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Beurzen en seminars een keuze

Overkomt het u ook wel eens? Weer iets nieuws,
maar eigenlijk ook weer niet. Weliswaar een nieuw
product, maar in feite gaat het om een logisch vervolg
van een doorontwikkeling. Fundamenteel is er in feite
niets spectaculairs toegevoegd. Ben ik nou zo blasé,
of let ik gewoon niet goed op? Natuurlijk, alles gaat
sneller. Opslagcapaciteit van bitjes lijkt onbegrensd.
Er kan steeds meer, maar aan de basis zie ik toch
relatief niet zo veel schokkende dingen. Ik hoop
dat ik ongelijk heb, en mijn mening moet herzien
als ik straks naar de WOTS ga. Als de voortekenen
mij niet bedriegen, zal er heel wat nieuws te vinden
zijn. In ieder geval constateer ik enig optimisme als
ik sommige industriëlen mag geloven. Komt het
toch nog goed.
Tenslotte, wat ik niet zie, ziet u misschien wel. Interessante ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Schrijf
er dan iets over voor Elpec info digitaal!
Frans Witkamp

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
WOTS 30 sep- 3 okt
(samenwerking tussen FHI en FEDA)
tegelijk met Macropak/Industrial
Processing/Industrial European Dairy
Show
Infosecurity 29-30 okt

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
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

RAI (www.rai.nl)
IEEE 22-28 aug
European PV Solar Energy Conference
22-26 sep
Offshore Energy 28-29 okt
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)
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Editorial
Op het financiële vlak gaat het Nederland goed: ons begrotingstekort lijkt in 2014 rond 2,5% uit te komen,
dat wil zeggen ver onder de in Europa overeengekomen 3%-grens. Het aantal werkelozen groeit wel. Dat
is voor betrokkenen rampzalig, maar ook de maatschappij krijgt er problemen door: ontevreden mensen
en uiteindelijk grote lasten.
Het besef begint te groeien, dat Nederland te weinig industrie heeft en teveel van de dienstensector verwacht.
In 1961 was de FME ca 30% van het BNP en nu slechts 10%. De nieuwe voorzitster van het FME verkondigt met verve, dat onze FME-industrie moet en kan groeien en dat ons onderwijs meer aandacht moet
besteden aan het opleiden van technici, die onze industrie nodig heeft. Onze universiteiten bij voorbeeld
moeten niet alleen wetenschappers opleiden, maar ook technici, die met hun wetenschappelijke kennis
bruikbare, nieuwe of verbeterde producten in onze industrie scheppen. Op de voorjaarsbeurzen ESEF en
Techishow was hier iets van te merken.
De grote najaarsbeurs met seminars van FHI en FEDA de zogenoemde WOTS te Utrecht is hiervan een
goed voorbeeld. Iets minder wetenschappelijk, maar toch heel belangrijk is de Energievakbeurs 2014.
Beide beurzen vinden begin oktober 2014 plaats.
Grote vakontwikkelingen zijn er niet zoveel. Veel aandacht wordt besteed aan de instrumentatie en de
besturing in de procesindustrie, waar Nederland trots op kan zijn. Energiebesparing krijgt wat meer aandacht. Ph-zonne-energie en windmolens op zee krijgen veel aandacht. Smart-grids in midden- en laagspanningsnetten worden nog maar weinig uitgevoerd, hoewel er aardige voorbeelden zijn.
Drie Nederlandse tractiebedrijven (GVB, HTM en RET) hebben recentelijk veel nieuw materieel gekocht
of besteld. De NS moet dat gaan doen en volgens de adviezen van de ILT meer kijken naar nieuw materiaal
dat in het buitenland besteld is en als regel aan de nieuwste voorschriften voldoet.
Wij, als maatschappij, lijken cybersecurity niet zo goed onder controle te hebben, terwijl wij erg afhankelijk van internet zijn geworden We zullen aan de veiligheid van internet meer aandacht moeten besteden
en meer open moeten zijn over de onderzoeksresultaten.
De problemen in de Oekraïne zouden onze economische en technische plannen wel eens kunnen dwarsbomen.
De pers heeft vrijwel altijd een gunstige invloed op maatschappelijke ontwikkelingen. Meer aandacht voor
onze FME-industrie, energie/klimaat-plannen en voor ons onderwijs is gunstig.
Ik hoop u allen weer te ontmoeten op onze jaarvergadering op de WOTS.
Wij zijn FHI en FEDA erkentelijk voor het beschikbaar stellen van locaties.

World of Technology and Science

+

Op 9 januari 2014 presenteerden FHI en FEDA met verve hun nieuwe beurs met seminars: World Of
Technology and Science (30 sep - 3 okt, Jaarbeurs Utrecht), 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 alswel 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 het gehele jaar door goede studiedagen
over lab-techniek, ethernet, besturing van procesindustrie, sensoren en vermogenselektronica.
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
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Vers van de pers: de gadget die de bezoeker
kan samenstellen op de WOTS.
heel deskundig in de instrumentatie en de toerenregelbare pompen ventilatoren.
Ik beveel een wat intensievere samenwerking met www.mesago.de aan.
Op 24 april vond een nadere toelichting over de WOTS plaats in Leusden (het kantoor van FHI). De beurs
is verdeeld in vier sectoren:
World of laboratory, speciaal voor de procesindustrie en de medische toepassingen
World of automation. Vrijwel alle industriële processen zijn/worden geautomatiseerd. Dat geldt ook voor
bewakingssystemen bijv van een metro
World of motion and drives. Klassieke elektromotoren moeten volgens de nieuwe Europse normen steeds
zuiniger worden. Echter de meeste elektromotoren zijn toerengeregeld met een invertor. Dat spaart energie
en maakt een verbeterd product mogelijk. Door een iets uitgebreidere toepassing van SiC in plats van Si
alleen zijn iets verbeterde halfgeleiders voornamelijk IGBT’s mogelijk.
World of Electronics. Dat betreft voornamelijk schakelingen in geautomatiseerde apparatuur, waar Nederland sterk in is.
Tevens is een uitgebreid seminarprogramma georganiseerd, dat de moeite waard is.
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.
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 alswel in verwante vakgebieden. Wijziging
van functie behoort inzake kennis geen groot probleem te zijn. De studiedagen van FHI zijn heel waardevol voor bijscholing.

+

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening
Off-shore windenergie
Ca 10% van het Duitse elektriciteitsjaarverbruik wordt geleverd door windenergie; helaas is de windenergieproductie grillig en wordt niet automatische 10% van de piekvraag van elektriciteit geleverd.
Heel globaal hopen we, dat komende jaren in de Noord- en Oostzee tezamen jaarlijks 2x 400 MWe wordt
geïnstalleerd. De vuistregel is, dat tot 50 km uit de kust 3f-wisselspanning (vaak 220 kV) wordt getransporteerd en tot 200 km VS-HVDC. Over land is transport met bovengrondse AC-leidingen het goedkoopst.
Denk voor Nederland aan de Randstad-ring (Maasvlakte, Westerlee, Zoetermeer, Velzen, Diemen) en de
verbinding Eemshaven-Diemen. Duitsland plant drie zware tracés van Noord- naar Zuid-Duitsland.
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Voor nog grotere afstanden zou een HVDC-zeekabelring nodig zijn met een vermogen van tenminste
5000 MW volgens het recept van prof. Bauer en dr. Teixeirapinto (zie boekbesprekingen). Dat zijn enorme
investeringen.
Nationaal Nederlands Energieplan
Na veel passen en meten en veel overleg is dit plan in 2013 tot stand gekomen. Klimaatbewust elektriciteit
opwekken kost extra geld. Daar behoorde ook de sluiting oude kolencentrales bij. Die zijn dan al ongeveer
25 jaar (de afschrijftermijn) oud. Dat kan voor de eigenaren geen financieel probleem zijn.
De gasprijzen zijn nu relatief hoog en elektriciteit opgewekt in STAG-centrales is dan ook relatief duur
ondanks de gunstige emissies. Dat is een kostenpost.
Ueberhaupt zijn de laatste jaren in Nederland met ca 15.000 MWe aan maximale vraag veel nieuwe eenheden gebouwd: ca 4000 MWe aan kolengestookte centrales en ca 2000 MWe aan STAG-units. Het gaat
bij centrales altijd om grote investeringen, minstens € 2000/kWe.
De EU heeft ook een energieplan, dat misschien wat gedetailleerder moet worden uitgewerkt. Hamburg
is over Vattenfall zo ontevreden, dat zij hun netten (elektriciteit, gas en warmte) in Hamburg en omgeving
terugkoopt (grotendeels al geregeld) . Daar kwam bij, dat de kerncentrales in de nabije omgeving Kruemmel en Brunsbuettel slecht beheerd werden. Kruemmel is voortijdig gesloten. Het gezaghebbende www.
iaea.org was duidelijk in haar negatieve mening.
Voor grote banken zijn er inmiddels Europese regels, die ook op Europees niveau gecontroleerd worden.
Bij wanbeleid kunnen zij een nationaal of Europees financieel debacle veroorzaken. Dat is dan alleen
oplosbaar als de schatkist van het betreffende land of conglomeraat van landen bijspringt.
In mijn ogen zijn elektriciteits-/energiebedrijven ook heel belangrijk. Wanbeheer kan ook ten laste komen
van de nationale schatkist of een conglomeraat van schatkisten van aangrenzende landen. Ik ben dan ook
voor Europese regels met een Europese controle over elektriciteits-/energiebedrijven.

+

Medica toont operaties in driedimensionale beelden

De vakbeurs Medica in Düsseldorf is één van de belangrijkste platforms voor de presentatie van nieuwe
medische producten, technieken en systemen voor onze gezondheidszorg. In 17 tentoonstellingshallen
boden 4500 exposanten uit 70 landen hun kennis, producten en diensten aan. Ons bezoek richt zich in het
algemeen op het nieuws en de ontwikkeling op het gebied van het gebruik van laser-, licht- en videotechnieken in de diagnostiek en de behandeling van patiënten. Laserlichtbronnen en optische instrumenten
spelen daarbij een belangrijke rol in het eindresultaat van een behandeling. Steeds meer chirurgen maken bij
hun ingrepen gebruik van 3D-technie-ken, 3D-beeldschermen en S3D-beelden. Bij inwendige ingrepen
maakt de chirurg gebruik van een stereoscopische camera voor realistische stereoscopische beelden. Bij de
firma’s Richard Wolf, Fraunhofer, Olympus, Sony waren 3D demonstraties. Op het vlak van 3D-technieken
ontwikkelde Fraunhofer innovatieve 3D-apparatuur voor 3Dröntgentechnologie en 3D-beeld-schermen. Onderzoekers van
Fraunhofer presenteerden een kunstmatig hoornvlies om patiënten weer alles te laten zien. Het regelmatig laten controleren van
het oog en het gezichtsvermogen spoort al in een vroeg stadium
ongewenste afwijkingen op. Meerdere bedrijven presenteerden
de benodigde apparatuur voor deze controle. Met de nieuwste
apparatuur is het testen eenvoudig en met de hoogste kwaliteit
uit te voeren. De stands van Oculus en Vistec zijn uitgebreid
bezocht. Beide bedrijven leveren alle benodigde testapparaten voor optometristen, opticiens en oogartsen.
Een bezoek aan de Medica is heel inspirerend.
Jan M. Broeders

+
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Hoe veilig is mijn embedded besturing?*
Cyber security wordt steeds belangrijker in onze digitale wereld. Ook de industriële wereld neemt de
nodige maatregelen om te voorkomen, dat criminelen via slinkse wegen de installaties in de fabrieken
digitaal kunnen bereiken. Firewalls en antivirussoftware zijn standaard geïntegreerd. Maar te vaak
worden alleen computers gezien als de gevaarlijke objecten en worden de embedded systemen over het
hoofd gezien. Mijn stelling is “Elk systeem waarin een microprocessor zit, staat open voor de gevaren
van digitale criminaliteit.”
De industriële wereld is een analoge wereld; dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Maar de tijd van
analoge regelingen ligt achter ons. Analoge signalen worden bij het meten gedigitaliseerd, de regelalgoritmes worden er digitaal op losgelaten en uiteindelijk wordt het regelsignaal weer analoog gemaakt om
iets aan te kunnen sturen. Regelingen zijn hiermee veel flexibeler en beter reproduceerbaar gemaakt.
Via industriële netwerken kunnen we ook grotere afstanden overbruggen met veel minder bekabeling. Een
bijkomend voordeel: door de grote aantallen chips die worden geproduceerd voor de consumentenelektronica en de automobielindustrie, zijn ook de onderdelen veel goedkoper geworden. Allemaal voordelen,
die het leven van de industriële automatiseerder zeer aangenaam gemaakt hebben. Maar zoals altijd is er
hier ook een schaduwkant.
Embedded systemen
In principe kunnen we elk stukje elektronica dat lokale intelligentie bevat, bestempelen als een embedded
systeem. Zonder het te realiseren, krijgen we dagelijks te maken met wel honderd embedded systemen.
Onze auto bevat er enkele tientallen, maar ook onze huishoudelijke apparaten, onze computerrandapparatuur, telefonie, betaalautomaten, etcetera. Ook de apparatuur op kantoor en fabriek zit vol met embedded
computersystemen. Bij veel systemen drukken we op een knopje en realiseren ons niet hoeveel kbytes
aan code er op de achtergrond worden uitgevoerd.
Ook realiseren we ons vaak niet hoeveel data tussen embedded systemen onderling uitgewisseld worden.
We vertrouwen op onze ABS en airbag systemen in onze voertuigen, maar realiseren ons niet dat daarvoor
continue elke milliseconde meerdere bytes aan data over een paar lijntjes rond worden gepompt.
Tot zeer recent werden embedded systemen uitgerust met software, die gedurende de hele levensduur
ongewijzigd bleef. Als er al een wijziging moest worden doorgevoerd, werd de EPROM vervangen door
een nieuwe. Tegenwoordig gebruiken we echter steeds meer Flash geheugens en wordt de hardware zelfs
ter plaatse herprogrammeerbaar gemaakt door middel van FPGA’s. Met name de communicatie van embedded systemen met servicesystemen en tussen embedded systemen onderling vormt een gevaar voor
inbreuk door cybercriminelen.
Een fabrikant van een systeem met interne
microprocessor
zal zelf normaal gesproken de
Vracht)auto’s bevatten vele tientallen embedded systemen.
software nooit zo samenstellen, dat er criminele
(foto: Daimler Trucks)
zaken mee gedaan kunnen worden. Hij wil de
apparaten in grote aantallen verkopen. Zodra
blijkt dat er iets in de code zit, waarmee het
zaakje dubieus wordt, is zijn naam beklad en
kan hij opdoeken. Zolang er geen netwerkcommunicatie plaatsvindt met het systeem en er
geen updates van de software via bijvoorbeeld
USB sticks plaatsvinden, is er niets aan de hand.
*) Dit artikel verscheen ook in Aandrijftechniek van mei 2014. Met
toestemming van ons lid Ad Spijkers, hoofdredacteur van dit blad,
kunt u dit nu ook lezen in Elpec Info.
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Embedded systemen blijven
veilig zolang ze embedded
blijven. Om een embedded
systeem veilig te houden,
moeten we lokale netwerken
volledig gescheiden te houden (dus ook geen gateways
naar een bedrijfsnetwerk)
en moeten we alle externe
poorten afdichten, met name
USB poorten. Kauwgum erin,
Niet alleen PC’s zijn kwetsbaar, elk stukje elektronica met lokale intelligentie
hoorde ik laatst.
loopt gevaar.
Industrie 4.0 of IoT
Met name in Duitsland is er het afgelopen jaar veel publiciteit geweest over "Industrie 4.0". Hiermee
wordt bedoeld de vierde revolutionaire ontwikkeling in de automatisering. De eerste was de mechanische
automatisering; bij de tweede kwam het elektrische deel erbij; bij de derde deed de elektronica er nog een
stapje bovenop en nu bij de vierde komt de internettechnologie om de hoek.
De andere kreet die je hoort, is Internet of Things (IoT). Dit beperkt zich niet tot de industriële automatisering, maar omvat alles. Elk apparaat dat enige intelligentie bevat, kan een IPv6 adres krijgen en zodoende
via internet worden bestuurd. Terwijl ik op kantoor overuren maak achter mijn scherm, kan ik in een apart
venstertje mijn keukenrobot de instructie geven het biefstukje reeds uit de koelkast te halen en klaar te
maken, alles natuurlijk onder het toeziend oog van mijn verstelbare webcams.
Er is veel publiciteit geweest met betrekking tot de veiligheid van internet. Rondom het betalingsverkeer
via internet hebben banken al vele waarschuwingen afgegeven. Toch blijken hun eigen servers de DDOS
aanvallen (gericht lamleggen) niet te kunnen weerstaan en er komt steeds wel wat nieuws bij. Cybercriminelen worden steeds gewiekster. Helaas zal dit zich niet blijven beperken tot het commerciële gebruik
van internet; ook technische omgevingen zijn en worden doelwit van digitale misdadigers. Wilde je bij
Industrie 1.0 tot en met 3.0 een systeem om zeep brengen, dan moest je dat toch ter plaatse nog doen. Bij
Industrie 4.0 kun je dat vanaf je zolderkamertje.
Voorbeelden
De genoemde verstelbare webcam waarmee ik mijn keukenrobot in de gaten houd, kan gekraakt worden.
Op dat moment kan de cybercrimineel zien, dat er niemand thuis is, behalve de robot. Hij ziet hoe deze
bestuurd wordt, neemt de besturing over en de biefstuk wordt niet meer voor mij medium bereid, maar
voor de cybercrimineel well done. Dit is dan het meest gunstige scenario.
Als remote besturingen in een fabriek worden gekraakt, komen we in gevaarlijker situaties. De automatiseringspiramide zoals we die pakweg twintig jaar geleden kenden, is de afgelopen jaren zeer plat geworden.
De sensoren en actuatoren die vroeger aan een PLC of een remote I/O module werden aangesloten, hebben
nu hun eigen intelligentie. Het specifieke industriële netwerk van vroeger is nu op ethernet gebaseerd. De
PLC's van vroeger zijn industriële PC’s geworden, met een andere ontwikkelomgeving. Onze sensor is al
bijna een ‘thing’ op internet geworden. Het grote voordeel is, dat we niet meer in de ‘vieze’ productieruimte
hoeven zijn om te weten wat de stand van zaken is. We kunnen dit vanuit ons kantoor, als het moet vanuit
thuis of zelfs ons vakantieadres bekijken.
Met name bij deze laatste lange verbindingslijnen lopen we grote risico’s. Onze embedded PLC’s zijn
namelijk open PC’s, maar zonder virusscanner en firewall geworden. Onze intelligente sensoren kunnen,
als het protocol gekraakt is, heel andere waarden afgeven dan de sensoren in eerste instantie gemeten hebben. Cybercriminelen kunnen in deze omgeving goed in opdracht werken, misschien wel in opdracht van
onze concurrent. Voor u het weet, heeft het begrip SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
een heel andere betekenis: Super Criminal Activities - Deadly Affected.
6
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Nog meer voorbeelden
In ons voertuig bevinden zich meerdere
CANbussen. Hierop zitten de intelligente
sensoren en actuatoren. Voor specifiek motormanagement 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 uit te
voeren, is dit systeem het ideale doelwit.
Nu moeten we ons bij de boordcomputer
geen PC onder Windows 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 De ‘safety’ van onze auto is sterk verbeterd met elektronica en
simpel wegens de hoge veiligheidseisen, software. Maar hoe zit het met de ‘security’? (foto: Denso Europe)
die de automobielfabrikant kent. Toch is
het vorig jaar hackers gelukt om de besturing van een Toyota Prius en een Ford Escape over te nemen. Het
heeft ze tien maanden gekost om de programmatuur te doorgronden en de controle met een laptop over te
nemen, maar toch …
Zij konden de auto naar links laten gaan, terwijl de bestuurder naar rechts draaide, spontaan remmen en
de remmen niet laten werken op het moment, dat de bestuurder wel het pedaal bediende. Nu laten wij niet
iemand een laptop op onze auto aansluiten terwijl wij ermee rijden en draadloos verbinding maken met de
boordcomputer kan gelukkig ook nog niet. Er is inmiddels wel een werkgroep in het leven geroepen om de
gevaren op dit vlak in kaart te brengen.
Soms kan een virus al heel lang ronddwalen voordat iemand door heeft wat voor kwaad het kan aanrichten.
Alle virusscanners wisten van het bestaan van het Stuxnet virus, maar zagen er geen kwaad in. Het werd
verwijderd en verder niet geanalyseerd. Totdat het toevallig bij de installatie terecht kwam waarvoor het
gemaakt was. Het vond het juiste type PLC in het netwerk en de gateway naar Profibus met de juiste types
motorregelingen, etc. Daar begon het zijn eigenlijke werk te doen, namelijk de procesvariabelen zodanig
te vervormen dat niemand in de gaten had dat de hele installatie in de soep draaide. De makers hadden hun
doel bereikt; de gebruikers zaten met de ellende en het had maar weinig gescheeld of er was een grote ramp
ontstaan.
Hoe problemen voorkomen?
De laatste twee voorbeelden toonden aan, dat een installatie niet per definitie on-line moet zijn om kwetsbaar
te zijn. In de auto is gewoon langdurig gesleuteld om te achterhalen hoe een en ander in elkaar steekt. Dit is
ook vrij moeilijk te reproduceren, omdat men niet een standaard plugje op de boordcomputer heeft, waar je
bijvoorbeeld een USB-stick in kunt steken. Het gevaar is echter wel, dat men hier een embedded systeem
heeft aangepakt dat in grote aantallen wordt geproduceerd en waarmee dus letterlijk veel slachtoffers kunnen worden gemaakt.
Het Stuxnet virus schijnt via een USB-stick op de PC in de installatie terecht gekomen te zijn. Dat is dus een
van de belangrijkste adviezen van alle security specialisten: gebruik geen USB-sticks en als het niet anders
kan: doe eerst een dubbelcheck op de veiligheid ervan.
SCADA software, die ook on-line wordt gebruikt, is nog steeds behoorlijk onveilig. De systeemintegrator
moet zich er terdege van bewust zijn, welke hardware en software binnen een installatie is opgenomen. Als
daar wijzigingen in komen, zowel qua hardware als software, zal opnieuw een volledige security scan moeten
worden gedaan. Alle informatie van de installatie die over het internet beschikbaar komt, zal goed beschermd
Elpec Info digitaal - nr. 18 - juni 2014
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moeten worden, bijvoorbeeld via VPN-verbindingen of
in ieder geval versleuteld. De toegang tot de buitenwereld
moet in ieder geval goed beschermd zijn.
Het is ook zaak om op elk subnet in de installatie een
controle uit te voeren. We hebben in de voorbeelden gezien, dat er problemen kunnen ontstaan over traditionele
industriële netwerken, zoals CANbus en Profibus. De
moderne industriële ethernet alternatieven hebben deze
gevaren alleen maar vergroot. TCP/IP datapakketjes van
het internet vinden hierover nog gemakkelijker hun weg
dan over de eerder genoemde alternatieven.
Een extra stukje hardware op elk subnet, dat in principe
alleen maar controleert of alle data over de bus voldoet
aan de gestelde normen, is geen overbodige luxe. Dit
kan met een PC met analysesoftware, maar ook met een
embedded systeem, eventueel gecombineerd met router
functie. Hierin kan dan een ‘black list’ (wie houden we
buiten) of een ‘white list’(wie is geoorloofd op dit netwerk)
gebruikt worden, om te kijken wanneer groot alarm moet
worden geslagen.
Kees Zagers, Si-Kwadraat BV, Nuenen

Seminars over cyber security

Dat Cyber Security een ‘hot item is, blijkt wel
uit het grote aantal evenementen dat op dit gebied wordt georganiseerd. Ook de specifieke
invulling in de industriële automatisering is
het onderwerp van diverse themadagen.
Op 3 oktober vindt tijdens WOTS 2014 het
seminar Cyber Security Management plaats
(wots.nl/cyber-security-management-seminar).
Op 8 oktober organiseert Heliview het seminar
Industrial Network Security (ins.heliview.nl.
Mikrocentrum heeft 2 december reeds gereserveerd voor een opvolger van de succesvolle
themadag van 1 oktober 2013 (Security voor
industriële netwerken).Als mede- organisator
van deze dag raad ik u aan om voor deze dag
www.mikrocentrum.nl in de gaten te houden,
omdat we het plan opgevat hebben om voor
deze dag het probleem eens bij de wortels aan
te pakken, te weten de hardware.

Wireshark is een goed programma om te zien wat zich afspeelt op het netwerk. Echter: hoe kunnen we de
gegevens interpreteren? (foto: Si-Kwadraat)

+
8
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Voorbeschouwing PCIM 2014
Zoals altijd wordt de voorbereiding voor de PCIM (20-22 mei; www.pcim.de) met veel zorg verricht. Bij
dragen worden geleverd door de industrie en de universiteiten/hogescholen.
Het hoofdonderwerp betreft “nieuwe” materialen: SiCa (SiliciumCarbide) en GaNi (GalliumNitraat ofwel
diamant). Het tweede grote onderwerp betreft windparken en energietransport op zee.
SiCa is een veelbelovend materiaal, dat geringere verliezen, hogere schakelsnelheden en hogere junctietemperaturen belooft. Elk jaar worden extra “vleugjes” toegevoegd aan voornamelijk IGBT’s, die in grote
aantallen gebruikt worden. De resultaten zijn interessant. De IGBT’s worden kleiner; snellere aanstuurblokken zijn daarbij nodig en de aansturing van motoren kan weer iets sneller.
GaNi is nog veelbelovender dan SiCa, maar toepassing behalve voor heel kleine vermogens blijkt nog
moeilijker.
De resultaten over de laatste 5 jaar tezamen zijn duidelijk interessant.
Ten aanzien van elektrische energietransport over zee en off-shore windparken bestaan grote wensen.
De 400 MWe-omvormers 220 kV (3f) naar 300 kV DC functioneren goed. Ook de XLPE-DC-kabels +
150 kV en -150 kV functioneren goed. Datzelfde geldt voor de prototypes van 6 MWe-windmolens.
Het gaat overigens maar om kleine aantallen, die nog betrekkelijk kort in gebruik zijn.
We wensen te zijner tijd veel meer elektrisch vermogen op zee; daartoe zijn grotere eenheden gewenst.
PCIM 2014 belooft interessant te worden.
www.vacuumschmelze.com staat op PCIM 2014 met en aantal kleine interessante noviteiten:
- magnetische IGBT-aanstuurtrafo’s met nanocrystalline-magnetic cores,
- kW-vermogenstrafo’s voor tractie met nanocrystalline ringkernen. Ook worden ringkernen geleverd
voor EMC-filters,
- diverse typen stroomsensoren.
VAC doet ook mee aan een experiment van een vliegtuig (de Solar Impulse 2) op zonne-energie, dat rond
de wereld moet gaan vliegen. De uitvinder is de Zwitser Andre Bosberg met zijn team. Hij gebruikt zeer
zuinige elektromotoren met Neodym (Vacodym) blik in de rotor en heel dun blik in de stator (Ultravac 44
V6); beide bliksoorten van VAC. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de ontwikkeling van gewone
synchrone motoren met permanente magneten. Zoals bekend ben ik voorstander van IEC-specificaties en
keuringen. Dat is helaas nog niet mogelijk.

Nieuwe materialen voor NS/Prorail

+

Na het spoorwegongeluk te Amsterdam heeft het ILT NS/Prorail uitdrukkelijk aan bevolen meer te kijken
naar vergelijkbaar materiaal in het buitenland, dat als regel ook aan de nieuwste voorschriften voldoet.
Seinsysteem
Alleen al gezien de leeftijd is ATB/ATB+ aan vervanging toe. Vrijwel heel Europa wil overgaan naar het
nieuwe Europese seinsysteem ETCS level 1 (vaste blokken) en ETCS level 2 (variabele blokken). Het
meest concreet is Zwitserland. In 2015 moeten aldaar alle loks en treinstellen geschikt zijn voor ETCS
level 1 en 2.
In 2017 moet het gehele spoorwegnet van één van beide systemen voorzien zijn.
Zwitserland heeft met beide seinsystemen veel proeven gedaan. In de nieuwe BLS en Gotthard-tunnel
komt level 2. Daar worden lijnantennes geplaatst en zullen noodstops niet veel voorkomen. De rest van
het net wordt met level 1 uitgevoerd met als voordelen: begrenzing maximale baanvaksnelheid, controle
van de rembewakingscurve, vrijwel onmogelijk om een roodsein te passeren.
Op de havenspoorlijn: Barendrecht-Maasvlakte is ook level 1 geïnstalleerd. Het bevalt goed. Dat geldt ook
voor de rest van Europa. Op de HSL-Z en de Betuwelijn, beide uitgevoerd met level 2, komen wekelijks
noodstops voor. Zolang die niet uitgebannen zijn, zou ik level 2 niet meer installeren.
Elpec Info digitaal - nr. 18 - juni 2014
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1. De Prima van Alstom.

6 | Alstom Transport

Alstom Transport | 7

Sneltreinen
Het nieuwste treinstel dubbeldeksmaterieel van NS is de serie IRM, waarvan de eerste bestelling in
1994 plaatsvond. Ze bevallen goed, maar voldoen bij voorbeeld niet meer aan de modernste eisen van
een botsneus (opmerking ITL) en hebben naar huidige maatstaven een wat beperkt vermogen. NS zou
graag bijbestellen, maar een gemoderniseerde versie lijkt verstandig tov dit ca 20 jaar oude ontwerp met
aanpassingen in de loop der jaren. De GTO-invertors ten behoeve van de aandrijving zijn vervangen door
IGBT-invertors.
Ter vergelijking:
- 6-baks NS-VIRM gewicht 352 ton, vermogen 2400 kWe, 6 aangedreven assen.
- 6-baks Stadler KISS/Dosto: 297 ton, 6000 kWe, 8 aangedreven assen. Van de Stadler KISS/DOS–stellen
zijn de laatste jaren veel exemplaren gekocht.
Bijna hetzelfde takenpakket kan worden overgenomen door dubbeldeks trek-duwtreinen, die als regel
slechts 4 aangedreven assen hebben en bij natte rails iets moeilijker accelereren. NS heeft met de chopperloks 1700/1800 (4,5 MWe) veel van dit soort treinen gehad met 4, 5, 6 of 7 rijtuigen. Als die rijtuigen
gemoderniseerd worden (deels reeds uitgevoerd
2. De Flirt van Stadler.
met het 6-assige motorrijtuig) heeft NS aardige
treinstellen voor 140 km/h.
België en Duitsland hebben nieuw materieel met
de “vier-systeem” ca 6 MWe-loks van Siemens
en Bombardier (onder 1500 V DC 4200 kWe)
met max snelheid van 160 km/h of 200 km/h.
Ik denk, dat NS een werkgroep moet instellen
met vertegenwoordigers van het rijdend personeel, van de werkplaatsen en de reizigers (Rover
bijv), die een aantal proeftreinen moet laten
Designentwurf

10 Elektrischer Niederflurtriebzug
ElpecFLIRT
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3. De Desiro ML.
rijden gedurende tenminste 1 jaar. Voor Nederland zijn te zijner
tijd nodig 1500 V DC, 25 kV 50 Hz. Een 4-systeem voertuig, ook
geschikt voor 3000 V DC en 15 kV 16,7 Hz lijkt mij verstandig.
Na een jaar geslaagd proefbedrijf kan een verantwoorde beslissing
worden genomen, die ook publiekelijk kan worden uitgelegd.
Voor stoptreinmaterieel gelden mijns inziens dezelfde regels. Ik
zou speciaal aandacht schenken aan de Duitse serie 430 (Alstom/
Bombardier) en de Belgisch/Oostenrijkse serie Desiro (Siemens),
4. De DB-430.

3. Een dubbeldekker van het type KISS
van Stadler.
de Stadler Flirt, die recent in grote getale
zijn geleverd.
Een nieuwe trein of een belangrijke
modificatie van bestaand materieel is
een klus voor ontwerper, bouwer en
gebruiker. Het is verstandig om het
proefmodel door deze club onder gebruiksomstandigheden te testen.
De nieuwe GVB-metro’s (metro Amsterdam, 6-baks, fabrikaat Alstom) zijn
door een representatieve groep mensen
uitgezocht. Ze reden de eerste tijd met
GVB- en Alstom-personeel en hadden
weinig kinderziekten.
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6. De Vectron van Siemens.
Als van de Ansaldo-Fyra, die in Velim grondig (goed-)gekeurd is, een of twee exemplaren een of twee
jaar met NS- en Ansaldo-personeel in de dienstregeling gereden had, bijv A’dam-Breda via de HSL-Z
en Den Haag-Venlo had, was een bruikbaar treinstel ontstaan. De productie van de overige stellen had
dan kunnen starten. Het debacle van nu met € 88 miljoen schade voor NS en de blamage voor Nederland
hadden niet plaatsgevonden.

Robots integreren in banen
toekomstige arbeidsmarkt

+

“Nooit meer leren”, “Nooit meer werken”, “Nooit meer
ziek” en “Nooit meer oorlog”. Een fantastisch begin
voor een informatief boekje over ontwikkeling en
gebruik van robots, het perspectief van de mens 2.0.
Deze kernachtige uitspraken spreken veel mensen
aan, maar zijn ook bedreigingen voor de toekomstige
arbeidsmarkten door het mogelijk verdringen van
werknemers. Het cahier Mens 2.0 schetst de laatste
en toekomstige ontwikkelingen van robots op basis van
nu beschikbare wetenschap en technologie. Worden
wij wel echt blij van de echte en futuristische ontwikkelingen? Na een interessant voorwoord van één van
de huidige belangrijkste wetenschappers, Robbert

12
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Dijkgraaf, geven vooraanstaande deskundigen hun visie over maatschappij, cultuur, de vloek van internet,
multimedia, de eerste robots, neurale netwerken, robotica, nanotechnologie, geneeskunde, chips en over veel
meer samenhangende onderwerpen en begrippen rondom toepasbare robots en verdere automatisering van
onze maatschappij en samenleving. In speciale kaders krijgen de lezers extra informatie over interessante
onderwerpen als hersenen, herkennen en scannen, borstkanker, braintyping en onbemande vliegtuigen.
Lezers worden door de leerzame teksten gedetailleerd geïnformeerd over de onvermijdelijke komst van
de robot en de mate van snelheid waarmee dat mogelijk gaat gebeuren. Telkens prikkelen de vragen na
diverse hoofdstukken lezers om ook zelf te onderzoeken of dieper op de materie in te gaan. Het centrale
thema, de mensverbeteringstechnologie, is een voorbeeld van convergerende technologie en brengt veel
disciplines samen, waaronder die van de biotechnologie en cognitiewetenschap.
Voor bestelling www.biomaatschappij.nl. ISBN 978-90-73196-64-3, “Mens 2.0”, Rob Buiter, Stichting BWM,
2011, 75 pagina’s, € 6.
Jan M. Broeders

Quo Vadis Windows XP ?

+

MS [1] stopt na 8 april 2014 met het verstrekken van updates voor de heel succesvolle PC-programma’s
Windows XP en Office 2003. Beide worden veel gebruikt, ook in combinatie met printers/scanners, technische rekenprogramma’s en technische apparaten. MS beveelt aan over te gaan op hun programma’s
Windows Vista, 7, 8 of 8.1. En tegelijk naar Office 2007, 2010, 2013 of 365.
Banken bevelen zeer dringend aan voor betalingen over te gaan op Vista of hoger.
Een goed Internet security-programma blijft altijd nodig. Of zo’n programma niet goed beveiligt zonder
updates voor XP is niet duidelijk.
De internetsecurity-leveranciers Symantec-Norton, Mcafee, Gdata en Kaspersky geven niet aan, dat zij
computers met Windows XP niet meer kunnen beschermen na 8 april 2014.
Het blijkt, dat de Nederlandse overheid en een aantal bedrijven niet geheel op tijd kunnen overstappen.
Het grootste probleem lijken aan XP gekoppelde programma’s of apparaten te zijn.
Het VDE-tijdschrift ETZ 1-2-2014 beschrijft op pag. 98-100 [2], dat de veel gebruikte Siemens logica
S5 en S7 met XP wordt bestuurd en voorlopig niet zonder meer over kan gaan naar een hogere versie van
Windows. [3] biedt een veilige aanvullende software, waarbij XP gebruikt kan blijven. Het Duitse BSI,
een pendant van het Nederlandse NCSC [4], kan altijd geraadpleegd worden.
Aangezien voorlopig veel XP-programma’s blijven draaien, zou een update-abonnement voor XP na april
2014 van Microsoft of een internetsecurity-leverancier een goede oplossing zijn.
Overigens is naar mijn ervaring Windows 8.1 wel veel sneller, wat te zijner tijd voor veel toepassingen
nodig zal zijn.
1. www.microsoft.com.
2. ETZ 1-2 -2014 pag. 98-100.
3. www.ibhsoftec.com.
4. www.bsi.de; www.ncsc.nl.

Bliksembescherming

+

De oude heer Dehn was oorspronkelijk een wetenschapper op een Duitse universiteit, die in hoge mate
gefascineerd was door het verschijnsel bliksem en de bescherming hiertegen. Hij richtte een eigen bedrijf
op en maakte beschermingsproducten aanvankelijk overspanningsafleiders, later ook EMC-producten om
computers veilig te kunnen laten werken tijdens en na blikseminslag.
VDE-Verlag heeft een aantal zeer lezenswaardige boeken uitgegeven tezamen met Dehn, die Elpec vaak
Elpec Info digitaal - nr. 18 - juni 2014
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gerecenseerd heeft.
Dehn en zijn zonen konden hun producten goed verkopen
met fraaie brochures oa de “Blitzplaner”.
Dehn is inmiddels een grote multinational geworden, die
op vrijwel alle continenten goed verkoopt. Dehn heeft
een nieuwe grote vestiging gesticht in Muehlhausen ca
12 km verwijderd van zijn oorspronkelijke vestiging
Neumarkt.
Hij heeft nog steeds goede contacten met de universitaire
wereld Op zijn website staan veel goede toepassingsvoorbeelden. Als je een bliksem en/of EMC-probleem
hebt, is het verstandig de website van Dehn te raadplegen. Dan krijg je een idee van de oplossing en kun je
beoordelen of extra expertise nodig is.
Certificering

Literatuur
1. www.Dehn.de.
2. ETZ 1-2/204; ETZ 3/2014.
3. www.VDE-Verlag.de.

+
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De circulerende stromen door het Nederlands koppelnet vanuit Duitsland bij hoog aanbod
van windenergie
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beveiligers zelf weten dit wel. Bij de meeste
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Want toen al werd de nieuwe norm geïntroduceerd,

in 2009 liep de overgangstermijn af die binnen de
zij worden ingeschakeld is dit echter nog steeds
Middenspannings-smart-grids
Europese Unie was afgesproken.
niet bekend. In vrijwel alle bestekken voor bliksemDe ideale en erg dure vorm is het smart-grid van oa Agriport, dat een 20 kV gesloten
ringnet met bijbehorende beveiliging en telemetrie omvat. De verbinding
tussen de knooppunten voor beveiliging en
Mag1010 / Nummer 3 / 2011
telemetrie vindt plaats met ethernet. De knooppunten bestaan uit een distributietrafo, die een verbinding
vormt tussen 20 kV- en LS-net. Meestal is een wk-unit in zo’n knooppunt aangekoppeld.
Amsterdam en Rotterdam hebben voor een nieuwbouwwijk een wat eenvoudiger vorm van smart-grid
gerealiseerd. Elk MS-knooppunt met als regel een distributie-trafo wordt via ethernet gesignaleerd.
Bovendien is elk knooppunt met op afstand bedienbare vacuümschakelaars uitgerust. De nettoestand:
schakelaarstanden, onder- en overlast, onder- en overspanning, netvervuiling is daarmee momentaan
beschikbaar. Netverzwaring kan tijdig worden gerealiseerd. Bovendien kan bij een kabelstoring binnen
15 minuten worden omgeschakeld in plaats van vroeger 2 uur.
Toekomstige nieuwe netten behoren mijns inziens net zo te worden uitgevoerd en oude netten moeten te
zijner tijd tenminste van zo’n telemetriesysteem worden voorzien.
De promovendus van Kling, dr. Coster, heeft een belangrijk aandeel gehad bij het ontwerp.
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Ook de bliksem- en

Vermogenselektronica
Prof. Ferreira (TUD) stond al bekend om compacte vermogenselektronica. Hij heeft daarover keynotespeeches gehouden op internationale congressen. Die reputatie heeft hij met knappe ontwerpen van zijn
promovendi bevestigd.
Prof. Bauer (TUD) heeft zich met zijn promovendi meer gestort op grote vermogenselektronicasystemen,
waaronder het recente ontwerp van een zware DC-ring in de Noordzee.
Prof. Lomonova (TUE) heeft met haar promovendi naam gemaakt met diverse typen lineaire motoren
(vliegend bed) voor ASML.
Betrokkenen
De voorzitter van IOP-EMVT (=innovatieve ontwerpen van elektrotechnische magnetische vermogenstechniek) was prof. M. Antal, de ambtelijk secretaris was ir. G.W. Boltje. IOP-EMVT is organisatorisch
enigszins geschoven door ambtelijke reorganisaties van Senter-Novem naar Agentschap NL en vervolgens
naar de Rijksdienst voor Onder nemen. De begeleidingscommissie bestond uit deskundigen veelal uit
het bedrijfsleven . Ik ben de afgelopen 13 jaar met zeer veel genoegen lid van de begeleidingscommissie
geweest.

+

Vier belangrijke en leerzame symposia van FHI
Het betreft:
- User Interface design, 1 april, Brabanthallen
- RF 2014, 1 april te Mechelen in België en 2 april het Huygenslab te Leiden (vrijwel identieke programma’s)
- The Sense of contact, 2 april te Soesterberg
- Industrial ethernet, 3 april eveneens te Soesterberg
Moderne bedrijven moeten als regel nauwkeuriger en bij voorkeur sneller gaan produceren. Daar passen de
vier seminars heel goed in: bedieningstableaus, draadloze verbindingen, sensoren en telemetrie via ethernet.
Als extra behoren daar nog vermogenselektronica en robotica bij, waar Roboned [2] veel aandacht aan
besteedt. Zie ook ESEF/Technishow en de voorbeschouwing PCIM2014 elders in dit nummer.
De seminars hadden vrijwel allen parallel zittingen, zodat niet alle voordrachten gevolgd konden worden.
Van veel voordrachten kunnen de sheets gedownload worden. Ik weet niet hoelang dit mogelijk blijft.
User Interface design is de uitvoering van het bedieningstableau. Dat is heel belangrijk. Een goed tableau
verhoogt de kwaliteit en de productie van een installatie. In mijn jeugd dacht je bij trams aan een controller
of schakelwals, wijzermeters en schakelaars. Bij centrales leek het bedieningstableau daar enigszins op.
Veel later kwamen daar beeldschermen bij en nog later beeldschermen met omschakelbare informatie.
Het is heel belangrijk, dat een branche zich aan een type bedieningstableau conformeert.
Heel fraai zijn de bedieningspanelen van loks. Zowel de 6 MWe-eloks van Bombardier en Siemens als
wel hun 2 MWe-diesel-elektrische loks hebben eenzelfde bedieningstableau. Ze kunnen elkaar bedienen
in treinschakeling.
Ook de bedieningscentra van centrales en raffinaderijen in de procesindustrie lijken veel op elkaar. Operators kunnen snel wisselen.
Het gereedschap voor een bedieningstableau breidt zich snel uit. Het meest in het oog springend vind
ik beeldschermen, die middels aanraking te bedienen zijn, waardoor een stofvrije omgeving niet per se
nodig is. Dit seminar besteedde veel aandacht aan dit soort beeldschermen en aan betrekkelijk kleine
bedieningstableau. Zie fig 1 met een overzicht van Densitron (fig 23)
Als je een bedieningstableau moet maken cq wijzigingen is dit seminar van groot belang; ik beveel wel
aan te kijken naar de gebruiken in de branche.
Het was een heel informatief symposium.
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RF 2014, 1 april te Mechelen in
België en 2 april het Huygenslab te Leiden (vrijwel identieke
programma’s)
RF is betrekkelijk nieuw.
Voorlopig hebben we weinig
voorschriften. Bekend is IEEE
8011. Het gaat in dit symposium
om de frequenties 9,5 GHz, 75
GHz en 275 GHz. Daarmee
kunnen we vormen heel nauwkeurig bepalen en materialen
oa halfgeleiders, geleidende
polymeren, zonnecellen en
fotocellen goed keuren.
Zie fig 1 en 2.
Voorlopig worden op hoogwaardige labs veel experimenten verricht in de verwachting, 1. Een opstelling van de 275 GHz EPR spectrometer.
dat een commerciële toepassing
zal volgen. Het is knap werk.
The Sense of contact, 2 april te Soesterberg
Sensoren vormen min of meer de sleutel van onze maatschappij. Vroeger waren het betrekkelijk eenvoudige dingen zoals
deurcontacten.
Sensoren in mechatronica-systemen vormen een heel belangrijk element in onze procesindustrie. Ik heb er uitgebreid kennis mee gemaakt bij wk-installaties. Moderne auto’s hebben
relatief schone uitlaatgassen en een geraffineerd remsysteem.
Daartoe zijn geraffineerde sensoren nodig. Ook robots kunnen
zonder goede sensoren niet veel doen. Datzelfde geldt voor
de olie- en de voedingsmiddelenindustrie.
2. Een pseudo-optisch systeem 275 GHz. Voor het beheersen van waterhoogtes van rivieren zijn
uitgebreide sensorsystemen nodig, die deels draadloos hun
meetwaarden weergeven. De beslissingen van waterstaat: hoe te handelen bij hoogwater hangen hier vanaf.
Ook luchtvervuiling wordt uitgebreid met sensoren gemeten. Abnormale emissies kunnen vaak betrekkelijk snel worden opgespoord en verholpen
(zie fig. 3).
3. Gevoeligheidscurve van twee type sensoren.
Veel nieuwer is het meten van stijfheid en
vochtigheidsgraad van dijken.
Heel ongemerkt is de medische wetenschap
erg afhankelijk geworden van sensoren
en mechatronica. Denk aan het bekende
hartfilmpje en de hartritmebewaking op
de ITC en van lopende patiënten. Ook de
zg kijkoperatie is afhankelijk van goede
sensoren.
In dit vakgebied wordt veel research gepleegd. Met het meten van hersenactiviteiten
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hoopt men de oorzaken van Parkinson en
Alzheimer beter te leren kennen en te zijner
tijd de mogelijkheid te krijgen deze ziekten
te genezen.
Voor FHI is dit de 16e Sense of Contact, een
compliment!

4. Diverse debietmeters van Krohne.

Bedenk wel, dat heel vaak een combinatie
van natuurkundige, werktuigkundige en
elektronische kennis nodig. Een aardig
voorbeeld zijn de flowmeters van Krohne
(zie fig. 4).
Spoorbanen worden mede door moderne
6 MWe-loks met 30 ton trekkracht zwaar
belast. Het is de kunst om via het draaistelgedrag spoorvervormingen te laten zien. Dr
Zili Li van de THD (fig. 5) laat iets zien
van vervormde rails en iets van de meting.
Samengevat: The sense of contact 2014 gaf
weer een aardig inzicht in de ontwikkeling
van nieuwe sensoren.
Industrial Ethernet, 3 april eveneens te
Soesterberg
Ca 1960 ging telemetrie vaak via veeladerige
signaalkabels. Dat was kostbaar, speciaal als
een paar aders te kort kwam. De volgende
stap was, dat elke grote leverancier een

5. Railbeschadiging en het opsporen ervan.
eigen systeem ging ontwerpen, waarin veel
IC’s werden gebruikt.
De petrochemische industrie standaardiseerde
op een eigen systeem: Fieldbus (USA) en
Profibus (Europa). Beide systemen worden
nog veel gebruikt, maar zijn betrekkelijk duur
en langzaam.
Op dit moment wordt voor nieuwe systemen het eerst gedacht aan ethernet, dat door
verschillende leveranciers wordt geleverd.
Verschillende fabrikaten zijn als regel onderling koppelbaar. De signalen worden bij voorkeur geleid
via glasfiberkabel, maar coax- en tweelingkabel kan ook. Het nieuwste is wifi, dat als regel voor kleine
afstanden wordt gebruikt.
Windparken op zee worden als regel uitgerust met ethernet: bediening, regeling, signalering en meting.
Beckhoff heeft er aardige berichten over verspreid.
Een aardig beeld van toepassing in de procesindustrie is te zien in figuur 6.
In de elektriciteitsvoorziening zouden alle netten te zijner tijd zogeheten smart grids moeten worden,
opdat alle opwekkers: warmtekracht, zon, wind hun vermogen goed kunnen invoeden. Voorbeelden zijn:
Agriport nabij Medemblik en twee stadsnetten te Amsterdam en Rotterdam.
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6. Integratie van diverse bussystemen in de procesindustrie.
Ethernet in de elektriciteitsnetten wordt een enorme investering, waarover het nuttig lijkt hier mee over te
publiceren. Wie weet er meer over te vertellen? Het symposium was in ieder geval interessant.
Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. www.roboned.nl.

Sensor + Test

+

Op de beurs te Neurenberg worden veel mondiaal belangrijke beurzen met symposia gehouden. Voor ons
zijn heel interessant PCIM (20-22 mei) en Sensor en Test (3-5 juni). De laatste probeert met een seminar
en een beurs een overzicht te geven van alle typen sensoren, die verkrijgbaar zijn. Volgens hun opgaaf
zijn zij de grootste in hun soort.
De Topics van 2014 zijn: safety en security, geometrische parameter, mechanische parameters, dynamische
parameters, thermische parameters, klimaatparameters, optische sensoren, chemische sensoren, meet- en
testmethoden, kalibratiesystemen.
Sensor+Test heeft ook een deskundigencommissie, die inzendingen beoordeelt. Aan de hand daarvan
worden prijzen uitgereikt. Als je met sensoren te maken hebt, kan het interessant zijn, kennis te nemen
van Sensor+Test.
Zie ook de websites www.sensor-test.com en www.messweb.de).

Technishow/ESEF

+

Deze goed bezochte beurs met seminars (Jaarbeurs te Utrecht, 11-14 mrt 2014) kende enthousiast publiek.
Het accent lag op de metaalverwerkende industrie. Mij viel het volgende bijzonder op:
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- De metaalindustrie op deze beurs straalde duidelijk de mogelijkheid om te expanderen uit. Onze industrie
is zelfbewust en kan zich in Europa meten met haar concurrenten met redelijke winsten.
- Vrijwel alle constructietekeningen zijn inmiddels digitaal; feitelijk is sprake van digitale softwarepakketten, die in veel gevallen direct aan een machine kunnen worden toegevoerd. Aangezien fabrieken onderling
gegevens uitwisselen in verband met toeleveranties bij voorbeeld pleit dit voor goede internetverbindingen.
- Eén machine kan vaak meer bewerkingen uitvoeren. Dat kan betekenen, dat op een machine een robot
is gemonteerd. Het machinepark met robots was indrukwekkend.
- De laser neemt bij metaalbewerking een belangrijke plaats in. Denk aan snijden en oppervlakte behandeling.
De beursorganisatie heeft ook dit keer weer prijsvragen uitgeschreven en deskundige jury’s samengesteld.
Ik noem:
- een 3D-metaalprinter van CNC Consult en Automation,
- een lasermelting machine van Renishow Benelux,
- een nieuw type stille koelmachine.
Samengevat: een aardige beurs met seminars, waar de metaalindustrie zich zelfbewust en met vertrouwen
in de toekomst presenteert.

+

Persmuseum als schatkamer voor politieke tekeningen
Het Persmuseum is een schatkamer met ontelbare unieke collecties en het levendige en herkenbare landelijke
centrum van de Nederlandse pers en de politieke prent. Als nationale bewaarplaats voor het journalistieke
erfgoed beheert het museum een unieke collectie kranten en tijdschriften vanaf
het jaar 1600, een forse verzameling affiches en overige reclame-uitingen
met betrekking tot de pers, een unieke verzameling (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de
persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek. De vaste opstelling Start de
persen! geeft een overzicht van 400 jaar nieuws in Nederland. Aan de hand
van originele en gereproduceerde documenten, beeld- en geluidsfragmenten,
sfeeropstellingen en interactieve (spel)programma’s wordt getoond hoe de
pers begin 17e eeuw is ontstaan
en hoe zij zich tot massamedium
heeft ontwikkeld.
Ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan verscheen de publicatie
“#55 Topstukken” als jubileumboekje met 55 verhalen, herinneringen, soms mijmeringen van bekende mensen uit de wereld
van de politiek, media en wetenschap. Voor het onderwijs biedt het museum diverse programma’s.
Persmuseum, Zeeburgerkade 10, NL-1019 HA Amsterdam, www.persmuseum.nl.
Jan M. Broeders

+

Verlaat NS de 1500 V DC bovenleidings-(=rijdraad-)spanning?
Het installeren van een andere bovenleidings-(=rijdraad-)spanning is een omvangrijke klus, waarbij heel
wat komt kijken. Bekeken moet worden:
- waarom,
- wijziging van de voeding,
- wijziging van het rollend materieel.
Elpec Info digitaal - nr. 18 - juni 2014
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Waarom?
Nederland heeft een druk spoorwegnet. ‘s Zomers op warme dagen komt regelmatig draadbreuk voor
door overbelasting. In Europa geldt de regel, dat een railvoertuig max 4 kA mag opnemen bij een voeding van 1500 VDC (= 6 MWe) of 3000 VDC (=12 MWe) De nieuwe Europese bovenleidingspanning
is 25 kV 50 Hz 1-fase, die in Nederland gebruikt wordt op de HSL-Z, de Betuwelijn, de havenspoorlijn
(Barendrecht- Maasvlakte).
Wijziging van de voeding
Voor 1,5 kV en 3 kV zijn de isolatieafstanden gelijk, voor 25kV zijn ze groter. De standaard isolator is dan
ca 25 cm lang . Tunnels en wegkruisingen geschikt voor 1,5 kV zijn qua isolatieafstanden zonder meer
geschikt voor 3 kV, maar niet automatisch voor 25 kV.
Een modern omschakelbaar voedingsstation voor 1,5 en 3 kV DC is niet zo moeilijk te maken. De schakelinstallaties zijn tegenwoordig vrijwel gelijk. Een omschakelbare trafo voor 1,5 en 3 kV-voeding is
eenvoudig te maken. 6-fase-gelijkrichters 6 kA 6,5 kV sperspanning kunnen worden uitgerust met 6 diodes
[2]. Nieuwe gelijkrichterstations zouden met weinig kosten omschakelbaar voor 1,5 en 3 kV gemaakt
kunnen worden. Dat geldt waarschijnlijk niet voor wat oudere gelijkrichterstations.
Een aantal trajecten is al geschikt voor 1,5 kV (zware geleiders) en 25 kV(grote isolatoren). Het grote
probleem wordt gevormd door tunnels en wegkruisingen.
Voor tunnels is te proberen het plafond met isolerende kunststof te bedekken en de spoorrails iets te laten
zakken. Ik denk, dat met enige inventiviteit de Schipholtunnel geschikt is te maken voor 20 kV. Het brengt
kosten met zich mee. In noodgevallen zouden tunnels 1,5 kV-eilanden moeten blijven.
Wijziging van de aandrijving van railvoertuigen
In Europa rijden al veel zogenoemde 4-systeemvoertuigen geschikt voor 1,5 en 3 kV DC, 1-fase 15 kV
16,7 Hz en 25 kV 50 Hz. In Nederland zijn dat de ca 6 MWe 4-systeemloks van Bombardier (186) en Siemens (189) en de hoge‑snelheidstreinen Thalys (Amsterdam-Antwerpen) en ICE3 (Amsterdam-Keulen).
Voor nieuw materieel is het meest geschikt te kiezen voor zo’n viersysteem-aandrijving of een deel hiervan.
Voor oud materieel zijn er drie mogelijkheden.
- Bij 25 kV en 1,5 kV DC kan een trafo met gelijkrichter ingebouwd worden. Die oplossing is voorbereid
voor het NS-IRM (dubbeldek)-materieel. Het is ook een goede oplossing voor de sprinters (oud en nieuw)
en het sneltreinmaterieel de serie ICM de zg “koplopers “.
- Bij 3 kV en 1,5 kV kan een zg faseblok-chopper worden ingebouwd. Bij draaistroomaandrijving zou
ook gekeken kunnen worden of de invertor voor 1,5 en 3 kV geschikt te maken is.
Gezien de leeftijd van het materieel is het de vraag of de loks 1600/1700/1800 en de treinstellen plan V
nog aangepast moeten worden.
Slotbeschouwing
De voedingsspanning 1,5 kV DC is nu al ontoereikend. De nieuwe Europese spanning 25 kV 50 Hz 1-fase
is een goede oplossing, maar tunnels vereisen een speciale aanpak. 3 kV DC is ook een tijdelijke oplossing.
Het is de vraag, of het goedkoper is dan 25 kV. Omschakeling van 1,5 kV DC naar een andere spanning
vereist een zorgvuldige planning. Het duurt mijns inziens tenminste 10 jaar.
Welke bovenleidingspaningen komen waar voor (globaal):
1,5 V DC: Nederland, ca 50% van Frankrijk
3 kV DC: België, Italië, Polen, Rusland (breedspoor), Spanje (breedspoor)
15 kV 16,7 Hz: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden
25 kV 50 Hz:ca 50% van Frankrijk, HSL in Italië, Spanje, België, Nederland, UK
Toegestane variaties in de bovenleiding-(=rijdraad-)spanning
De algemene regel is, dat de DC-voedingen mogen variëren van +20% tot -30%. Het railvoertuig moet
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Elpec Info digitaal - nr. 18 - juni 2014

goed functioneren bij die spanningen en zijn volledige aanzettrekkracht behouden. Het volledige vermogen moet geleverd worden vanaf 90% Un. Dus voor nominaal 1500 V DC spanningsgrenzen voor goed
functioneren vanaf 1050V tot 1800 V en volledig vermogen vanaf 1350 V.
Voor nominaal 3000 V DC: spanningsgrenzen 2100 tot 3600 V en volledig vermogen vanaf 2750 V.
Voor AC-voedingen (enkelfasig) zijn de spanningsgrenzen ± 20 % en weer vol vermogen vanaf 90 %.
Dwz bij 15 kV 16,7 Hz spanningsgrenzen 12-18 kV; max vermogen vanaf 13,5 kV en bij 25 kV 50 Hz
spanningsgrenzen 20-30 kV; max vermogen vanaf 22,5 kV.
De isolatieafstanden voor 1,5 en 3 kV zijn ongeveer gelijk; dat geldt ook voor 15 en 25 kV.
Voor moeilijke passages is een onderzoek bij bij voorbeeld Kema zinvol, of 20 kV-net wel mogelijk is.
Literatuur
1. Twee voordrachten van dr.ir. Arjen Zoeteman van Prorail.
2. Zie oa www.eupec.de.

+

Veroudering van elektrotechnische materialen
Dit is een moeilijk onderwerp met meestal economische perspectieven. Op 16 januari jl vond op de TUD
de promotie van dr. L.A. Chmura plaats over: Life-cycle assesment of high-voltage assets using statistical
tools. Sponsor was Liander.
Bij de elektriciteitsvoorziening zijn hoogspanningskabels en vermogenstrafo’s in het algemeen na 30
jaar duidelijk verouderd. De vraag is dan: is compleet vervangen of extra reserve aanleggen nodig? Het
betreft bijna altijd een forse investering, waarbij de tijd tussen bestelling en in gebruikname aanzienlijk
is (3 tot 18 maanden).
De vraag van veroudering van materialen komt in de hele techniek voor. Allereerst is een boekhouding
cq statistiek nodig over aankoop met specificaties, soort gebruik en storingen, bemonstering tijdens storingen. Uit die gegevens kan vaak worden afgeleid, of in de toekomst een lichtere, zwaardere of andere
constructie nodig is en of in de naaste toekomst met uitval moet worden gerekend.
Dit proefschrift heeft de noodzaak van een soort levensduur boekhouding nog eens onderstreept.

+

Nieuwe lagevloertrams voor Den Haag
De HTM (Den Haag) heeft bij Siemens in twee fasen 60 lagevloertrams
gekocht van het type Avenio, dat ook
in München rijdt. Enkele belangrijke
maten: lengte 35 m, gewicht ca 50 ton,
hoogte vloer 35 cm, motorvermogen
6x120 kWe (3 aangedreven draaistellen, 4e draaistel niet aangedreven).
Ze worden gemaakt in Wenen; het
eerste exemplaar is inmiddels in het
Duitse spoorwegtestcentrum Wildenrath (nabij Roermond) aangekomen;
zie foto.
De constructie bestaat uit vier rijtuigbakken, die elk op een apart draaistel
rusten. Deze constructie met drie
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rijtuigbakken is voor het eerst toegepast in Jena, waar ook de knappe mechatronische regeling van de
draaistelstand zijn definitieve vorm heeft gekregen.
Nadere gegevens www.siemens.com.

+

VSK 2014 (=verwarming sanitair klimaatbehersing
De VSK 2014 (de beurs over verwarming, sanitair en klimaatbeheersing; 3-7 feb jl) was een
levendige, goed bezochte beurs. Veel bedrijven spelen actief in op de huidige visie ten aanzien van
klimaatbeheersing. Fabrikanten en installateurs toonden knap werk.
Voor een eenvoudige eengezinswoning is de eenvoudige CV-ketel met rookgastemperaturen van 120
ºC of hoger. aangestuurd door een heel eenvoudige thermostaat, allang verleden tijd. Zo’n ketel had een
enkelfasige inductiemotor voor de koelwatercirculatie.
Zelfs eenvoudige eengezinswoningen hebben heden een HR-ketel met rookgastemperaturen van 60
ºC en twee toerenregelbare draaistroommotoren (bij voorkeur synchrone motoren met permanente
Neodymmagneten) voor de rookgasventilatie en cv-watercirculatie. De aansturing gebeurt als regel met
een brainthermostaat (een embedded system). Vaak worden nu op meer plaatsen temperatuurvoelers
geplaatst inclusief automatisch geregelde thermostaatkranen.
Zo mogelijk komen er ook ph-zonnecellen bij, die in veel gevallen het jaarlijks elektriciteitsverbruik
duidelijk verminderen. Voor wat grotere woningen worden ook warm water ph-zonnecellen gebruikt,
waarbij warmwateropslag wenselijk is.
De volgende stap is de toevoeging van een warmtepomp, die ’s winters bijwarmt en ’s zomers koelt.
Een aardig voorbeeld is de installatie van de dorpsinstallateur te Schipluiden [2], die heipalen als
warmteopslag gebruikt.
Een eenvoudige brainthermostaat heeft voor een wat grotere installatie onvoldoende regelmogelijkheden. Een laptop met USB-stick zou geschikter zijn.
Vroeger werden zulke uitgebreide installaties pas bij veel grotere gebouwen toegepast zoals de
vestiging van Priva in de Lier of een groot ziekenhuis.
De onderdelen, die nodig zijn voor een wat uitgebreidere installatie zijn ook wat goedkoper geworden.
Bovendien is de verbruiker bereid relatief wat meer te investeren in zijn installatie dan vroeger.
1. De brainthermostaat van Nefit.
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De beursprijzen vielen in de categorie HR-ketels,
regelapparatuur en goede installateurs. Van de eerste
twee categorieën waren ook veel in Nederland
gemaakte apparaten.

2. De thermostaat van Honeywell.

4. Een radiatorafsluiter van
TA Hydronics.
plezier op de VSK2014 terugkijken.

Voorbeelden
1. De “hoofdprijs”, dit keer de prijs van de technische
commissie alswel van het publiek, kreeg Nefit met zijn
“brain”-kamerthermostaat (fig. 1).
2. Eenvoudiger thermostaat van Honeywell. Zie fig. 2.
3. Hybride ketel van Theta Dual service-A.O.Smith. Zie fig. 3.
Deze ketel slaat restwarmte van bijv zonne-energie op.
4. Radiatorafsluiter met automatische flowcontroller van
TA Hydronics BV. Zie fig. 4.
Slotbeschouwing: Natuurlijk
heeft VSK enige overlap met andere beurzen zoals de energievakbeurs, ook van VNU-exhibitions.
De trend is duidelijk: Het nationaal energieakkoord begint te werken. De energiebesparende technieken worden meer toegepast. De
fabrikanten en de installatiewereld
spelen duidelijk in op de nieuwe
vraag.
VNU-exhibitions kan met veel
3. Een hybride ketel van
Theta/Smith.

Literatuur
1. www.vsk365.nl.
2. Elpec Info Dig 11, pag. 19.

BOEKEN
Sicherheitsfibel zur Maschinensicherheit
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 152
Patrick Gehlen
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3565-5, 119 pag. (210x150mm), € 24,-.
De schrijver is bij Siemens werkzaam met als hoofdtaken: functionele en machine-veiligheid. Hij werkt
namens Siemens mee in Duitse normcommisies en is van daaruit lid van internationale normcommissies.
De werktuigkundige industrie heeft het VDMA voorschrift (66413) gemaakt om veilige apparaten te
bouwen. De DIN/VDE heeft dat gedaan uit oogpunt van gebruikers van apparaten (DIN EN 62061; VDE
01113-50). De schrijver laat zien, hoe die voorschriften opgebouwd zijn en samenwerken. Je moet een
veilig apparaat veilig gebruiken en je daarbij aan de geldende voorschriften houden.
Samengevat: Als je te maken hebt met het veilig gebruik van veilige apparaten
Als gebruiker of als apparatenbouwer is dit boek aan te bevelen.
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Elektrische Anlagen und Bauordnungsrecht
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 131
Joachim Jackisch
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3563-1, 368 pag. (210x150mm), € 29,-.
De schrijver heeft een hoge positie op het Beierse ministerie van binnenlandse zaken. Hij houdt al heel
lang met het onderwerp bezig.
Voor elektrotechniek is VDE 0100, waar een aantal VDE-boeken over verschenen zijn, die wij gerecenseerd hebben.
Voor de bouwwerken is er in Duitsland een modelbouwverordening, die in de 16 “Bundesländer”niet
geheel geldig is. Elk land wijkt een klein beetje af.
Dit boek behandelt op een heel aardige manier de situatie in Beieren. Hij gebruikt veel aardige foto’s en
duidelijke tabellen.
Samengevat: Een heel aardig boek voor MBO-, HBO- en TU-studenten, die op een leuke manier een goed
indruk van het vak krijgen. De inhoud van dit boek is alleen volledig geldig in Beieren.
Elektrische Maschinen und Antriebe
Prof H Merz, Prof G Lipphart
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3654--1, 3e druk, 736 pag. (210x150mm), € 79,-.
Prof Merz en Prof Lipphart zijn beide verbonden aan de (Fach-)Hochschule Mannheim. De 2e druk is
geschreven door prof Merz alleen is zowel uitgegeven in het Duits en het Engels (2002). Wij hebben het
destijds ook gerecenseerd. Dat boek ging alleen over elektromotoren.
De nu voorliggende 3e druk (Duits) bestaat uit 2 delen:
- deel 1 (ongeveer het halve boek) gaat over elektrische en magnetische velden en 1- en 3-fasen-netten
(nieuw tov 2e druk)
- deel 2 gaat over elektrische machines net als de 2e druk en tevens (nieuw tov de 2e druk) over choppers,
volgestuurde bruggen en invertors.
Bovendien zijn veel vraagstukken toegevoegd.
Feitelijk is dit boek een goed college-diktaat, dat elke HTS-er elektrotechniek behoort te weten.
Het boek is helder geschreven en bevat veel duidelijke figuren.
Samengevat: Een aardig boek, dat de basiskennis sterkstroomtechniek, nodig voor elke HTS-er elektrotechniek goed en duidelijk beschrijft
Wo steht was im VDE-Vorschriftenwerk?
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 1
Michael Kreienberg
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3573-0, 358 pag. (210x150mm), € 21,-.
Duitsland is bekend om zijn vele en goede normen, die als sleutel van goede industrie- producten wordt
gezien.
Voor de meeste techniek geldt DIN (=deutsche Industrie-Norm); voor elektrotechniek VDE (=Verein
Deutscher Elektrotechniker) .DIN en VDE zijn nu onderling geharmoniseerd.
Tegenwoordig zijn de duitse normen met IEC (international electric commision) geharmoniseerd.
De vraag is nu: Wie weet: Welke voorschriften voor een bepaald object geldig zijn?
VDE heeft in de serie Normen verstaendlich veel goede boeken uitgegeven, die wij regelmatig recenseren.
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Dit boek gaat van alfabetische begrippen uit, zoals Transformatoren en geeft daarbij een aantal voorschriften op.
Als je een voorschrift nodig hebt, is dit boek handig.
Samengevat: Een handig naslagwerk, heel geschikt voor bedrijfs- en school-bibliotheken
Beeldverhalen dragen bij aan educatie en informatie
Het gebruik van stripverhalen neemt toe. Er is vooral een toename
te constateren op het vlak van voorlichting en uitleg over lastige
onderwerpen. Een beeldverhaal is veelal efficiënter gebleken om
personen te informeren dan het gebruik van een heldere of compacte
tekst met zo af en toe een bijpassende illustratie tussen de tekst.
In eerste instantie is gekozen om jongeren op deze wijze effectief
te informeren. En deze keuze werkt uitstekend, volgens een groot
onderzoek naar invloeden en kracht van beeldcommunicatie via
stripverhalen of veelal comics genoemd. Inmiddels is gebleken
dat ook volwassenen met succes benaderd kunnen worden door de
comics. Mediaspecialisten en -deskundigen geven in het leer- en
vakboek “Weten door illustraties” hun ervaringen, mening, visie en
toekomstverwachtingen over het gebruik van comics om nieuwsfeiten, instructies, waarschuwingen en leerstof over te brengen aan
het publiek. Voor docenten, studenten en medewerkers aan opleidingen Multimediale Beeld- en Informatietechnieken en Cultuur
en Maatschappij geeft het boek vele voorbeelden van toepassingen
van comics met leerzame werkingen. De auteurs benaderen het
fenomeen van vertellende beelden vanuit verschillende vakdisciplines, zoals vanuit de psychologie, sociologie, pedagogie en de kunst- en cultuurwetenschappen. Een
referentiebron voor alle comicontwerpers en -tekenaars.
ISBN 978-3-8376-1983-6, “Wissen durch Bilder”, Urs Hangartner, Felix Keller en Dorothea Oechslin,
transcript Verlag, 2013, 330 pagina’s, € 32,99.
Jan M. Broeders
Groeiende interesse voor 3D technologie en 3D productie
Terwijl het fenomeen en het gebruik van 3D beelden al tientallen jaren bestaat en bij velen bekend is, is
het gebruik van 3D camera’s pas in de afgelopen jaren explosief toegenomen. Onder andere door een
flinke opleving van de filmindustrie en de interesse van het filmpubliek voor
nieuwe 3D-bioscoopfilms is de verkoop van 3D- videoapparatuur en 3Dbeeldschermen op een hoog aantrekkelijk niveau gekomen.
De vraag naar zowel professionele achtergronden van 3D beeldtechnieken
als naar direct begrijpbare aanwijzingen en praktische instructies om 3D
video-opnamen te maken en te bewerken is eveneens flink toegenomen. Referentiebron en leerboek “3D Video” voorziet in ruime en heldere mate in de
behoefte aan achtergronden en stap-voor-stap instructies om kwaliteit in het
eindproduct te realiseren. Het gehele ontwerp- en uitvoeringsspectrum van
de 3D technologie is gedetailleerd besproken en voorzien van de benodigde
illustraties. De auteur geeft tevens een kort overzicht van het ontstaan van
het begrip 3D-beeld. Aan de hand van de psychologische en de fysiologische
aspecten van onze visuele waarneming worden verschillende delen uit het
omvangrijke 3D productieproces op universitair niveau behandeld voor de
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studenten, technici uit de filmindustrie en voor de geïnteresseerde leergierige leken met belangstelling
voor mooie 3D films.
ISBN 978-1-84821-507-8, “3D Video”, Laurent Lucas, Céline Loscos en Yannick Remion, John Wiley
& Sons, 2013, 452 pagina’s, £ 86.95.
Jan M. Broeders
Geschichte der elektrischen Messtechnik
Messen mit und von Elektrizität
VDE-Schriftenreihe
Geschichte der Elektrotechnik 25
Dr. Frank Dittmann, Deutsches Museum te München
Dr. Michael Schanz, VDE Frankfurt
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3520-4, 411 pag. (210x150mm), € 45,-.
De geschiedenis van de techniek is heel interessant. D.r Dittman is curator van de sterkstroomtechniek
van het Duitse Museum te München en dr. Schanz heeft een leidende functie bij de VDE te Frankfurt.
Hun werk lijkt wat op de presentaties van afdeling geschiedenis der techniek van het kivi; het is alleen
veel uitgebreider.
De geschiedenis van de elektrische meettechniek wordt uitgebreid weer gegeven. Een aantal (Elpec-)lezers
zullen, net als ik, met onderdelen van dit werk heel vertrouwd zijn. Elk hoofdstuk laat eerst het natuurkundige principe zien en vervolgens de technische apparatuur, die daaruit ontstaan is en de toepassingen
daaruit volgend. Denk aan centrales, elektriciteitsnetten en de staalindustrie.
Behandeld worden:
- meten van elektrische en magnetische grootheden,
- meten en beproeven van energietransport (kabels en bovengrondse lijnen) en de bijbehorende beveiliging,
- radarmetingen,
- afstandsbediening en regeling op centrales,
- beproevingen in de staalindustrie,
- EMC.
Samengevat: Een heel interessant overzicht van de geschiedenis van de elektrische meettechniek. De
meeste oudere elektrotechnici zullen met een deel te maken hebben gehad. Het is zeer aan te bevelen voor
school- en bedrijfsbibliotheken.
Elektrische Sicherheit in medizinisch genutzte Bereichen Bauordnungsrechen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 117
Wolfgang Hofheinz
VDE Verlag 2014, 3e druk, ISBN 978-3-8007-3588-4, 200 pag. (210x150mm), € 27,-.
De schrijver is goed thuis in nationale en internationale normcommissies. Hij werd in 2006 geëerd voor
zijn werk in normcommissies.
Ruimten, waar medische handelingen worden verricht, behoren allereerst de zorgen van een “normale”
technische ruimte, waar mensen werken. Daar komt nog bij, dat bijzonder gelet moet worden op spanningen tussen aardsystemen. Een patiënt kan heel goed bewaakt worden door meer apparaten. Deze moeten
verbonden worden met een aardsysteem.
De schrijver behandelt eerst de eisen te stellen aan een normale technische ruimte, waarbij hij ook nog
eens aangeeft, welke spanning als functie van de tijd een (volwassen) mens behoort te kunnen verdragen.
Daarna behandelt hij de speciale eisen te stellen aan een medische ruimte.
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Hij eindigt met de methoden van keuring.
Samengevat: Dit boek is zeer aan te bevelen voor ieder, die met de elektrische inrichting van medische
ruimte te maken heeft
Handbuch Elektrizitaetsmesstechnik
Samenstellers: M. Kahmann, P. Zayer
EW Medien und Kongresse GmbH
ISBN 978-3-8022-1111-9
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3571-6, 2e druk, 822 pag. (210x150mm), € 98,-.
Comptabele metingen is een belangrijk vak. Het betreft metingen nav waarvan betalingen worden verricht.
Dit boek behandelt vrijwel alle elektriciteitsmetingen en de methode, waarop deze naar een administratie
worden geleid. Data wil zeggen van eenvoudige kWh-meters thuis, metingen van bedrijven, zogeheten
eigen opwekking met warmtekracht en windmolens tot metingen van grote centrales zoals de nieuwe 1000
MWe-eenheid van de Maasvlakte.
De samenstellers de heren Kahman en Zayer zijn goed in het vak thuis. Zij hebben ongeveer 30 collegae
bereid gevonden mee te werken aan een hoofdstuk. Van alle schrijvers wordt een emailadres vermeld,
zodat de lezer bij een schrijver navraag kan doen.
Globaal worden behandeld: Ferraris-kWh-meters, elektronische meters, stroom- en spanningstrafo’s,
de digitale methoden van overdracht van de gegevens en de methode van ijking van een meting en een
overdrachtssysteem.
Het is duidelijk, dat dit boek een standaardwerk is. Je kunt er het vak goed uit leren. Ik verwacht, dat het
meestal gebruikt zal worden als naslagwerk.
De tekst en de figuren zijn duidelijk.
Samengevat: Een heel goed standaardwerk over de meting van elektriciteit en de overdracht van meetgegevens. Ten zeerste aan te bevelen voor iedere persoon en ieder bedrijf, die dit soort metingen te maken
hebben en tevens voor bibliotheken van hogescholen en uinversiteiten.
Explosionsgeschuetzt Elektromotoren
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 64
Karl Falk Karl Hofbauer
VDE Verlag 2014, 4e druk, ISBN 978-3-8007-3375-0, 231 pag. (210x150mm), € 24,-.
Beide schrijvers hebben een langjarige ervaring in hun vak en in nationale (VDE) en internationale (IEC)
normcomissies.
Vroeger rond 1960 was de open motor standaard. De buitenlucht koelde de wikkelingen. Voor de procesindustrie . speciaal de petrochemische, werd al gauw overgegaan naar de zogenoemde gesloten motor. De
buitenlucht koelde het motorhuis, de binnenlucht bracht de warmte van de wikkelingen naar de binnenzijde
van het huis. Kleine asynchrone kooiankermotoren worden nu standaard als gesloten motor uitgevoerd.
Mede door de goede isolatiematerialen van nu hebben zij een lang leven.
Voor zogeheten explosieveilige motoren gelden extra eisen. De wikkelingstemperatuur mag niet te hoog
worden, de beveiliging moet overbelasting en te lange aanlopen verhinderen, de lagerstromen moeten
beperkt zijn. Daartoe zou een geïsoleerd lager nodig kunnen zijn.
Veel aandacht wordt besteed aan invertor gevoede motoren, waarbij afhankelijk van het type invertor
extra verliezen kunnen optreden. De plaats van de invertor krijgt ook aandacht; plaatsing op het huis de
motor levert vaak problemen op.
De moderne techniek kent tov enkele jaren geleden extra mogelijkheden:
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- watergekoelde motor,
- synchrone motor met permanente Neodym-magneten.
Dit boek behandelt vrijwel alle mogelijkheden van “explosie-beschermde “ motoren met bijbehorende
voorschriften. Het is goed leesbaar, heeft duidelijke figuren en foto’s.
Samenvatting: Dit boek behandelt heel duidelijk de zogenoemde explosiebeschermde elektromotoren,
waar veel elektrotechnici mee te maken hebben. Voor hen is dit boek zeer aan te bevelen; tevens aan te
bevelen voor bedrijfs- en schoolbibliotheken.
Handboek Windows 8.1
Peter Kasselaar, Uitg Van Duuren Informatica 2013, ISBN 978-90-5940-684-1
331pag. 225x170 mm, € 24,95
Aangezien Microsoft na april 2014 geen updates meer levert voor Windows XP, zullen velen net als ik
een nieuwe computer hebben gekocht met Windows 8.1.
Dat is een hele overgang. Windows 8.1 heeft wel weer een zg bureau-blad, van waaruit de meeste acties
kunnen worden uitgevoerd:
- internet security
- e-mail
- internet
- Office
- Verkenner.
Windows 8.1 is een overgang, waarbij dit boek heel behulpzaam is. Microsoft plant overigens een nieuwe
versie, waarschijnlijk onder de naam Windows 8.2 voor medio 2015.
In hoeverre de internet security-programma’s computers met Windows XP nog kunnen beschermen na
april 2014 is een twistpunt. Het is in ieder geval wijs om internet bankieren en betalingsopdrachten niet
meer onder Windows XP uit te voeren na april 2014.
Samengevat: Dit boek is aan te bevelen voor alle gebruikers van Windows 8.1. Het is een aardige wegwijzer.

Proefschriften
Dynamic chemical process modelling and validation
Promotie van dr. J.P. Schmal op de TUD dd 20 jan 2014.
Promotor prof. J.J. Heijnen; copromotor dr. P.J.T. Verheijen.
Op PPA-seminars van FHI wordt vaak over dit soort modellen gediscussieerd, die in principe het hart
vormen van een chemische plant. Dit goede proefschrift geeft een goed inzicht in zo’n model en is aan te
bevelen voor ieder, die meer van zo’n model wil weten.
The power sandwich; a three-dimensional power Electronics assembly technology
Promotie met lof van dr. I. Josifovic op de TUD dd 30 feb 2014.
Promotor prof. Ferreira en mw dr. J. Popovic-Gerber. Prof. Ferreira heeft op PCIM en EPE keynotespeeches gehouden over dit onderwerp, wat een duidelijke erkenning van hem en zijn vakgroep betekent
. Zie copy pag. 206/220. Het betreft een 150 W-invertor met afmetingen: 50(breed)x45(hoog)x76(lang)
mm. Aansluitend aan dit onderzoek heeft de promovendus een aansluitende opdracht van 2 jaar gekregen
van ABB, uit te voeren op de TUD
Ultrasonic Detection of Acoustically Transparent Cracks Using Harmonics
Promotie van dr. Kh. Chougrani op de TUD dd 21 feb 2014.
Promotor prof. Gisolf.
Haarscheuren in constructies vormen een berucht technisch probleem, dat bij veel typen constructies
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opduikt. Het is de kunst ze op tijd te vinden en vervolgens passende maatregelen te nemen. Bekend zijn
problemen bij draaistellen van railvoertuigen, bij ketels en bij wieken van windmolens.
Don Camillo beschrijft in zijn boeken hoe een smid drijfstangen van een zuigermotor balanceerde op geluid.
Akoestische methoden zijn niet nieuw. De methode, beschreven in het proefschrift kan in een aantal gevallen heel waardevol zijn.
Multi-Terminal DC Networks
Promotie van dr. R. Teixeirapinto op de TUD op 4 mrt 2014.
Promotoren Prof. Ferreira en Prof. Bauer.
Als de Noordzee vol met windmolens staat, is een groot zwaar uitgevoerd DC-net nodig met verbindingen
naar NL, UK, N, DK en D. De promovendus heeft een 19-knooppuntsnet ontworpen (zie pag. 55 van
het proefschrift) met stuurbare loadflow. Behalve een theoretisch ontwerp heeft hij er ook een model van
gemaakt en beproefd op de TUD.
Naar behoefte kan hij meer of minder vermogen sturen vanuit de knooppunten naar de aangesloten landen.
Het is ook mogelijk vermogen van het ene land naar het andere te sturen.
Hoewel het nog geruime tijd zal duren voordat zo’n ringnet aangelegd zal worden, is het heel zinvol, dat
de aangesloten landen dit proefschrift bestuderen. Ieder, die met off-shore windenergie te maken heeft,
kan met dit proefschrift zijn voordeel doen.
Integrated Automotive High-Power LED-Lighting Systems in 3D-MID Technology
Promotie van dr. W. Thomas op de TUD op 10 mrt 2014.
Promotoren Prof. Ferreira (TUD) en Prof. Pforr (Uni Ingolstadt).
Het promotiewerk is voor een groot deel in Ingolstadt uitgevoerd op de Uni en bij Audi.
Het proefschrift geeft een goed idee over de wijze waarop Audi LED’s in haar auto’s wil toepassen. Andere lichtbronnen zullen te zijner tijd in hun auto’s en waarschijnlijk ook van andere fabrikaten niet meer
gebruikt worden.
De mogelijkheden zijn met LED’s groter dan met andere lichtbronnen, maar is wel de nodige “mini”vermogenselektronica voor nodig, wat op een aardige manier geïllustreerd wordt.
A Template for Enhanced Lithium Ion Battery Electrodes
Promotie van dr. Deepak Pratap Singh op de TUD op 17 mrt 2014.
Promotoren prof. Mulder en dr. Wagemaker.
Deze studie gaat over elektrodes voor Li-ion-batterijen. Het betreft flinterdunne elektrodes, waarbij nanotechniek nodig is en die iets verbeterd zijn ten opzicht van de nu gangbare constructies.
De Li-ion-accu wordt veel gebruikt bij laptops. De stap naar een accu voor een elektrische auto’s blijkt groot.
Dit proefschrift laat iets zien van de constructieproblemen van Li-ion-accu’s.

Typografische portretten van dichters als kunstwerk

Tijdens de museumnacht in Düsseldorf werden wij in het Goethe Museum verrast op een leuke en fascinerende expositie van typografische portretten van dichters. Om onze lezers een beeld te geven van
de unieke en knap geproduceerde portretten in een serie van 24
kunstwerken met goed herkenbare afbeeldingen van beroemde
dichters van Hans Christian Andersen tot Virginia Woolf, zijn als
voorbeeld bij dit artikel vier mooie portretten afgedrukt. Herkenbaar zijn onder andere Johann Wolfgang von Goethe en Thomas
Mann. Kunstenaar en graficus Ralf Mauer maakt gebruik van letters, cijfers, leestekens en symbolen van een bepaald lettertype en
tekent digitaal de portretten. Op de achterzijde van de werken geeft
hij een beeld van het gebruikte lettertype, een markant figuur uit
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het werk van de dichter, dat ook vanuit het lettertype is gemaakt,
en een persoonlijke tekst van de dichter uit brieven, dagboeken of
beschrijvingen. Deze serie zogenoemde Typoeten is in verschillende
uitvoeringen in de handel verschenen. De op hoogwaardig Italiaans
aquarelkarton (250 g/m²) gedrukte portretten zijn onder andere
verschenen in een speciaal ontworpen en bedrukt houten kistje om
de 24 portretten op formaat 21,2 x 31,2 cm te beschermen. Voor een
museum een uitgekiende mogelijkheid om snel een leuke en telkens
boeiende expositie in te richten.
Goethe-Museum, Jacobistraße 2, D-40211 Düsseldorf, www.goethe-museum.com, www.officinaludi.de.
Jan M. Broeders

Genoteerd?
Elpec
Algemene LedenVergadering
30 september 2014
aanvang 13.30 uur
Jaarbeurs Utrecht
Voorafgaand een korte toelichting over de WOTS
en een lunch (broodjes).
De uitnodiging volgt!

Het bestuur in één oogopslag
* Frans Witkamp, voorzitter en redactie EI, Hoefweg 110, 2665 CG Bleiswijk,
telefoon 010 5216677, e‑mail f.witkamp@witkamp.nu
* Bos Vos, secretaris, Kemal Ataturkstraat 38, 3573 PA Utrecht, telefoon 030 2715157,
e-mail b.vos@casema.nl
* Jan Broeders, penningmeester, An den Eichen 6, 46325 Borken-Burlo,
Duitsland, tel. 0049 2862418081, e-mail of@broeders.nu
* Ruud Kurk, lid, De Merodelaan 19, 1422 GB Uithoorn, telefoon 0297 583100,
e-mail f2hrkurk@hetnet.nl
* Henk Mijnarends, redactie EI digitaal, Leeuwerikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden,
telefoon 015 3808814, e-mail h.mijnarends@hetnet.nl

30

Elpec Info digitaal - nr. 18 - juni 2014

