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Beurzen en seminars een keuze

Om te beginnen maak ik waar wat ik had beloofd:
iets vertellen over veranderingen in de wereld van de
elektronicaproductie. Want produceren doen we in
ons eigen land gelukkig nog steeds. In tegenstelling tot
de fabricage van producten in de energietechniek zien
we de maakindustrie van elektronica eerder stijgen
dan dalen. Ook al is de omvang in productieaantallen
gerekend wellicht laag te noemen, de specialisatie
compenseert dat zonder meer. Steeds meer OEM's
weten dat ons eigen land vaak meer te bieden heeft
dan de populaire mekka's op het gebied van de elektroniaproductie zoals diverse Aziatische landen. Er
is duidelijk plaats voor kleinschalige ontwikkeling.
Kijk naar gebieden als de regio Eindhoven, waar
naast de bekende "grote jongens" vele bedrijfjes zijn
gevestigd die in een nichemarkt opereren. Gelukkig
maar. Helpen zij ons misschien eerder uit de crisis?
Frans Witkamp

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
VSK 3-7 feb
LED expo 5-6 feb
ESEF/Techni Show 11-14 mrt
Intelligent Energy 1-3 apr
World of technology and Science 30 sep 3 okt (FHI+FEDA) tegelijk met Macropak/
Industrial Processing/Industrial European
Dairy Show
RAI (www.rai.nl)
Integrated Systems Europe 4-6 feb
World biofuel markets 4-6 mrt
Intertraffic 25-28 mrt
IEEE 22-28 aug
Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 7-9 okt
FHI (www.fhi.nl)
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Easyfairs (www.easyfairs.com)
Mesago (www.mesago.de)
PCIM 20-22 mei
KIVI (www.kivi.net ; vh kiviniria),
TUD (www.tud.nl), TUE (www.tue.nl),
UT (www.utwente.nl)
Evenementenhal Gorinchem/
Hardenberg/ Venray (www.
evenementenhal.nl)

Colofon
Elpec-info digitaal is een uitgave van de ElektronicaPersclub. 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: Leeuwerikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden, bij voorkeur in
MS Word. Als u foto’s of illustraties met een beperkte
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Editorial
Elpec bestaat nu 40 jaar en ons vakgebied wordt veelvuldiger toegepast dan wij ooit konden dromen.
Veel toepassingen zijn van elektronica afhankelijk geworden.
De personenauto met de zogenoemde benzine-turbo (Ottomotor met regelbare exhaustblower) is nu een
succes en was 10 jaar geleden slechts wishfull thinking. Ook de bewaking van veel apparaten zoals bruggen is sterk verbeterd door toepassing van sensoren en de meting van waterhoogtes op veel plaatsen was
vroeger ook niet zo eenvoudig.
In 2013 zijn er mijns inziens niet zoveel grote uitvindingen gedaan. Wel zijn er betrekkelijk veel nieuwe
sensoren ontwikkeld, wat oa blijkt uit onderwerpen promoties op de TUD. Je kunt met meer sensoren
(chemische) processen veel beter regelen en bewaken. De kosten van moderne computergestuurde processen
inclusief monitoring zijn in het algemeen bescheiden, zodat zelfs bij “kleine” fornuizen de regeltechniek
en monitoring een redelijke investering ten opzichte van de overige apparatuur vormen. In ons dagelijks
leven zijn aardige voorbeelden: de benzine-turbo, ABS, ESP, meting van slijtage van remblokken.
Cybersecurity krijgt heel veel aandacht. Marqit geeft veel vakkundige adviezen.
De meeste administratieve PC’s worden wel beveiligd met een populair programma. De problemen zijn
meestal procescomputers, die bijna altijd met administratieve PC’s gekoppeld zijn. Dat geldt in mindere
mate voor embedded systems. Beide worden vaak met een “hopelijk” goed beveiligde laptop ingeregeld.
Het besef begint te groeien, dat mobiele telefoons (smart phones) niet altijd voldoende aandacht krijgen.
Zelfs dan is het de vraag, of geen begrenzingen moeten worden gesteld aan betalingsverkeer. Het NCSC.
nl geeft adviezen en bewaakt cybersecurity in Nederland zo goed mogelijk.
De EU heeft een richtlijn van 62 pagina’s over cloud-computing uitgegeven: Cloud Standards Coordination / Final report/ november 2013/version 1.0 Zie http://csc.etsi.org. Discussie over de wederzijdse
verplichtingen bij cloud-computing zijn dus meestal niet meer nodig. Een eventuele gang naar de rechter
is sterk vereenvoudigd. Dit rapport is goed nieuws.
Na de gerapporteerde problemen de afgelopen jaren over elektrische tractie van NS, hebben we nu goed
nieuws De metro van Amsterdam (GVB) laat sinds enige tijd een aantal nieuwe 6-baks-treinen, fabrikaat
Alstom, rijden. Ze hebben heel weinig kinderziektes. Dat was enige jaren geleden ook zo met de toen
nieuwe 3-baks metrostellen, fabrikaat Bombardier, van de RET en de nieuwe 3-baks light rail-stellen,
fabrikaat Alstom van de HTM.
De klimaatbeheersing krijgt gelukkig nog steeds veel belangstelling. Het nationaal energieakkoord gemaakt
onder leiding van de SER krijgt grond onder de voeten. KIVINIRIA heeft een aantal avond-lezingen over
smart grids gehouden in Utrecht. Ook op de beurzen en seminars van VNU, RAI, FHI, FEDA en Mikrocentrum wordt aan klimaatbeheersing de nodige aandacht besteed. Het is nog niet zo, dat elke burger
weet, wat in zijn omgeving gepland is. Daar ligt een taak voor overheid en pers.
Nederland heeft nog steeds organisaties, die waardevolle beurzen en seminars organiseren. Houdt ze in ere.
Tenslotte nog een toelichting op bijzondere komende gebeurtenissen
World of Technology and Science 30 september - 3 oktober in de Jaarbeurs
Op 9 januari 2014 presenteerden FHI en FEDA met verve hun nieuwe beurs met seminars: World of Technology and Science, die in de plaats komt van de “oude” beurzen Het Instrument en de Industriële week,
die ongeveer in dezelfde periode werden gehouden. Tussen deze oude beurzen was veel overlap zowel
qua standhouders als qua bezoekers. Ook werd het bezoeken van beide beurzen wel eens als bezwaarlijk
beschouwd.
De Industriële week begon als beurs over aandrijvingen en breidde zich uit richting besturingssystemen
en sensoren.
Het Instrument begon met kleinschalige instrumenten. Zij breidden zich richting besturingssystemen,
sensoren en zelfs vermogenselektronica. FHI organiseert nog steeds goede studiedagen over laboratoriumtechniek, ethernet, besturing van procesindustrie, sensoren en vermogenselektronica.
2
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Door de samenwerking denkt de organisatie meer te kunnen uitstralen enerzijds met een wat grotere beurs,
waar meer onderwerpen kunnen worden belicht, anderzijds wat meer seminars en wat meer sprekers uit
het management van het bedrijfsleven en uit de politiek.
Nederland heeft relatief veel procesindustrie, mede door onze goede chemische opleidingen. We zijn ook
heel deskundig in de instrumentatie en de toerenregelbare pompen ventilatoren.
Ik beveel een wat intensievere samenwerking met www.mesago.de aan.
Als technicus vind je op de WOTS veel informatie over apparatuur en de toepassing ervan.
Als econoom zul je onder de indruk komen van deze belangrijke industrietak.
Als middelbaar scholier en student kun je je afvragen, of deze vaksector niet iets voor je toekomstig beroep is.
Vanzelfsprekend hebben FHI en FEDA wensen voor ons onderwijs. Zie bijgevoegd aanhangsel.
Elpec wenst FHI en FEDA veel succes met de WOTS. De veelbelovende aanpak zal zeker vruchten afwerpen.
De Intertraffic Amsterdam van 25-28 maart in de RAI heeft een goede naam. Er vindt er nu ook een plaats
in India, Istanboel en China; een compliment voor de RAI en voor Nederland.
Aanhangsel onderwijs
In verschillende internationale rankings staan onze Nederlandse universiteiten hoog aangeschreven. Ook
onze wetenschappelijke publicaties en voordrachten worden internationaal gewaardeerd.
Toch is het belangrijk, dat in brede kring wordt nagedacht over de bij- en nascholing van onze bachelors
en masters, zowel in het vakgebied , waarin ze werkzaam zijn als wel in verwante vakgebieden. Wijziging van functie behoort inzake kennis geen groot probleem te zijn. De studiedagen van FHI zijn heel
waardevol voor bijscholing.

+

Verbeteringen aan het Nederlandse spoorwegseinsysteem.

Staatssecretaris Mansvelt heeft in december 2013 bekend gemaakt, dat het gehele Nederlandse NSseinsysteem omgebouwd zal worden naar ATB+. Een deel is al omgebouwd. Daarmee is door een rood
sein rijden met snelheden < 40 km/h niet meer mogelijk. Het is goed nieuws. Blijft de vraag, of wij net
als andere Europese landen ook geen besluiten moeten nemen voor de toekomst.
- Tzt overgang van 1500 V DC naar 25 kV 50 Hz 1-fase, dat een veel grotere capaciteit heeft.
- Het aanbrengen van zandstrooiers op treinstellen evenals in andere Europese landen. We hebben ze nu
alleen op loks.
- Tzt de overgang naar ETCS level 1 evenals in andere Europese landen. Ten opzichte van ATB+ of het
Duitse Indusie (PZB) is een rembewakingscurve aanwezig en een max snelheidsbegrenzing.

+
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De ELPEC bestaat 40 jaar!
Dit jaar bestaat de ELPEC al weer 40 jaar, reden voor
de leden/deelnemers feest te vieren. Ons eindejaarfeest vierden we dit jaar in de vesting Naarden. Ons
medelid Hans Oostveen (bestuursvoorzitter van de
stichting Comenius Museum) heeft ons tijdens die
gelegenheid verteld over de bekende Tsjechische
geleerde/filosoof Jan Amos Comenius (1592-1670)
die in Naarden begraven werd in de Waalse kerk
(http://www.comeniusmuseum.nl/). Deze kerk ligt
in de vesting, een goede gelegenheid ook het vestingmuseum te bezoeken.
Om ca 14.00 uur verzamelden zich 23 deelnemers,
waarvan 13 leden van onze vereniging, in het ondergrondse gedeelte van de vesting Naarden. Binnen
was het lekker warm, maar buiten striemde een gure
koude wind. De vestingkelder stond in het teken van

Sinterklaas. Overal kindertekeningen aan de muur,
zelfs zijn bed stond er opgesteld! Hoe moet het daar
indertijd geweest zijn toen de soldaten daar nog verbleven? We kregen tijdens een rondleiding een goede
indruk hoe de soldaten tijdens hun verblijf gehuisvest
waren. Dat was niet best, vochtig, kale houten britsen,
bedompte lucht, stinkende privaten etc. etc. In de
gangen van de vesting is een uitgebreide tentoonstelling te zien over de vesting en de geschiedenis van
Naarden zelf. Gelukkig was het net even droog toen
we buiten een kijkje gingen nemen. Eigenlijk was er
te kort tijd om alles uitgebreid te kunnen bekijken,
in de zomer (bij beter weer) is het beslist de moeite
waard er nog eens te gaan kijken, zie http://www.vestingmuseum.nl/
We wandelden op ons gemak door het historische Naarden naar de Waalse kerk waar Hans met zijn mensen
ons opwachtten met koffie en koek. Alles was uitstekend georganiseerd! We zagen eerst een interessante,
professioneel gemaakte audiovisuele presentatie en werden daarna uitgenodigd in het mausoleum, dat
in de kerk gevestigd is, plaats te nemen. Schuin voor ons lag het graf van Jan Amos Komenský want zo
heette Comenius in werkelijkheid. Hans vertelde ons aan de hand van talloze voorbeelden hoe het leven
van de grote geleerde verlopen was. Ondertussen konden we de buitengewoon fraaie glazen panelen,
waarop schilderingen uit zijn leven waren aangebracht, bewonderen. Een merkwaardige ervaring
om vlak bij het graf van zo’n beroemdheid te zitten.
Eigenlijk ben je in een stukje Tsjechië, er komen elk
jaar duizenden bezoekers kijken. Het is overigens
puur toeval dat Comenius in Naarden begraven is.
Niemand weet waarom eigenlijk. Hij heeft wel geruime tijd in Amsterdam gewoond, maar daar was
in die tijd kennelijk geen plaats (hij overleed op 15
november 1670).
We genoten van de vele interessante informatie die
we van Hans voorgeschoteld kregen, maar al snel
4
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werd het tijd ons naar restaurant
Acquavite, gevestigd midden in
de ondergrondse vesting, te begeven: http://www.restaurantacquavite.nl/. Daar stond onze gastheer
voor ons klaar met een Prosecco
en werd het pas echt feest. Onder
de inspirerende woorden van onze
voorzitter Frans Witkamp werd de
geschiedenis van de ELPEC nog
eens grondig doorgenomen. Hij
noemde de locaties waar we de
afgelopen jaren ons jaarfeest hadden gehouden, voor de aanwezigen een eye opener, want pas dan merk
je hoe lang je al bij de ELPEC bent! De vereniging vindt zijn oorsprong in het ongenoegen dat indertijd
leefde onder de toenmalig werkzame vakjournalisten. De opdrachtgevers/uitgevers vonden die elektronicajournalisten maar lastige lieden. Ze wilden gezien hun kennis en achtergrond behoorlijk gehonoreerd
worden, de opdrachtgevers wilden natuurlijk zo goedkoop mogelijk de best mogelijke kwaliteit. Eigenlijk
is er tot op de dag van vandaag niets veranderd, ons vak wordt echter in toenemende mate overschaduwd
door broodschrijvers die voor weinig geld freelance voor een klus worden ingehuurd. Zij noemen zich
inmiddels ZZP-ers. De meeste aanwezige ELPEC leden zijn ondertussen met pensioen gegaan en dan
is het fijn met je oud collega’ s na te praten over “toen”, terwijl je ondertussen met elkaar van een heerlijke maaltijd geniet. Onze voorzitter had de regie strak in handen, hij was net zo in zijn nopjes als de
aanwezigen. Hij sloot af met het uitreiken van het ELPEC jubileumgeschenk, het fraaie boek “For your
eyes only”. Dit 320 pagina’s tellende boek staat vol met prachtige afbeeldingen van “optische illusies”.
Hiermee werd het geslaagde 40 jarig huisfeest van onze Vereniging de ELPEC, afgesloten. Om maar met
een cliché te eindigen: de thuisblijvers hadden echt ongelijk, volgend jaar november is er een herkansing!
Bob Vos

Succes voor off-shore windenergie

+

Op 29 augustus 2013 heeft RWE een besluit kunnen nemen voor een de bouw van off-shore windpark
nabij Borkum, bestaande uit 192 molens van ca 6 MWe elk. De bouw zou in 2014 kunnen beginnen. De
prototypes van 6 MWe-windmolens gedragen zich goed, desondanks zou ik enkele molens vooruit bouwen
voor ik alle nieuwe molens plaatste. Het is een succes voor windenergie. Het nieuwe park is even groot
als de “oude” Maasvlaktecentrale van 2x500 MWe.
Vlak voor de jaarwisseling 2013/2014 heeft het Nederlandse kabinet het voornemen bekend gemaakt ook
4 off-shore-windparken te stichten ca 20 km uit de kustlijn. Ik denk aan 4x400 MWe. Dat is goed nieuws
en een teken, dat wij ernst maken met ons nationaal energieakkoord.

+

Hamburg koopt elektriciteits-, gas- en stadsverwarmingsnetten terug
Tegelijk met de Bondsdag-verkiezingen op 21 september 2013 werd in Hamburg een referendum gehouden
over de terugkoop van bovengenoemde netten van Vattenfal. Eens heeft Hamburg ze volledig verkocht,
enkele jaren geleden voor 25% teruggekocht en nu heeft het gemeentebestuur de opdracht tot een volledige terugkoop. Het geeft stof tot nadenken voor de provincies en gemeenten, die onze energienetten
en centrales verkocht hebben aan buitenlandse energiebedrijven.

+
Elpec Info digitaal - nr. 17 - januari 2014

5

Keuze voor treinen voor de HSL-Z
De oorspronkelijke plannen gingen uit van ruim 20 stuks 8-wagen enkeldeks-treinstellen met een maximale
snelheid van 250 km/h, de zg Ansaldo-Fyra.
Voor treinstellen of lok getrokken treinen voor die snelheid in zo’n klein aantal is een nieuw ontwerp riskant,
vanwege het risico van kinderziektes, die meestal niet zo ernstig zijn, maar vaak wel de nodige tijd kosten.
Hoewel de laatste sprinters van NS, de serie SLT, veel leek op een Duits ontwerp en gebouwd zijn door
de ervaren bedrijven Siemens en Bombardier, heeft het ca 2 jaar geduurd voor NS tevreden was.
Hogesnelheidstreinen in Europa zijn in grote aantallen gebouwd door Alstom (oa Thalys), Siemens/Bombardier (ICE1,2,3) en de Spaanse CAF (zg snavelbek) met een aantal Bombardier-licenties.
Stadler heeft voor Oostenrijk een dubbeldekstreinstel geleverd, de zg Kiss, geschikt voor 200 km/h. In
Zwitserland rijdt een vrijwel gelijke Kiss, geschikt voor 160 km/h.
Voor loks ligt het moeilijker:
- Bombardier heeft grote aantallen Traxx-loks geleverd met een vermogen van 5,6 MWe, een aanzettrekkracht van 30 ton met naar keuze draaistellen geschikt voor 140 km/h (zg tramophanging) of 160
km/h (motoren volledig afgeveerd). NS heeft de laatste versie gekocht voor HSL. In Nederland rijdt de
4-systeem-versie, serie 186. De Traxx-loks is heel betrouwbaar. Zij rijden veel in Nederland
- Siemens heeft een 6,4 MWe lok (aanzettrekkracht 30 ton) geschikt voor 140 km/h of 230 km/h. Beide
loks zijn zeer betrouwbaar. De 140 km/h-versie rijdt veel in Nederland, serie 189. Recent heeft Siemens
daaruit de Vectron ontwikkeld, die aan beide zijden 20 cm langer is ten einde aan de nieuwe botsproeven
te voldoen. De Vectron is te koop met draaistellen geschikt voor 160 km/h, 200 km/h en 230 km/h. Belgie heeft recent 120 “Vectron”-loks gekocht geschikt voor 200 km/h. Zij rijden dagelijks over de HSLMechelen-Luik. Belgie is daarover heel tevreden.
- Alstom heeft een “Prima”-lok, die veel lijkt op de Siemens-loks. Ze rijden niet in Nederland.
De tijdelijke Fyra bestond uit de Traxx-lok geschikt voor 140 km/h (tijdelijk gebruikt bij 160 km/h) en
wat oudere gerenoveerde Nederlandse rijtuigen, net geschikt voor 160 km/h. Nederland bezit nog ca 100
stuks rijtuigen (Duits fabrikaat) met draaistellen geschikt voor 200 km/h.
De tijdelijke oplossing van Nederland met Intercity-direct bestaat uit Traxx-loks met verbeterde draaistellen geschikt voor 160 km/h en de rijtuigen (ook gebruikt bij de tijdelijke Fyra) geschikt voor 160 km/h.
Het is een tijdelijke, gezien de leeftijd van de rijtuigen, oplossing, misschien met wat meer onderhoud.
Ik zou te zijner tijd proberen met materieel te rijden geschikt voor 200 km/h en proeven proberen te doen
met de Siemens-lok oa van België en verschillende typen rijtuigen geschikt voor 200 km/h. Bovendien
lijkt het mij verstandig de Ansaldo-Fyra nog eens kritisch te bekijken voor dienstsnelheden van 160 en
200 km/h. Denemarken heeft dat met hun Ansaldo-treinstellen ook gedaan. Ze zijn gekocht voor een flink
gereduceerde prijs en bevallen nu redelijk.

+

news

ABB bouwt groot vermogenshalfgeleiderlab in Baden-Daetwill (Zwitserland)
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Energievakbeurs 2013

Goed overzicht van de hedendaagse energiebesparingsmogelijkheden
De jaarlijkse energievakbeurs in de Brabanthallen (24-26 sept in Den Bosch [1]) is inmiddels een waardevolle traditie, waar veel goede informatie wordt verstrekt over energiebeheer van kleine tot middelgrote
gebouwen en bedrijven. Het zojuist gereed gekomen nationaal energieplan [2] is een grote stimulans
om meer energiemaatregelen te nemen. Minister Blok lichtte het toe. Het is te verwachten, dat de aantallen van energiebesparende resp energiezuiniger apparaten zal stijgen met als gevolg een gunstiger prijs.
Op deze beurs betreft het 4 hoofdmaatregelen:
- isolatie en ventilatie van gebouwen,
- gunstige verwarming en koeling van gebouwen middels HR-ketels,
warmtepompen, warmte- en koude opslag, intelligente regelingen,
- opwekking van duurzame energie vnm middels ph-zonnecellen
(elk huis tzt voorzien van zonnecellen) en ook aandacht voor warmtekracht,
- intelligente verlichting. De LED wordt steeds meer gebruikt. Het
lijkt erop, dat de LED tzt de enige lichtbron zal zijn.
Zowel op deze beurs alswel op de beurs Elektrotechniek werd
verwezen naar MV-smart grids, opdat de lokaal opgewekte elektriciteit zinvol gebruikt kan worden [3]. Schneider Electric, dat alle
componenten voor MV-smartgrids levert (hoog- en laagspanningsschakelapparatuur, beveiliging, monitoring middels ethernet) was
vertegenwoordigd.
VNU heeft een traditie voor slimme ontwikkelingen prijzen uit te
reiken . Daartoe zijn vakjuries geschapen. Het betreft:
- smart LED-verlichting van Osram en Dorlight. (fig 1) Overdag
1. Smart-LED-verlchting van Osram wordt zonlicht naar de gewenste werkplek geleid. ’s Avonds alle
en Dorlight.
benodigde licht met een LED opgewekt en in de tussenperioden
een mengvorm van zon- en LED-kunstlicht.

Bij de energievakbeurs 2014
zal met het zg solar-event
extra aandacht aan zonneenergie besteed worden.
- Thermoshield-verf, een
energiebesparende duurzame buitenverf
- dak inbouw warmtepomp, een “onzichtbare”
en geluidsarme lucht/water
warmtepomp

2. Een dakwarmtepomp.

Samengevat: Een heel waardevolle beurs met voordrachten geschikt voor velen, die
zich met energiebesparing
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Photovoltaic power plant.
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While further innovations in silicon
based power semiconductors are continuously pushing the boundaries of
performance, certain application requirements, eg very high temperature
operation (> 200 °C), very high switching frequency (> 10 kilohertz), and/
or high voltages (> 10 kilovolts), might
prove to be more suitable for emerging
wide bandgap (WBG) power semiconductors, especially silicon carbide (SiC)
in the higher power range.
Most of the SiC technology developments were focused in the past either
at voltages around 600 to 1,200 volts
for very high frequency operation or at
very high voltages above 10 kilovolts for
grid applications. At low voltage levels,
a certain performance/cost level could
IntegrIerte systemtechnIk fÜr das »smart-grId«
be difficult to reach for silicon carbide
technology where the competition is
fierce from special silicon concepts such
as super junction MOSFETs and upcoming gallium nitride (GaN) on silicon
(Si) technologies. Therefore, today we
observe a development trend towards
voltage levels exceeding 1,200 volt
where many interesting applications in
the high power range can be identified
including traction and industrial drives.
In parallel, new market developments,
in particular in renewable and automotive applications, have brought forward
the need for higher frequency/temperature devices (eg hybrid electric vehicles

De beurs Elektrotechniek 2013

(HEV), photovoltaics (PV), etc.)
At such power levels, the first advantages from SiC devices are offered with
hybrid structures combining optimised
and fast silicon IGBTs with silicon carbide diodes with the ability to operate
at higher frequencies up to 20 – 30
kilohertz and higher temperatures up to
175 °C – 200 °C. The next commercial
development will provide a full silicon
carbide solution with a switch and diode
combination with even higher frequency
and temperature capabilities albeit
coupled with developments in the packaging technologies, component cooling
and high frequency system platforms.
The market and technologies are being also helped with the growing trends
towards renewable energy conversion,
GRÄPER
electrification of automotive
applications
and higher efficiency and control of
energy usage. New converter topologies
to meet such trends are in the development phase with higher demands for
lower voltage based components having higher frequency and temperature
operational ranges. The current and
near future silicon carbide solutions fit
perfectly into these applications while
matching all the performance requirements demanded by the next generation
systems.

Goed overzicht van de hedendaagse laagspanningstechniek, beveiliging, besturing en verlichtingsmogelijkheden met de nadruk op kleine tot middelgrote bedrijven [1]

De tweejaarlijkse beurs Elektrotechniek in de Jaarbeurs (26 september - 4 oktober in Utrecht) is een
waardevolle traditie met name voor laagspanningsmateriaal, aansturing met onder andere ethernet,
verlichting, laagspanningskabels, EMC (bliksemafleiding en overspanningsbescherming oa van Dehn).
Hoogspanningsmateriaal was minder aanwezig dan in 2011.
Het zojuist gereed gekomen nationaal energieplan [2][3] is ook een stimulans voor deze sector.
In de voordrachten werd oa aandacht besteed aan MV-smart grids met ethernet monitoring. Daartoe zijn
glasvezelkabels handig. Ze kregen veel aandacht.
Er werd ook een zg distributietrafostation van Albert&Kluft getoond, dat geschikt was voor toepassing
in een eenvoudig MV-smart grid- net met ethernetmonitoring. Het HS-materieel was voorzien van vacuIntellIgente netz- Und ÜbergabestatIon
umschakelaars (geen lastscheiders meer). Zie fig 1 [4].
HKP-E
/ HKP-E-Ü
ABB [8], dat alle componenten
voor
MV-smartgrids levert (hoog- en laagspanningsschakelapparatuur,
beveiliging, monitoring middels ethernet) was vertegenwoordigd.
Het Duitse bedrijf Dehn & Soehne [5] heeft naam gemaakt met bliksem- en overspannings-beveiliging. Ze
hebben aan veel VDE-boeken meegewerkt, die wij regelmatig in Elpec Info besproken hebben. Zie oa [6]
Hun hoofdthema’s zijn bliksembeveiliging, dat in smart grids nodig is voor ph-zonnecellen en overspanningsbeveiliging/EMC. In
de knooppunten van ethernet
(vaak al in distributie-trafostations) wordt meestal met
FPGA’s geschakeld. Overspanningsbeveiliging is daar
een “must”.
Draka te Amsterdam is nu
onderdeel van Prysmian oa
te Delft. Zij hebben oa de
1. Distributietrafostation
van Albert en Kluft geschikt
MV-smart grids.
DiE PErfEKtE Station fÜr DaS »Smart-GriD« DEr zuKunft
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XLPE 380 kV draaistroomkabels van de verbinding WateringenZoetermeer geleverd. Bovendien de 300 kV-DC-zeekabel (pos
150 kV en neg 150 kV) vanuit de omgeving van Emden naar een
400 MWe spanningsbron-omvormer (stroom per kabel 1300 A).
Een jury heeft 12 Innovator-awards geselecteerd, waaruit 4
Innovation-awards zijn geselecteerd. Deze awards geven een
goed overzicht van deze beurs. De innovation awards zijn:
- ABB/Busch Jaeger met USB-wandcontacdoos (fig2).
- Jacs Koopman met het organisch dimsysteem van LED-lampen
(fig 3).
- Osram Benelux met
Ledotron met de nieuwe digitale dimstandaard (fig4).
2. ABB/Busch Jaeger wandcontactdoos.
- Megaman Tecoh CFx

3. Jacs Koopman met het organisch dimsysteem van LED-lampen.
modulaire LED armaturen (fig 5).
Samengevat: Een aardige beurs over
laagspanningsmateriaal, verlichting en
besturingstechniek, waar UNETO en FME
gezamenlijk duidelijk acte de presence
4. Digitaal dimmen met Osram.
gaven.
Er was enige overlap met de Energievakbeurs van dezelfde organisatie in dezelfde maand 5. Megaman Tecoh CFx LED armaturen.
gehouden.
Literatuur
1. vnuexhibitions.com; www.energievakbeurs.nl.
2. Elpec Info 16 pag. 2;
www.nationaalenergieakkoord.nl; www.ser.nl.
3. Elpec Info 16 pag. 3; Elpec Info 15 pag. 6.
4. Albert & Kluft; www.aka.nl.
5. Dehn & Soehne; www.conduct.nl.
6. Elpec Info Dig 15 pag. 25.
7. www.Prysmian.nl.
8. www.abb.nl.

+
Symposia van FHI 2 halfjaar 2013 (
e

www.fhi.nl)

FHI organiseert jaarlijks een aantal goede symposia. De gegevens met sheets van de voordrachten blijven
lang op hun website staan. Veel symposia hebben parallelzittingen. Ik vond drie symposia zeer de moeite
waard.
Elpec Info digitaal - nr. 17 - januari 2014
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The combination of hardware & software components that are embedded into a high-tech system to
make it interact intelligently with its (physical) environment.
Professional systems

Safety & Security

Healthcare – X-ray & MR
Philips Healthcare

Lithography
ASML

Printers
Océ

Electron
Microscopes
FEI Company

Infrastructure systems

Warehousing
Vanderlande Industries

Situational awareness
Thales Naval

High-volume electronics

Traffic management
Rijkswaterstaat

1. Voorbeelden van embedded systemen.

© TNO-ESI, October 2013

Lighting management
Philips Lighting

Entertainment
Philips / NXP

Automotive
NXP

FHI D&E Event 2013

3

DE- event in de Brabanthallen te Den Bosch op 9 oktober 2013
Design Automation & Embedded Systems
Vroeger werden de uitgangssignalen van een sensor naar een centrale computer geleid. Dat leidde al gauw
een klein rekentuig bij de sensor en nog wat later tot directe regelacties, die daarmee vaak wat minder
kwetsbaarder werden. Het bekende voorbeeld is ABS bij een auto.
De rekentuigjes of wel embedded systems konden in een klein volume steeds meer. De trend van meer
betrouwbare rekenkracht in een klein volume zet zich nog steeds door.
Op dit symposium was enerzijds te zien, wat met embedded systems tegenwoordig mogelijk is en anderzijds, wat onze Nederlandse industrie op dit gebied presteert. Dat is heel wat. We kunnen er trots op zijn.
Zie een overzicht van TNO in figuur 1.
PPA-symposium in Ede op 3 december 2013
Produktie Proces Automatisering
Nederland heeft een grote en belangrijke procesindustrie inzake aardolie (petrochemisch) en voedingsPartner for industry

2. Overzicht van Siemens betreffende het vakgebied.
Product Design and Engineering

Production Engineering and Automation
Industry Software

Manufacturing Automation

Process Automation

Siemens Industry Automation supports its customers – from product design to production execution and beyond.
PL

AS

CE

SC

WT

Product lifecycle
management to optimize
the innovation process.

Integrated systems for
optimizing manufacturing
efficiency and productivity.

Industrial control products
and services to maximize
production throughput.

Complete portfolio
of sensor systems and
communications networks to
optimize production and
service resources.

Water and wastewater
systems and services to
ensure uninterrupted
quantity and quality of water.

Siemens PLM Software
Grindstaff (CEO)
Affuso (Chairman)

Industrial
Automation Systems
Eberle (CEO)

Control Components and
Systems Engineering
Kaul (CEO)

Sensors and
Communication
Kumpfmüller (CEO)

Restricted / © Siemens AG 2013. All Rights Reserved.
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Siemens
Water Technologies
Dr. Löffler (CEO)

Operational phase: Full compliance IEC6
middelen. Dat wordt ondersteund door goede TU- en
HBO-opleidingen.
De tijd, dat een “reuzen”-computer een plant alleen
bestuurt is voorbij. Elk “fornuis”heeft zijn eigen
besturingscomputer, die wel communiceert met een
centrale computer. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de vele sensoren, die beschikbaar zijn
en komen.
Over veel fasen van een chemisch proces worden veel
gegevens opgeslagen. Deels wordt dat vereist door
de klant of de wet, deels is het handig om producten
en/of processen te verbeteren.
Siemens is in dit vakgebied een grote leverancier
(zie fig. 2).
Benadrukt is een goed bescherming tegen virussen en/
of hackers. Daar zijn de IEC-voorschriften IEC61508
en IEC 61511 over. De bescherming is iha effectief,
maar niet volmaakt. Yokogawa geeft figuur 3 als
gewenste procedure aan.
3. Gewenste veiligheids-procedure volgens IEC.
Het was een aardige studiedag van een belangrijke
Nederlandse bedrijfstak en belangrijke toeleveranciers.

-8-

Micronanoconferentie in Ede op 11 en 12 december 2013
Dit is een jaarlijkse conferentie van wetenschappers, waar Nederland een goede figuur slaat.
Infosecurity 2013, Tooling Event, Storage expo (30-31 oktober 2013, Jaarbeurs Utrecht. [1] [2])
Druk bezochte beurs met druk bezochte seminars over een actueel onderwerp
Mede gezien de publiciteit rond het afluisteren van de USA via NSA, was de grote belangstelling voor
deze beurs te verwachten. We hebben een aantal leveranciers met goede internetsecurity-programma’s,
die tijdig worden geupdated, maar helaas waterdichte ict-beveiliging bestaat niet.
Voor een privé-persoon is het verstandig een internet security-beveiliging te kiezen voor PC (desktop en
laptop) en voor zijn iphone en ipad. Bedenk wel, dat een PC veel meer rekenkracht heeft dan een iphone
of een ipad. Er is daarom ook een discussie of het verstandig om overschrijving van grote bedragen via
een iphone op te dragen. Bijv max € 200,- per keer en € 1000,- per dag.
De grote toeleveranciers van internetsecurity-beschermingssoftware leveren goede software voor zowel
PC alswel voor iphone en ipad. De nieuwste trend is dit te doen in éen pakket. [4] . Kaspersky wijdde er
29 oktober een aardige persconferentie aan. Kaspersky heeft ook de eervolle taak met hun producten de
Universiteit-Twente te beschermen.
Voor de kantooromgeving is het security-probleem wat groter. Let op de aanwijzingen van Marqit [8] en
het nationaal cyber security centre [9]
Bedenk: Een goede beveiliging is tweedelig: enerzijds een goed internetsecurity-programma, anderzijds
tijdig geupdate software zoals internetexplorer, life-essential, office.
Bij digitale gelddiefstal wordt naar beide gekeken.
Het meest ingewikkeld is de bescherming van procescomputers. Elke computer, wat hij ook doet, kan in
contact komen met internet. Dus heeft hij beschermende software nodig. Bedenk een besturingscomputer op een e-lok, diesel-lok of tram Die geeft regelmatig gegevens af aan de centrale computer van zijn
bedrijf, bijv een wiel met bijna “platte”kanten. In principe mag hij die gegevens pas afgeven, nadat zijn
programma’s zijn geüpdatet.
Tenslotte: iedereen moet zorgvuldig zijn met paswoorden. We weten ook niet welke methoden NSA geElpec Info digitaal - nr. 17 - januari 2014
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bruikt om aan de door hen gewenste gegevens te komen.
De schades, die door virussen of spyware ontstaan, zijn bijv: gelddiefstal, ontregelde productie-computers,
foutief voorraad- of orderbeheer.
Samengevat: een aardige beurs, die je erop wijst, zorgvuldig te zijn met ICT.
Literatuur
1. www.infosecurity.nl.
2. Elpec Info Dig 12 pag. 2-3.
3. www.cloudsecurityalliance.org.
4. www.kaspersky.com.
5. www.mcafeestore.com.
6. www.gdata.nl.
7. www.symantec-norton.com
8. www.marqit.nl
9. www.ncsc.nl.
Aanhangsel 1: Bescherming tegen cybersecurity in smart grids
Het blad e&i 6/2013 pag. 24, het blad van de Oostenrijkse ingenieursvereniging OVE (www.ove.at) geeft
aan, dat een werkgroep is gestart om te bekijken, hoe een smart grid het best tegen cybersecurity kan
worden beschermd.
Aanhangsel 2: Oratie van prof dr ir J van den Berg (TUD) op 13 december 2013
Hij benadrukte, dat een bedrijf een integraal veiligheidsbeleid moet hebben, waarbij alle computers en
embedded systems beschermd moet zin. Per 1 jan 2014 wordt de cybersecurity academy opgericht, een
samenwerkingsverband van de TUD, de Haagse Hogeschool en de Universiteit van Leiden. Prof. vd Berg
wordt daarvan de directeur. Hij werkt met veel mensen samen en is bereid dat uit te breiden.
Voor Nederland is de vakgroep cybersecurity te Delft heel waardevol.

+

Car hacking, een “broodje aap verhaal”?
of toch …

De afgelopen maanden heeft men ons doen willen geloven, dat het vrij eenvoudig is om de besturing van
een auto over te nemen door eenvoudig de software te hacken. Als men de verhalen goed leest, komt men
al snel tot de conclusie, dat het op dit moment beslist geen realiteit is. Men hoeft niet bang te zijn, dat er
iemand met een kastje langs de weg staat, die draadloos uw remmen blokkeert of uw stuurinrichting onklaar
maakt. We moeten echter wel nadenken over bepaalde zaken. Gelukkig doet de automobielindustrie dat ook.
Veiligheid bevorderd
De elektronica, die de afgelopen 20-30 jaar in onze voertuigen is gekomen, heeft de veiligheid veel verbeterd.
In oude films zag men altijd wel iemand met een grote knipschaar, die een remleiding of stuurinrichting
van een auto doorknipte met de vreselijkste ongelukken als gevolg.
Als dat in een moderne auto gebeurt, krijgt men het voertuig waarschijnlijk niet eens meer gestart, omdat
de boordcomputer dit blokkeert. Vele sensoren zijn via intelligente verbindingen (CANbus) verbonden
en niet alleen met de boordcomputer, maar ook met andere elektronica voor de aansturingen van allerlei
servomotoren e.d. Elke afwijking van het normale gedrag wordt geregistreerd en in de garage weet men
precies wat er allemaal heeft plaatsgevonden. De hobbyist kan dat ook zelf via de OBD-2 aansluiting.
OBD-2 is een gestandaardiseerd protocol voor diagnosedoeleinden.
12
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OBD-2 gevaar voor security?
OBD-2 is zoals gezegd een gestandaardiseerd protocol en de connector is bij de meeste voertuigen redelijk
eenvoudig te bereiken. Met standaardapparatuur kan men hier de diagnostiek opvragen. De signalen zijn
ook op een CANbus aansluiting beschikbaar en daar hebben sommige mensen een dubbel gevoel bij. Men
kan natuurlijk op zo’n CANbus ook data zenden en daarmee de boel verzieken. Gelukkig heeft men dat
in de automobielindustrie wel onderkend en de OBD-2 aansluiting heeft dan ook helemaal niets met de
besturing van het voertuig van doen. Het is een volledig gescheiden CANbus netwerk, waarop alleen de
diagnostische berichten komen. Men kan er verder niets op uit sturen. Er bevinden zich eveneens een aantal
andere CANbus netwerken in het voertuig, maar deze zijn niet eenvoudig met een connector te bereiken.
Extern ingrijpen op de CANbussen
Zoals gezegd bevinden zich meerdere CANbussen in het voertuig. Voor specifiek motor-management wordt
een ander netwerk gebruikt dan voor het besturen van ramen en deuren. Wel komen alle netwerken ergens
bij elkaar en dat is bij de boordcomputer. Om malafide praktijken te gaan uitvoeren, is dit systeem het
ideale doelwit. Nu moeten we ons bij de boordcomputer geen Windows PC voorstellen, maar een embedded systeem met een krachtige microcontroller met totaal versleutelde software. Om hier veranderingen
in aan te brengen, zal men over de juiste omgeving dienen te beschikken. Dit is niet zo simpel vanwege
de hoge veiligheidseisen, die de automobielfabrikant kent. Het heeft de hackers van de Toyota Prius en
de Ford Escape 10 maanden gekost om de programmatuur te doorgronden en de controle met een laptop
over te nemen. Toch wel even iets langer, dan het minuutje om de remleidingen door te snijden. Daarbij
moest men ook aan de verdere elektronica sleutelen, want anders kom je niet draadloos in het systeem.
Waarom deze carhacking?
Naar mijn mening was deze "carhacking" alleen maar een publiciteitsstunt. Een van de twee hackers was
een medewerker van Twitter. Welk belang heeft zo iemand in de automobielindustrie? Als je vervolgens
nagaat, dat Google twee jaar geleden met de publiciteitsstunt kwam, dat ze een auto volledig stand-alone
konden laten rijden met GPS en MAPS, dan valt het kwartje. Twitter was niet uit op het creëren van een
"hack", maar op het zetten van een "hak". Natuurlijk kunnen anderen wel meer kwaadaardige zaken in
hun hoofd hebben, maar als je ziet hoe complex het is om in te breken in het systeem; er zijn eenvoudigere
doelen (bijv. banken) voor een "cybercrime".
De zwakste schakel
Het “hacken” van embedded software in een runtime omgeving is complex, zoals gezegd. Echter als we
de software al kunnen modificeren, voordat hij in de runtime situatie komt, dan is dat een ander verhaal.
Tot voor kort werd alle hardware met “ingebrande” software als kant en klare component geplaatst in de
auto. Tegenwoordig kan de software echter eenvoudig in flashgeheugen opnieuw geladen worden. De
boordcomputer heeft hiervoor een extra communicatiepoort. We zetten hem even “on-hold”, blazen de
software erin, controleren alle checksums en hij is weer helemaal bij. Een wekelijkse update zoals bij
Windows of een automatische update bij elke tankbeurt is nog niet aan de orde gelukkig. Traditionele
systemen gebruiken ook CAN of zelfs nog een langzamer serieel protocol voor deze communicatie. Zo
duurt het vele minuten voordat alle software zijn bestemming bereikt heeft. Volgens de schattingen gaat
het tegenwoordig om zo’n 100 miljoen programmaregels in een voertuig, hetgeen toch wel overeenkomt
met enkele Gigabytes aan code om te downloaden. Om 1 GByte aan code via een 1 Mbit/s CANbus te
versturen, zijn we wel zo’n half uur bezig. Dat moet dus sneller. Echter, dit is wel de zwakste schakel
m.b.t. security in de auto. Het is de enige poort naar de buitenwereld. Dus oppassen geblazen!
Het snellere netwerk
BMW bedacht zon 4 jaar geleden al, dat de toegepaste microcontroller van Freescale naast de be- staande
automotive netwerken (CAN, Flexray, MOST) ook een niet-gebruikte 100 Mb/s Ethernet aansluiting had.
Dus waarom deze niet naar buiten uitgevoerd? Ethernet is efficiënter dan CAN bij het gebruik van grote
datapakketten en 100 maal zo snel in principe. De downloadtijd voor 1 GByte aan data kan hiermee terugElpec Info digitaal - nr. 17 - januari 2014
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gebracht worden tot enkele minuten i.p.v. het eerder genoemde half uur. In ieder geval de BMW7 is nu
hiermee uitgerust. De verwachting, dat anderen wel snel zouden volgen is tot op heden nog niet uitgekomen.
Zo’n twee jaar geleden verscheen er ineens een “white-paper” van Bosch over CAN-FD. Dit was ontwikkeld in ruggespraak met Opel. Het biedt een theoretische snelheid tot 16 Mbit/s i.p.v. de traditionele
1 Mbit/s en tevens datapakketten van 64 bytes i.p.v. de traditionele 8 bytes maximaal. Inmiddels zijn de
eerste chips beschikbaar voor CAN-FD en hebben Opel, Volkswagen en Daimler zich hier al positief over
uitgelaten. Het eerder genoemde half uur wordt hiermee ook teruggebracht tot pakweg zo’n 5 minuten.
Belangrijk hierbij is tevens, dat er een compatibiliteit is met het bestaande CAN-netwerk.
Er zijn nu dus twee alternatieven voor de “snelweg” naar buiten en het is interessant om te zien hoe het
zich verder gaat ontwikkelen.
Security zal hierbij zeker een interessante rol spelen mede vanwege de hele “carhacking” discussie. De
ISO heeft aangekondigd standaardisatie op het gebied van security in automotive toepassingen te gaan
invoeren. Zij zijn hier echter nog niet mee begonnen, waarschijnlijk omdat de materie te complex is.
Mijn persoonlijke conclusie
Het hele internet is gebaseerd op TCP/IP-communicatie. Dit protocol is ontwikkeld met Ethernet als
onderliggende laag voor het locale netwerk. Natuurlijk is het interessant om remote toegang tot ons voertuig te krijgen via het internet. Echter voor mijn eigen veiligheid zie ik de vertaalslag naar de embedded
omgeving graag net even één stap eerder. De professionele hacker kent de datapakketjes van het Ethernet
al en moet zich nog verdiepen in de datapakketjes van CAN-FD. Zolang hij zich daar nog niet doorheen
weet te worstelen, blijft hij buiten mijn auto en voel ik me wat veiliger.
Kees Zagers, CAN-goeroe
kees@si-kwadraat.nl

+

Rail Ahead – Symposium van de TUD en Prorail op 23-25 okt 2013

Aardig en leerzaam symposium ter gelegenheid van de oratie van prof R Dollevoet vnm over de bovenbouw en het wiel-rail-contact
Theo de Keijzer, theo.dekeijzer@plurel.nl, +31 30 3005 223
De bovenbouw (rails en wissels) van de Nederlandse railbedrijven vormen
tesamen een enorme investering,
SYMPOSIUM on Railway Engineering 2013
die op peil gehouden moet worden, wat jaarlijks ook veel kosten met zich meebrengt.
Examination of TOFD tecniques on headchecks by Plurel bv
Moderne 4-assige elektroloks hebben een vermogen van 6 MWe
en een trek-duw-kracht van 30 ton.
Twee loks kunnen voor een
trein. De Nederlandse stoomlok van weleer had maximaal een vermogen van
Martin Hiensch, martin.hiensch@plurel.nl, +31 30 300 5213
1 MWe en een trekkracht 12 ton. Dat betekent een veel zwaardere bovenbouw: zwaardere rails, steviger
ballastbed en railondersteuning, betere staalsoorten.
Introduction
Gelukkig hebben
we nu goede anti-slip-regelingen.
Bij elk groot station zie je op de perronsporen golfslijtage
Important results
In 2001 ProRail (by that time RIB) started a
national research program for the optimal
The RCF program has led to a significant
met “golven” op
afstand
van
ca
1
cm.
Dat
wordt
regelmatig
bijgeslepen. Met name op bochtige sporen, waar
control of the issues around RCF (Rolling
reduction of head check crack initiation in
Contact Fatigue). The reason behind was the Dutch railway infrastructure. The attention,
zwaar getrokken
moet
worden,
zie
je vaaktheveel
beschadigingen
zg squads (soort diepe putten in
indication
that RCF
damage (and
especially
insightsernstiger
and the measures
to control
head check crack initiation in curves)
RCF (both corrective and preventive) ensured
het railloopvlak).
Ook
komt
het
voor,
dat
het
gehele
railloopvlak
gaat
golven.
De vraag is, hoe we dit soort
became more and more present in Dutch
a safer operation. International cooperation
railway infrastructure. The risk head check
exists nowadays in the field of wheel-rail
crack initiation
imposeshouden:
on a rail break
was
interface
management.
The RCFmetalen
program
railbeschadigingen
beperkt
grinden,
slijpen,
andere
voor rails en wielbanden.
acknowledged only shortly before, which
nowadays aims at efficiency in controlling
implied
operational
control
was
insufficiently
head
check
damage
and
better
Een volgend aandachtspunt
zijn de wissels. Vroeger
gebeurden alle railinspecties visueel. Tegenwoordig worden
prepared to control the safety risk that RCF
understanding of the development and
damage imposed. Apart from understanding
detection of squats (the other branch within
steeds meer automatische
inspecties
gebruikt.
Met
sensoren op een draaistel kun je de loop van de spoorbaan
the initiation mechanism of head checks
the RCF family).
there was also a need of adequate RCF
(verzakkingen,inspection
ongewenste
slingers)
en het
and handling.
The RCF program
with ProRail in the lead nowadays still has a
Example of headchecks
the surface
of the rail head
vanonhet
railoppervlak.
oppervlak vanleading
de rails
detecteren.
Je
moet Diverse soorten beschadigingen
role internationally. Many insights
have been gained both concerning RCF as a
and around theuitrusten
setup of
draaistellen opphenomenon
treinen speciaal
en
required processes to control RCF.
de verkregen gegevens opslaan.
Purpose
Illustratie
Vaste detectoren
langs de spoorbaan zijn
This presentation intends to give an
overview
of
the
variety
of
activities
within
nuttig om hete aspotten
en hete remschijven
the multi year RCF research program, to
insight into the interfaces of these
te detecteren. provide
activities and to provide a view on future
Test configuration

Cross section of the rail with headchecks

Handling the TOFD equipment on the rail head

Visual scan of the headchecks

developments.
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Interested? For more information see reverse.
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De enthousiaste vakgroep van prof. Dollevoet houdt zich met spoorbanen en doelmatig onderhoud bezig.
Ze leiden een flink aantal ir’s (=masters of science) op en begeleiden ook een aantal promovendi. Ze hebben waardevolle europese en chinese contacten Daar hebben de Nederlandse railbedrijven zoals Prorail
profijt van.
De voorganger van prof. Dollevoet is de emeritus-hoogleraar C. Esveld, oa een pioneer op het gebied van
slabtrack (=spoorbaan op beton), wat veel gebruikt wordt op de HSL-Z.
Samenvatting: Prof. Dollevoet kan met zijn vakgroep terugkijken op een geslaagd symposium en Nederland kan blij zijn met deze waardevolle vakgroep.

IBC-impressies 2013

+

Medio september 2013 was het weer zover. Alle hallen van de RAI en bijgeplaatste expositieruimten
(tenten) waren weer vol. De IBC trok deze keer 52.974 bezoekers. Een korte impressie, gelardeerd met
passende bespiegelingen en (vooral) acroniemen, afkortingen en mode(rne) kreten.
Een ‘sober’ begin voor de pers
Er waren dit jaar geen tassen voor de ‘gewone’ pers (sponsors bleken er klaarblijkelijk deze keer niet voor
te vinden). Alleen uitverkorenen mochten een tas in ontvangst nemen.
En er was licht
LED-verlichting vervangt steeds meer de traditionele energieverslindende lampen. Een trend die zich al
enige jaren aftekent en nu allerwegen is doorgebroken. LEDs zijn veel krachtiger geworden en makkelijk
te groeperen. Bovendien kunnen ze in kleuren aangestuurd worden.
Landen en bedrijven
China was volop aanwezig (veelal met componenten). Eveneens een voortzetting van de verwachte opmars.
Ook Frankrijk leek mij meer vertegenwoordigd, terwijl Italië juist minder sterk naar voren kwam. Nogmaals, het is de indruk die ik kreeg.
Philips was nauwelijks te zien. Ja, een stand met alle Philips-afstandsbedieningen, maar de rol van het
eens zo machtige bedrijf (ook in de professionele wereld) lijkt uitgespeeld. Daarmee vertel ik geen nieuws.
Sony daarentegen pakte wel weer uit met een eigen hal in het Elysium. Verder waren er natuurlijk de
bekende en minder bekende bedrijven die zich al vele malen manifesteerden op de IBC.
UPC (Liberty Global) had kennelijk weinig belangstelling voor bezoekers. De Horizon-box (made by
Samsung) was er wel, maar uitleg of aandacht? Ho maar! En voor een vakbeurs, die de IBC toch is, meende
men te kunnen volstaan met een paar reclamefoldertjes en minimale informatie.
Samsung had zich ernaast verschanst in een schier onneembare burcht, teneinde zoveel mogelijk beursbezoekers buiten de stand te houden.
D&R, de Nederlandse pionier op het gebied van (omroep)mengpanelen en studiotechniek, had zich dit
jaar niet gemeld voor de IBC. Jammer, er waren toch al zo weinig Nederlandse bedrijven.
AKG was er niet? Ook Harman niet. Wel een pagina AKG-advertentie in de catalogus, vreemd ...
Shure liet eveneens verstek gaan deze keer.
De afko’s en het jargon
MADI (Multichannel Audio Digital Interface) ook wel AES10 genoemd, heeft zich stilletjesaan ontwikkeld
tot een superieur standaardprotocol voor meerkanaalssignaaltransport in professionele audiotoepassingen
(vooral over coax; in tegenstelling tot het enigszins verwante Ethernet dat vooral gedijt op UTP CAT-5).
TCP/IP wordt steeds meer een universeel signaaltransportprotocol.
Nevion toonde hiervoor een ‘gateway’ die acht MPEG-2-streams kan bundelen en nog meer functies biedt.
Alles naar (Gigabit) Ethernet.
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Hybridcast is de term voor synchrone signaaldistributie en -interactie via de ether èn via breedbandnetwerken in diverse combinaties. Voorbeelden: gelijklopende ondertiteling in meerdere talen, koppeling van
muziekinstrumenten of andere apparatuur.
Een parallelle ontwikkeling is HBB Next, ook hybride omroep + breedband, een Europees project dat
een aantal omroepen, universiteiten en wetenschappelijke instellingen (TNO) hebben opgezet. Ook NEC
Europe neemt (als enige bedrijf) aan het consortium deel.
Digital Hybrid Radio, daarentegen, is veel dichter bij de consument. Na de televisie zal ook de radio
steeds meer digitaal gaan uitzenden. Er zullen dan apparaten verschijnen die zowel mobiel als thuis (bijv.
in een ‘cradle’) te gebruiken zijn.
Er was een bedrijf dat een uitbreidingsset voor de iPhone op de markt brengt, die van de telefoon een digitale opname- en geluidsbewerkingsstudio maakt. Eerder bestonden al externe microfoon-adapters voor
de iPhone. RØDE (Australië) heeft bijvoorbeeld professionele stereo-opzetmicrofoons voor de iPhone.
Boya (China) brengt eveneens opsteekmicrofoons uit, sommige modellen ook geschikt voor andere
smartphones. Deze leken mij echter meer low-end dan professioneel.
DPA (voortgekomen uit Brüel & Kjaer, onderdeel van Spectris) toonde nieuwe, uiterst kleine studiomikrofoons, waarvan het kapsel gelijk is, maar waarvan de elektronica van de modellen verschilt. DPA
fabriceert zijn microfoons geheel in Denemarken.
KVM Black Box demonstreerde nieuwe KVM-switches. Deze switches laten het synchroon schakelen van
veel (verschillende) signalen toe zonder merkbare onderbreking. Voor omroep-, bedrijfs- en onderwijstoepassingen is het ‘routen’ van een grote verscheidenheid van besturings- (keyboard, muis), beeld- (video) en
geluidssignalen steeds meer gevraagd. Zeker nu mobiele bronnen dagelijks intensiever gebruikt worden.
Ook Adder Technology brengt soortgelijke KVM-oplossingen.
BBC - EBU en de toekomst van de (digitale) televisie
Dan nu een uitgebreider verhaal over de toekomst van de televisie en een enkel woord over radio. Misschien dekt het woord ‘televisie’ lang niet meer alles wat wij daar nu onder verstaan, maar we behelpen
ons er maar mee.
Technologisch zijn er tal van interessante ontwikkelingen. Veel ervan zijn duidelijke verbeteringen, maar
wat er in de praktijk van gerealiseerd zal worden, moeten we afwachten.
De European Broadcast Union, de SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) en het
Video Services Forum (VSF) hebben in maart 2013 een ‘Task Force’ gevormd die alle ervaringen en
ontwikkelingen op het gebied van netwerkmedia bundelt en uitwisselt.
Technologische ontwikkelingen van moderne media zitten in beeld/geluid, compressie en interactie (tweerichtingverkeer of beter: meerrichtingverkeer).
De TV-beeldweergave kan enorm verbeterd worden. (Vraag blijft: Zitten we daar echt op te wachten?).
Maar er is meer.
De huidige technologieën gaan over de volgende eigenschappen en technieken:
snellere beeldaanpassingen: HFR, High frame rate (bij bewegende beelden overtuigend goed). Ook bij
bestaande (HDTV-)ontvangers is de verbetering van 60 fps naar 120 fps al duidelijk zichtbaar. Voor 4k
(UHDTV-1) en UHD-2 (8k) is 120 fps al gestandaardiseerd. Een verdere verdubbeling naar 240 frames
per seconde levert aantoonbaar betere resultaten, maar er zijn nog geen consumenten-ontvangers in de
handel die deze frame rate aankunnen. In Europa streeft men naar veelvouden van 50 fps.
hogere resolutie: UHDTV (Ultra High Definition TV), 4k (UHD-1, 4 megapixel) en zelfs 8k (UHD-2 met
3840x2160 of cinema 4096x2160; of Super Hi-Vision, 32 of 33 Megapixel een specialisme van NHK,
Japan). Volgens NHK staan vanaf 2016 Super Hi-Vision satelliet-testuitzendingen gepland.
de verbetering is vooral zichtbaar bij grote en zeer grote schermen. Zeg nou zelf: wie wil 4k op zijn scherm
van vestzakformaat? Maar aan de andere kant zegt men: “Je moet TV (ook) aanbieden die eruit ziet als
een app”.
compressie: HEVC (High Efficiency Video Coding) ook wel H.265 geheten (H.264 AVC is de huidige
16

Elpec Info digitaal - nr. 17 - januari 2014

‘Full’-HD-MPEG-4-standaard), is een nieuw buzzword dat gerelateerd is aan internet en terrestrial broadcast video/audio-datatransmissie.
De EBU (European Broadcast Union) besteedde op de beurs veel aandacht aan deze recente compressiestandaard.
Het Japanse NTT Advanced Technology en Haivision demonstreerden bestandsconversie-software resp.
Secure Reliabale Transport (SRT) daarvoor, die vele formaten en (bij NTT-AT) zelfs 4K-video kan
verwerken en veelal ook streamen. De HEVC-software draait op een gewone (Core-i7) PC. SRT vereist
speciale hardware, maar biedt een aanzienlijk hogere end-to-end signaalintegriteit over ‘onbetrouwbare’
verbindingen, zoals internet. Deze techniek wordt vooral gebruikt waar aan de betrouwbaarheid van de
verbinding van A naar B hoge eisen gesteld worden. Men noemde de medische wereld, toepassingen in
het bedrijfsleven en militaire verbindingen. Ik kreeg een heel goede indruk van Haivision, een bedrijf
waar ik tevoren nooit van gehoord had.
Van de hardware wordt bij HEVC echter flink wat gevraagd, 10 maal zoveel processing power als bij
MPEG-4 AVC. De decoding is bij uitstek een taak voor software, de tegenwoordige hardwarekastjes
zullen al gauw overvraagd zijn. Voor TV-ontvangerfabrikanten lijkt dit een uitkomst. Bouw voldoende
processorcapaciteit in en de (updatable) software doet de rest.
Er is daarenboven in dit verband veel gaande op het gebied van mobiele en kabel-breedband, DVB-T2 en
de C(able)-varianten, MPEG-4 en de geforceerde (Europese) openstelling van de 700 MHz-band naast
de bestaande 800 MHz-band. De invoering van de technologie vereist niet alleen kennis van zaken, maar
vooral doorzettingsvermogen en bedrevenheid in onderhandelingstaktieken. Want er moet in Genève nog
(heel) veel overeenstemming bereikt worden, ook buiten Europa. Zoals daar de onderwerpen zijn:
verbeterde kleurdiepte. Kortweg: meer bits. Dit lijkt mij meer iets voor de fijnproever en voor degenen
die denken dat NTSC nog de dienst uitmaakt. ‘Gamut’ is hier het woord dat je zeker moet laten vallen.
geluid: ‘immersive’ is het modewoord. Wat het ook moge zijn (de vervanger van Dolby Surround of 5.1
of Dolby Digital Plus), het kan alleen samengaan met complexe audio-apparatuur en met een bijpassend
beeldformaat. Maar het zou zelfs op hoofdtelefoons te realiseren zijn). De technologie om verschillende
kanalen digitaal op te nemen en er een onlosmakelijk labeltje aan te verbinden dat de kanaalaanduiding ook
aan de luidsprekertoekenning doorgeeft, is in ontwikkeling. Het lijkt misschien niet zo’n heksentoer, maar
de compatibiliteitseisen zijn hoog. Vandaar dat de BBC werkt aan een BWF (Broadcast Wave Format) dat
uitwisselbaarheid (volledig automatisch) mogelijk moet maken, of het nu om 24 audiokanalen gaat of om
2 (stereo). Ambisonics is ook hier een vrij nieuwe term. En, vooruit: ‘binaural audio’.
integratie met internet (noem het vooral: ‘de cloud’) en andere communicatievoorzieningen (denk aan
mobiel).
multiscreen: in de omroepwereld en verschillende takken van het bedrijfsleven zijn meervoudige schermbeelden al gemeengoed (het begon ooit met Picture-in-Picture, weet je nog wel, oudje?). Nu grotere
beeldschermen ook in de huiskamers doordringen en de beelden gecombineerd kunnen worden met bijv.
internet-content, zullen TV-beelden vaker opgedeeld kunnen worden voor de weergave van twee of meer
bronnen. Met de nieuwste (UHD-)camera’s en bijbehorende software is live ‘stitching’ mogelijk, dus
panoramabeelden.
transcoding. Door de veelheid aan formaten en (transmissie)systemen ontkomen de omroepen er niet aan
signalen om te zetten en voor verschillende verspreidingsvormen aan te bieden.
De verwachte investeringen bij productiebedrijven, omroepen en toeleveranciers zijn enorm, en aan het
andere uiteinde zal de consument er ook niet zo happig (economische crisis) op zijn om er de portemonnee voor te trekken. 3D lijkt op een flop uit te draaien (brilletjes en weinig aanbod; de vraag is of Sisvel’s
3D Tile Format-technologie 3D nog kan redden). HDTV is voorzichtig begonnen, maar is nog lang niet
main-stream. De vereiste infrastructuur (glasvezel en ruime breedband) is niet overal beschikbaar (‘uitgerold’ schijn je tegenwoordig te moeten zeggen; vroeger moesten we dat met gymnastiek leren). Eén stapje
verder dan het nu gangbare HDTV is 1080p/50 met tweemaal zoveel oplossend vermogen verticaal. Naar
ik begreep, wordt er dan wat met de interlacing gestoeid. De term ‘de-interlacing’ kwam een aantal malen
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voorbij. En interpolatie wordt eveneens steeds slimmer. Hierbij wordt de hulp ingeroepen van neurale
netwerken. Kijkt u even boven uw pet?
Toegift
Nu we het toch over namen gehad hebben. Op de IBC waren de volgende naamverwante ondernemingen
aanwezig of vertegenwoordigd: ARRI, ARRIS, HARRIS, HARRISON.
Kees van der Vlies

+

Vestingstad Naarden biedt een breed scala aan musea
Onlangs brachten wij een bezoek aan het bekende
Nederlands Vesting Museum in Naarden-Vesting (Zie
pag. 3). Een enorm bouwwerk voor bijzondere taken
bij de verdediging van Amsterdam. Voor de bezoekers
gaat er een fascinerende wereld open over het leven en
werk in een verdedigingsfort en de bouwkundige opzet
ervan. Een bezoek in de zomerperiode is sterk aan te
bevelen. Een bezoek aan het Comenius Museum en
tevens Mausoleum in hetzelfde complex kan door de
compactheid van de stad op dezelfde dag plaatsvinden.
Het Comenius Museum laat het erfgoed van pedagoog
en filosoof Jan Amos Comenius (1592-1670) op een
aangename wijze zien en beleven. Comenius is begraven
in het Mausoleum.
Op enkele straatjes afstand is een ander museum gevestigd: het Weegschaal Museum. Dit museum bevindt zich
in een historisch pand dat dateert uit de Middeleeuwen
en is nu bekend als Het Spaanse Huis. Genoeg te zien
in Naarden-Vesting.
Jan M. Broeders

EPE2013

+

EPE 2013 (European Power Electronics) van 3-5 september te Lille in Frankrijk
Vermogenselektronica verspreidt zich over de gehele wereld met als doel toerenregelbare aandrijvingen
(oa in de procesindustrie), elektrische tractie en duurzame energie (wind- en ph-zonne-energie) [1] [2] [3]
Intro
Europa is nog steeds koploper in het vakgebied vermogenselektronica. Aanvankelijk had EPE voornamelijk Europese sprekers aangevuld met deskundigen uit de USA en Japan. Dat verandert. Het vak wordt
nu deskundig beoefend over de gehele wereld en de sprekers komen nu ook uit de gehele wereld, hoewel
Europa de overhand heeft.
De kraamkamer is elektrische tractie, dit jaar tevens een speciaal item van de conferentie. De andere items
waren; smart grids (speciaal windparken op zee), lucht- en ruimte vaart, elektrische auto’s.
UHV-Smart Grids
Behandeld werden speciaal windmolens op zee. Duitsland krijgt met stijgende tendens ruim 20% van zijn
elektriciteitsproductie uit duurzame energie. De helft bestaat uit “gewone”zonnepanelen. De snelle groei
18
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Voltage and Power Control in Multi-Terminal HVDC Grids without Communication
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The magnet assembly process is illustrated in Figure 4a. After inserting all magnets, a cover plate was
attached to the rotor end. The tooth coil winding structure (each coil around one tooth) is shown in
Figure 4b.
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where nonlinear effects occur. Motor parameters for the prototype machine are presented in Table II.
Interessant zijn hybride loks, meestal 4-assige rangeerloks, die gevoed door een boordaccu (meestal NiCd)
kunnen rangeren met weinig geluid. Af en toe wordt een relatief kleine dieselmotor gebruikt. Vervoeren
van zware goederentreinen over ca 10 km of meer is vaak niet mogelijk.
Vakontwikkelingen
ECCE Europe
ISBN: 978-90-75815-17-7 and 978-1-4799-0114-2
Uit economische EPE'13
gronden
wordt gewoonlijk, datgene
ontwikkeld, waar veel van wordt verkocht. Dwz
betrekkelijk kleine halfgeleiders tot ca 100 kWe, stuurelektronica, zonnepanelen met randapparatuur, die
op daken worden geplaatst. Een aardig voorbeeld zijn de halfgeleiders met sperspanning tot 1700 V. Die
zijn kleiner en goedkoper geworden door intensiever gebruik van SiC.
Fabricage van vermogenselektronica-apparatuur in Nederland
Sinds 1960 is de FME-industrie van 30% BNP gezakt naar 10% BNP. Ik zou graag zien, dat onze FMEindustrie groter wordt. FME en FHI streven dit na.
Synchrone motoren met Neodymmagneten worden niet in lage lonen-landen gebouwd. Het lijkt mij ook
iets voor Nederland.
Slotbeschouwing
Het gebruik van vermogenselektronica neemt snel toe over alle werelddelen. EPE2013 geeft een goed
beeld van het gehele vakgebied en laat zien, dat veel universiteiten, ook in Nederland, het vakgebied goed
kennen.
Ipv 2-jaarlijks zal het EPE-symposium voortaan jaarlijks worden gehouden; in 2014 in Finland te Lappeenranta (26-28 aug; www.epe2014.com) en in 2015 in Zwitserland te Genève (8-10 sept; www.epe2015.com)
We wachten op grotere vermogenshalfgeleiders voor windparken op zee. Voor de andere toepassingen is
in het algemeen goed gereedschap voorhanden. Verbeteringen blijven mogelijk.
Literatuur
1. www.epe2013.com.
2. Elpec Info 11 over EPE 2011 pag. 15-19.
3. Elpec Info 16 PCIM2013 pag. 11-19.
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resources and new investments.
Cables and Systems (submarine and underground
cable systems for power transmission and distribution,
To support its customers, Prysmian has evolved over
cabling solutions for residential and infrastructure
the years from the traditional role of cable
buildings and cabling systems for signalling, control
manufacturer to that of a Global Solutions Provider.
and power feeding for a wide range of industrial
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This “Total System” approach is, at all voltages,
plants, 7 international R&D Centers and more than
Daartoe
zijn nu beschikbaar 6 MWe-molens, 400 MWe-omvormers
(AC/DC; 220 kV 3f AC naar 300 kV
the ultimate solution to provide power utilities with
12,000 employees.
DC) en 1300 A 150 kV DC-kabels.
real advantages in terms of asset optimisation.
Gezien
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toe, zou in 2020
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beschikbaar
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Prysmian
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Prysmian’s
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Met het huidige type halfgeleiders zijn voor meer vermogen meer omvormers, eventueel parallel geschaadditional
pre and
strengths
focus on research
and development,
keld
nodig.include:
Een doorbraak
naar grotere
halfgeleiders tekent
zich nog
nietpost
aan.sales services for its customers
- e.g. network services, enhanced logistics, engineering
ability to innovate in terms of both products and
Deprocesses,
zeekabelsand
hebben
Al-kernen die voor ca 1 A/mm² belast
worden. Voor 400 MWe is een kabel van
the use of advanced proprietary
studies - to optimise asset management and give the
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of
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nodig.
best possible exploitation of transmission and
technologies.
Nederland zou 4 windparken met elk 66stuks 6 MWe-molens
ter networks.
grootte van 400 MWe nodig hebben,
distribution

verbonden met tenminste 4x2=8 DC-kabels.
Duitsland 24 windparken, 24 omvormers en 48 kabels.
Over reservestelling bij storingen heb ik nog geen meningen gehoord. Ik neem aan, dat een bescheiden
reservestelling zal worden voorzien. Denk aan 2 omvormers
van 400 MWe op éen platform gevoed door 4 kabels.
De configuratie is tot nu toe: de windmolens voeden via een
20 kV AC-net een schakelstation op het platform. Daar staat
een bloktrafo 20/220 kV, die voedt een invertor 220 kVAC
naar 300 kV DC. Van het platform gaan 2 150 kV DC-kabels
naar de vaste wal . Zie Elpec Info Dig 16 pag. 17 ev. Op de
vaste wal staat weer invertor 300 kVDC naar 220 kVAC
gekoppeld aan een bloktrafo 220/380 kV.
Op basis van de huidige prestaties zijn bovenstaande voorstellen goed uitvoerbaar.
Het 380 kV-net in Nederland wordt verzwaard door een 380
kV-verbinding van Maasvlakte over Velzen naar Diemen
van 2x1750 MVA en een verbinding van 2x 2500 MVA van
Eemshaven naar Diemen. 1600 MWe windenergie van zee
is voor Nederland geen probleem.
Voor 6000 MWe windenergie moet Duitsland zijn koppelnet
verzwaren.
Na het jaar 2020 zouden er nog veel meer windmolens op
zee moeten komen.
Een voorbeeld van een zeekabel van Prysmian. Zie ook www.prysmina.com.

Aanhangsel Onderzoek aan synchrone motoren met permanente Neodym-magneten
In mijn afstudeertijd waren er drie fabrieken in Nederland. Die elektromotoren bouwden: Smit te Slikkerveer,
Heemaf te Hengelo en EMF te Dordt. Alleen Smit bestaat nog, nu onder de naam Generator Company.
Bovendien hebben wij in Nederland een aantal grote installateurs, die elektromotoren repareren, opnieuw
wikkelen of opnieuw bouwen. Zie onder google: reparatie elektromotoren
Ik denk, dat deze bedrijven heel goed synchrone motoren met permanente Neodym-magneten zouden
kunnen bouwen.
Ondersteuning bij de berekening, keuze van scheefstelling van groeven, meting aan extra verliezen, aanpassing van pulspatronen van PWM-invertors zouden welkom zijn. Het zou een goed onderwerp zijn voor
afstudeerders of promoties op TU of HTO. Het gebeurt in het buitenland ook.
PWM-IGBT-invertoren worden op onze TU’s nog steeds bestudeerd.

+
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De rol van de EMS’er
Herinnert u ze nog? Die radio’s zo’n 60, 70, 80 jaar geleden? Aangeduid als “moderne elektronica”. Meestal
ondergebracht in een fraaie houten behuizing gingen alle onderdelen schuil, maar zorgden tezamen wel voor
de functie van het apparaat. Buizen (soms aangeduid als lampen), weerstanden, condensatoren, trafo’s en
dat soort zaken waren veel te vinden rond een metalen chassis. Als we dat vergelijken met de elektronica
van vandaag, dan is er toch wel heel veel veranderd. Natuurlijk, in de basis zijn - op die buizen na - nog
steeds dezelfde componenten aanwezig. De halfgeleidertechniek heeft sinds de komst van de transistor en
daarna de geïntegreerde schakeling gezorgd voor een geweldige miniaturisatie en de mogelijkheden zijn
gigantisch uitgebreid. Niet voor niets hebben ontwerpers als apart specialisme in onze technische wereld
hun plaats veroverd.
Printplaten
Nog voor de de buizen het veld moesten ruimen, deed de
printplaat zijn intree. We noemen ze printed circuit boards
(pcb) en als ze zijn voorzien van componenten komt daar nog
de term assembly (pcba) bij. Hoewel de printkaarttechniek
al meer dan honderd jaar geleden was bedacht, duurde het
tot eind van de jaren vijftig voordat elektronicafabrikanten
erop overstapten. Toen een tijdje later naast de voor die tijd
gebruikelijke analoge techniek ook de digitalisering in beeld
kwam, bleek zich ook langzaam maar zeker een scheiding
te voltrekken tussen ontwerper en producent. Er bleek een
behoefte te ontstaan aan elektronica-ontwerphuizen. Dat werd
mede gestimuleerd doordat elektronica in allerlei apparaten
werd toegepast. De bouwers van allerhande apparatuur - de
zogeheten OEM’ers - maakte steeds meer gebruik van elektronica in hun producten. Maar of het nu gaat om de bouw
van een flessenvulmachine, een bakmachine of een kaartjesautomaat, de meestal mechanisch georiënteerde OEM’er
krijgt te maken met een voor heem vaak onbekende discipline: de elektronica-ontwerper. Niet iedere OEM’er heeft
om welke reden dan ook behoefte dergelijk personeel binnen
Elektronica rond 1960. "Wilde bedrading"
Elektronica van zo'n tien jaar geleden: een mix van surface in radiotoestellen e.d. was toen gebruikelijk.
mounted devices (SMD) en through hole technologie.
Sommige componenten meten slechts rond de millimeter.
het bedrijf te halen. Gelukkig kunnen zij
uitwijken naar ontwerphuizen. Elektronicaspecialisten vertalen de eisen van de OEM’er
in een schema en printontwerp. Nu nog de
productie. Daarvoor zijn inmiddels al weer
tientallen jaren gespecialiseerde bedrijven,
de zogeheten EMS’ers (Electronics Manufacturing Services). Daarin zien we twee
categorieën: producenten van grote aantallen
van dezelfde print (high volumes, meestal
consumentenproducten) en de producenten
van kleinere aantallen (low volumes, meestal
industriële producten). De eerste soort vin22
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den we met name in sommige Aziatische landen (denk aan China en Taiwan).Het gaat hier om echt om
volume-aantallen (denk aan smart phones, tablets, laptops, tv), waarbij de productielijnen zich kenmerken
door een hoge graad van automatisering en uitgebreide op dat product gerichte testvoorzieningen.
Voor de kleinere volumes zoeken opdrachtgevers liever hun heil op Hollandse bodem. Een van de redenen
hiervoor is de betere bewaking van de kwaliteit. De opdrachtgever houdt meer vinger aan de pols en communiceert makkelijker met een producent vlakbij huis. Maar er zijn ook nog andere redenen…
Kloof
Tot voor enkele jaren was er een duidelijke scheiding tussen de wereld van de ontwerper en die van de
producent. Die gedachte was ook verklaarbaar. Het idee was dat het EMS-bedrijf "gewoon" uitvoerde wat
de ontwerper had bedacht. Hij had immers alle ingrediënten aangeleverd. Een lijst van gebruikte materialen
(componenten), een tekening (in digitale gestandaardiseerde vorm) van de print lay-out en een opgave
waar welke componenten moesten worden gemonteerd. Helaas bleek in de praktijk dat de geproduceerde
printen kwalitatief vaak slecht waren. Sterker nog: het kwam regelmatig voor dat de producent niet eens
in staat was de gevraagde printkaart te maken. De oorzaak voor dit falen is te herleiden tot het maken van
fouten in het ontwerp. Soms heel basale fouten, soms moeilijker te traceren fouten die niet so snel aan
het licht komen.
In de praktijk was het dan ook gebruikelijk dat enkele procenten van de producten die de EMS’er levert,
ondeugdelijk was. Heeft de EMS’er dan slecht werk geleverd? Ja en nee. Ja als hij zijn productieproces
onvoldoende onder controle heeft, nee als hem de mogelijkheid ontbreekt noodzakelijke tests uit te voeren.
kwaliteitsverbetering
Ontstaan uit de wens de kwaliteit van elektronica te verbeteren, is een nog jonge discipline gegroeid
die zich etaleert met de slogan DfX, Design for Excellence. Dat is een verzamelnaam uit verschillende
technieken met als doel de kwaliteit van pcba’s naar een hoger niveau te tillen. De twee meest bekende
technieken zijn DfM en DfT, Design for Manufacturing en Design for Testing. In de praktijk betekent
dat de ontwerper van elektronica al in de aanvangsfase van zijn ontwerp communiceert met de producent
(het EMS-bedrijf) die het product later moet maken. Zogeheten DfX-engineers werken dan samen met
de ontwerper. Zij zullen voorbeeld kunnen adviseren testpunten in het ontwerp op te nemen of gebruik
te maken van JTAG-componenten (componenten met testfaciliteiten). Bij het feitelijke printontwerp zal
de DfX-engineer kijken of een pcb voldoet aan de productiemogelijkheden. Naast basale fouten zoals
ruimtegebrek of een verkeerde “footprint” (de component past niet op de geplande positie) controleert
de DfX-engineer op ongewenste verschijnselen zoals het risico van kortsluiting, onvoldoende soldering,
thumb stoning (door asymmetrische koperverdeling blijft de component tijdens het solderen niet op zijn
positie liggen) en dergelijke.
Het belang van DfX dringt steeds verder door in de wereld van de elektronica-ontwerper. Daar waar tot
voor kort sprake was van twee werelden die absoluut niet met elkaar wensten te communiceren, is nu
sprake van een sterker groeiende samenwerking. Niet vreemd dus dat sommige EMS-bedrijven DfXservice aanbieden aan hun opdrachtgevers. Zo beschikt bij voorbeeld het EMS-bedrijf tbp electronics
over acht DfX-engineers die ontwerpers met raad en daad bijstaan om de kwaliteit van hun producten te
verhogen. De soms aanwezige autoritaire houding van ontwerper maakt plaats voor de kennis en kunde
van techneuten uit de productieomgeving. Het is een logische ontwikkeling: tot voor kort onbespreekbaar,
nu bittere noodzaak. Uiteindelijk is de gebruiker van de elektronica de winnaar!
Frans Witkamp

+
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Niels Bohr vormde de basis voor moderne atoomtheorie
Honderd jaar geleden publiceerde Niels Bohr in juli, september en november
1913 in het tijdschrift Philosophical Magazine, zijn revolutionaire beschrijvingen over het waterstofatoom. Voor het Duitse Museum in München voldoende
aanleiding om een speciale expositie samen te stellen om dit feit en verdere
wetenschappelijke ontwikkelingen in de atoomtheorie en de kennisopbouw over
het splijten van atoomkernen uitgebreid voor het voetlicht te brengen. “Kultur &
Technik”, het tijdschrift van het Deutsches Museum, bevat 6 artikelen over het
werk van Niels Bohr, over een aantal van zijn tijdgenoten en zijn wetenschappelijke referentiebron voor de opbouw van zijn kennis. Bij het formuleren van
zijn atoomtheorie maakte hij onder meer gebruik van het werk van Max Planck
en de kennis en ervaring van Ernest Rutherford. Albert Einstein noemde Niels
Bohr een geniaal mens en een geluk dat er zulke typen bestaan. In de expositie
is de tafel van Otto Hahn te bewonderen, waarop de attributen voor zijn experimenten gemonteerd zijn.
Met deze onderdelen voerde hij samen met Lise Meitner experimenten uit om atoomkernen te splijten. In
1938 is dat voor de eerste keer gelukt. Voor elke “wetenschapper”
in de natuurkunde is dit een interessante en leerzame uitgave.
Deutsches Museum München, Museumsinsel 1, D-80538 München, www.deutsches-museum.de.
Jan M. Broeders

+

BOEKEN
Wetenschappelijke aandacht voor de materie van de aarde
Materie is overal. In ons milieu en in ons. Ook in ons universum is alles materie en energie. Daarom is het
hoogst interessant om daarover een complete referentiebron ter beschikking te hebben. Met het nieuwe boek
Materie hebben de drie auteurs een geweldige informatiebron samengesteld voor iedereen met interesse in
aarde, water, lucht en vuur en de samenhang tussen deze elementen. Zij geven antwoord op vele gewone
en bijzondere vragen op een begrijpelijke manier met een knipoog naar een wetenschappelijke benadering.
Die benadering van de onderwerpen maken dit boek extra interessant voor studies aan hogescholen en
universiteiten en voor iedereen met belangstelling voor historische en huidige kennis over ons bestaan.
Door de omvang van deze referentiebron en studieboek komen alle
denkbare onderwerpen aan de orde. Het eerste hoofdstuk “Mens en
Materie” bevat uitgebreide informatie over onze zintuigen en speciaal
over onze visuele waarneming. Daarna is er een gedetailleerd overzicht
met feiten en gebeurtenissen, waarop onze kennis is gebaseerd. Het
periodiek systeem der elementen speelt een hoofdrol in hoofdstuk
vier. Daarna volgen nog de hoofdstukken “Vaste stoffen”, “Water”,
“Lucht”, “Vuur” en “Vorm en Materie”. Het geweldige boek eindigt
met de hoofdstukken “Elementaire deeltjes”, “Kosmologie” en het
hoofdstuk “Leven”. Deze uitgave hoort in alle documentatiecentra
van hogescholen en universiteiten en schoolbibliotheken en is zeer
interessant voor liefhebbers.
Jan M. Broeders
ISBN 978-3-8274-1888-3, “Materie”, Norbert Welsch, Claus Chr.
Liebmann en Jürgen Schwab, Springer Spektrum, 2013, 534 pagina’s.
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Hilfstromkreise/ Steuerstromkreise
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 151
Sigfried Rudnik
VDE Verlag 2013, ISBN 978-3-8007-3535-8, 125 pag. (210x150mm), € 24,-.
De schrijver is bij Siemens verantwoordelijk voor nationale en internationale normen. Hij is lid van een
aantal normcommissies. IEC heeft hem in 2011 de eervolle IEC-1906-Award verstrekt. De schrijver is lang
projectleider van grote installaties geweest.
Ik heb zelf lang leiding gegeven bij de bouw van grote schakelstations. Daarbij is het van belang te weten,
waar en hoe sterkstroomleidingen, meetstroomleidingen en besturingsleidingen moeten worden gelegd. Dat
werd ingewikkelder met digitale beveiliging, waarbij EMC-problemen op konden treden.
Bij centrales en procesindustrie moeten ook meet- en regelsignalen worden overgebracht.
Dhr Rudnik heeft nog een boek voor VDE-Verlag geschreven: EMV-Fibel fuer Elektroniker, Elektroinstallateure und Planer Heft 55.
Het boek Hilfstromkreise /Steuerstromkreise geeft op een aardige manier weer, waar je op moet letten bij
hulpstroom en stuurdraden. Het besteedt ook de nodige aandacht aan EMC bij Cu- of Al-geleiders. Het boek
zegt weinig over glasfiber, dat zowel snelle signalen mogelijk maakt en tevens EMC-bescherming biedt.
Samengevat: Een aardig boek speciaal aan te bevelen voor bedrijfs- en schoolbibliotheken.
Ultra-realistisch 3D beeld dankzij digitale holografie
Bij uitgeverij CRC Press (een onderdeel binnen de Taylor & Francis Group)
verscheen een omvangrijk studie- en referentieboek onder de titel Ultra-Realistic
Imaging met een overzicht van de ontwikkelingen en geavanceerde technieken
en systemen in de analoge en digitale productie van kleurhologrammen. De
deskundige auteurs van dit geweldige studieboek zijn grondig te werk gegaan
en brachten alles over holografie in woord en beeld en met mathematische en
fysische achtergronden. De nieuwste ontwikkelingen in holografie leveren 3Dhologrammen op met scherpe beelden met een ultrahoge resolutie voor commercieel en industrieel gebruik voor medische 3D-opnamen, beveiligingen en
toepassingen in de consumentensector.
In een zeer interessante inleiding geven de auteurs een beeld over de historische ontwikkelingen in het
realiseren van 3D hologrammen en alle bijbehorende pioniers en verschillende holografische opnameen weergavetechnieken. De lezer maakt ook kennis met de bijzondere waarde van de techniek van de
Lippmann fotografie, de verschillende typen lasers voor uiteenlopende toepassingen en hologramsoorten,
de mogelijkheden van kleurhologrammen en vooral de mathematische en technische achtergronden van
de digitale holografie. Een publicatie voor iedereen in relatie tot de mogelijkheden van holografie in een
geweldig scala van zinvolle toepassingen.
Jan M. Broeders
ISBN 978-1-4398-2799-4, “Ultra-realistic imaging”, Hans Bjelkhagen en David Brotherton-Ratcliffe,
CRC Press, 2013, 638 pagina’s, £ 108.
Regelungstechnik
Prof Otto Foellinger †, Prof Ulrich Konigorski, Prof Boris Lohman, Prof Guenter Roppenecker, Prof
Ansgar Traechtler
VDE Verlag 2013, 11e druk, ISBN 978-3-8007-3231-9, 449 pag. (250x170mm), € 49,90.
Dit boek over regeltechniek opende voor velen een goede blik op het vak. Toen ik het kreeg, waren mulElpec Info digitaal - nr. 17 - januari 2014
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tivariabele regelingen in opkomst. Toen werd oa aan een zuigermotor met toeren- of vermogens-regeling
voor wk een lamda-regeling toegevoegd om daarbij het NOx-gehalte in de rookgassen op de gewenste
waarde te houden. Later kwamen daar de regeling van de opbrengst van de exhaustblower bij. Nog iets
ingewikkelder is de blower bij benzine-motoren.
Ook in de vermogenselektronica komen veel multivariabele regelingen voor. Ik heb veel baat bij de toenmalige druk van dit boek gehad en daaruit met mijn studenten PSI-modellen gemaakt
Helaas is prof. Foellinger overleden. Vier van zijn promovendi zijn nu zelf (universteits-)hoogleraar en
hebben ter ere van hun leermeester zijn boek gemoderniseerd. Ze beginnen met enkelvoudige lusregelingen met Bode-diagrammen en poolbanen (=wortelbanen). Vervolgens worden behandeld cascade- en
multivariabele regelingen, wegregelen van stoorgrootheden.
Nederland heeft naam gemaakt met de regelsimulatietalen TUTSYM (Utwente) en PSI (PSIE, PSIC)
(TUD.TUE). Op commerciële gronden heeft Matlab hun plaats ingenomen. Helaas worden in dit boek
nog geen regelsimulatietalen getoond.
Samengevat: Regelungstechnik van Foellinger is een heel goed boek, waarin de student veel van het vak
kan leren en de ervaren ingenieurs nog steeds bruikbare vaktips vindt. Ik beveel het boek aan, aan iedere
ingenieur, die met regeltechniek te maken heeft en speciaal aan technische bibliotheken.
Laserlichtbronnen zorgen voor nieuwe technologieën
De laser als technologische ontwikkeling behoeft geen uitgebreide introductie meer
en is van een bijna onschatbare waarde in onze dagelijkse samenleving opgenomen.
Veelal zijn de lasers verwerkt in apparaten en systemen, die we onder andere kunnen vinden in de nucleaire
en deeltjesfysica, gezondheidszorg, astronomie, industrie en wetenschap en in de consumentenelektronica.
Voor algemeen gebruik en voor vele studierichtingen op het leerniveau van het middelbare en hogere onderwijs geeft de compacte publicatie “Lasers” een helder en uitvoerig beeld van de theorie en praktijk van de
laser. Daarbij zijn de voorkomende typen en uitvoeringen besproken en gaan de auteurs in op het gebruik
van de laserlichtbron in scanners, printers en in laserpointers. Uitgebreid bespreken zij de vele succesvolle
toepassingen van de laser in de gezondheidszorg en bij de vele medische handelingen. In andere hoofdstukken vindt de lezer informatie over de vele bijzondere uitvoeringen, eigenschappen en toepassingen van
lasers. Het boek is ruim voorzien van illustraties, waarvan er een groot aantal in een katern in kleur zijn
afgedrukt. Het eindigt met toekomstperspectieven voor de laser. Elk hoofdstuk heeft een literatuuroverzicht en het geheel sluit af met een trefwoordenregister. Een interessante uitgave voor de nieuwkomer.
Jan M. Broeders
ISBN 978-3-527-41039-2, “Lasers - The Power and Precision of Light”, Jean-Claude Diels en Ladan
Arissian, Wiley-VCH Verlag, 2011, 263 pagina’s, £ 24.95.
Potentiaalausgleich, Fundament-erder, Korrosionsgefaehrdung
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 35
Herbert Schmolke
VDE Verlag 2013, 8e druk, ISBN 978-3-8007-3545-7, 300 pag. (210x150mm), € 29,-.
Aardingen zijn uiterst belangrijk. Ze moeten kortsluitstromen veilig afleiden en zorgen dat kabelmantels
niet verbranden door die kortsluitstromen. Het is gevaarlijk, als een te groot spanningsverschil ontstaat
tussen de aarde van een motor en een kabel in dezelfde ruimte.
Tevens is er nog het probleem van EMC, waarbij gevaarlijke lussen moeten worden voorkomen.
De schrijver is lid van Duitse normen-commissies en adviseur bij aardingsproblemen. .
In zijn boek maakt hij op een aardige manier (met goede tekst, goede foto’s en tekeningen) duidelijk, hoe
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aardingen aangebracht en gecontroleerd moeten worden
Samengevat: Een goed en duidelijk boek over laagspanningsaardingen, aan te bevelen voor technische
bibliotheken en installatiebedrijven.
125 Versuche mit dem Oszilliskop
A.C.J. Beerens, A.W.N. Kerkhoffs
VDE Verlag 2013, 14e druk, ISBN 978-3-8007-3544-0, 166 pag. (240x170mm). € 23,90.
De schrijvers zijn 2 nederlanders, die het originele Nederlandse boek over analoge oscillograven voor
Nederlandse scholen beschreven hebben. VDE vond dit ook iets voor duitse scholen. Het boek is daarom
vertaald door R Scholz, G W Schanz en prof Meyer.
Het is een aardig boek om veel elektrische verschijnselen te bekijken. De daartoe benodigde schakeling
wordt aangegeven.
Gezien de 14e druk is er veel belangstelling voor dit boek.
Samengevat: Een goed en duidelijk boek over oscilloscopen aan te bevelen voor technische school bibliotheken.
Elektrotechnik + Elektronik
Das Tabellenbuch fuer Ausbildung und Beruf
Formeln/ Tabellen/ Kennlinien
Peter Volkmann
VDE Verlag 2013, 7e Auflage, ISBN 978-3-8007-3483-2, 265 pag. (210x150mm), € 29,-,
De technicus, zeker de elektrotechnicus, gebruikt heel veel formules, die hij niet allen kan onthouden. Dit
boek bevat heel veel formules, die de elektrotechnicus vaak gebruikt.
Globaal behandelen de hoofstukken: Wiskunde, mechanica, warmteleer, gelijkstroom, elektrisch en
magnetisch veld, wissel- en draaistroom, meettechniek, transformatoren, roterende machines, licht, dimensionering van elektrische leidingen, bescherming tegen stroom door het menselijk lichaam, signaal
overdracht, elektronica, digitaal techniek, regeltechniek, tabellen.
Samengevat: Dit boek bevat veel handige formules voor elektrotechnici Het is aan te bevelen school- en
bedrijfsbibliotheken.
Onze zintuigen als basis voor wetenschappelijk onderzoek
Zintuigen dienen voor het waarnemen van onze omgeving. Voor het grootste deel
bestaan zij uit receptoren, die de specifieke prikkels opnemen om ze dan weer door
te geven aan het centrale zenuwstelsel.
De verwerking van doorgestuurde prikkels vindt in het algemeen plaats in bepaalde gedeelten van onze hersenen. Een ‘team’ van 10 tot 20 miljard neuronen
staan klaar om alles op een juiste wijze te verwerken. Een geweldige uitdaging
voor de wetenschappelijke onderzoeker te doorgronden hoe dit gehele proces van
identiteit, persoonlijkheid, bewustzijn en de wereld van gevoelens functioneert
en wordt beleefd. Het functioneren van elk menselijk zintuig wordt elke dag door
duizenden personen onderzocht. Tijdens symposia worden de resultaten van onderzoek gedeeld met de
deelnemers. Het studie- en referentieboek ‘Klinik der menschlichen Sinne’ geeft op compacte en geïllustreerde wijze informa-tie over nieuwe onderzoeksresultaten. De inhoud van dit interessante studieboek is
tot stand gekomen vanuit de bijdragen aan een vakgericht symposium in Münster in het jaar 2007. Over
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alle zintuigen vindt de lezer zeer waardevolle resultaten om eigen kennis aan te vullen en het specifieke
vak- of interessegebied verder te verdiepen met veelal praktijkgerichte feiten en wetenswaardigheden. De
inhoud is geschikt voor KNO-artsen, oogartsen, neurologen, internisten, orthopedisten, voor huisartsen
en voor studenten en docenten menskunde.
Jan M. Broeders
ISBN 978-3-211-76632-3, “Klinik der menschlichen Sinne”, Wolfgang Stoll, Springer-Verlag, 2008, 270
pagina’s, € 42,99.
EMV-Blitzschutz von elektrischen und elektronischen Systemen in baulichen Anlagen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 185
Dr-Ing Ernst Ulrich Landers †, Dr-Ing Peter Zahlmann
VDE Verlag 2013, ISBN 978-3-8007-3399-6, 3e druk, 364 pag. (210x150mm), € 36,-.
Dit heel goede boek is geschreven door twee schrijvers. Eén is dhr Landers, voor zijn pensionering verbonden
aan de universiteit van Muenchen en helaas in 2013 overleden. De tweede is dr Zahlmann, bedrijfsleider
van Dehn (www.Dehn.de); hij heeft in 2013 de zg Markenprijs van ZVEH gewonnen.
Bliksem is een moeilijke materie. Aanvankelijk ging het erom een gebouw en/of een installatie tegen directe
inslag te beschermen. Een voorbeeld zijn de zg Schwaiger-aarddraden bij een UHV-hoogspanningsmasten.
Bliksem bevat hoogfrequentcomponenten. De spanningen in de aarddraden kon toch tamelijk hoog worden, ook al was een directe inslag voorkomen. Bij gebruik van computers en embedded systems moet je
nog voorzichter zijn. In hoogspanningslabs van een aantal universiteiten worden daaromtrent belangrijke
proeven gedaan. Voor Nederland verwijs ik naar de emeritus-hoogleraar vd Laan van de TUE.
De grondlegger van Dehn und Soehne was aanvankelijk een wetenschappelijk medewerker aan een universiteit. Hij verstond kunst enerzijds praktische voorschriften te maken en anderzijds bruikbare, redelijk
geprijsde apparatuur. Dehn zag kans in samenwerking die universiteiten normen-commissies op te richten,
zodat er nu goede IEC-normen zijn. Op dit moment geldt DIN EN 62305-x (ofwel VDE 0185-305-x).
We hebben meermaals over het inmiddels grote bedrijf Dehn bericht. Speciaal vermeldenswaard vind ik
de zg Blitzplaner (16 pag.), die van de website van Dehn gedownload kan worden. De Blitzplaner geeft
een heel duidelijk overzicht van de problemen, die bij bescherming tegen bliksem voorkomen.
Dit boek geeft duidelijk en overzichtelijk aan wat nodig is tbv bliksembescherming bij grote gebouwen
en installaties. De tabellen, figuren en foto’s zijn duidelijk.
Samenvatting: Een goed en duidelijk boek over bescherming tegen bliksem en daaruit voortkomende
overspanningen. Ten zeerste aan te bevelen aan ieder, die met bliksembescherming te maken heeft.
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