bij de DB op alle railvoertuigen zijn aangebracht 
en bij NS alleen op loks, ondanks twee recente promoties (UTwente en TUD), die de noodzaak aantonen.
Een verscherpte ondertoezichtstelling betekent bij ziekenhuizen in het algemeen of een enorme reorga-
nisatie of een fusie met een ander ziekenhuis.

De problemen bij de dienstregeling bij de Ansaldo-Fyra bestaan voornamelijk uit de vele noodstops door 
het missen van het GSMR-signaal. Misschien is het personeel ook wat onwennig om een trein na een 
noodstop weer op te starten. Dat betekent in de praktijk veel vertragingen en uitval van treinen.
Overigens de Thalys maakt ook nog steeds af en toe een noodstop op de HSL-Z.
Zwitserland heeft veel proeven met ETCS level 2 gedaan en aangegeven, dat als éen trein op een traject 
het goed doet, dat niet wil zeggen, dat een dienstregeling goed gereden kan worden. Een proefperiode 
met een volledige dienstregeling, al was het maar voor een weekend wordt aanbevolen. Treinen kunnen 
elkaars GSMR-signaal afvangen en dat gebeurt nu. Spanje had dezelfde ongunstige ervaring met ETCS 
level 2 en rijdt daarom op ETCS level 1. Ook de Havenspoorlijn (Barendrecht-Maasvlakte) maakt tot 
tevredenheid gebruik van ETCS level 1.
Het was wijzer geweest de oude Benelux-trein te laten doorrijden totdat de dienstregeling met de Ansaldo-

De Fyra met Traxx loc.
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Fyra bevredigend verliep. Vrijwel elk type nieuwe treinen vertoont kinderziektes, die bij een omvangrijke 
test niet altijd tevoorschijn komen. Kijk ook naar het laatste NS-sprintermaterieel SLT.
Tot overmaat van ramp ging het voor Nederlandse begrippen na 17 jan stevig vriezen (- 10 ºC). Dat bete-
kende deuken door afvallend ijs in de bodembeplating. Zelfs is een stuk bodembeplating op het Belgische 
traject eraf gevallen.
Overigens met strenge vorst rijdt de ICE in Duitsland niet harder dan 200 km/h en wordt de trein regelmatig 
na ca 800 km ontdooid. Volgens [3] vielen ook een aantal ICE-stellen uit en werden voor zover mogelijk 
vervangen door getrokken treinen.
Ook de Franse TGV reed volgens [4] met gereduceerde snelheid van 220 km/h (soms 170 km/h).
Nederland kan van de winterervaringen met ICE in Duitsland en TGV in Frankrijk leren.
Sinds 18 januari rijdt de Ansaldo-Fyra niet. Mijn persoonlijke keuze zou zijn:
- oude beneluxtrein over Roosendaal herstellen. Dat is 1 februari besloten; de trein rijdt van Brussel tot 
Den Haag
- proefritten maken met de oude Fyra met Traxxloks naar Antwerpen en bij succes inzetten. Dat betekent 
een ca 30 min langere rijtijd (1h55 min ipv 1h22 min)
- uitgebreide nacht-proef-dienstregeling met de Ansaldo-Fyra
- proefritten maken met de Belgische Siemenslok 18. Ook als de Ansaldo-Fyra tot tevredenheid rijdt, is 
de materieel-positie krap en zijn extra treinen welkom.
Ik denk, dat de materieel-problemen betrekkelijk snel opgelost kunnen worden. Als het aantal noodstops 
te groot blijft, is overgang naar level 1 verstandiger.

Nagekomen bericht [2]
[2] bericht, dat de problemen hoofdzakelijk voortkomen uit noodstops bij de Belgische- Nederlandse grens. 
De trein moet dan wisselen van het Nederlandse naar het Belgische GSMR-signaal of omgekeerd en dat 
gaat niet altijd goed. Dat zou betekenen, dat overschakelen naar ETCS level 1 verstandig is. De HSL-Z 
is dan goed bruikbaar, zij het met snelheden tot 160 km/h. Daarna is er rust om ofwel level 2 in orde te 
krijgen, ofwel level 1 te modificeren naar snelheden tot 250 km/h

Literatuur
1. http://www.onderzoeksraad.nl/index.php/pers/passeren-rood-sein-niet-opgemerkt-bij-treinbotsing-amsterdam1/
2. De Ingenieur 8 febr 2013
3. Eisenbahn 3/2013 pg18 (www.alba-publikation.de)
4. Eisenbahn 3/2013 pg 138 (www.minrex.ch)

Ontstaan van de optica in een historisch perspectief

De optica als wetenschap en als technisch vakgebied kent een lange fascinerende en indrukwekkende ge-
schiedenis. Vanaf de vroege Griekse theorie van het zien tot en met de meest interessante ontwikkelingen 
in de 19e eeuw op het gebied van de golftheorie van lichtstraling, worden besproken en verklaard in het 
leerzame en inspirerende boek van auteur Olivier Darrigol. De auteur laat zien hoe licht geleidelijk de 
centrale rol in de fysica inneemt en daarmee de eerste plaats van het functioneren van het oog overneemt. 
Een studie van de fysiologie van het oog werd door de eerste groep wetenschappers en onderzoekers in 
detail uitgevoerd en beschreven.
Optica is in de Griekse oudheid beschreven als een theoretisch grondbeginsel van waarnemen. Schadu-
wen, reflecties, regenbogen en vele andere optische wonderen werden toen al waargenomen, besproken 
en vastgelegd. In het eerste hoofdstuk neemt de auteur de lezers mee langs de gebeurtenissen en getuige-
nissen van de Griekse oudheid tot en met de onderzoeken en verklaringen van Johannes Kepler. Daarin 

http://www.onderzoeksraad.nl/index.php/pers/passeren-rood-sein-niet-opgemerkt-bij-treinbotsing-amsterdam1/
http://www.alba-publikation.de
http://www.minrex.ch
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komt onder andere het werk van Aristoteles, Alhazen, Da Vinci, Dürer 
en de beroemde werken van Kepler uitgebreid aan de orde. Zelfs in de 
17e eeuw nemen wetenschappers het baanbrekende werk van Kepler 
mee in de nieuwe uitwerkingen en benaderingen van de theorie van 
optische instrumenten en de detailleringen van het elektromagnetisch 
spectrum in ondermeer het zichtbare deel.
De vele boeiende historische tekeningen maken het geheel fascinerend 
interessant. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de boeiende bijdragen 
aan de ontwikkelingen van de optica door Sir Isaac Newton. Een verdere 
uitwerking van uitvindingen en ontdekkingen en praktische verdieping 
in het toepassen van optica vonden plaats in de 18e eeuw. De auteur 
bespreekt gedetailleerd de bijdragen van bekende en minder bekende 
wetenschappers. Het studieboek en referentiebron voor de optica sluit 
af met interessante benaderingen van onderwerpen als interferentie, 
polarisatie en de golftheorie. Met de uitgebreide literatuurlijst hebben 
studenten, docenten en belangstellenden voldoende informatie om zich 
te verdiepen in het gehele vakgebied. Ook heeft het boek een trefwoordenregister.
ISBN 978-0-19-964437-7, “A History of Optics”, Olivier Darrigol, Oxford University Press, 2012, 327 
pagina’s, £ 35.
Jan M. Broeders

De boeiende activiteiten van een briljante wetenschapper
Over zijn leven, zijn werk en uitvindingen is al veel gepubliceerd. We hebben het dan over één van de 
briljanste wetenschappers uit de 17e eeuw, de Nederlandse geleerde Christiaan Huygens (1629-1695). In 
een aantrekkelijke en compacte vorm geeft de rijk geïllustreerde brochure “Christiaan Huygens - Facet-
ten van een genie” zijn uitvindingen, ontdekkingen, verhandelingen en beschrijvingen weer. De brochure 
verscheen in het jaar dat hij precies 375 jaar daarvoor op 14 april 1629 ter wereld kwam. De uitgave is 
een initiatief van de Europese organisatie ESA. De publicatie bevat vier essays die elk aansluiten op de 
belangrijkste onderwerpen uit zijn leven en werk als wetenschapper.
In de inleiding geeft de auteur een compact beeld van de boeiende ontwikkelingen in het jonge leven van 
Christiaan en de invloed van zijn werk op latere ontwikkelingen. Daarna volgen artikelen over zijn jeugd, 
zijn manuscripten, Saturnus en de manen en het moderne onderzoek van de ruimte. Telkens krijgt de lezer 
een beeld van originele schetsen en teksten. Ook maakt hij kennis met de buitenplaats Hofwijck van de 
familie Huygens in Voorburg. Een locatie waar nog veel te zien is uit het leven van Christiaan Huygens en 

de dagelijkse omstandigheden in de zeventiende eeuw. Christiaan was 
de tweede zoon van Constantijn Huygens, secretaris in dienst van de 
Oranjes en een bekend dichter. Al snel bleek hij buitengewoon begaafd 
in de wiskunde en toen hij in 1645 rechten en wiskunde ging studeren 
aan de universiteit van Leiden konden ze hem daar niet veel meer leren.
Het geheel is een interessante brochure over een van de grootste 
geleerden in de periode tussen Galileo Galilei en Sir Isaac Newton. 
De mooie brochure is voor € 5 leverbaar via de OF-webshop (www.
optische-fenomenen.nl).
Jan M. Broeders

http://www.optische-fenomenen.nl
http://www.optische-fenomenen.nl
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Leistungsbegriffe fuer Ein- und Mehrphasensysteme
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 103
Prof. H. Spaeth
VDE Verlag 2012, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3449-8, 104 pag. A5, € 23,-.

Vermogens- en blindvermogens in meerfasen-systemen zijn lastige begrippen, waar we EI Dig 14 de no-
dige aandacht aan besteed hebben bij de oratie van prof. Cobben (pag. 7) en de boekbespreking van het 
VDE-boek: Reactive power compensation (pag. 26).
Prof. Spaeth is emeritus-hoogleraar van de universiteit van Karlsruhe, waar dit boek kennelijk als col-
legedictaat gediend heeft.
Het gaat de theoreticus om de absolute begrippen van symmetrische componenten en powerfactor (ar-
beidsfactor). De prakticus wenst een elektriciteitsnet bruikbaar te houden en past daarom ongeveer deze 
definities toe. Hij probeert de arbeidsfactor λ> 0,9 eventueel 0,85 te houden.
Als regel heeft een zg “scheef net” en een matige arbeidsfactor alleen thermische invloed op een elektri-
citeitsnet. Componenten aan dat net gekoppeld kunnen wel grote problemen ondervinden.
Bij een scheef net kan de inverse component (=negatief draaiend veld) dempers synchrone generatoren van 
grote centrales akelig heet maken. Aanvankelijk werd een bestendigheid tegen 3% invers veld verlangd; 
de neiging is nu naar 5% te gaan.
Harmonischen kunnen resonanties nabij condensatorbatterijen veroorzaken, maar ook zowel direct aan 
het 50 Hz-net gekoppelde asynchrone en synchrone aanzienlijk verhitten. Dat wordt als regel opgelost 
met een verstandige keuze van de wikkelfactoren en van verstandige groefvormen en groefspieën.
Bovendien worden veel meer UHV-kabels aangelegd dan vroeger. Het risico van resonantie neemt daarom 
toe.
De oproep bij de oratie van prof. Cobben veel te meten is dan ook alleszins gerechtvaardigd.
In de praktijk gaat het erom de arbeidsfactor en de asymmetrie binnen redelijke grenzen te houden, opdat 
het openbare 3-fasen 50 Hz-net goed kan functioneren.
Dit boek behandelt sinusvormige éen- en meerfasen-systemen (arbeidsfactor en asymmetrie). Daarna 
éen- en meerfasen-systemen met een belasting van redelijk symmetrisch aangestuurde éen- en meerfasen-
bruggen. Gelukkig is goed aansturen van bruggen niet meer zo’n probleem. Een betere nauwkeurigheid 
dan 2º wordt gewoonlijk bereikt.
Samengevat: Een aardig boek over arbeidsfactor en asymmetrie bij éen en meerfasen-systemen, een aardig 
naslagwerk Met name aan te bevelen voor bibliotheken.

Reactive power compensation
A practical guide
W. Hoffmann, prof. J. Schlabbach, W. Just
VDE Verlag 2012, ISBN 978-3-8007-3279-1, 271 pag. A5 (Engelstalig), € 69,-.

Elektriciteitsnetten zijn bedoeld om watt-stroom (=reëel vermogen) te transporteren. Dat gaat niet zonder 
blindvermogen. Het is de kunst de blindstroom redelijk te beperken. Globaal wordt cos φ > 0,85 aange-
houden.
Vroeger was het UHV-net (110-380 kV) inductief en het MV-net (20-10 kV) capacitief. Dat was een 
aardig evenwicht, waardoor de conventionele centrales matig blindstroom moesten leveren (vaak een cos 
φ=0,9 inductief). Alleen verbruikers met een extreme blindstroom-vraag zoals inductieve ovens moesten 
compenseren. Nederland was daar in het algemeen niet lastig mee. In het buitenland was men soms veel 
strenger en moest elke asynchrone kooiankermotor worden gecompenseerd.
Bovenstaand beeld begint aardig te veranderen. Allereerst zijn er nu veel zelfopwekkers vnm warmtekracht-
koppeling met synchrone generatoren, die op het MV-net invoeden. Ik vind het verstandig, dat deze wk-
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installaties een deel van het verbruik van MV-klanten overnemen en met cos φ = 0,95-0,9 draaien. Het 
spanningsniveau moet dan wel in de gaten worden gehouden.
De tweede grote verandering bestaat uit het toenemende aantal kabels in UHV-netten. De invloed daarvan 
kan niet altijd met synchrone generatoren worden beheerst. Zowel capacitieve alswel inductieve compen-
satie op UHV-niveau nabij centrales kan nodig zijn.
De derde grote verandering bestaat uit TF- en harmonische invloed. De arbeidsfactor wordt nu meestal 
gedefinieerd met
 Λ= cos φ1 * I1 / √ ( I1² + I2² + I3² + enz );  P= U*I* cos φ1 * λ; S = U*I; de even harmonischen zijn als 
regel klein tov de oneven harmonische. P = wattvermogen; S = schijnbaar vermogen
Harmonischen vormen in ieder geval een extra thermische belasting, maar zijn voor bepaalde apparaten 
zoals condenstoren heel schadelijk.
Vroeger kon blindstroom of met synchrone generatoren, of met schakelbare condenstor batterijen of 
schakelbare smoorspoelen worden gecompenseerd. Tegenwoordig is daarbij gekomen: condenstoren of 
smoorspoelen in een thyristorbrugschakeling of in een invertor.
Met name het schakelen van condenstoren vraagt veel aandacht.
Dit boek is geschreven door prof. Schlabbach (Uni Bielefeld) 6 hoofdstukken, dhr. W. Hoffman 12 hoofd-
stukken, dhr. Just 3 hoofdstukken. Alle drie de schrijvers hebben veel ervaring in dit vakgebied. Veel 
bedrijven worden bedankt voor hun bijdrage. Ze hebben ook aardige foto’s aangeleverd.
De nadruk van dit boek ligt op midden (MV) - en laagspannings (LV) netten.
De eerste vraag is: Hoe bepaal je of compensatie nodig is en hoe moet de compensatie geregeld worden.
Heel uitgebreid wordt behandeld hoe condensatorbatterijen gekozen, geschakeld en gedimensioneerd 
moeten worden; tevens wordt uitgebreid ingegaan op de invloed van harmonischen en de beschermings-
maatregelen tegen harmonischen.
Wat minder uitgebreid wordt compensatie met behulp van vermogenselektronica behandeld en harmo-
nische filters.
Samengevat: Er zijn niet zoveel boeken over cos φ-compensatie. Het is ingewikkeld met veel aspecten. 
Dit boek behandelt deze stof goed en duidelijk en is aan te raden voor ieder, die er mee te maken heeft, 
zeker voor bedrijfs- en schoolbibliotheken

Test- und Pruefverfahren in der Elektronikfertigung
Vom Arbeitsprincip bis Design-for-Test-Regeln
M. Berger
VDE Verlag 2012, ISBN 978-3-8007-3233-3, 249 pag. 240x170 mm, € 39,50.

De schrijver werkt bij Goepel Electronic in Jena (www.goepel.com), een bedrijf, dat als doel heeft: het tes-
ten van elektronische componenten (prints). Deze vervullen bij veel apparaten een sleutelfunctie. Ik ben 
enigszins groot geworden bij Kema-keuringen. Dat betreft als regel dure apparatuur en dure keuringen, 
waarover IEC-commissies zich vaak buigen. Keuringen van prints heb ik ook gezien bij Kema, Siemens, 
ABB. De wens is voor prints een goede keuring te hebben met bescheiden kosten.
Dit boek begint met foutoorzaken zoals slechte (soldeer-)verbindingen, verbogen onderdelen, ontbrekende 
onderdelen. Daarna komen de soorten van testen: optische test, roentgen-inspectie, elektrische testen met 
de opgegeven toleranties, inbouw in de gewenste circuits en tot slot een aantal voorbeelden van te testen 
prints. Zelftest-circuits zijn vaak een goede aanvulling.
Ook op de website van Goepel Electronic worden ook mogelijkheden aangegeven.
Het testen van prints is een belangrijk onderwerp, wat inmiddels elke elektrotechnicus aangaat, maar 
ook van belang is voor verwante vakken zoals werktuigbouw. Dit boek geeft een aardig overzicht van de 
mogelijkheden.
Samenvatting: Een heel aardig boek over het testen van printen, dat in ieder geval elke elektrotechnicus 
beschikbaar moet hebben. Ten zeerste aan te bevelen voor bedrijfs- en schoolbibliotheken.

http://www.goepel.com
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Schreibtipps fuer Studium, Promotion und Beruf
In Ingenieur und Naturwissenschaften
Prof W Grieb, Prof A Siemeyer
VDE Verlag 2012, 7e druk, ISBN 978-3-8007-3462-7, 294 pag. 150x210 mm, € 24,90.

In Nederland besteden sommige hogescholen en universiteiten soms heel weinig en soms heel veel tijd 
aan bovengenoemd onderwerp.
De grondregels zijn:
- een soort inleiding met de onderwerpen:
- waarom is het onderwerp belangrijk?
- wat was de gangbare mening tot nu toe?
- wat heeft de spreker of schrijver voor belangrijks gevonden?
Vervolgens worden de gevonden resultaten uitgewerkt en volgt een slotbeschouwing.
Het boek geeft ook goede tips om formules en figuren weer te geven en om referenties aan te geven.
Slotbeschouwing: een aardig boek, ten zeerste aan te bevelen voor bibliotheken van hogescholen en 
universiteiten.

Projectierungshilfe elektrischer Anlagen in Gebaeuden
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 148
Prof. I. Kasikci, R. Ayx
VDE Verlag 2012, 7e druk, ISBN 978-3-8007-3454-2, 286 pag. 150x210 mm, € 36,-.

Beide schrijvers houden zich al jaren bezig met elektrische installaties in gebouwen en zijn ook lid van 
normcommissies. Het betreft min of meer klassieke gebouwen met verlichting en asynchrone motoren. 
Allereerst wordt getoond, hoe een elektriciteitsnet moet worden uitgelegd tav loadflow (belastbaarheid 
en spanningsverlies). Vervolgens wordt gekeken naar het kortsluitgedrag. Zijn de leidingen zwaar genoeg 
en hoe moet een selectieve overstroom-beveiliging worden opgebouwd?
Aan aardingsmethoden en het verslepen van aardspanningen wordt veel aandacht besteed. Hetzelfde geldt 
voor de bescherming tegen blikseminslag en gevaarlijke overspanningen in een gebouw.
Het boek is duidelijk beschreven en bevat veel duidelijke figuren.
Slotbeschouwing: dit boek beschrijft duidelijk en heel compleet elektrische installaties in gebouwen. Het 
boek bevat veel en duidelijke figuren.
Het boek is ten zeerste aan te bevelen aan ieder, die met elektrische installaties in gebouwen te maken heeft.

EMV
Umsetzung der technischen und gesetzlichen Anforderungen an Anlagen und Gebaeude sowie CE-
Kennzeichnung von Geraeten
Anton Kohling (samensteller), prof. M. Ermel, dr. B. Jaekel, Prof. A. Kern, H. von Krosigk, R. Messinger, 
D. Moehr, Klaus-Peter Mueller (Dehn + Soehne), prof. A. Oehler, dr. G. Zimmer
VDE Verlag 2012, 2e druk, ISBN 978-3-8007-3094-0, 543 pag. 150x210 mm, € 109,-.

EMC (Duits EMV) is een moeilijk en veelomvattend onderwerp, waar in Nederland de naam van de 
emeritus-hoogleraar vd Laan (TUE) aan verbonden is. EMC omvat globaal de volgende begrippen:
- 50 Hz-aarding, waarbij ook “ hoogfrequente” verschijnselen moeten worden afgeleid. Je hebt dan een 
“laagohmige”aarding voor 50 Hz nodig om voldoende kortsluitstroom te verkrijgen. Daarbij moet gelet 
worden op het “verslepen” van spanning. Tevens is vaak een “hoogfrequent”aarding nodig. Dat laatste 
wordt vaak verkregen door betonijzer galvanisch te verbinden. Tevens moet gelet worden op “signaal- of 
coax-kabel”aardschermen, waar slechts bescheiden stromen doorgevoerd mogen worden. Vaak is een 
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afleidingsgeleider nodig.
- bescherming tegen blikseminslag, enerzijds om voor de mens geen gevaarlijke hoge spanningen te ver-
krijgen en anderzijds om 1,5V-logica van computers goed te laten werken.
Dipl-ing A Kohling is zeer goed thuis in Duitse en internationale voorschriften inzake EMC. Hij heeft 
de auteurs bij elkaar gebracht. Met deze auteurs is zowel theoretische kennis vertegenwoordigd alswel 
praktische kennis. Het bedrijf Dehn+Soehne, vertegenwoordigd door Klaus-Peter Mueller, is voor beide 
aspecten meermaals onderscheiden. Dit boek laat enerzijds zien wat de huidige voorschriften verlangen 
en geeft anderzijds een aantal voor mij sprekende voorbeelden:
- hoe moet een gebouw (woonhuis, klein kantoor, werkplaats, grote industrievestiging) geaard worden
- idem welke maatregelen zijn bij bovengenoemde gebouwen nodig tegen blikseminslag
- idem welke maatregelen zijn nodig als in zo’n gebouw een IT-centrum is gevestigd.
- welke maatregelen zijn nodig bij middels vermogenselektronica toerenregelbare aandrijvingen
- idem bij loks en treinstellen bij de spoorwegen.

Samengevat: dit boek is een omvangrijk werk over EMC, goed geschreven met duidelijke figuren. Het 
is ten zeerste aan te bevelen voor bibliotheken voor universiteiten, hogescholen en bedrijven, bovendien 
aan te bevelen voor ieder, die veel met EMC te maken heeft.

Handbuch der Klimatechnik
Band 2: Anwendungen
Prof. B. Hoerner, prof. M. Schmidt (samenstellers); 29 auteurs, waaronder veel professoren
VDE Verlag 2012, 5e druk, ISBN 978-3-8007-3241-8, 627 pag. 160x240 mm, € 69,-.

Dit boek behandelt zeer uitgebreid klimaatinstallaties van grote gebouwen. Elpec heeft een aantal jaren 
geleden een excursie bij Priva gehad. Dat was een ingewikkeld gebouw met verwarming, koeling, warmte- 
en koude-opslag en ventilatie van warme en koude lucht.
Zo’n gebouw en eventueel nog grotere gebouwen kunnen met dit boek goed berekend worden. Overigens 
voor wat eenvoudiger gebouwen kan dit boek ook goed van pas komen.
Het boek is goed geschreven en bevat duidelijke figuren.
Met de inhoud van dit boek is het goed mogelijk klimaat-installaties van gebouwen goed cq optimaal te 
dimensioneren. Daarmee kan dit boek een bijdrage leveren aan de klimaatbeheersing in het algemeen Het 
is heel knap, dat zoveel deskundigen waaronder veel profs uit heel Duitsland aan dit boek meegewerkt 
hebben en wel op een uitstekende wijze.
Slotbeschouwing: Zoals de titel al zegt: het is een (heel goed) handboek over klimaattechniek, waaraan 
veel deskundigen hebben meegewerkt.
Het boek is ten zeerste aan te bevelen voor technici, die met ingewikkelde gebouwen te maken hebben en 
voor bibliotheken van hogescholen, universiteiten en bedrijven.
Toepassing van de kennis van dit boek, is tevens een bijdrage aan de klimaatbeheersing in het algemeen, 
waardoor dit een zeer waardevol boek is.

Wissenswertes ueber Netrueckwirkungen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 145
H. Dorner, prof M Fender
VDE Verlag 2013, ISBN 978-3-8007-3476-4, 167 pag. 150x210 mm, € 25,-.

Netvervuiling is een interessant en moeilijk onderwerp. De voornaamste oorzaak zijn halfgeleidertoepas-
singen, die toenemen doordat de klassieke gloeilamp verdwijnt. De TUE heeft sinds ongeveer een jaar een 
deeltijd hoogleraar dr. Sj. Cobben met dit onderwerp belast. Feitelijk heeft inmiddels iedere sterkstromer 
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met netvervuiling te maken. Zie Elpec Info 14 pag. 6.
Ook VDE-Verlag heeft over dit onderwerp meerdere boeken gepubliceerd. Netvervuiling bestaat uit de 
onderdelen: harmonischen door brugschakelingen, commutatietrillingen, netresonanties. Dit boek beperkt 
zich in principe tot frequenties van 10 kHz.
Prof. Fender is hoogleraar aan de Hochschule Rhein-Main en dipl.-ing. Dorner heeft samen met deze 
Hochschule soft-ware ontwikkeld.
De inhoud van dit boek bestaat uit:
Normen, diverse harmonische bronnen, blindstoomcompensatie, gedrag van synchrone generatoren, 
meetmethoden, maatregelen tegen netvervuiling, hulp bij het projecteren van installaties.
Het boek is vlot geschreven en voorzien van veel duidelijke figuren.
Samengevat: een aardig boek, dat veel verteld over netvervuiling en de maatregelen daartegen. Het is aan 
te bevelen voor iedereen, die met netvervuiling te maken heeft.

Robotic Bipedal running
Promotie op de TUD op 18 jan 2013 van dr. D. Karssen
Met promotoren prof. F. vd Helm en dr. M. Wisse.
Dit proefschrift is oa van groot belang voor personen, die met twee kunstbenen lopen.
De proefopstelling ging uit van lopen in een cirkel met zijdelingse steun.
Het begrip robot is veelzijdig. De verwachting is, dat het gebruik de komende jaren fors zal toenemen. 
Onze universiteiten doen op veel toepassingsgebieden internationaal gewaardeerd onderzoek.
Zie ook Elpec Info 14 pag. 10 over het symposium van Robonet en Mikrocentrum.

Wo steht was im VDE-Vorschriftenwerk?
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 1
VDE Verlag 2013 ISBN 978-3-8007-3469-6, 334 pg (210x150mm), € 21,-.

VDE doet heel veel om enerzijds de elektrotechnische vakkennis in Duitsland te vergroten en anderzijds 
de producten te verbeteren middels normen. Door de verschillende normen zijn de producten ook beter 
te vergelijken en is concurrentie ook eerlijker.
VDE geeft redelijk geprijsde goede vakboeken uit, die wij regelmatig beschrijven en die de techniek 
vooruit brengen.
VDE neemt ook deel aan normcommissies. Daaruit volgden aanvankelijk VDE-normen, daarna DIN-
VDE-normen en nu meestal internationale IEC-normen. Dat zijn er inmiddels heel wat. Ter toelichting is 
de boekenserie “Normen verstaendlich”geschapen.
Dit boek geeft een overzicht van alle elektrotechnische normen en de boekenserie “Normen verstaendlch”.
Samengevat: een goed overzicht van alle elektrotechnische normen en de VDE-boeken, die deze normen 
toelichten. Speciaal aan te bevelen voor technische bibliotheken

Schutzmassnahmen gegen elektrischen Schlag
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 9
G. Luber, R. Pelta, S. Rudnik
VDE Verlag 2013, 12e druk, ISBN 978-3-8007-3488-7, 187 pag. 150x210 mm, € 27,-.

Het onderwerp: “Bescherming tegen een schok door elektriciteit” houdt ieder, die met elektriciteit werkt 
al heel lang bezig. De Oostenrijker Prof. G. Biegelemeier heeft ons veel inzicht in het onderwerp ver-
schaft. Het gevaar bestaat uit stroom door het menselijk lichaam (hart). IEC (VDE) maakt onderscheid 
voor volwassenen tussen AC (50 of 60 Hz) en DC in 4 bereiken: 1- ongevaarlijk en niet hinderlijk, 2-niet 
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gevaarlijk met lichte spierkramp, 3-stevige spierkramp, 4- zeer gevaarlijk. Die stromen moeten vertaald 
worden naar aanrakings-spanningsniveaus. Heel bekend zijn 12 V voor modeltreintjes (ook veilig voor 
kinderen) en 24 V voor volwassenen (elektrische verlichting in een stalen drum).Voor hogere spanningen 
is een spannungs-tijdcurve vastgelegd.
De schrijvers werken alle drie bij Siemens en nemen deel aan belangrijke voorschriften commissies inz 
laagspanningsinstallaties.
Ze laten zien, hoe aardingen moeten worden aangelegd en op aardweerstand moeten worden gemeten. Ook 
laten ze zien hoe beveiligingen van laagspanningsinstallaties werken en hoe de toelaatbare kortsluittijden 
in overeenstemming te brengen zijn met aanrakingsveiligheid voor mensen.
Het boek bevat een aantal aardige figuren en is vlot geschreven.
Samengevat: iedere elektrotechnicus en veel andere technici hebben met het onderwerp “Bescherming 
tegen een schok door elektriciteit” te maken. Dit, vlot geschreven boek met duidelijke plaatjes, laat zien, 
wanneer de volwassen mens gevaar loopt en hoe deze risico’s zo goed mogelijk vermeden worden bij 
laagspanningsinstallaties. Dit boek is aan te bevelen voor ieder, die met dit onderwerp te maken heeft.

LON-Installationshandbuch
LON-Praxis fuer Elektrotechniker
VDE Verlag 2013, 3e druk, ISBN 978-3-8007-3495-5, 225 pag. 150x210 mm, € 33,-.

LON (local operation network; zie ook www.lonmark.de) geeft een monitoring-systeem weer, dat aanvanke-
lijk veel bij gebouwautomatisering werd gebruikt. Later bleek LON in veel andere vakgebieden ook heel 
bruikbaar. LON-Duitsland heeft met VDE een installatiehandboek samengesteld. Het omvat:
inleiding, overdrachtsmedia van twisted pair tot radio-verbindingen, opbouw van LON-knopen, com-
municatie, netwerkstructuur, installatie, inbedrijfstelling, LON/IP, troubleshooting.
Samengevat: als je te maken hebt met LON-netwerken is dit boek ten zeerste aan te bevelen.
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