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

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Van de voorzitter
Jammer. Op mijn oproep om wat duidelijkheid te brengen 
over DAB+ en aanverwante zaken is geen reactie geko-
men. Doet me denken aan voorlichting die ik ontving 
van verkopers in de hifi-branche. Ook zij zijn maar matig 
op de hoogte van wat er speelt. Twee keer jammer dus.
Enfin, we zullen ons maar bezighouden met IoT, Internet 
of Things, Industrie 4.0 ofwel smart industry. Eigentijdse 
kreten voor een ontwikkeling die het gevolg is van het 
gebruik van de smartphone. Wat is nieuw? Volgens kenners 
is het heel fijn als alle informatie die je wilt hebben direct 
beschikbaar is op je smart phone en dat je er dan gelijk 
gebruik van kan maken. Willen we dat? Soms wel, maar 
soms ook niet. Het lanceren van luchtafweergeschut, het 
openen/sluiten van sluis- of kluisdeuren, het in- of afscha-
kelen van elektriciteitscentrales om maar wat te noemen, 
zou ik niet graag uitgevoerd zien via een smartphone. Heeft 
iets te maken met veiligheid. Lijkt me. Enfin, het is een 
tendens die het FME breed uitdraagt, en onze regering 
met projecten op dit gebied wil ondersteunen. Spannend....
Frans Witkamp
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VERENIGING VOOR JOURNALISTEN EN PR-FUNCTIONARISSEN

elpec elektronica pers club

Beurzen en seminars  een keuze
Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Electronics&Automation (FHI) 2-4 jun 
Elektrotechniek 29 sep -2 okt
Info security 4-5 nov

RAI  (www.rai.nl)
ISE 10-12 feb
Powergen 9-11 jun
Electric & hybrid marine 23-25 jun
Safety and security 22-24 sep
Bedrijfsautorai 3-6 nov

Brabanthallen Den Bosch
Mocon 22-23 apr
Vermogenselektronica (FHI) 23 jun
Energievakbeurs 6-8 okt

FHI  (www.fhi.nl)
E&A 2-4 jun (Jaarbeurs) 
Lab Safety 2 jun Reehorst-Ede)
Energy and Automation Leusden 18 jun
Vermogenselektronica 23 jun Brabanthallen
Gebouwautomatisering 4-5 nov Zuidas A’dam

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Photonic Events 3-4 jun (Koningshof)
Vision, Robotics, Mechatronics 3-4 jun (Konings-
hof)

Mesago (www.mesago.de) 
PCIM  19-21 mei

KIVI (www.kivi.net; vh kiviniria),
TUD (www.tud.nl), TUE (www.tue.nl) , 
UT (www.utwente.nl) 
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Editorial

De voornaamste technische ontwikkelingen zijn mi de aandacht, die besteed wordt aan ons Nationaal 
Energieplan. De nu besproken aardwarmte en het gebruik van restwarmte zijn er onderdelen van. Wind-
energie krijgt veel aandacht; ph-zonne-energie doet het in Duitsland nog beter.
Ook in de gebouwde omgeving en bij de industrie zal veel veranderen.
Iets meer PR en informatie wat er in je woonomgeving gebeurt, zou niet misstaan.
Vermogenselektronica-aandrijftechniek wordt wereldwijd steeds meer gebruikt. Ook de benodigde vakkennis 
wordt wereldwijd flink uitgebreid. Belangrijke ontwikkelingen vinden niet meer plaats. Wel realiseren we 
ons, dat onderhoud resp vernieuwing nodig is. De eerste vierassige 6 MWe-loks, waar we 20 jaar geleden 
zo trots op waren, worden nu gerenoveerd. De loks zijn zeer intensief gebruikt en het onderhoud eraan 
was ten opzichte van oudere generaties bescheiden.
Automatisering is nu het technische onderwerp, dat ongemerkt veel aandacht krijgt. Nederland doet veel 
aan kustversterking. Daar worden ingenieuze schepen voor gebruikt, die met een kleine bemanning tov 
10 jaar geleden heel knap werk doen. Ook in fabrieken vindt veel automatisering plaats. Daartoe wordt 
veel monitoring gebruikt met ethernet. Om al die projecten goed te ontwerpen wordt ook veel aandacht 
besteed aan modelvorming. Bovendien hebben we behoefte aan veel typen sensoren.
De Nederlandse beurzen, de studiedagen van FHI en het Mikrocentrum laten van die ontwikkelingen veel 
zien. Onze universiteiten hebben een belangrijk aandeel in die ontwikkelingen en genieten daarvoor ook 
aanzien in het buitenland. Een symposium per vakgroep per jaar zou ik toejuichen. Dat wordt niet altijd 
gehaald.
De beurs met kleine seminars Electronic and Automation van 2-4 juni in de Jaarbeurs beveel ik van harte 
aan. 
Elpec bestaat uit gerenommeerde schrijvers en PR-functionarissen. Dat merk je niet altijd aan het aantal 
bijdragen in ons blad. 
Ik hoop u op de komende jaarvergadering weer te ontmoeten.

FHI Studiedag Industrial ethernet

Ethernet is inmiddels het meest gebruikte communicatie- cq monitoringmiddel in de industrie en bij de 
nutsbedrijven. FHI heeft veel aspecten belicht en er een waardevolle studiedag van gemaakt (26 maart 
2015 in het Evoluon te Eindhoven).
Vroeger werden veeladerige signaaladers gebruikt met één ader per commando. We wilden meer moge-
lijkheden hebben en dat leidde tot systemen van diverse fabrikanten.
Een monitoringssysteem kan:
- standen opnemen en brengen naar een bedieningsdesk,
- meetwaarden opnemen,
- schakelopdrachten uitvoeren (schakelaar in/uit ; ventiel open/dicht),
- een proces veranderen.

Het heeft overigens enige tijd geduurd voordat schakelopdrachten op afstand uitgevoerd mochten worden.
Vanuit de petrochemische industrie kwam het initiatief voor Fieldbus (USA) en Profibus (Europa). Je was 
dan niet meer afhankelijk van het specifieke systeem van de fabrikant, want iedere fabrikant conformeerde 
zich aan de regels. Dat was een hele stap vooruit. In onze huidige ogen langzaam en betrekkelijk duur.
De volgende stap was ethernet (profinet), dat sneller en goedkoper is. Daartoe zijn IEC-normen gemaakt.
Bij fieldbus en profibus werd voor de overdracht van de signalen tweeling- of coaxkabel gebruikt. Dat kan 
bij profibus ook, maar glasvezelkabel is goedkoper en laat grotere overdrachtssnelheden toe. Overigens 
vraagt het behandelen kabels en glasfiber de nodige aandacht. Dat geldt ook voor moffen en eindsluitingen.
Bij profibus kun je verschillende configuraties bekabeling gebruiken: stervorm en ringvorm. Je kunt op 
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1. Ethernet-netwerk van Endress & Hauser. Zij leveren veel aan de procesindustrie – zowel meetinstru-
menten als smart grid netwerken.

Reduction of risk by optimizing IE system integration

IE Architecture
Engineering station Plant Asset Management StationOperator Station

ICS Industrial Control System

Device Level Ring

Operator panel2-wire  field devices

Remote IO

Variable Speed Drives

Energy Power Monitor

EIP/AS-i gateway 

Device Configuration Management

6 Schneider Electric – Industrie – FHI Ethernet Seminar - 2015  

Ethernet : de backbone 
Standaard Ethernet voor remote racks &   

in-rack module koppeling  
 
 Volledig Open architectuur 

● Direct Ethernet connectie in backplane 
● Veldbus masters 

IO Bus 
Eth. 

        

     

     

  
VeldBus 

 Volledig Standaard compliance 
● Gebaseerd op ODVA standaard 

- Modbus TCP 
- Ethernet/IP 

● FDT/DTM voor veldbus masters 

  Geïntegreerde Cyber security 
● Robuust 
● Geavanceerde cyber-security features 

 

2. Ethernet-netwerk van Schneider Electric . Zij leveren veel aan nutsbedrijven- zowel MS- en LS-scha-
kelinstallatie als wel ethernet-netwerken voor smart grid.

afstand de functie van knopen wijzigen. Dat is met name handig bij een ongewilde onderbreking van een 
verbinding.
De laatste noviteit is draadloos met hoge frequenties. Heel handig, maar over de kwetsbaarheid wordt 
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gediscussieerd. Een glasfiber basisnet heeft de voorkeur.
De procesindustrie gebruikt voor nieuwe installaties ethernet. Dat geldt ook voor grote elektriciteitscen-
trales en voor de scheepvaart. Heel knap vind ik de publicaties van Beckhoff, waarin zij laten zien, dat ze 
hele windparken (op zee) middels ethernet besturen (windmolens en AC/DC-omvormers van 400 MVA).
en signaleren. 
De nieuwste toepassing is smart grids (elektriciteitsnetten ) waarbij aan de aansluiting (bijv huisverbrui-
ker) niet alleen elektriciteit geleverd kan worden uit conventionele centrales, maar ook locaal opgewekte 
energie van die aansluiting (denk aan ph-zonnecollectoren) kan worden opgenomen en naar andere ver-
bruikers worden geleid. 

Literatuur 
1. www.fhi.nl.

Leerlingen experimenteren in een modern Lorentz Lab
Geopend in 1784 is Teylers Museum het eerste en tevens het oudste museum van Nederland. Achter mo-
numentale deuren van het authentieke 18e eeuwse gebouw is de wetenschappelijke wereld uit het verleden 
opgebouwd. Dankzij de erfenis van de rijke bankier en koopman Pieter Teyler is het prachtige museum 
gerealiseerd. Kunst en wetenschap gaan in volledige harmonie op in objecten, opstellingen, voorwerpen, 
schilderijen, demonstraties en collecties.
Het educatieve karakter van opstellingen 
en experimenten zorgt voor aantrekkelijke 
accenten tijdens bezoeken aan de museale 
juwelen. Volgens de planning wordt in 2016 
een extra attractie in gebruik genomen en 
wel een replica van het complete natuur-
kundig laboratorium van wiskundige en 
natuurkundige professor Hendrik Antoon 
Lorentz (1853-1928), Nobelprijswinnaar 
voor natuurkunde in 1902. Onder de titel 
‘Het Lorentz Lab’ kunnen leerlingen ex-
perimenteren met replica’s van de oude instrumenten uit het museum, zoals de Zuil van Volta, de Leidse 
fles en de Poollichtsimulatie van De la Rive (waarin de werking van de Lorentzkracht zichtbaar wordt). 
Postzegelverzamelaars maakten al eerder kennis met Hendrik Lorentz. 
Teylers Museum , Spaarne 16, NL-2011 CH Haarlem, www.teylersmuseum.nl.
Jan M. Broeders

Voorbeschouwing PCIM 2015
Vermogenselektronica wordt over de gehele wereld gebruikt voor toerenregelbare aandrijvingen, kranen, 
elektrische tractie, windmolen en dergelijke. Het vak en de benodigde vakkennis verspreidt zich over de 
gehele wereld. Dat komt door fraaie halfgeleiders (vnm IGBT’s) en fraaie aansturing. 
Behalve te Neurenberg (19-21 mei te Neurenberg) wordt PCIM gehouden in Sjanghai en Sao Paulo.
Zowel de halfgeleiders als de stuurschakelingen hebben een grote perfectie bereikt. Je ziet momenteel 
kleine verbeteringen.
Al jaren wordt gesproken over SiC en GaN ipv Si. Economisch is er niet zo’n grote noodzaak de halfge-
leiders te verbeteren. Het blijft bij een “vleugje” meer SiC en kleine GaN halfgeleiders. 
Let op: iets meer SiC betekent minder verliezen en hogere junction-temperaturen. Dat kan betekenen, dat 
iets een gewijzigd aanstuurblok en waterkoeling nodig zijn; soms ook een hogere minimumtemperatuur. 
Bij temperaturen van 20º C of lager is het oppassen of de schakeling aan de praat te krijgen is. Bij moderne 

+
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6 MWe-loks worden de halfgeleiders op een temperatuur van tenminste 20 ºC gehouden. 
Voor omvormers voor HVDC bij windenergie zouden we graag grotere halfgeleiders gebruiken dan nu. 
Een spanningsbron omvormer 220 kV 3 fasen naar 300 kV DC 400 MWe gebruikt 3 x 100 halfgeleiders 
in serie (dubbel IGBT 750 A 6500 V) . We zouden daar graag halfgeleiders gebruiken met een grotere 
stroom en hogere sperspanning. Die zijn er nog niet. 
Een aandachtspunt is ph-zonne-energie. De zonnecellen worden jaarlijks iets beter en de omvormer naar 
het AC-net krijgt aandacht.
Bedenk: in 2013 zouden ph-zonne-energie in Duitsland (merendeels in woonwijken) 10% van de elek-
triciteitsproductie hebben geleverd. Aangezien ’s nachts de zon niet schijnt, moet het vermogen overdag 
vaak 20% van de elektriciteitsproduktie betekenen. Dat betekent veel regelen van de klassieke centrales.
Vanzelfsprekend krijgen accu’s speciaal Li-ion-accu’s ook de nodige aandacht.
PCIM 2015 (beurs en congres) laten heel veel van het vakgebied zien. Het aantal noviteiten is bescheiden. 
Het symposium SPS gaat dit jaar niet door wel de beurs.

Literatuur
1. www.mesago.de.
2. EI Dig 19 pag. 6-9.

Productie Proces Automatisering 2015

FHI organiseert bijna jaarlijks goed bezochte PPA-dagen (12 februari te Soesterberg) met een goed tech-
nisch niveau. De meeste vonden plaats in de senaatszaal van de Aula van de TUD [4].
Het succes van onze procesindustrie is mede te danken aan het werk van onze technische universiteiten. 
Shell is nog steeds zeer te spreken over de samenwerking met de TUD, met name de vakgroepen che-
mische techniek. Nederland heeft veel procesindustrie in de chemische techniek (olie-industrie) en de 
voedingsmiddelen industrie; beide van goede kwaliteit.
Vroeger gebruikten we bij olieraffinaderijen grote reactoren (ofwel fornuizen), met als input ruwe olie 
(soort afhankelijk van de markt) en output brandstoffen als benzine, HBO1 en diverse smeermiddelen.
Zo’n reactor werd 24h/dag bediend voor een operator. Zo langzamerhand is zo’n proces geautomatiseerd 
met behulp van goede regelmodellen en diverse sensoren. De volgende stap was een kleinere reactor [3]. 
Het ontwerp van reactoren gebeurde in fasen: heel klein op bijv de TU, wat groter op een speciale plant, 
waarvoor oa het havenbedrijf van Rotterdam faciliteiten verleende en daarna op een olieraffinaderij. Bedenk: 
een nieuwe reactor wordt in fasen ontworpen van klein via middelgroot naar groot. Bij de voedingsmid-

delenindustrie vonden soort-
gelijke ontwikkelingen plaats. 
Reactoren functioneren op dit 
moment goed en geautomati-
seerd. Nu willen we een che-
mische fabriek in zijn geheel 
automatiseren: van invoer van 
ruwe materialen naar de afvoer 
van eindproducten. Ook dat 
moet met zorg en in fasen ge-
beuren. Grote ondernemingen 
kunnen wel gebruik maken van 
ervaringen van andere plants.

DRY FORMING PROCESS 
So many unanswered questions 

What are the 
CPP for  
energy? 

What are the 
CPP for fibre 
board quality? 

Why is more 
energy needed 
some times? 

Are all the fibre 
board CQA 

known? 

Not all CQA 
are monitored in 

real time… 

Are the CQA 
ranges  

optimised? 

CPP: Critical Process Parameters 
CQA: Critical Quality Attributes 

1. Overzicht van het beheer van 
een plant.
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Deze studiedag begon met informatie over processen, waarbij de betreffende bedrijven als regel samen-
werken met de TUD [4], TUE [5], de universiteit Wageningen [6]. 
De multinationals Trespa [7] [houtproducten] (fig. 1) en Friesland Campina [8] [zuivelproducten] gaven 
een overzicht van hun processen en het beheer van hun plants. 
De tweede fase van de studiedag was de presentatie van kundige bedrijven, die een hele proces plant met 
besturing konden equiperen; zie fig. 2 en 3. Gezien de marktvraag zijn dat een aantal bedrijven, die goede 
referenties hebben. Toveren kunnen ze niet. Dwz ze moeten de tijd krijgen om een plant te equiperen en 
te testen. 
Het betrof: Siemens, ABB, Cofely, Samson, Gain Automation, Mitsubishi, Croon Elektrotechniek, Egemin, 
Schneider Electric, Process Systems Enterprise.
Afgesloten werd door een toekomstvisie van de TUE.

© ABB b.v. 
| Slide 7 

 Harmonisering in plaats van verscheidenheid  

 Integratie van de informatie uit diverse bronnen 

 Integratie van verschillende echelons 

 Een opgeruimde overzichtelijke werkruimte 

 

Modernisering van de controle kamer 

12 februari 2015 

Efficiënt en motiverend 

2. De indeling van een controle kamer (ABB).

•	 Harmonisering	in	plaats	van	verscheidenheid
•	 Integratie	van	de	informatie	uit	diverse	bronnen
•	 Integratie	van	verschillende	echelons
•	 een	opgeruimde	overzichtelijke	werkruimte

© ABB b.v. 
| Slide 11 

High performance grafisch proces beeld 

12 februari 2015 

3. High performance beeld van ABB.
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Samenvatting
Nederland heeft veel procesindustrie zowel in de chemische industrie (olieraffinaderijen) als wel in de 
voedingsmiddelenindustrie. Inmiddels zijn we met behulp van modellen in staat de goede procesregelingen 
te maken en zo’n plant als geheel goed te automatiseren. 
De toegevoerde producten veranderen evenals de eisen, die gesteld worden aan de gereed gekomen pro-
ducten. Daar komen milieu- en energie-eisen bij. In de toekomst zullen de processen nog beter geregeld 
en geautomatiseerd worden.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Elpec Info Dig 12 pag. 29-30.
3. Elpec Info Dig 7  pag. 9-10.
4. www.tudelft.nl.
5. www.tue.nl.
6. www.wageningenur.nl.
7. www.trespa.com.
8. www.frieslandcampina.com.

Delft Aardwarmte Project (DAP) symposium (25 februari 2015)
Geslaagd symposium over aardwarmte in Nederland, met name rondom Delft

Volgens voorzichtige schattingen zou aardwarmte ongeveer 50% van 
onze behoeft aan ruimtewarmte kunnen dekken. Het is duurzame 
energie en aardwarmte kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan 
de klimaatbeheersing in Nederland. Het wordt ook genoemd in ons 
nationaal energieplan.
Rondom Delft bestaan nu drie succesvolle projecten: Berkel/Bleiswijk, 
Pijnacker en Wateringen. In de bodem onder die projecten (2000 tot 
3000 m diep) wordt warm water gevonden van 80 tot 90 ºC. Warm 
water wordt daar opgepompt met een volume van ca 300 m³/h en een 
druk van ca 50 bar. Dat warme water bevat gruis en modder en is dus 
ongeschikt voor een verwarmingssysteem. 
Het schema is een pomp 2000 tot 3000 m diep geplaatst, die het water omhoog  perst naar een warmte-
wisselaar volgens het tegenstroom-principe met aan de ene zijde het warme grondwater en aan de andere 
zijde een klein sv (=stadsverwarmings)-net van een woonwijk zoals te Wateringen , van een gebouw of 
een kas zoals Pijnacker en Berkel/Bleiswijk.
Na de warmtewisselaar volgt een pomp, die ca 2 km verwijderd van de bron het water terugpompt. De 
modder en het gruis gaan dus weer de grond in. Dat betekent ten opzichte van schoon water veel slijtage 
aan de pompen en de warmtewisselaar.
De betrekkelijk lage temperatuur betekent iets meer VO voor het SV-net; voor een nieuw net geen probleem. 
De genoemde drie projecten doen het goed. Een evaluatie over het onderhoud en de exacte dimensionering 
is nog niet voorhanden. 
De oud-rector-magnificus van de TUD prof. Fokkema heeft een belangrijk aandeel gehad in de metho-
den om uit seismische gegevens warm water onder de grond te vinden. In het Westland, rondom Delft 
en Zoetermeer (zie fig 1) is veel voorhanden, zodat daar een aantal geothermie-projecten kunnen worden 
gerealiseerd. Dat geldt overigens voor veel veenlocaties in Nederland.
Ik was onder de indruk van dhr. Th. Koelbert van enBW (het energiebedrijf van Baden-Würtenberg), 
waar een soort planning bestaat over toekomstige geothermie-projecten (jaarlijks in ieder geval één). Dat 
moeten we in Nederland ook krijgen. Het nationaal energie-akkoord wordt nu getrokken door dhr. E. 

Enkele specificaties van DAP
Diepte 2000 tot 3000 m
Temp ca 80-90C
Druk ca 50 bar
Volume ca 300 m³/h
Pomp op de bodem van de
warmtebron 2 tot 3 km diep
Geen filter tot nu toe
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Nijpels. Hij moet dat coördineren.
De kennis van grondboringen uit de olie-industrie wordt ook gebruikt. Het is mogelijk door rotsen te 
breken onder de grond de opbrengst van een boorgat te vergroten. Zelfs werd gesproken over fracking. 
De flows zijn bij de olie-industrie veel kleiner, vaak maar 5 m³/h.
Voorlopig zou ik meer projecten wensen van het soort zoals nu bestaat.

Samengevat
Aardwarmte is duurzame energie. We hebben drie geslaagde projecten. Het is zaak dit aantal snel uit te 
breiden, mijns inziens voorlopig met jaarlijks één project en tegelijk de bestaande projecten te evalueren. 
Lof voor de drie studenten, die dit symposium met ca 150 deelnemers georganiseerd hebben.

Literatuur
1. www.delftaardwarmteproject.nl.

Aanhangsel A
Pomp in boorput
Tot nu toe zijn in de drie uitgevoerde projecten in de boorput “dompel”-pompen geplaatst, die met grond-
water van ca 90º C worden gekoeld. Dat kan met een “gewone“ asynchrone kooiankermotor gevoed uit 
het 50 Hz-net of via een PWM-invertor; het kan ook met een synchrone motor met Neodym-magneten 
gevoed door een PWM-invertor. 
In het algemeen worden veel lagere koelwatertemperaturen gebruikt, zodat het verstandig is attent te zijn 
bij de dimensionering en goed op te letten bij de bedrijfsvoering.

2

Location maps of the 
West Netherlands basin

+
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Steeds meer toepassing voor moderne laserlichtbronnen
Het gebruik van het licht van de laser voor de kwaliteit van onze gezondheid en in de geneeskunde is 
inmiddels een vast gegeven geworden in ons dagelijks leven. Het aantal toepassingen van laserlicht is 
nauwelijks exact vast te stellen. Het is overigens niet nodig om dat te doen, omdat de laser in vele vormen 
en uitvoeringen op alle denkbare gebieden wordt toegepast.
Op de vakbeurs Medica 2014 in de hallen van de Messe Düsseldorf 
maakten wij bij meerdere bedrijven, instituten, universiteiten en orga-
nisaties kennis met medisch gebruik van de laserlichtstraal. Zo levert 
het bedrijf Reimers & Janssen (RJ-Laser) moderne laserlichtbron-
nen in handapparaten voor therapeutische toepassingen. De familie 
aan laserapparaten bestaat uit een zogenoemde laserpen in diverse 
uitvoeringen voor acupunctuur of een laserdouche voor behandeling 
van huidaandoeningen. Ook levert het bedrijf multi-laser-sondes voor 
fysiotherapeuten en in sportmedisch toepassingsgebied. Voor haar 
klanten en relaties vervaardigde het bedrijf een therapiehandboek 
over het toepassen van de laser in onze gezondheidszorg. De lasers 
zijn onderscheiden in twee medische toepassingen, namelijk de laser 
in de chirurgie en de laser voor huidbehandelingen. De belangrijkste 
eigenschappen van de lasers, aandachtspunten bij toepassingen en 
foto’s van succesvolle behandelingen vormen de kern van dit interes-
sante boek voor medici, assistenten en therapeuten. 
Reimers & Janssen GmbH, In den Haesen 107, D-47198 Duisburg, 
www.rj-laser.com.
Jan M. Broeders

Ondergronds station Delft in bedrijf genomen
Knap civiel werk, goed ontwerp, uitgevoerd volgens planning en voor aangevraagd budget

Aanvankelijk lag de spoorbaan in Delft net 
buiten de stad. Net als elders werd ook aan 
de andere zijde van de spoorbaan gebouwd, 
zodat de wens naar ongewenste kruisingen 
met standsverkeer groot werd. Voorbeelden 
waren het hoge spoor te Rotterdam, de spoor-
wegwerken Oost (1940) te Amsterdam (zand-
dijken), en Eindhoven (zanddijk) ca 1960. 
Delft wilde ook zoiets, maar dan wel een 
viaduct (ca 1964), dat niet geruisloos bleek.
Uiteindelijk is gekozen voor een viersporige 

tunnel met twee middenperrons en een maximumsnelheid 
van 140 km/h. De tunnel was bij het station ca 15 m diep 
(hoogte rails tov het maaiveld). Hij loopt onder de Binnen/
Buitenwatersloot en de Irenetunnel door. 
De twee oostelijke sporen zijn in bedrijf genomen. De twee 
westelijke volgen in 2017 of iets eerder. Het traject Delft-Zuid 
Schiedam wordt uiterlijk in 2022 viersporig. De Hoekse lijn 
wordt dan een metro, zodat het traject Leiden-Rotterdam-
centraal dan viersporig wordt.
De Noord-Zuid-metro-lijn te A’dam en de HSL-Zuid hebben 

+
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+

problemen gehad. Met het nieuwe station Delft dat op op 28 februari 2015 in gebruik is genomen, hebben 
we een geslaagd civiel project, dat ook in het buitenland respect zal afdwingen. Ook het verplaatsen van 
molen “de Roos” (2×) dwingt respect af. 
Als kanttekening mijnerzijds. Het station Rijswijk (ZH) heeft dezelfde opbouw: vier sporen en twee mid-
denperrons. Het ligt ca 6 m diep (railhoogte tov maaiveld); heeft spaars daglicht en twee toegangen per 
perron. Persoonlijk vind ik een minder diep station aantrekkelijker. Desondanks kan Nederland trots zijn 
op het nieuwe station Delft.

Aanhangsel: Kinderziektes- rookmeldingen
De eerste twee dagen na ingebruikname was er in de Delftse spoortunnel rookalarm, een dag was dit in 
het Rijswijkse (ZH) ondergrondse station. De Schipholtunnel heeft dit ook enkele malen beleefd. 
Uiteindelijk bleek het te gaan om warme schijfremmen van het dubbeldeksmaterieel IRM. Een IRM-stel 
heeft daardoor brand gehad (rijtuig deels uitgebrand) op de bovengrondse lijn A’dam-Utrecht. Hete delen 
van rijtuigen of goederenwagens kunnen veel schade veroorzaken. Denk aan de ongelukken met goede-
rentreinen bij A’dam Muiderpoort en bij Woerden.
Zwitserland gebruikt veel way-side hotspot-sensoren in hun hele spoorwegnet, dat veel hellingen en tun-
nels kent. De kosten daarvan voor heel Nederland zijn lager dan één van de genoemde ongelukken met de 
goederentreinen. De temperatuur van schijf- en blokremmen, aspotten en elektromotoren moeten wij beter 
bewaken. Dat betekent meer aandacht voor de constructie van het spoorwegmaterieel, way-side-sensoren 
en zo mogelijk temperatuursensoren op de lok en in het treinstel. Wij moeten zulke sensoren mijns inziens 
ook plaatsen. Het voorkomt een aantal ongelukken en ongemakken bij spoorwegtunnels. 

Toekomstig seinsysteem van de NS in het kader van Europese afspraken

In 1997 is Railtech voor het eerst gehouden in Utrecht. Hij is daarna elke twee jaar herhaald met ongeveer 
hetzelfde patroon: een bescheiden beurs tezamen met enkele goede seminars over railtechniek. 
Railtechniek laat zien hoe spoor- en tramwegen intensief worden gebruikt, wat onderhoud noodzakelijk 
maakt. Dat onderhoud wordt steeds zorgvuldiger opgezet (niet te veel en niet te weinig), waarbij veel 
sensormetingen gebruikt worden (trillingen van draaistellen bijv). 
Op de beurs ontmoeten oude bekenden elkaar, maar hij is ook heel geschikt als introductie in het vak. Ik 
had destijds regelmatig afstudeerders bij tractiebedrijven, die het vak zo interessant vonden, dat ze er een 
werkkring zochten en meestal ook vonden.
Railtech 2015 (17-19 maart) had op 18 maart een seminar over ERTMS met de nodige bijzonderheden 
over ETCS level 1, 2 en 3. en op 19 maart een tweede seminar.
Railtech 2015 was een geslaagde beurs met seminars.

Literatuur
1. www.railtech.com.
2. Tijdschrift Eisenbahn Oesterreich van www.minirex.ch.

Internationale afspraken
Europese spoorwegen hebben al een aantal afspraken om personen- en goederenverkeer met weinig hin-
dernissen over Europa te laten plaatsvinden. Dat zijn spoorbreedte (1,43 m) met uitzondering van Spanje 
(behalve HSL’s), Portugal en Rusland. Standaardschroefkoppeling, buffers, Kunze-Knorr-drukluchtrem. 
Elektrische tractie geniet de voorkeur. We hebben vier genormaliseerde bovenleidingspanningen: DC 1,5 
kV, 3 kV, AC 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz). 
Stilzwijgend wordt ervan uitgegaan, dat te zijner tijd alleen 25 kV 50 Hz gebruikt zal worden. 
Viersysteem-loks voor deze vier spanningen zijn goed en ingeburgerd. In Nederland worden als regel 
gebruikt de 4-assige 6 MWe-loks van Siemens (189) en Bombardier (186). 
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Seinsystemen
Helaas heeft Europa ca 18 seinsystemen, die niet alle op een lok geplaatst kunnen worden en deels ver-
ouderd zijn. 
Daartoe heeft Europa twee seinsystemen geïntroduceerd :
ETCS level 1 (European Train Control System), een systeem met vaste blokken.
ETCS level 2, een systeem met variabele bloklengte. 

Het oudste seinsysteem (vanaf ca 1930) in Europa is de Duitse zogeheten Indusi, dat nu gemoderniseerd is 
onder de naam PZB90. Het maakt gebruik van bakens langs de spoorbaan (zogenoemde Indusie-sloffen). 
Het wordt gebruikt in Duitsland en Oostenrijk en geldt als zeer betrouwbaar. Zwitserland heeft een ver-
gelijkbaar systeem met andere sensoren langs de spoorbaan. 
Het systeem kent een groen hoofdsein (alles veilig) , een geel voorsein (het navolgend hoofdsein staat 
op rood, dat wil zeggen dan stilstaan) en een rood hoofdsein. Bovendien kunnen snelheidsbeperkingen 
worden aangegeven.
Om te kijken of er geen koppeling is gebroken worden bij elk hoofdsein zogeheten assentellers geplaatst. 
In een blok moeten evenveel assen binnenkomen als uitgaan.

ETCS level 1 is een verbeterde PZB90. De bakens langs spoorbaan zijn verbeterd met elektronische 
componenten en kunnen een aantal boodschappen overdragen aan de trein :
- de maximale snelheid (wordt gecontroleerd) van het baanvak bij “onbeperkt”groen,
- verlaagde snelheid na het hoofdsein (wordt gecontroleerd),
- bewaking van de remcurve, zodat doorschieten langs het hoofdsein veel minder voor zal komen,
- cabine-seinen en eventueel lichtseinen langs de spoorbaan,
- de assentellers zijn gebleven.

ETCS level 1 bevalt in heel Europa goed en is aangebracht op de havenspoorlijn (Maasvlakte – Barendrecht). 
Ook buiten Europa (oa Noord-Afrika en China) wordt ETCS level 1 veel gebruikt. Op de conferentie werd 
erop gewezen, dat de bakens regelmatig gecontroleerd moeten worden en zo nodig gerepareerd. 

ETCS level 2 kent een variabele bloklengte (bij lage snelheid treinen kort op elkaar; bij hoge snelheid een 
grote afstand). In theorie is de baanvakcapaciteit groter. Dezelfde bakens als bij level 1 worden gebruikt. 
Via een GSMR-signaal moet de trein aangeven hoever hij van een baken verwijderd is. 
Theoretische kunnen tussen twee bakens twee treinen rijden. 
Dat GSMR-signaal is het zwakke punt. Zwitserland heeft heel veel proeven gedaan met Level 1 en 2. Ze 
hebben ingevoerd, dat het GSMR-signaal 30 s onderbroken mag zijn ten koste van de baanvakcapaciteit. 
Dat betekent bij een maximale snelheid van 300 km/h 2,5 km extra bloklengte; bij 150 km/h 1,25 km.
Als het wegvallen van het GSMR-signaal met bijbehorende noodstops niet bestond, was level 2 een heel 
goed systeem. 

Zwitserland heeft vergaande stappen ondernomen om ETCS in te voeren. 
In 2015 moeten alle loks en treinstellen geschikt zijn voor ETCS level 1 en 2. In 2017 moet het gehele 
spoorwegnet omgebouwd zijn. De definitieve opdrachten daartoe zijn gegeven.
Level 1 komt vrijwel in het gehele net (de rembewakingscurve wordt als een heel groot voordeel gezien). 
Level 2 komt in de nieuwe tunnels (Gotthard, Loetschberg en Simplon van de BLS e.d.). Daar wordt 
gebruik gemaakt van een lijnantenne en is de kans op wegvallen van het GSRM-signaal gering. 

ETCS in de rest van Europa
Level 1 krijgt overal waardering en zal in alle Europese landen worden ingevoerd, enigszins afhankelijk van 
de kwaliteit van het aanwezige seinstelsel. Overeengekomen zijn zogeheten corridoren zoals Rotterdam-
Oberhausen, Basel, Milaan). Deze zullen als eerste omgebouwd worden naar Level 1 of 2. 
Voor Level 2 bestaat minder waardering. Als het wordt ingevoerd, dan zal dat zijn op lange lijnen met 
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weinig kans op onderbreking van 
het GSMR-signaal. 
Nederland en Belgie gebruiken 
Level 2 op HSL-lijnen (Antwerpen-
Amsterdam en Luik-Aken). Neder-
land heeft ongeveer één noodstop 
per week op de HSL. Het is de 
bedoeling, dat er binnenkort meer 
treinen op zullen rijden dan nu.
De Betuweroute is ook uitgerust met 
Level 2. Er vinden enkele noodstops 
per week plaats. Het aansluitende 
traject in Duitsland heeft nu PZB 
90 en later ETCS Level 1. 
Voor zover mij bekend gebruikt 
Spanje Level 2 nog niet, ook niet 
op HSL-lijnen.
ETCS level 1 is nu een succes, de 
start van de HSL-Z in Nederland 
had grote aanloopproblemen. Het is de bedoeling, dat loks met Level 1 en 2 op alle Europese lijnen met 
L1 en L2 kunnen rijden. Daartoe is ERTMS user-groep van 11 landen opgericht, die voor gelijke definities 
in Europa zorgt. 

Situatie in Nederland.
Wij hebben een seinstelsel (ATB), waarbij met snelheden < 40 km/h door een roodsein kan worden gereden. 
Dat heeft tot veel schade en tenminste twee doden geleid. Na het ongeluk aan de Zaanstraat te Amsterdam 
zijn NS en Prorail onder verscherpt toezicht gesteld voor meer tekortkomingen dan alleen het seinstelsel. 
De verbeterde versie van ATB: ATB+ of ATBvv , waarbij rijden door een rood sein bij snelheden < 40 
km/h niet mogelijk zou zijn, is betrekkelijk weinig aangebracht ondanks duidelijke toezeggingen van het 
ministerie aan de Tweede Kamer.

Ik zou kiezen voor duidelijk plan: daarbij zijn Zwitserland en de Havenspoorbaan voorbeelden. 
Rollend materieel 
-v rijwel alle loks en treinstellen geschikt maken voor ETCS level 1 en 2, en dat inplannen bij revisies. 
Het nieuw bestelde materieel is er al voor geschikt.
- tevens de serie dubbeldekkers IRM geschikt maken voor 25 kV 50 Hz, waartoe al voor bereidingen zijn 
getroffen.
Spoorwegnet
- Level 2 aanbrengen op lange lijnen. Dat wil zeggen feitelijk alleen HSL 
- Level 1 op de rest met streefdata en zo mogelijk combineren met andere revisies. Niet te veel vanuit 
een punt willen regelen. Een storing in Utrecht moet treinverkeer tussen R’dam en Gouda niet blokkeren. 

De overgang van ATB naar ETCS is een omvangrijk werk, waarbij met alle betrokkenen overlegd moet 
worden. De inbreng van die betrokkenen kan heel waardevol zijn. Het is verstandig de overgang ATB 
naar ETCS level 1 in stappen te doen en niet te beginnen met een hele moeilijke klus zoals A’dam CS, 
R’dam CS of Utrecht CS. Een aardig proefobject vind ik de lijnen met stations: Enkhuizen-Zaandam en/
of Zwolle-Lelystad-Weesp (Flevolijn). Die ervaring is heel waardevol bij volgende stappen. 

Aanhangsel A: De situatie in Europa
Om met name het goederenvervoer te bevorderen zijn 9 corridoren ingesteld. Oa Rotterdam – Basel –Mi-
laan. Daar moet het seinsysteem level 1 of 2 zijn. De praktijk is meestal Level 1, wat overal gewaardeerd 
wordt. Zwitserland gaat in 2017 geheel over op Level 1 (merendeels) en Level 2 (in bijzondere gevallen).

Maintenance BV 

18 March 2015 3 

The HSL-Zuid Project (2) 

 

Two stretches of in total appr. 90 km new double track:  
 
North Section:  
 Amsterdam Schiphol Airport -  Rotterdam 
South Section:  
 Rotterdam - Belgian Border 
 
 Design speed 300 km/h 
 Availability > 99 % 
 ERTMS signalling system (Level 1 + Level 2) 
 4 Tunnels   
 1 Bridge (Hollandsch Diep) 
 25 KV overhead wire and power stations 
 Tunnel System Installations 
 Slab track and ballast track 
 Derailment provision 
  
Line is dedicated to passenger traffic only 

1.



13Elpec Info digitaal - nr. 21 - mei 2015

Oostenrijk heeft nabij Wels een nieuwe spoorlijn gebouwd (de oude was te kronkelig). Daar is level 2 
geïnstalleerd. Level 1 wordt zeer gewaardeerd.
Duitsland heeft nauwelijks lijnen met level 2. Level 1 wordt zeer gewaardeerd.
België gaat betrekkelijk snel over naar Level 1. Level 2 wordt op een paar HSL-lijnen gebruikt (Aken-
Luik en Antwerpen-grens Nederland) Op de lijnen Brussel Parijs en Londen TVM430 (Frans systeem), 
Brussel-Luik Level 1.

Aanhangsel B (Bakens=Balises):
Op Railtech van 18 maart te Utrecht werd benadrukt, dat de bakens onderhoud behoeven. Een defect 
schijnt af en toe voor te komen. Ook moeten ze getest worden met de maximale baanvaksnelheid.

Aanhangsel C (Level 3)
Bij Level 2 behoort continu contact te bestaan met de centrale post (essentieel). De trein geeft aan hoeveel 
omwentelingen hij verwijderd is tov een komende baak. 
Als de trein zelf betrouwbaar kan bepalen, hoever de voorgaande trein verwijderd is, kan de afstand tussen 
twee treinen korter worden. Gedacht wordt aan een afstand tussen 2 treinen van 500 m . Daar zijn proeven 
mee genomen onder de naam van Level 3. Ook hier kan het GSMR-signaal wegvallen. 
NS/Prorail zijn van plan proeven te gaan nemen met level 3 op de Flevolijn.
Een aantal deelnemers aan het symposium vond dit een riskante onderneming, speciaal als het voorop 
rijdende voertuig een noodremming maakt. Dat kan voorkomen als het GSMR-signaal wegvalt. Bedenk, 
dat de achter elkaar rijdende voertuigen van een ander soort kunnen zijn bijv IRM en SLT, die onderling 
een iets afwijkend remgedrag hebben.

Aanhangsel D (toekomstige stappen van NS/Prorail)
Zwitserland heeft na veel proeven besloten: alle loks en treinstellen geschikt te maken voor Level 1 en 2. 

Deployment strategies EU 
• Deployment of ERTMS on Core Network by 2030 

– Focus on 9 Core Network Corridors by means of the Connecting 
Europe Facility (CEF) 

– Mainly for rail freight: 
• BALTIC - ADRIATIC 

• NORTH SEA - BALTIC 

• MEDITERRANEAN 

• ORIENT / EAST-MED 

• SCANDINAVIAN - MEDITERRANEAN 

• RHINE - ALPINE 

• ATLANTIC 

• NORTH SEA - MEDITERRANEAN 

• RHINE - DANUBE 

• Deployment of ERTMS on comprehensive TEN-T network by 
2050. 

 18-03-2015 Migration towards ERTMS in Europe 14 2.
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+

Dat zou dit jaar gereed moeten zijn.
In 2017 wil men het gehele net omgebouwd heb-
ben naar Level 1 (bijna alle gewone baanvakken) 
en Level 2 op speciale trajecten voornamelijk de 
nieuwe Gotthard en BLS-tunnels.
Nederland heeft geen duidelijke plannen, wel 
veiligheidsrisico’s met ATB
Het is niet duidelijk, wanneer ATB+ uitgevoerd 
zal zijn.
Ook wij zullen onze loks en treinstellen geschikt 
moeten maken voor Level 1 en 2. Dat is uitgevoerd 
bij een aantal loks 189 (Siemens) en 186 (Bombar-
dier) en wordt uitgevoerd bij het nieuw bestelde 
stoptreinmaterieel (Flirt van Stadler en Civity 
van CAF). Over de bestaande treinstellen is geen 
beslissing genomen. Bij revisies wordt (nog) niets ingebouwd. 
Over de verdere ombouw van het net is geen beslissing genomen. Feitelijk willen NS/Prorail level 1 
(stationsemplacementen) en level 3 (op de hoofdlijnen) wat voorlopig nog niet geschikt is voor toepas-
sing; daar zijn nog heel wat proeven en veiligheidsbeoordelingen voor nodig. Ook level 2 vraagt nog veel 
proeven om noodstops te voorkomen. 

Aanhangsel E afstand tussen 2 treinen
Bij een snelheid van 300 km/h behoort een noodremafstand van 4 km of iets korter. Geremd wordt dan 
op alle assen. Het veroorzaakt een enorme slijtage. Je kunt ook op de aandrijfmotoren remmen van 300 
km/h naar ca 20 km/h. De remweg is dan ca 8 km; de slijtage is gering.
Bij 300 km/h en een ononderbroken GSMR-signaal is de afstand tussen 2 treinen tenminste 4 km; bij 
voorkeur 8 km. Rekening houdend met 30 s onderbreking van het GSMR-signaal worden deze afstanden 
6,5 en 10,5 km.
Bij level 1 kan gekozen worden voor een bloklengte van 4 km. Bij 300 km/h moet de afstand tussen 2 
treinen van 12 km (3 blokken) zijn. Dwz 3 blokken vrij 300 km/h, 2 blokken vrij 180 km/h, 1 blok vrij 
remmen van 180 km/h naar stilstand. De capaciteit bij level 2 en level 1 verschilt niet zoveel bij voldoende 
blokken. 

De BLS bestelt 15 4-systeem Vectronloks met max snelheid 200 km/h
Het betreft loks (zie foto rechts) geschikt voor de corridor R’dam- Milaan. Ze zijn daarom geschikt voor 
de vier Europese bovenleidingspanningen en de seinsystemen ETCS L1 , L2, de nationale seinsystemen 
van Nederland, Duitsland/Oostenrijk, Zwit-
serland en Italië. 
De Vectron is een doorontwikkeling van de 
Siemens loks 189 (max snelheid 140 km/h) en 
1216 (max snelheid 230 km/h). De hoofdafme-
tingen zijn gelijk. De lok is aan beide zijden 20 
cm langer om hem geschikt te kunnen maken 
voor de nieuwste botsproeven. 
BLS heeft de lok uitgebreid beproefd zowel 
op haar bergtrajecten alswel in haar tunnels. 

3.
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82 vier-wagentreinen voor de RijnRuhr-express. 
NWR wil het forensenverkeer in het Ruhrgebied verbeteren en heeft daartoe een organisatie uitgedacht om 
deze 82 treinstellen te beheren en te onderhouden. Siemens heeft de opdracht tot fabricage en onderhoud 
gekregen Het betreft vierwagentreinen met de middenwagens dubbeldeks en de eindwagens (gemotori-

seerd) enkeldeks. Het betreft het DesiroHC-platform 
(zie foto links).
De RRX-treinstellen zouden met de KISS van Stadler 
ook geschikt zijn als opvolger cq aanvulling van de 
NS IRM-treinstellen. In NRW rijden treinen op hoofd-
spoorwegen van DB, Abelio en RRX. 
De RRX-expres omvat de lijnen:
RE1-Aken-Keulen-Hamm
RE4-Dordmund-Aken
RE5-Koblenz-Keulen-Wesel
RE6-Vliegveld Keulen/Bonn-Minden
RE11-Düsseldorf-Kassel 
Het materieel als wel de organisatie is mijns inziens 
leerzaam voor Nederland.

Door stereofotografie krijgt een foto diepte en betekenis 
Op de voorzijde van de eerste uitgave van een nieuw jaargang staan de stokstaartjes scherp de omgeving 
te observeren. In 3D is dit een fascinerend en inspirerend beeld voor de start van een actief stereoscopisch 
jaar voor alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie en voor iedereen met interesse 
in driedimensionale beeldtechnieken. Het 3D-Bulletin 201 bevat tientallen voorbeelden van geslaagde 
stereoscopische foto’s, die met behulp van een speciale 3D-bril of na enige 
oefening ook zonder optisch hulpmiddel kunnen worden bekeken. Na het 
nieuws uit de vereniging en een projectie-jubileum van regio west, schrijft 
Job van de Groep zijn benadering van Fibonacci, Gulden Snede en Plas-
tisch Getal. Het wiskundige artikel is ruim geïllustreerd met stereofoto’s 
en wiskundige figuren. Een leuk onderwerp om eens anders te kijken naar 
de natuur, architectuur en de bebouwde omgeving. Het Bulletin bevat ook 
de resultaten van een stereofotocompetitie en zorgt ervoor dat meerdere 
leden met de 3D-fotocamera op pad gaan om mooie plaatjes te schieten 
voor vertoning tijdens één van de vijf projectiedagen van de vereniging 
NVvS in de projectiezaal in Huizen. Door Roland de Raeve wordt in-
gegaan op een brandende vraag: “Waarom is in een anaglyf de ene keer 
cyaan (of groen) links van rood en de andere keer rechts ervan te zien?” 
Zijn experimenten hebben bijzondere resultaten opgeleverd. Verder is er 
nieuws over de komst van de Oculus Rift Virtual Reality bril, een boekbespreking en info over het ISU-
congres 2015 (Busan, Zuid-Korea).
Voor aanvullende informatie over de stereovereniging kunt u terecht op www.stereofotografie.nl.
Jan M. Broeders

Stroomstoring in het 380 kV-station Diemen
Deel Nederland (ongeveer Noord-Holland en Flevoland) spanningsloos
Op 27 maart jl is de hoofdrail van het genoemde station uitgeschakeld. Er was geen lichtboog en ook geen 
schade aan het 380 en 150 kV-net. Volgens persberichten was het 380 kV-station onderbroken van 9.30 h 
tot 10.55 h. Omstreeks 13.00 h waren het gehele 150 kV-net en de netten met onderliggende spanningen 

Desiro HC
Clever kombiniert – für hohe Kapazität

siemens.com/mobility

+

+
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weer onder spanning. De storing lijkt veroorzaakt door een beveiligingstest. Hij is zorgvuldig opgelost 
in een redelijke tijd.
Net als bij andere storingen waren de verbruikers niet blij. Er waren natuurlijk een aantal liften blijven 
steken, waaruit mensen bevrijd moesten worden. Bij winkels en dergelijke werkten kassa’s niet. Een aantal 
instituten (oa de luchthaven Schiphol) hadden noodaggregaten en no-breakinstallaties die werkten, maar 
waarop soms minder aangesloten was dan de eigenaar dacht.
Het is mij niet duidelijk, waarom NS zo laat weer treinen liet rijden. Een nooddienstregeling had zeker om 
14.00 h kunnen starten en de complete dienstregeling om 15.00 h. Overigens moest NS wel improviseren. 
De treinen en de machinisten bevonden zich zoals altijd bij een langdurige storing niet altijd op de plaats 
waar ze volgens de dienstregeling zouden moeten zijn.
Het 380 kV-station Diemen wordt in de toekomst nog belangrijker als de Randstad-verbinding vanaf de 
Maasvlakte en de tweede verbinding naar de Eemshaven worden aangesloten. Beide nieuwe verbindin-
gen zullen “wind-“en kolen-energie transporteren. De vraag is, of de aansluitingen niet verdeeld moeten 
worden over een tweede 380 kV-station.

Conclusie
- De storing is netjes opgelost.
- Tennet moet met het landelijk en provinciaal bestuur overleggen of er meer knooppunten moeten komen, 
zodat storingen aan één groot knooppunt zoals Diemen minder ernstig worden. Dat vergt wel investeringen.
- De verbruikers moeten nadenken of hun noodvoorzieningen voldoende zijn.

.
+

Voor het geval u het nog niet heeft genoteerd in uw agenda:

dinsdag 2 juni 2015
Algemene LedenVergadering van de Elpec

- Plaats: Jaarbeurs Utrecht, Marijkezaal,
- Tijd: ontvangst met lunch in de Perskamer 13.00 uur
 start vergadering 13.30 uur.



17Elpec Info digitaal - nr. 21 - mei 2015

Schalten im Hochspannungsnetz
Prof. Heinz-Helmuth Schramm
VDE Verlag 2015, ISBN 978-3-8007-3401-6 , 366 pag. (210 × 150 mm), € 99,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van 
een “papieren”boek.

Prof. Schramm (geboren in 1936) is een bekende in het vakgebied. Hij heeft zijn gehele leven bij Siemens 
Berlijn gewerkt en zich daar bezig gehouden met het beproeven van schakelaars. Hij heeft zich onderschei-
den als voorzitter van internationale normcommissies en was buitengewoon hoogleraar aan de TU Berlin. 
In 1980 heb ik voor het toenmalige KIVI-NIRIA, nu KIVI, een studiedag over vermogenschakelaars 
georganiseerd. Daar doet dit boek mij sterk aan denken. 
Een wisselstroom gaat 2x per periode door nul. De schakelaar probeert die nuldoorgang te verlengen en 
grote overspanningen te vermijden. Het breken van stroom (ver) voor de nuldoorgang gaat gepaard met 
grote overspanningen. Echter het schakelen van belasting, van kortsluitingen, van smoorspoelen, van 
transformatoren, van condensatoren, van filters stelt andere eisen aan de schakelaar. Ook het schakelme-
dium , nu meestal vacuüm tot 20 kV en SF6 vanaf 110 kV heeft invloed (boogweerstand). Puur SF6 wordt 
zelden gebruikt. Het is als regel 20-gewichts-% SF6 en 80-gewichts-% N2. 
Schramm vertelt een en ander duidelijk met goede figuren. Als een referentie noemt hij oa prof. L. vd 
Sluis (TUD), voordien leider van het kortsluitlab van de Kema (nu Dekra).
Samengevat: een heel goed boek over schakelaars en schakelverschijnselen, ten zeerste aan te bevelen 
voor degenen, die daarmee te maken hebben. 

Klassieke en moderne optica helder verklaard in leerboek
Op basis van het uitgekiende educatieve concept schreef auteur Eugene Hecht een geweldig studieboek 
voor het vakgebied Optica. Door de opzet en vooral door de omvang van dit zeer stevige leerboek zijn 
alle facetten van de theoretische en praktische benaderingen van de optica uitvoerig en helder behandeld. 
Begrijpelijk is de wiskunde achter de theorie van de golfbeweging van licht verklaard. Uitvoerig zijn de 
principes van de klassieke en moderne methoden van de optica behandeld en bespreekt de auteur alle 
ontwikkelingen en noviteiten bij onder andere de laser, glasvezels, 
holografie, Fourier-optica en over de niet-lineaire optica. Van dit 
geweldige werk verscheen recent voor de Duitstalige gebruikers 
een 6e druk. Meerdere lastige onderdelen in de studie Optica zijn 
gedetailleerd uitgelegd en gekoppeld aan algemene basisvormen 
van de optica om voor de studenten een samenhangend beeld 
van alle onderdelen van de optica te geven. De inhoud en opzet 
vereist wiskundig inzicht op het niveau van hoger technisch en 
universitair onderwijs. De auteur heeft het geheel verdeeld in 13 
hoofdstukken en maakt veelvuldig gebruik van illustraties en 
kleine foto’s. Door de heldere inleidingen van de verschillende 
onderwerpen is de inhoud ook bruikbaar voor zelfstudie en voor 
iedereen met ruime interesse in het ontstaan en de praktische be-
tekenis van het licht en de eigenschappen ervan, de geometrische 
optica en de holografie. Een geweldig boek voor een boeiend vak. 
ISBN 978-3-11-034796-8, “Optik”, Eugene Hecht, Verlag Walter 
de Gruyter, 2014, 6e druk, 1125 pagina’s, € 69,95.
Jan M. Broeders

BOEKEN
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Not-Halt oder Not-Aus
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 154
P. Gehlen, S. Rudnik
VDE Verlag 2015, ISBN 978-3-8007-3649-2 , 146 pag. (210 × 150 mm), € 20,-.

Bij een productieproces of een elektrolab kan het nodig zijn dit proces manueel te stoppen met in principe 
rode knoppen:
Not-Aus (Nood-uit): spanning cq voeding uitschakelen. Denk aan een elektrolab. 
Not-Halt (Nood-stop): spanning cq voeding uitschakelen en tevens stilzetten. 
De uitklinkknop van een stoomturbine is in principe een Not-Halt-knop (Nood-stop).
Productieprocessen hebben als regel ook een aantal automatische processtops zoals overstroom, overtoe-
ren, aardfout ed. 
Dit boek geeft een aantal voorbeelden van risico’s van bedienend personeel en de toepassing van Not-Aus 
(Nood-uit) en Not-Halt (nood-stop)-knoppen.
Het is op zich verstandig te kijken naar de uitvoering en de ervaring met oudere cq andere installaties. 
Tevens om te overleggen met vertegenwoordigers van het bedienend personeel.
De tekst en de figuren zijn duidelijk. 
Samenvatting: Not-Aus (Nood-uit) en Not-Halt (nood-stop)-knoppen worden veel gebruikt. Dit boek is 
aan te bevelen voor degenen, die met deze knoppen te maken hebben.

E-Mobility / Elektromobilitaet

Prof. Klaus Hofer
VDE Verlag 2015 , ISBN 978-3-8007-3596-9 , 368 pag. (210 × 150 mm). Met CDROM, 2e druk, € 54,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van 
een “papieren”boek. 

Prof. Hofer is verbonden aan de UNI Bielefeld. Hij legt de werking van DC-motoren, asynchrone kooi-
ankermotoren en synchrone motoren uit. Tevens hoe je toeren regelt (4-kwadranten-bedrijf) middels ver-
mogenselektronica met deze machines. Daarbij is soms ook een trafo nodig, die keurig wordt uitgelegd. 
Het boek is bedoeld als overzicht voor werktuigbouwkundige en elektrotechnische studenten met inte-
resse in elektrische aandrijvingen in auto’s en trams. Dat is geslaagd met een aardige tekst en aardige 
begrijpelijke figuren. 
Samengevat: een aardig boek, dat een overzicht geeft van elektrische aandrijvingen van trams, elektrische 
en hybride auto’s

Crashkurs Regelungstechnik

Dr.-ing. J Kahlert
VDE Verlag 2015 , ISBN 978-3-8007-3642-3 , 350 pg (240 × 160 mm). Met CDROM, 2e druk, € 42,-.

Dr Kahlert leidt een ingenieursbureau, waar veel software wordt ontwikkeld en is tevens docent aan SHR 
Fachhochschule Hamm.
Net als ik voor mijn pensionering ondervond hij, dat studenten regeltechniek veel beter begrijpen als 
gebruik wordt gemaakt van simulatie-software, in dit geval Winfact. 
Het effect van slordig compenseren, overshoot en het benodigde vermogen om snel te regelen zijn zo-
doende goed te begrijpen.
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Hij onderwijst in dit boek het gehele scala in theorie en model: 
- enkellus-regelingen met PI- en PID-regelaars
- cascade-regelingen
- multivariabele regelingen
Zelfs fuzzy-logic is opgenomen in zijn modellen. 

Nederland heeft veel gedaan aan regelsimulaties. De UTwente had destijds TUTSYM, de TUD en TUE 
hadden PSI(E). Om commerciële redenen is dit grotendeels vervangen door MATLAB, dat op internatio-
nale congressen ook veel gebruikt wordt.
Het hier gebruikte Winfact-gereedschap is om te zetten naar Matlab, PSIE en TUTSYM .

Samengevat: een heel goed boek, waarmee de moderne regeltechniek goed onderwezen wordt

De fascinatie van het licht, de beleving en de praktijk
Al ruim 500.000 jaar geleden begonnen mensen het licht op een praktische wijze toe te passen. De oude 
vuurplaatsen dienden namelijk niet alleen als warmtebron, maar zorgden ook voor de verlichting. Op een 
bepaald moment zijn mensen gaan nadenken over het verschijnsel licht, hoe het ontstaat en hoe het zich 
voortplant. Oude Griekse denkers en wetenschappers hebben van het licht onder andere de optische feno-
menen als breking en reflecties systematisch onderzocht en beschreven. In de perfect opgemaakte publicatie 
“Het grote boek van het licht” beschrijven de auteurs het thema Licht in al zijn facetten en verschijnings-
vormen, vanaf de historie van het onderzoek naar het fenomeen licht via de natuurkundige achtergronden, 
het zonlicht en de gloeilamp tot en met de fysiologie van de kleurwaarneming en de modernste LED- en 
lasertoepassingen. Zij brengen lastige theoretische beginselen op een 
aangename en onderhoudende wijze in tekst door vele begrijpelijke il-
lustraties kleurrijk in beeld. Een rijke cultuurhistorische benadering van 
het fenomeen licht. Het licht, als één van de belangrijkste onderdelen 
van ons dagelijks leven, wordt in acht samenhangende hoofdstukken 
op een heldere en overzichtelijke wijze verklaard. 
In het eerste hoofdstuk beschrijven de auteurs de weg van goddelijke 
verklaringen tot aan de theoretische beschrijvingen van Sir Isaac Newton. 
Deze Engelse geleerde kreeg zijn baanbrekende kennis ook door zijn 
experimenten met invallend zonlicht. Ook het werk van andere eveneens 
zeer beroemde tijdgenoten is aangehaald in dit inleidende hoofdstuk. 
In het 2e hoofdstuk is licht verklaard als een vorm van elektromagneti-
sche straling met meerdere specifieke natuurkundige eigenschappen en 
een speciale plaats in het elektromagnetische spectrum. De ‘eeuwige’ 
strijd tussen aanhangers van de golftheorie of de deeltjestheorie is 

eveneens weer-
gegeven. Binnen de activiteiten van het Internationale 
Jaar van het Licht 2015 een interessant onderwerp. 
Ruimte - Tijd - Licht komt aan de orde in het derde 
hoofdstuk en wordt de snelheid van het licht ver-
klaard. In 1905 bracht Albert Einstein een schat aan 
bijdragen voor de verdieping van de fysica in de 

Wilhelm Herschel bouwde een veelheid aan telesco-
pen. Zijn grootste telescoop (rechts op de postzegel 
uit een serie rond Copernicus) heeft zelfs een lengte 
van 12 meter.
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openbaarheid en presenteerde zijn beroemdste formule. Hoofdstuk vier bericht hier uitvoerig over. Het 
studie- en referentieboek brengt in hoofdstukken vijf en zes een compacte geschiedenis van de astronomie 
en een beeld van de machtige natuurlijke lichtverschijnselen. Daarna volgen nog de hoofdstukken over de 
ontwikkelingen van natuurlijk licht naar kunstlicht, van kaars tot en met de LED en de theorie en praktijk 
van moderne gestuurde lichtbronnen als masers en lasers. Het geheel sluit af met een literatuuroverzicht 
en een trefwoordenregister.   
  
ISBN 978-3-534-23283-3, “Das große Buch vom Licht”, Ulrich Kilian en Rainer Aschemeier, Primus 
Verlag, 2012, 176 pagina’s, € 39,90.
Jan M. Broeders

Beleuchtungstechnik fuer Praktiker

Hans Rudolf Ris 
VDE Verlag 2015 , ISBN 978-3-8007-3617-1
Electrosuisse, ISBN 978-3-505214-90-1
5e druk, 472 pag. (210 × 150 mm), € 48,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van 
een “papieren”boek. 

De auteur is een bekende op het gebeid van verlichtingstechniek. Hij is van 2008 tot 2013 chefredacteur 
geweest van het Zwitserse tijdschrift ET Licht. Hij is nu docent in het “College” van de SLG Schweizer 
Licht Gesellschaft. 
Het boek begint met de theorie van de verlichting. Vervolgens beschrijft hij de verschillende typen licht-
bronnen, waarbij de LED veel aandacht krijgt.
Daarna beschrijft hij de gebruikelijke lichthoeveelheden bij allerlei gebruikstoepassingen van slaapka-
mer tot voetbalveld. Tevens het nameten van de verkregen lichtsterkte. Ook kostenberekeningen en de 
afschrijftermijn krijgt de aandacht. 
De schrijver gebruikt goede duidelijke figuren en hij heeft een vlotte schrijfstijl.
Samengevat: een heel goed boek over verlichting aan te bevelen aan iedereen, die daarmee te maken heeft 
en voor school- en bedrijfsbibliotheken.

In internationaal jaar van het licht staat licht centraal
De Verenigde Naties hebben het jaar 2015 uitgeroepen als het internationale jaar van het licht. Een aantal 
historische en latere bijzondere feiten, beschrijvingen en ontdekkingen rondom het fenomeen licht zijn 
aanleiding geweest voor verschillende organisaties om de daaraan gekoppelde jubilea dit jaar in het zon-
netje te zetten. In het internationale jaar van het licht 2015 worden een aantal jubilea gevierd en wel om 
de gebeurtenissen dat het: 
• 1000 jaar geleden is dat de Arabische pionier van de optica Ibn Al-Haytham (965-1039), in Europa veelal 

Alhazen genoemd, zijn verhandeling publiceerde over het uitzenden van straling door lichtbronnen (1015);
• 200 jaar geleden is dat Augustin Jean Fresnel (1788-1827) in Frankrijk de theorie van licht als golfver-

schijnsel introduceerde (1815);
• 150 jaar geleden is dat James Clerk Maxwell (1831-1879) in Engeland de elektromagnetische theorie 

van licht beschreef (1865);
• 100 jaar geleden is dat Albert Einstein (1879-1955) zijn algemene relativiteitstheorie, waar licht een 

belangrijke rol in speelt, formuleerde (1915); Albert Einstein publiceerde in 1905 een verhandeling over 
de speciale relativiteitstheorie;

• 50 jaar geleden is dat de kosmische achtergrondstraling werd ontdekt en dat de Chinese wetenschapper 
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Charles Kuen Kao (1933) voor zijn prestaties op het gebied van optische vezels voor telecommunicatie 
werd geëerd (1965).

Het lijstje bevat jubilea, die door de organiserende commissies van de Unesco en de VN rondom het licht 
zijn geselecteerd.

De wereldwijde aandacht voor deze fascinerende jubilea is gebundeld en uitgewerkt door een speciale 
internationale commissie binnen de organisatie van de VN. De VN presenteerde het raamwerk en daar-
naast vult elk deelnemend land deze specifieke feiten aan met eigen activiteiten. Licht speelt inmiddels 
een rol in ons leven in onder andere onze gezondheidszorg, multimedia, communicatie en GPS, industrie, 
optische instrumenten, het heelal, cultureel erfgoed, kunst en cultuur, ons dagelijks leven en natuurlijk in 
de natuur. In ons land functioneert een Nederlandse organisatie met de website www.iyl2015.nl, waarop 
alle aangemelde activiteiten staan vermeld, onder de naam Stichting International Year of Light 2015 NL. 
Educatie staat hoog op de agenda van de organisatie. Zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet 
onderwijs zijn er voor dit jaar specifieke en aantrekkelijke programma’s ontwikkeld en is er hoogwaardig 
lesmateriaal beschikbaar. Kijk voor leuke optica proefjes alvast op de site www.proefjes.nl. Andere proefjes 
gaan over lenzen, kleuren en het menselijk oog. Elke maand komen er nieuwe proefjes en aanvullende 
activiteiten bij. Dit jaar kunnen filatelisten rekenen op een groot aantal aantrekkelijke postzegels met het 
thema Licht. Door een diversiteit aan ontwerpers en opdrachtgevers komt er een breed assortiment aan 
postzegels en post-zegelblokjes beschikbaar, dat ons kleurrijk informeert over Licht. 2015 kent nog meer 
bijzondere momenten over gebeurtenissen, die jaren geleden plaatsvonden. Zo kregen vader en zoon Bragg 
de Nobelprijs voor Natuurkunde in 1915, werd kunstenaar Oscar Reutersvärd in 1915 geboren en overleed 
Giovanni Baptista della Porta 400 jaar geleden. Alle personen zijn betrokken bij perceptie, licht en kleur. 
Jan M. Broeders

Perzisch astronoom en wis-
kundige Abu Ali al-Hasan ibn 
al-Haytham, ook wel genoemd 
Ibn Al-Haytham en in Europa 
bekend als Alhazen, experimen-
teerde met licht en het gezichts-
vermogen en is internationaal bekend als de grondlegger van de optometrie. Het studieboek over optometrie 
schreef hij in 1021. Ibn Al-Haytham was tevens een van de eerste geleerden die de mogelijkheid van een 
eindige lichtsnelheid veronderstelden. Op een prachtig ontworpen bankbiljet uit Irak is het portret van 
Ibn Al-Haytham afgebeeld. 


