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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
Ik schreef het al eerder: het afgelopen jaar kwam het 
onderwerp Internet of Things opvallend vaak voorbij. 
Velen hebben het erover, het Ministerie van Econo-
mische Zaken heeft er zelfs geld voor over, het FME 
stimuleert het bedrijfsleven vooral zijn heil te zoeken 
in de ontwikkeling van hightech. Sinds we internet als 
transportmiddel voor van alles en nog wat gebruiken en 
onze mobiele telefoon inmiddels is getransformeerd tot 
mobiel computertje, lijken zo’n beetje alle besturings-
vraagstukken te zijn opgelost. Althans, dat lijkt zo op 
het eerste gezicht. Maar waar ik nauwelijks iets over 
lees of hoor is welke maatregelen worden genomen om 
de betrouwbaarheid te garanderen. Ik heb het dan over 
redundantie. Waarom redundantie? Om nut en noodzaak 
in het kort te verklaren, een alledaags voorbeeld. Stel u 
gaat met uw auto op pad. Uw auto is piekfijn in orde, 
en u neemt om zo goedkoop mogelijk te reizen, geen 
overbodige zaken mee. Dat kost immers alleen maar 
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Beurzen en seminars een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
VSK 2-5 feb
ESEF/Technishow 15-18 mrt
IOT 14 apr
WOTS (FHI+FEDA) 4-7 okt
(= samenvoeging Het Instrument en Aandrijftechniek)

RAI (www.rai.nl)
ISE 9-12 feb
Intertraffic 5-8 apr

Brabanthallen Den Bosch
LED Expo 27-28 jan
Energievakbeurs 2016 4-6 okt

FHI (www.fhi.nl)
18 feb PPA-dag te Nijkerk
8 mrt Auto ID Soest
17 mrt Industrial Ethernet Rotterdam 
WOTS 4-7 okt te Utrecht (=samenwerking FHI en FEDA)

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Rapid Pro/Virtual revolution 1-3 mrt
Materials 20-21 apr 
Photonic Event/Vision, Robotics,mechatronics 1-2 jun
Bovenstaande in Veldhoven 

Mesago (www.mesago.de) 
PCIM 2016 Neurenberg 10-12 mei

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

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

Vervolg op pag. 5
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Editorial

De belangrijkste technische thema’s van het afgelopen jaar (2015) waren mijns inziens het klimaatakkoord van 
Parijs en Industrie 4.0/Internet of Things. Deze thema’s zullen ook 2016 een heel belangrijke rol spelen. De be-
langrijkste wereldthema’s van 2015 en 2016 waren en zullen zijn: de oorlog in Syrië en het vluchtelingen-vraagstuk.

Op de vorige klimaattop te Kopenhagen lukte het niet alle landen van de wereld op éen lijn te krijgen. Nu is dat wel 
gelukt en de maatregelen om de opwarming van de aarde minder dan 2 ºC te houden zijn besloten. 
Nederland had een nationaal energie-akkoord. Dat strookte aardig met het akkoord van Parijs. Alleen wij liepen 
wel achter op het plan. In het kabinet is mevrouw Sharon Dijksma verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
plan met als hoogste “ambtenaar” Ed Nijpels. De uitvoering van het plan moet mijns inziens transparanter. Voor 
een burger is het niet zo eenvoudig om vast te stellen wat de plannen per jaar en per regio inhouden en hoe het met 
de uitvoering staat. 
De elektriciteitsvoorziening wordt vaak als zichtbare maatstaf gezien. Bedenk, dat in Europa de elektriciteitsvoor-
ziening 15% tot 20% van het totale energiepakket is. Duitsland had in 2014 als aandeel van wind- en zonne-energie 
elk 11%, het streven is in 2020 elk 15% en 2025 elk 20% Duitsland ligt qua zonne- en wind-energie op Nederland 
voor. Wij kunnen van hun ervaring gebruikmaken oa van de variatie van beide. Wij hebben Europees gezien een 
relatief groot potentieel aan aardwarmte.
Zonne-energie kan voor een belangrijk deel geleverd worden door ph-zonne-panelen op de daken van woningen en 
bedrijfsgebouwen. Nieuwbouwplannen moeten rekening houden met de mogelijkheid ph-zonne-energie te winnen.
Windenergie heeft als belangrijkste bron windparken op zee en in mindere mate langs wegen en kanalen.
Kolencentrales zijn een belangrijke bron van CO2-emissie. Die moeten zo min mogelijk draaien. De volgorde van 
elektriciteitsopwekking moet zijn: duurzame energie, warmtekracht, gasgestookte STEG-units en kolen centrales. 
Dwz de kolen-centrale met 8000 vollastdraaiuren per jaar is er straks niet meer. Het worden piekcentrales met 2000 
vollastdraaiuren per jaar of minder. 
Electriciteitsnetten worden straks sterk wisselend gebruikt. De loadflows en de netspanning zullen straks veel meer 
geen variëren dan nu. Daartoe zijn ethernet meetsystemen nodig. Zo’n net wordt dan aangeduid met smart grid. 
Verplichte beperking van elektriciteitsverbruik wordt voorlopig niet overwogen. Met vrijwillige beperking via smart 
meters wordt geëxperimenteerd
Industrie 4.0 en Internet of Things maken al jaren een ontwikkeling door en worden als zodanig al heel lang gebruikt.
Ik heb nog signalering met veeladerige signaal kabels meegemaakt. Dat werd opgevolgd door systemen met AM en 
FM, toen meestal monitoring genoemd. De grote fabrikanten hadden hun eigen systemen, die op zich goed werkten, 
maar onderling niet koppelbaar waren. 
De USA komt de eer toe een universeel systeem ontworpen te hebben, dat voornamelijk in de olie-proces-industrie 
werd gebruikt onder de naam fieldbus, Europa schiep kort daarop Profibus. De grote stap was ethernet communicatie 
als eerste op de markt gebracht door Siemens onder de naam Profinet. Een vergelijkbaar systeem, dat goed kop-
pelbaar is leveren Beckhoff en Phoenix. Alle drie kunnen heel fraaie goed werkende installaties laten zien in oa de 
proces-industrie, windmolen-industrie en de delen van de elektriciteitsvoorziening. Ethernet-monitoring wordt nog 
steeds fors uitgebouwd. De communicatie kan met tweelingkabel, met coaxkabel met glasfiberkabel en draadloos. 
Smartsensors zijn meestal regel, draadloze sensoren kan ook. 
Mechatronica-systemen oa het aansturen van een IGBT-invertor worden steeds meer gebruikt.
De combinatie monitoring, en mechatronica-regelingen wordt vaak Internet of Things genoemd. De maatschappij 
automatiseert nog steeds zodat Internet of Things steeds meer gebruikt wordt. (zie oa het VDE-boek).
Industrie 4.0 was eens het digitaliseren van constructie-tekeningen, zodat deze gemakkelijk verstuurd konden wor-
den. Daar kwam bij materiaal-specificaties en later bewerkingsmethoden. Het aansturen van verwerkingsmachines 
zoals draai- en freesbanken en het aansturen van robots om het te verwerken materiaal van de ene naar de andere 
machine te sturen is een overgang van Industrie 4.0 naar Internet of Things. 
Duitsland heeft terecht altijd veel waarde gehecht aan normen met als voordelen garanties voor minimale kwaliteit 
en uitwisselbaarheid. De ingenieursverenigingen VDE en VDI beheren samen met de overheid een normbureau. Veel 
bedrijven leveren deskundigen voor normcommissies. Bij dit normbureau is Industrie 4.0 en Internet of Things ook 
bij ondergebracht. VDE heeft recent een goed boek over dit onderwerp uitgebracht (zie boekbesprekingen) Industrie 
4.0 moet bij Europese normalisatie gaan behoren. Elke land heeft dan inspraak en elk land kan er van profiteren. 
De Duitse industrie gaat over naar digitale normen. Ook FHI besteedt aandacht aan dit onderwerp via haar symposia.

+
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Op vrijdag 18 december was het voor onze ELPEC-leden 
weer tijd af te reizen voor het gebruikelijke jaarfeest. 
Dit keer werd gekozen voor een bezoek aan het Oude 
Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur (bij 
Barneveld) met daarna een diner in restaurant Houtrust 
in Hooglanderveen. Rond 14.00 uur zaten de 20 deel-
nemers aan de koffie met gebak. 

Na inleidende woorden van onze voorzitter Frans 
Witkamp, die zoals hij aldoor zelf zegt, eigenlijk geen 
voorzitter is, maar omdat men dat zo wilde hij het wel 
wilde doen, bezochten we het museum. In het museum wordt aandacht besteed aan maar liefst 160 ambachten, 
winkeltjes van vroeger en compleet ingerichte werkplaatsen. Vroeger was het gebouw waar het museum in gevestigd 

Eindejaarfeest ELPEC 2015 weer een succes!

is, een kuikenbroederij! Daar is weinig meer van terug te vinden.
Nu zie je er een oude smidse, een scharensliep, een drogisterij, een kapper, diverse levensmiddelenwinkeltjes, een 
apotheker, een tandarts, een schoolklasje, een leerlooier, een slagerij, een drukkerij en vele andere ‘oude’ beroepen, 
precies zoals het vroeger was !

In het Ambachtenmuseum staat niets achter glas, waar-
door de spullen van dichtbij zijn te bekijken en aan te 
raken. Alles is op thema ingedeeld, je ziet bijvoorbeeld 
een autowerkplaats, een verzameling oude bromfietsen 
en motoren, muziekinstrumenten zoals accordeons en 
gitaren etc. In het museum besef je pas goed hoe snel de 
ontwikkelingen met name bij de techniek zijn gegaan. 
Dit komt het beste tot uitdrukking in de verzameling 
computers. Een van onze leden merkte daar plotseling 
op: kijk, daar staat de PET-computer, daar draaide bij ons 
vroeger de hele redactie op! Verder de Z80 en de P2000, 

het tijdperk van de smartphone en tablet zou dit allemaal inhalen.

Verder zagen we een keur aan huishoudelijke apparaten zoals naaimachines, stofzuigers, kleding maar gelukkig 
ook de nodige elektrotechniek en elektronica. In het museum zie je een authentieke radiowinkel, een werkplaats 
van de TV-reparateur, een enorme verzameling bandrecorders, grammofoons en grammofoonplaten. Hierna was 
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er nauwelijks tijd het ook uitgebreide 
Speelgoedmuseum te bezoeken. Daar staan 
o.a. fornuizen, Dinky Toys en een mooie 
verzameling poppenhuizen tentoongesteld. 
Het is een indrukwekkende verzameling van 
oud en antiek speelgoed. 

Buiten was het inmiddels donker en na een 
kort gezellig samenzijn ter afsluiting reisden 
we naar het restaurant. Dat was een 8,5 km 
lange rit, over een landelijke route door Ter-
schuur en Hoevelaken onder de A28 door. 
Gelukkig hadden de meesten een autonavi-
gatie. We waren namelijk geen deelnemers 
kwijt geraakt! In restaurant Houtrust stond 
een heerlijke BBQ voor ons klaar. Onze 
tafels stonden gelukkig ‘strategisch’ dicht 
bij de BBQ opgesteld, zodat we alles goed 
in de gaten konden houden.

Lekker glaasje wijn erbij, gezellig met el-
kaar bijpraten, de tijd vliegt om. Tijd voor 
een afsluitend praatje van onze voorzitter. 
Hij bracht het actuele thema naar voren 
“wat denken en willen jullie met Internet 
of Things (IoT)”? Daarover verschilden 
ook in onze kringen de meningen nogal. 
Wel werd duidelijk dat de ontwikkelingen 
hard gaan. Wellicht iets voor een van onze 
leden daar eens aandacht aan te besteden 
in ELPEC-Info? 
Op de inmiddels gebruikelijke vraag:”wat 
vonden jullie van ons eindejaarfeest en wil-
len jullie dat volgend jaar weer” kwam een 
eensluidend antwoord. Zolang we er wat 
betreft gezondheid toe in staat zijn, kijken 
we nu al weer uit naar het feest in 2016, 
kortom voor herhaling vatbaar!
Bob Vos
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brandstof. Maar plots slaat het noodlot toe: een lekke band. Geen nood: even het reservewiel eronder en u kunt 
weer verder. U bent blij dat hij niet bij de categorie overbodige zaken was beland, ondanks de kosten vanwege het 
tot dat moment onnodige vervoer. Nu denkt u wellicht: er zijn toch tegenwoordig spuitbussen beschikbaar om een 
lekke band het hoofd te bieden? Dat mag wel zo zijn, maar die bieden maar in sommige gevallen soelaas. Bovendien 
dient de band in de meeste gevallen alsnog vervangen te moeten worden door een nieuwe. Ga ik maar gemakshalve 
voorbij aan het ontbreken van adequaat gereedschap voor het verwijderen van bijvoorbeeld een ingereden schroef 
in een band. Conclusie: een reservewiel is een noodzakelijk kwaad.Het kenmerk van redundantie.
We laten de auto voor wat het is, en richten ons op alledaagse zaken waarin elektronica een cruciale rol speelt: 
nutsvoorzieningen (gas, licht, water) en telecommunicatie (radio, TV, telefonie, internet). In onze hedendaagse 
maatschappij leiden storingen al snel tot grote gevolgen. We zien het bijna dagelijks in het nieuws. Bij ziekenhuis 
X viel de stroom uit, maar de noodstroom bleek niet te functioneren. Vanwege een elektriciteitsstoring rijden er 
geen treinen tussen A en B. Hoeveel sein- en wisselstoringen doen zich voor? Had Vodafone een jaar of wat gele-
den geen gigantische landelijke storing in het telefoonnet? De vraag komt dan steeds weer bij me op: waren deze 
calamiteiten te voorkomen? Althans, de gevolgen? Naar mijn idee soms wel, als bij het ontwerp en de bouw van een 
infrastructuur of voorziening voldoende rekening wordt gehouden met redundantie. Weer een voorbeeld: straks zal 
een gigantisch windpark op zee energie elektrische energie leveren. Allerlei regelzaken moeten er voor zorgen dat 
alle processen goed lopen. De besturingssignalen verlopen via een glasvezelkabel langs de dikke elektriciteitskabels 
in zee tussen het park en het vaste land. Prima toch? Maar door welke oorzaak dan ook raakt de verbindingslijn 
beschadigd. Een anker sleept over de grond en verbreekt de verbinding. Paniek. Wat nu? Is het systeem redundant 
uitgevoerd? Ik zou het niet weten, want daar vertelt niemand iets over. Wel weet ik dat bij sommige cruciale punten 
in onze waterhuishouding de waterschappen redundantie hebben aangebracht door de primaire besturing via een 
telefoonlijn van bijvoorbeeld een waterdoorlaat, te voorzien van een back-up met een radioverbinding.
Naast het aanbrengen van redundantie lijkt het me minstens net zo belangrijk te testen of een en ander in de praktijk 
werkt. Laatst las ik ergens dat bij een proef bij overschakeling van de energievoorziening van het openbare net op 
de noodstroomaggregaat, alles uitviel. Nuttige proef natuurlijk, maar tot dat moment dacht iedereen veilig te zitten. 
Schijnveiligheid, zo blijkt achteraf. Een motor die jarenlang stilstaat en ineens moet presteren, wil het nogal eens 
laten afweten. Hetzelfde effect kent u waarschijnlijk ook thuis. Een apparaat dat jaren geleden prima functioneerde, 
blijkt bij hergebruik “dood” te zijn. Componenten verouderen soms sneller dan je verwacht.
Conclusie: het lijkt me wenselijk dat bij de projectering van belangrijke installaties en infrastructuren meer aan-
dacht aan redundantie wordt besteed. Natuurlijk zijn er kosten mee gemoeid. Redundantie vereist ook onderhoud 
en regelmatige beproevingen. Maar hoe hoog kunnen de kosten en maatschappelijke gevolgen oplopen als we er 
geen rekening mee houden? Voor een optimale betrouwbaarheid van onze alledaagse voorzieningen lijkt mij de 
keuze niet zo moeilijk.
Frans Witkamp

Vervolg van pag. 1

+
Automatisering/robotisering
De Dies Natalis van de TU Delft op 8 jan 2016 (zie pag. 6) heeft mij duidelijk gemaakt, dat sommigen aan enor-
me automatiseringsprojecten denken, zodat bijv in de Rotterdamse haven geen mensen meer werken. We moeten 
dit soort grote projecten niet alleen overlaten aan enkele specialisten, maar als havenbedrijf, gemeente, provincie 
en Tweede Kamer daar aan sturen. Het is een hele klus op een wijze manier te sturen. De bankencrisis heeft ook 
een veel scherper toezicht teweeg gebracht. Het waren voor de maatschappij dure lessen. Automatisering/roboti-
sering wordt een heel belangrijk item.

Nieuw tractiematerieel
In 2016 wordt betrekkelijk veel nieuw materieel geleverd.
- Utrecht krijgt lagevloertrams van CAF.
- NS krijgt “stoptrein”-materieel van Stadler: de Flirt.
Met beide treinsoorten is buiten Nederland goede ervaring opgedaan, maar ze zijn voor Nederland nieuw.

+

+
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Dies Natalis 2016 van de TU Delft ( 8 januari 2016)
De TU Delft heeft TU Delft Robotics Institute gesticht onder leiding van de begaafde prof. Robert Babuska. 
Het symposium voorafgaand aan de officiële Dies Natalis Viering werd goed bezocht (ca 700 deelnemers)
Ik denk bij robots aan productielijnen van auto’s, waarbij robots onderdelen aanbrengen en monteren. 
Op de as Technishow in de Jaarbeurs zullen ook robots gedemonstreerd worden die onderdelen van de ene ver-
werkingsmachine naar de andere verwerkingsmachine brengen. 
Anderen denken aan bestuurderloze metro’s. Parijs heeft al twee zulke lijnen. Lijn 4 wordt ook door Siemens 
omgebouwd. Ze verwachten 15% meer vervoerscapaciteit en 15% minder elektriciteitsverbruik. Hoe het systeem 
reageert bij uitval van een motorgroep wordt niet vermeld.
De haven van Rotterdam heeft al een aantal onbemande containerkranen. Dat wordt uitbreid: van een schip naar 
een tussen opslag en vandaar naar een middel voor doortransport: schip, trein, vrachtauto ed. De automatiseer-
ders zien als hun fraaiste prestatie, dat een zeeschip buitengaats door een robot overgenomen wordt tot aan een 
geautomatiseerde afvoer per trein naar Kijfhoek bijv. Ik vind, dat over dergelijke projecten door meerdere instan-
ties moet worden nagedacht, behalve door bijvoorbeeld Maersk, door het havenbedrijf tot aan het parlement. 
Het was een interessant symposium over een materie die door meer instanties moet worden bekeken dan enkele 
technische specialisten 
Overigens verlenen aan het TUD Robotic Institute een aantal hoogleraren medewerking, waaronder ook hoogle-
raren ethiek.

Fotonica krijgt vaste voet in wetenschap en samenleving 

Van het Photonics Magazine verscheen onlangs de september 2015 uitgave met weer veel nieuws, wetenswaar-
digheden en de innovatieve ontwikkelingen uit de wereld van de optica, fotonica, 
nano- en biofotonica. Een terugblik op het FE2015 fotonica-evenement laat de lezers 
ervaren dat fotonica duidelijk in de belangstelling van de wetenschap en samenleving 
staat. Een schat aan nationale en internationale activiteiten staan op de planning en alle 
voorbereidingen voor het symposium IOP Photonic Devices bij NEMO Amsterdam 
zijn getroffen. Het magazine bevat voorts een aantal artikelen van veelbelovende en 
succesvolle wetenschappers op het gebied van de toegepaste optica en fotonica. In het 
kader van het Jaar van het Licht vond het scholenexperiment Lichtmeting 2015 plaats. 
Actuele berichten vertellen over toepassingen van lasertechnologie in de strijd tegen 
vogeloverlast op vliegvelden en het efficiënt printen van lenzen.
Kijk voor meer info op www.photonicsNL.org.
Jan Broeders

Machinebouw Event, symposium van FHI dd 3 dec 2015 
Op dit aardige symposium (In Kontakt der Continenten te Soesterberg, 3 dec 2015) wordt iets verteld over Indus-
trie 4.0 zowel het element van digitale tekeningen incl geautomatiseerde verwerkingsmethoden alswel ethernet-
mechatronica (Internet of Things).

Internet of Things ofwel mechatronica wordt 
heel goed weergegeven door Schneider Elec-
tric (dhr. W van Dijk) met een grote vestiging 
te Haarlem. Nevenstaande figuur geeft de min 
of meer klassieke structuur weer (zie ook PPA-
dagen) waarbij een bedrijf een aantal produc-
tiemachines kan aansturen en hun resultaten 
aan producten en hun behoefte aan onderdelen 
kan registreren. 
Met zo’n installatie kun je heel veel, maar 
de mogelijkheden in het algemeen producten 

+

+
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moeten vooraf ontworpen zijn. Van dat ontwerpproces moeten alle betrokkenen van hoog tot laag op de hoogte 
zijn en bij voorkeur ook ondersteunen. Nieuwe producten of wijzigingen moeten tijdig geprogrammeerd zijn.
De mogelijkheden van een bedrijf met eventueel meerdere vestigingen in andere plaatsen wordt weergegeven 
door Duramatic (dhr BJ Ruesink); zie figuur hierboven.
Bedenkend, dat Industrie 4.0 en Internet of Things te zijner tijd Europese standaarden zijn, worden op dit sympo-
sium een aantal mogelijkheden getoond. 
In feite wordt bestaande automatisering uitgebreid. Samenwerking tussen verschillende productieplaatsen en 
eventueel fabrieken met andere eigenaren.
Zal steeds meer voorkomen en wordt door de nieuwe normalisatie ook eenvoudiger.
FHI heeft mi een heel aardig symposium georganiseerd. Zie ook hun PPA-dagen van de afgelopen jaren en ko-
mende PPA-dag op 8 februari 2016.

EMC-dag voor installateurs en machinebouwers 
Aardig symposium van FHI (www.fhi.nl) en de vereniging EMC-ESD

EMC (elektromagnetische compatibiliteit) is belangrijk geworden, nadat digitale besturings- en beveiligingsfunc-
ties (met integrated circuits/IC’s) gebruikelijk waren geworden. Elektromechanische relais hadden niet zoveel 
problemen met EMC, maar boden ook niet de functiemogelijkheden van digitale systemen. Transistorlogica zat 
daar wat tussenin zowel qua mogelijkheden als wel qua storingsgevoeligheid.
Aanvankelijk lag de nadruk op de gevolgen van blikseminslag. Ook een met succes afgeleide bliksem kon nog 
heel gevaarlijke overspanningen leveren en onder andere computers ontregelen of erger.
EMC geldt zowel voor huishoudelijke installaties en apparaten als wel voor industriële toepassingen. Vorig jaar 
lag de nadruk op huishoudelijke apparaten; dit jaar op industriële toepassingen.
In hoogspanningsschakelstations was een kortsluitstroom van 40 kA geen uitzondering en zelfs de bescheiden 
vlambogen bij het openen van een scheider konden tot problemen leiden. De moderne vermogenselektronica kan 
ook veel problemen opleveren.
Internationale faam hebben de emeritushoogleraar prof. van der Laan en zijn medewerker van Deursen, beiden 
TUE, behaald met verstandige ligging en afscherming van kabels en met de ligging van aardingen. Behalve the-
orie waren daar ook heel wat proeven voor nodig. Op dit moment beschikken we over fraaie meetinstrumenten 
aangeboden voor een redelijke prijs. Op de stands van dit symposium werd het nodige gedemonstreerd. 

Tav bliksembescherming heeft het Duitse bedrijf Dehn heel knap werk geleverd (denk aan de Blitzplaner). De 
“oude” heer Dehn begon zijn carrière aan een hoogspanningslab van de universiteit van Berlijn. Zijn kennis heeft 
hij uitgebouwd en omgezet in de fabricage van apparatuur. Het bedrijf Dehn is nu een multinational met een 
goed testlab. Prof. Kern (RWTH Aken) maakt de laatste jaren ook naam met bliksembescherming oa met twee 
VDE-boeken; zie [1].
Vroeger was de enige manier om commando’s over te brengen een geleider. Tegenwoordig beschikken wij ook 
over glasvezelcommunicatie, dat de regeling van PWM-invertors bijv perfect kan scheiden van het hoofdstroom-

+
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circuit. Voorbeelden hiervan de 4-systeem 6 MWe-loks (oa 186 en 189; beide rijden in Nederland) en de vermo-
genselektronica bij windparken op zee.
Voor mij was het meest aansprekend op dit symposium:
- het gebruik van gescheiden kabelgoten,
- de afscherming van een PWM-invertor.
EMC-metingen zijn complex. Ervaring opdoen is aanbevolen (zie fig. 1). 
Een open vraag voor mij is: Wanneer is bliksembescherming bij PV-zonnepanelen nodig?

- het gebruik van gescheiden kabelgoten
Het is verstandig sterkstroom en signaalkabels in aparte metalen goten of meer aparte goten te leggen afgesloten 
met een deksel ter beperking van overspraak naar signaalkabels. 1-fase-kabels bij voorkeur leggen als RST; een 
bundel niet RRRRSSSSTTTT, maar RST RST RST RST of RST TSR RST TSR; zie ook fig. 2.

- de afscherming van een PWM-invertor
Er zijn twee hoofdaandachtsvelden: stoorsignalen van invertor naar 50 Hz-net en omgekeerd, stoorsignalen van 
invertor naar de motor.
Tatrasteel voorheen Hoogovens had vroeger een besturingshal voor motoren, die redelijk stofvrij was. Daar 
stonden amplidines en magneetversterkers opgesteld. In het begin werden hier de invertors GTO en/of IGBT 
opgesteld. Op de verbinding invertor-motor kwamen piekspanningen voor van 5 kV of meer. Technisch heel 
fraai was de invertor op de motor plaatsen alleen was dan een oplossing nodig voor het vele stof in de motorhal. 
Tegenwoordig wordt dan vaak waterkoeling toegepast. IGBT’s met een vleugje SiC functioneren vaak beter 
met waterkoeling. De oplossing nu is netzijdig een п-filter (C-L-C) en eventueel motorzijdig ook. Er wordt veel 
magnetisch materiaal aangeboden geschikt voor hoge frequenties oa door VAC. Je kunt daarmee compacte filters 
maken. 
De aansturing van de PWM-invertor via glasvezels is heel fraai. Bij de 4-systeemloks gebeurt niet anders. De 
halfgeleiders zijn daar ook watergekoeld. 

- Bliksembeveiliging van flats
Bliksembeveiliging is een arbitraire zaak. De opstalverzekening stelt eisen evenals de lokale autoriteiten. 
Voor eengezinswoningen wordt bliksembeveiliging te duur beschouwd. Voor kantoorflats wordt het als must ge-
zien.

1. IGBT-PWM-invertor en asynchrone kooiankermotor gevoed uit diodebrug.
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Vanwege de regen is een asfaltdakbedekking voldoende. Vanwege bliksembeveiliging is een zinken dak met 
hoekaardingen meestal voldoende. Binnen moet dan een centrale aarding komen van beneden naar boven met 
per verdieping uitlopers. Een coaxverbinding tussen de verdiepingen moet dan langs die centrale aarding komen 
met per verdieping een verbinding met die centrale aardleiding (let op de grootte van de schermstromen). Glasfi-
berverbindingen zijn fraaier.
Ik vind, dat een flat op ongeveer dezelfde wijze behandeld moet worden.
Het platte dak van een flat is een goede plek voor fotovoltaïsche zonnecellen. Ik vind, dat daar een “Schwaiger 
aarddraad”boven moet. 

Samengevat
Een aardige en leerzame studiedag, die het begrip EMC duidelijker maakt.
Ik denk, dat een studiedag volgend jaar ook aandacht moet besteden aan glasfibercommunicatie en bliksembevei-
liging.

Literatuur
1. EI Dig 19 pag. 23; EI Dig 20 pag. 22.

Algemene relativiteitstheorie maakte Einstein
onsterfelijk
Het is inmiddels een eeuw geleden dat de wereldberoemde geleerde Albert 
Einstein met zijn verhandeling over de Algemene Relativiteitstheorie in de 
openbaarheid trad. Zijn theorie bracht de wetten van de elektromagnetische 
straling en de fysica van de bewegende lichamen van Galileo en Newton 
dichter bij elkaar. Bovendien deed Einstein op basis van zijn algemene 
relativiteitstheorie een aantal voorspellingen. De redactie van de Nederlandse 
editie van NewScientist nr.26-2015 prikkelt abonnees en nieuwe lezers met 
de tekst “Einsteins grootste blunder”. Het gaat dan om zijn gehanteerde 
kosmologische constante. Om het geheel van zijn werk weer onder de aandacht 

7. Diverse schermstromen.

+

Te hoge schermstromen kunnen tot defecte apparaten leiden

Wat gebeurt er:
• Hoogfrequente stroom in de motorkabel
• Ontstaan van een magnetisch veld rondom de

motorkabel
• Inductie van een spanning in de afscherming datakabel
• Veroorzaakt een stroom in de afscherming datakabel
• Magneetveld ontstaat rond de datakabel en is

tegengesteld aan het magneetveld rond de motorkabel
• Magneetvelden heeft zich op
• Er ontstaat een leeg veld om de adres A en B
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te brengen heeft de redactie van NewScientist in een uitgebreid dossier als opfris cursus alle bijzondere 
ontdekkingen, verhandelingen en publicaties op overzichtelijke wijze en chronologisch beschreven. Ook de 
stappen in zijn leven en werk zijn compact beschreven en geïllustreerd in een tijdlijn.
Jan M. Broeders

Beurs Elektrotechniek 2015 - Jaarbeurs Utrecht en 
beurs Energietechniek 2015 - Brabant hallen
Twee interessante elkaar iets overlappende technische beurzen van vnuexhibitions

De beurs Energietechniek heeft door de jaren heen ongeveer hetzelfde ka-
rakter van de “gewone”energiebesparing:
- warmte isolatie van gebouwen.
- zuinige elektrische installaties van gebouwen.
- zuinige verwarming oa HR-ketels en warmtepompen en warmtekracht.
- zuiniger processen in de industrie.
- opwekking van duurzame energie (fotovoltaïsche zonne-energie, windmo-
lens op het land, aardwarmteprojecten).
- extra energiebesparing in de industrie.
- MS/LS-netten uitgevoerd als smart grids. In Duitsland werd in 2014 11% van de elektriciteitsproductie gele-
verd door fotovoltaïsche zonnecellen en 11% door windenergie. In 2020 zouden beiden een aandeel van elk 15% 
moeten hebben. Nederland haalt dat nog niet. Conventionele centrales veranderen van basislastcentrales naar 
piekcentrales. Opslag van elektriciteit is voorlopig nog niet nodig. 
- min of meer een aparte beurs Ecomobiel.

Op de energiebeurs kon je over bovenstaande technieken veel te weten komen. 
Warmtepompen zijn vooral zinvol bij de combinatie van koeling in de zomer en verwarming in de winter. 

De energiebeurs had aardige seminars met een wat optimistische kijk op toekomstige ontwikkelingen tav ener-
giebesparing, opwekking van duurzame energie en de groei van het park elektrische auto’s. 

Ecomobiel besteedde aandacht aan elektrische auto’s. Deze zijn net als elektrische trams en trolleybussen op zich 
wel goed. Alleen de capaciteit en de levensduur van de Li-ion-accu’s behoeft verbetering. Globaal wordt ge-
steld, dat de actieradius van de huidige elektrische auto ca 150 km is, dat de Li-ion-accu ca 2 jaar meegaat en ca 
€ 10.000,- kost. Helaas zijn de Li-ion-accu’s de laatste jaren nauwelijks beter geworden. Grote steden besteden 
veel aandacht aan luchtvervuiling en weren daarom soms oudere diesels. Dat wil zeggen elektrische stadstaxi’s 
zou een goede oplossing zijn. De actieradius behoeft dan niet groot te zijn (<150 km), het onderhoud kan gecon-
centreerd worden in een speciale werkplaats per stad en kinderziektes worden betrekkelijk snel opgespoord en 
verholpen. Ook de mate van nachtverwarming van accu en vermogenselektronica kan dan goed bepaald worden. 
Veel elektrische stadstaxi’s rijden er nog niet.

De “klapper” was de constatering, dat Nederland achterloopt op het nationaal energieplan met name bij duur-
zame energie. Zonder dat plan was het veel moeilijker deze constatering te doen en bij te sturen.
Nederland heeft recent drie grote kolencentrales in gebruik genomen met ondanks het relatief hoge rendement 
van ca 46% een aanzienlijke CO2 uitstoot. Daarbij te bedenken, dat 10 jaar geleden, toen tot de bouw werd beslo-
ten windparken op zee nog slechts in kleine omvang mogelijk waren.
Wij hebben acht gasgestookte STAG-centrales van ca 450 MWe met ca 60% rendement en een veel kleinere 
CO2-uitstoot. Die STAG-centrales moeten op vol vermogen draaien om als land minder CO2 uit te stoten en dat 
gebeurt helaas nog niet, omdat de STAG-kWh duurder is dan de kolen-kWh. Kolencentrales moeten feitelijk als 
piekcentrales gaan draaien. 
We kunnen onze achterstand in de opwekking van duurzame energie betrekkelijk eenvoudig inhalen, zodat in 
2020 onze doelstelling bereikt kan worden.
- Twee of drie extra windparken op zee van ca 400 MWe 

Enkele bezoekersaantallen:
- Elektrotechniek jaar 2003 ca 
38.900, jaar 2013 ca 23.000 en 
jaar 2015 ca 19.000
- Energietechniek jaar 2014 ca 
10.700, jaar 2015 ca 10.992
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- Aardwarmteprojecten Wij hebben veel aardwarmte projecten op het oog, die de nodige bestuurlijke hindernis-
sen ondervinden. Daar kunnen we best wat aan doen.
- fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van woningen.
We kunnen op deze manier onze achterstand in de opwekking van duurzame energie betrekkelijk eenvoudig in-
halen, zodat in 2020 onze doelstelling bereikt kan worden. 
Wat meer publiciteit ten aanzien van energiebesparing en duurzame energie zou overigens heel gunstig werken. 
Ik denk aan een paragraaf over dit onderwerp op de websites van de gemeenten, provincies en het ministerie van 
EZ. 

De beurs Elektrotechniek besteedde veel aandacht aan smart grids en wel de eenvoudige vorm zoals gebouwd 
in Rotterdam en Amsterdam. 
MS-netten bestaan meestal uit open MS-ringen, die bij uitval van een kabel omgeschakeld worden. De trafo-sta-
tions, meestal KKT (=2 kabelvelden en trafo veld) zijn nu meestal voorzien van lastscheiders en bij de eenvou-
dige smart grids van op afstand bedienbare vacuümschakelaars. Middels ethernet worden in het gehele MS-net 
de schakelaarstanden gesignaleerd. Tevens wordt de belasting van de distributietrafo’s en de LS-netspanning ge-
meten. Omdat de belasting van het MS-, LS-net en trafo’s veel minder goed voorspelbaar is dan bij een conventi-
oneel net, is deze extra telemetrie nodig. 
Het is aan de netbeheerder hoe hij de ombouw van een conventioneel net naar een smart grid wil realiseren. 
Voorlopig staan nog niet op alle daken ph-zonnepanelen en zijn nog niet veel warmtepompen gerealiseerd. Om-
bouw in fasen zal dus wel de regel zijn. Een 10-jaren-ombouw-programma lijkt mij wel nodig. 
De vele vermogenselektronica inclusief gasontladingslampen in de toekomst betekent grote kans op netvervui-
ling. Daartoe zijn op dit moment al goede meetinstrumenten beschikbaar voor een bescheiden prijs. De netbe-
heerder moet zorg dragen voor een bescheiden vervuiling en eventueel maatregelen treffen. 
In het algemeen besteedde de beurs elektrotechniek veel aandacht aan LS-installaties gecombineerd met de nieu-
we NEN 1010. Daarin wordt ook aandacht besteed LED-lampen, die te zijner tijd de andere lichtbronnen zullen 
vervangen. 

Toekomstige beurzen
De jaarlijkse beurs Energiekunde heeft door de jaren heen ongeveer een constant aantal bezoekers van ruim 
10.000. 
De 2-jaarlijkse beurs elektrotechniek is sterk van karakter veranderd. Vroeger stond er ook veel HS-apparatuur. 
De nutsbedrijven en de industrie zijn veranderd. Momenteel staat er alleen LS-apparatuur. Het aantal bezoekers 
was in 2015 ruim 19.000 . Bovendien is er overlap met de beurs energiekunde. 
Ik zou beide beurzen niet een week na elkaar houden.

Door experimenten ontstaan nieuwe slimme toepassingen
Met het tijdschrift “Experiment NL” geeft de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO in samenwerking met de 
redactie van het maandblad Quest een leerzaam en interessant overzicht 
van recente resultaten uit de wereld van de wetenschap in Nederland. 
De lezers maken tevens kennis met talenten, die dankzij speciale 
programma’s beurzen ontvangen om eigen onderzoek op te zetten en de 
resultaten te delen met anderen. De enorme diversiteit aan onderwerpen 
in het wetenschappelijk onderzoek geeft een schat aan uitdagingen 
en inspiraties voor zowel jonge als doorgewinterde onderzoekers in 
wetenschap, economie, techniek, cultuur en kunst en alle bijbehorende 
vak- en interessegebieden in onze samenleving en functionerende 
maatschappij. Met uitgebreide verhalen, korte impressies, spannende 
bevindingen, scherpe benaderingen en kritische vraagstellingen geven 
deskundige auteurs vanuit eigen belangstelling, onderzoek en vanuit 
interviews hoogwaardige informatie. Het geheel is rijk geïllustreerd. De 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert 
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jaarlijks meer dan 5700 onderzoeksprojecten. NWO beheert acht onderzoeksinstituten, die expertisecentra 
zijn op specifieke wetenschapsvelden. NWO keert ook jaarlijks de NWO-Spinozapremie uit aan daarvoor 
geselecteerde onderzoeksprojecten. Het tijdschrift bespreekt enkele projecten. Er is info over de veelbesproken 
Nationale Wetenschapsagenda, over het verbleken van de verf van Van Gogh, het opsluiten van lichtdeeltjes, 
de looprobot, het onderzoek naar de kwantumcomputer en het vangen van neutrino’s. Voor aanvullende 
informatie www.nwo.nl. 
Jan M. Broeders

Erecode voor ingenieurs
In mijn studententijd werd over dit onderwerp gesproken met als scheidsgericht het KIVI
Met de bedrijfsinstructie hoogspanning (BIH) en laagspanning (BIL) is destijds een succes geboekt. Ik heb direc-
teuren van elektriciteitsbedrijven gekend, die dachten, dat deze normen voor hun bedrijf niet golden. BIH en BIL 
hebben veel ongelukken voorkomen en veel levens gespaard.
Wij hebben nu de emissieproblemen bij VW diesels en mogelijk anderen, veroorzaakt door de toegepaste soft-
ware. VW heeft geen manipulaties aan de testbanken uitgevoerd. De auto heeft bij een aandrijvende vooras een 
stilstaande achteras geconstateerd en daaruit geconcludeerd: ik sta op een testbank en ik verander de brandstofin-
jecties van de piëzo-elektrisch aangestuurde verstuivers. Dat wordt nu teruggedraaid. 
Zo zijn er meer problemen in de techniek, die maatschappelijk onwenselijk zijn, maar juridisch misschien net 
toelaatbaar.
Het zou goed zijn als het scheidsgericht erecode van ingenieurs nieuw leven werd ingeblazen. 

Twee hoogleraren verlaten TU Delft
Afscheidscollege van prof. dr. J Smit (hoogspanningstechniek) (11 nov 2015)
Bijna tegelijk (11 dec 2015) neemt prof. ir. L. v.d. Sluis (elektriciteitsvoorziening) afscheid

Beiden hebben van de visitatiescommissies altijd goede beoordelingen gekregen. De TUD heeft een goede naam 
tav de opleiding van elektrotechnische ingenieurs voor de (duurzame) elektriciteitsvoorziening. De voorzitter 
van de raad van bestuur van Tennet (M. Kroon) bedankte prof. Smit voor zijn goede 20-jarige arbeid op de TUD. 
Nederland, maar ook de belangrijke partner van de TUD China, hebben grote behoefte aan deskundigen in de 
(duurzame) elektriciteitsvoorziening. 
Prof. Smit hield een aardige speech. Hij begon ermee, dat de elektriciteitsvoorziening “groener” werd. Elektri-
citeitsopwekking vindt al lang niet meer alleen plaats met conventionele centrales, waar bij veel koelwater nodig 
is.
De eerste stap begon na ca 1980 met warmtekrachtkoppeling volgens Cogen-Nederland ca 40% van de elektri-
citeitsopwekking met fossiele brandstof. Veel geleidelijker was de start van windenergie, waarbij nu op zee 6 
MWe-windmolens worden geplaatst. Wat later kwamen fotovoltaïsche zonnecellen aan bod op daken van woon-
huizen, utiliteitsgebouwen en gewoon in het veld. 
Duitsland loopt wat voor op Nederland. Het VDI-blad BWK geeft aan, dat in 2014 de gemiddelde bijdrage aan 
de elektriciteitsproductie van wind- en zonne-energie elk 11% is met de verwachting, dat beiden in 2020 elk 15% 
zullen zijn. Conventionele centrales zullen te zijner tijd geen 8000 vollast-uur per jaar meer draaien, maar min of 
meer als piekcentrales gaan functioneren. 
Bij de groene elektriciteitsvoorziening behoort ook het uitbannen van schadelijke stoffen zoals askarel en SF6. 
Askarel hebben we niet meer nodig. SF6 wordt tegenwoordig gebruikt als een mengsel van 20% (gewicht) SF6 en 
80% (gewicht) N2.
De opkomst van decentrale energie betekent minder zware 380 kV-netten en MS- en LS –netten uitgevoerd als 
smart grids. 

Zijn tweede thema was het toenemend gebruik van isolatie materialen en de methoden van deelontladingsme-
ting om isolatiefouten tijdig te ontdekken. 
Zg open installaties voor 20 kV worden niet meer gebouwd. Het zijn nu zogenoemde gesloten installaties, waar-
bij alle geleiders met isolatiemateriaal (vaak giethars) omgeven zijn. 

+

+
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Draaistroom XLPE 380kV landkabels, 220 kV zeekabels worden inmiddels gebruikt evenals DC zeekabels + 
150 kV en – 150 kV kabels. De zeekabels voor de aansluiting van windparken op zee. De 380 kV-randstadring 
maakt voor ca 40 km gebruik van 380 kV-kabel. Prysmian te Delft (voorheen NKF) heeft het merendeel van 
deze kabels geleverd.
Prof. Smit heeft een geslaagd en goed bezocht internationaal symposium over deelontladingsmeting georgani-
seerd in de Aula van de TUD.
Voorafgaand aan het afscheidscollege was in HS-hal een symposium georganiseerd supergeleidende kabel, die 
werkt bij 77 K. Daar was heel knap onderzoek aan gedaan. In Europa is een proefproject te Essen uitgevoerd.
Aan het einde van het afscheidscollege spraken de decaan en conrector. Ik verwachte iets te horen over de toe-
komst van de vakgroepen HS en elektriciteitsvoorziening. De decaan had zich daar een jaar geleden bij een Hid-
deNijland prijsuitreiking positief over uitgelaten.
Ook de TUE moet voorzien in de vacature elektriciteitsvoorziening door de dood van prof. Kling op 15 maart 
2015.
Het zou goed zijn als de vacatures te Delft en Eindhoven op passende wijze wprden vervuld. 

Voor de presentaties kunt u terecht op www.aanmelder.nl/supernet/wiki/158927/presentaties.

Aanhangsel: Supergeleidende kabel

Namens UT en CERN sprak prof. Herman ten Kate. Om sterke magneten te maken en te voeden gebruikt het 
CERN supergeleidende draad en kabel bij een temperatuur van 77 K. (fig 1 en 2). De vraag is nu, of deze tech-
niek geschikt is om XLPE-kabel te vervangen. Daartoe wordt interessant onderzoek gedaan. Nexans levert kabel 
volgens fig. 3 en 4. Ze hebben ook een proefproject te Essen (fig. 5 en 6).
De cryptonaanvoer is nog niet failsafe en ook het aangeven van de levensduur is niet zo eenvoudig.
De supergeleidende kabel is een heel interessant project. Het is mij nog niet duidelijk wat de toekomst hiervan is. 

1.
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Afscheidsrede van prof. ir. L van der Sluis dd 11 dec 2015

Prof. v.d. Sluis hield een aardige afscheidsrede met de titel De wereld achter het stopcontact. Impliciet ging hij 
er vanuit, dat elektriciteit altijd beschikbaar zou zijn. Hij begon met de bouwstenen van het elektriciteitsnet: de 
geleerden Volta en Maxwell. De eerste hoogleraar elektriciteitsvoorziening te Delft was prof. Feldmann. Toen 
was elektriciteitsopwekking alleen mogelijk via een thermische centrale, aanvankelijk met een zuigerstoomma-
chine, later met stoomturbines, wat nog steeds de ruggengraat vormt van de huidige elektriciteitsopwekking.
We zijn druk bezig met duurzame elektriciteitsopwekking, een onderdeel van de klimaatconferentie van Parijs 
(dec 2015). 
Volgens het VDI-tijdschrift BWK wekte Duitsland in 2014 11% van haar elektriciteitsproductie op met wind-
energie en ook 11% met fotovoltaïsche zonne-energie.
Het is de bedoeling in 2020 met elk 15% te behalen en in latere jaren nog meer. 
Daartoe moeten de elektriciteitsnetten gemodificeerd worden tot “smart grids”
De ultieme vorm is, dat een wijk uitsluitend op wind- en zonne-energie “draait” en beschikt over een royale op-
slagmogelijkheid van elektriciteit.
De TUD denkt met veel waardering terug aan het tijdperk Van der Sluis. 

W.C. Röntgen ontdekte X-stralen voor onderzoeken 
De Duitse natuurkundige Wilhelm Conrad Röntgen, (geboren in Remscheid-Lennep in 1845 en overleden in 
München in 1923), ontdekte tijdens experimenten X-straling. De wereldwijd gewaardeerde ontdekking van 
X-stralen vond plaats in Würzburg op 8 november 1895. Hij deed deze vondst, nu inmiddels 120 jaar geleden, 
in het laboratorium van het Natuurkundig Instituut van de Universiteit Würzburg. In zijn kinderjaren woonde 
hij in Apeldoorn en gedurende zijn universitaire studie als extraneus aan de Universiteit Utrecht enkele jaren 
in Utrecht. In 1865 vertrok hij voor verdere studie naar Zwitserland. Na een aantal banen en leerstoelen koos 
hij in 1888 voor een functie als hoogleraar in Würzburg. Hij experimenteerde met een kathodestraalbuis en 
onderzocht de bijbehorende kathodestralen, die ongehinderd door zachte materialen gingen. De door hem 
na meerdere proeven ontdekte nieuwe straling noemde hij X-straling. Enkele weken na zijn ontdekking van 
X-straling nam hij een eerste foto van de hand van zijn vrouw. Deze zogenoemde röntgenfoto is wereldbekend 

6.
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geworden. Röntgen beschreef zijn ontdekking in het wetenschappelijke artikel “Über ein neue Art von 
Strahlen”. In 1901 kreeg hij voor zijn werk de 1e Nobelprijs voor Fysica.
Jan M. Broeders

Hoe nu verder met de HSL-Zuid?
De uitslag van de parlementaire enquête over de Fyra laat een bedroevende gang van zaken zien. Hogesnelheids-
lijnen in het algemeen brengen een verlevendiging van de “lokale”economie tot stand. Nederland wilde het ver-
keer met België en Frankrijk enerzijds en Duitsland anderzijds intensiveren. De HSL-Z is een prachtige spoor-
baan met weinig verkeer. Zelfs met treinen die 160 km/h kunnen rijden worden de rijtijden Schiphol-Antwerpen 
aanzienlijk verkort tov de Beneluxtrein over Roosendaal met ca 45 min.

Enkele cijfers over rijtijden in de huidige dienstregeling:
Schiphol-Antwerpen-Centraal met Thalys via HSL-Z 57 min (max 250 km/h)
Idem met Beneluxtrein over Roosendaal 128 min (max 140 km/h)
Schiphol-Breda over HSL-Z met IC-direct 55 min (max 160 km/h)
Antwerpen-Centraal – Noorderkempen 15 min 

Schatting
Schiphol-Antwerpen-centraal met IC-direct 70 min (max 160 km/h)
Noorderkempen-Breda 10 min 
Antwerpen-centraal-Breda 25 min 
Schiphol-Antwerpen-Centraal via Breda 85 min met 5 min overstaptijd te Breda

De HSL-O is tussen A’dam-Bijlmer en Utrecht een “Ausbaustrecke” met een mogelijke snelheid van 200 km/h. 
Tussen Utrecht en Arnhem is niets verbeterd. Dat had gekund met het geld besteed aan de tunnel onder het groe-
ne hart. 

Mogelijke maatregelen op de HSL-Z per medio december 2015
1. De Belgische treindienst Antwerpen-Noorderkempen nabij de Belgische-Nederlandse grens verlengen naar 

Breda. 
2. De IC-direct Schiphol-Breda toeslagvrij maken 
Op deze manier ontstaat een parallelroute Antwerpen-Schiphol naast de Beneluxtrein.

Mogelijke maatregelen op de HSL-Z per medio december 2016 België rijdt tussen Leuven en Luik treinen met 
200 km/h getrokken/geduwd met de lok serie 18/19. Zulke treinen kunnen ook tussen Antwerpen en Schiphol 
rijden. Eventueel via Breda. De IC-direct Schiphol-Breda verlengen naar Antwerpen. Nederland heeft Traxx-loks 
geschikt voor 160 km/h bijgekocht. Op deze manier rijden er meer treinen tussen Schiphol en Antwerpen. Een 30 
min-dienst zou dan mogelijk moeten zijn

Resultaten ETCS Level 1 en 2 ofwel ERTMS Level 1 en 2

Railpro bericht over de resultanen van L2 (variabele bloklengte) op de HSL-Z, de Betuweroute en de viersporige 
lijn A’dam Bijlmer-Utrecht. De trein moet bij dit systeem zijn locatie tov het net gepasseerde baken (balise) via 
GSMR aangeven. Het GSMR-signaal valt af en toe meer dan 30 seconde weg. Ik neem aan, dat in de loop der 
jaren veel zorg is besteed aan dat GSMR-signaal. Desondanks valt de verbinding bij de genoemde lijnen tenmin-
ste 1x per richting per week weg met als gevolg van een noodstop. Dit betekent regelmatig problemen met het 
handhaven van de dienstregeling.
Bij Level 1 (oa toegepast op de havenspoorlijn Maasvlakte-Barendrecht) is het GSMR-signaal niet nodig. L1 
geldt als een zeer betrouwbaar seinsysteem. Het wordt in de gehele wereld veel toegepast.
Op de Noordzijde van de oude”Gotthardlijn wordt sinds kort ook L2 toegepast voorlopig met veel noodstops (zie 
tijdschrift Eisenbahn van Minirex 11/2015). Voorlopig is Nederland meer gebaat met ETCS L1 dan L2
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Moderne ontwikkelingen in diagnostische beeldtechniek
In onze geneeskunde zullen ultramoderne afbeeldingsmethoden kunnen zorgen voor nauwkeurige medische 
diagnoses. Dankzij voortschrijdend medisch onderzoek en ontwikkeling van aanvullende en nieuwe optische 
meetmethoden is het mogelijk om patiënten meer zekerheden te bieden bij de diagnose. Zelfs de allerbeste 
artsen worden geconfronteerd met een aantal beperkingen van de huidige stand van meet- en beeldapparatuur. 
Ondanks de huidige ultrasoonapparaten, röntgenapparaten, apparatuur voor positronemissietomografie 
(PET), magneetresonantie (MRI), ook wel bekend als kernspintomografie, en de computertomografie (CT) 
ervaren artsen de grenzen van deze hoogwaardige beeldvormende apparaten. Veelal worden opnamen naar 
beste kennis en kunnen beoordeeld, om daarmee geneeskundig aan het werk te 
gaan. Maar de artsen willen meer en nauwkeuriger kijken naar het inwendige 
van de patiënten. Ontwikkelaars en bedrijven presenteren met enige regelmaat 
sterk verbeterde apparaten en nieuwe apparaten. Nieuw is het 3D-Röntgen-appa-
raat, waarmee ruimtelijke voorstellingen worden gerealiseerd. De hypermoderne 

ultrasoonapparaten maken duidelijke 3D opnamen voor 
medische doeleinden van ongeboren kinderen. Het gebruik 
ervan is voorbehouden voor bijzondere situaties. Met optische coherentetomografie 
maakt de arts als het ware een reis door de aders van de patiënt, om daarmee de exacte 
situatie van vernauwingen van te kunnen stellen. Met behulp van de elastografie is het 
mogelijk de toestand van weefsels en organen vast te stellen. Steeds vaker laten personen 
een zogenoemde bodyscan uitvoeren. Het gehele lichaam wordt dan met de methode van 
magneetresonantietomografie gescand in goed een uur. Afhankelijk van persoonlijke wensen 
is er extra aandacht voor bepaalde onderdelen van het lichaam - van vernauwde bloedvaten 

tot aan scheurtjes in de meniscus. Ook in de oogheelkunde wordt vaker de optische coherentetomografie met 
succes gebruikt.
Jan M. Broeders

Kerncentrales in België
Op dit moment wordt gediscussieeerd over de Belgische kerncentrales. Uit google heb ik ontleend:

Locatie Doel (nabij Antwerpen)
Doel 1 433 MWe (1975)
Doel 2 433 MWe (1975)
Doel 3 1006 MWe (1982
Doel 4 1039 MWe (1985)

locatie Tihange nabij Luik
Tihange 1 962 MWe (1975)
Tihange 2 1006 MWe (1983)
Tihange 3 1046 MWe (1985) 

De maximale elektriciteitsvraag België zou ca 13 000 MWe bedragen. 
Als vuistregel geldt, dat de afschrijftermijn van een conventionele centrale 25 jaar is en van een kerncentrale 40 
jaar. In die periode moet het nodige onderhoud plaatsvinden. 

BOEKEN
Elektroinstallation in Wohngebäuden
Normen verstaendlich 45
Handbuch für die Installationspraxis
Herbert Schmolke 
VDE Verlag 2015, ISBN 978-3-4088-8, 662 pg (210x150mm), 8e druk, € 32,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van een 
“papieren” boek. 

De 8e druk van dit boek toont de kwaliteit aan. De schrijver is goed bekend met het vak en lid van een aantal 
normcommissies. 
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Dit boek gaat over laagspanningsinstallaties van kleine tot grote woongebouwen (flats) en in feite ook voor 
kleine kantoorflats en werkplaatsen, waar geen hoogspanning in wordt aangebracht. Behandeld worden dimensi-
onering, keuze en beveiliging van leidingen (spanningsval, kortsluitvastheid). Ook op aardingen wordt uitgebreid 
ingegaan evenals op bescherming tegen blikseminslag (bijv TV-antenne op het dak) en verwerken van vereffe-
ningsspanningen. 
De tekst is vlot geschreven en de figuren zijn duidelijk. 
Samenvatting: dit boek is aan te bevelen voor ieder, die met elektrische laagspanningsinstallaties te maken heeft, 
speciaal voor bedrijfs- en schoolbibliotheken.

Leerboek Lasertechniek voor universitaire studies
Het compacte studieboek “Lasertechniek” is samengesteld voor studenten 
in studierichtingen in het hoger beroepsonderwijs en op universiteiten, 
waarin het toepassen van lasers aan de orde komt in het studieprogramma. 
De inhoud van het boek en de wijze waarop het onderwerp is behandeld, 
maakt deze publicatie ook prima geschikt voor het gebruik door personen 
die werkzaam zijn in bedrijven en instituten waar lasers, laserapparatuur 
en lasertechnieken worden toegepast. Zij kunnen hun kennis toetsen en 
tevens kennismaken met nieuwe moderne en innovatieve toepassingen 
van lasers in de praktijk van vele vakgebieden. De auteur brengt 
alle theoretische en fysische grondbeginselen van de laser op een 
overzichtelijke en begrijpelijke wijze voor het voetlicht. Voorafgaand 
aan de theorie geeft de auteur een inleiding in de kwantumoptica. 
In gedetailleerde paragrafen zijn de respectievelijke principes en 
vormen van praktische lasers behandeld. Uitgebreid zijn behandeld de 
praktische realisering van de verschillende vormen van lasers en de 
specifieke eigenschappen. Het gebruik van een laser hangt sterk af van 
de eigenschappen ervan. Interessant zijn de voorbeelden van praktisch 
gebruik en de aandacht voor de laserveiligheid. Elk hoofdstuk bevat een serie opgaven en de antwoorden staan 
achterin het boek. Er zijn uitgebreide tweetalige woordenlijsten en het rijk geïllustreerde studieboek sluit af 
met een literatuurlijst en een trefwoordenregister. Een uitstekend studieboek voor studenten en praktiserende 
personen.

ISBN 978-3-11-035088-3, “Lasertechnik”, Rainer Dohlus, Uitgeverij Walter de Gruyter, 2015, 
223 pagina’s, € 34,95.
Jan M. Broeders

Industrie 4.0 im internationalen Kontext
Christian Manzel, Linus Schleupner, Ronald Henzie (samenstellers)
VDE Verlag 2016, ISBN 978-3-8007-3671-3 
Beuth Verlag 2016, ISBN 978-3-410-26049-3
261 pg (240x170mm), € 59,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van een 
“papieren”boek. 

Duitsland heeft altijd veel waarde gehecht aan normen (DIN en VDE). Daarmee werd de minimumkwaliteit 
gewaarborgd en was eerlijke concurrentie goed mogelijk. De DIN- en VDE-normen zijn nu meestal verwerkt in 
Europese en internationale (bijv IEC) normen.
Het zenden van technische tekeningen was niet altijd zo eenvoudig en gebeurt vaak digitaal, wat met de huidige 
kwaliteit van internet goed mogelijk is.
Industrie 4.0 was aanvankelijk eenvoudig het digitaal verzenden van constructie-tekeningen. Daar kwam dan bij: 
de te gebruiken materialen en de voorkeurs verwerkingsmethoden. 
De Duitse industrie en overheid hebben die digitale versies Industrie 4.0 genoemd en dit mede ondergebracht bij 
de VDI- en VDE-norminstituten. Een kleine stap verder is het aansturen van verwerkingsmachines zoals diverse 
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typen draai- en freesbanken. Daarbij kan met robots het te verwerken voorwerp van de ene naar de andere ver-
werkingsmachine worden gebracht. 
Dat lijkt veel op ethernetaansturing van processen ofwel procescontrol.
Dit boek geeft toekomstmogelijkheden met 31 schrijvers, waarvan 5 profs.
Het is heel duidelijk, dat Industrie 4.0 en Internet of Things nauw verweven een grote toekomst tegemoet gaan. 
Beide moeten beschermd worden voor cyberaanvallen en industrie-spionage.
Industrie 4.0 en Internet of Things zijn niet alleen bedoeld voor Duitsland, maar in ieder geval voor heel Europa 
en bij voorkeur voor de gehele wereld. Dat is niet zo nieuw: Profinet (afkomstig van Siemens) wordt veel in heel 
Europa en ook daarbuiten gebruikt met name voor de procesindustrie.
Beckhof heeft met zijn ethernetsysteem veel windparken op zee gemonitord en aangestuurd en daar eer mee in-
gelegd. 
Profibus en het ethernetsysteem van Beckhof verschillen onderling niet zo veel. Een mondiaal ethernet systeem 
zal veel overeenkomsten vertonen met Profinet. 

Het tijdperk van papieren normen alleen is voorbij. Met industrie 4.0 is de overgang naar digitale normen inge-
luid. Daar wordt dan aan toegevoegd verwerkingsmethoden van materialen.
De procesindustrie maakt al geruime tijd gebruik van Profinet (een ethernetproduct). Dat wordt uitgebreid naar 
veel meer bereiken dan de procesindustrie; denk aan smart grids. Dit wordt aangeduid als Internet of Things.
Dit boek laat op een aardige wijze zien, hoe het digitale tijdperk qua constructie-tekeningen en monitoring eruit 
kan zien en welke consequenties die over gang zou kunnen hebben.
Het boek is aan te bevelen voor ieder, die de begrippen industrie 4.0 en Internet of Things te maken zal krijgen.
Het is de bedoeling, dat het niet alleen Duitse, maar ook Europese normen zullen worden, waarbij alle Europese 
landen inspraak krijgen en er gebruik van kunnen maken. 

Hologrammen komen vaker voor in nieuwe toepassingen
Hologrammen en hun veelzijdige toepassingen zijn bij het grote publiek al bekend sinds de jaren vanaf 1960 
en hebben een vaste plaats verworven in de wetenschap, techniek, consumentenproducten, kunst, cultuur 
en in onze maatschappij. De basis voor de huidige holografie, en haar zichtbare en voor het menselijk oog 
onzichtbare toepassingen, werd in 1947 gelegd door de Hongaars-Britse natuurkundige Dennis Gabor (1900-
1979). In die tijd was Gabor in dienst van het bedrijf British Thomson-Houston Company in Rugby, Engeland. 
Een jaar later publiceerde hij de resultaten van zijn jarenlange onderzoeken en experimenten rondom zijn 
geesteskind van de kathodestraal oscilloscoop, de opgebouwde kennis over de elektronen microscoop en zijn 
toevallige ontdekking van het ontstaan van een driedimensionale tekst. Hoe uiteindelijk alle ontdekkingen 
en inspanningen van Dennis Gabor hebben geleid tot het ontstaan van de allereerste vormen van holografie 
is op een voortreffelijke en gedetailleerde wijze beschreven in het nieuwe boek “Holograms” door Sean F. 
Johnston, verbonden aan de Universiteit van Glasgow. Dennis Gabor 
(in het Hongaars Dénes Gábor) wordt algemeen beschouwd als de 
uitvinder van de holografie en ontving voor zijn uitvinding in 1971 
de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Het informatieve lees-, leer- en 
bronnenboek geeft door een culturele en historische bril alle feiten, 
gebeurtenissen, technische en economische ontwikkelingen weer 
van de holografie. De auteur maakte gebruik van vooraanstaande 
referentiebronnen uit het vak van driedimensionale beeldtechnieken 
en de nationale en internationale promotie, productie en verkoop van 
hologrammen.
Hologrammen met magische beelden, die zelfs de indruk van 
een beweging konden geven, maakten vooral in de 60-er en 70-
er jaren grote indruk op het bezoekende publiek bij exposities 
en evenementen. Op de consumentenmarkt werden sieraden met 
holografische voorstellingen aangeboden en in het bedrijfsleven 
werden hologrammen gebruikt als publiekstrekkers. Al snel werd 
de kracht van hologrammen ontdekt voor het beveiligen van 
waardepapieren, documenten, identiteitskaarten, paspoorten en in 
de 80-er jaren zelfs voor het beveiligen van bankbiljetten. Ook op 
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postzegels verschenen er steeds meer hologrammen en holografische folie. Uitgevers van tijdschriften en 
boeken ontdekten al snel dat een hologram op het titelblad de uitgave een extra aantrekkelijke uitstraling 
gaf, waardoor de verkoop toe nam. Meerdere kunstenaars kozen voor het gebruik van holografie en 
hologrammen om kunstwerken te realiseren. De fascinerende en driedimensionale beelden in de hologrammen 
zorgden geregeld voor verbazende blikken bij bezoekers. De auteur van het boek neemt lezers mee op zijn 
verkenning naar de vooral in het begin van de holografie geheimzinnige achtergronden hoe een hologram 
wordt gerealiseerd. De uiteindelijk ontstane openheid van de markt voor holografie rond de 80-er jaren 
bracht tientallen internationaal operende kunstenaars voort en er was plaats voor tientallen bedrijven voor het 
fabriceren van 2D/3D- en 3D-hologrammen en holografische producten. De belangstelling voor holografie 
nam af in 90-er jaren en bedrijven zochten naar nieuwe afzetgebieden en vonden die in de beveiligingsmarkt 
tegen namaak van producten, documenten en waardepapieren. Er ontstond een “booming-business” door de 
vraag naar hologrammen op bankbiljetten, verpakking en op kostbare producten.
In zijn inleiding verklaart de auteur zijn keuze voor een culturele en historische benadering van holografie 
en de beeldcultuur van het hologram. In het eerste deel beschrijft hij de geschiedenis van het fotografische 
beeld en de 3D stereofotografie. Daarna volgt de ontwikkeling van 3D-TV (1931) en staat de magie 
van de “moderne illusie” van het hologram centraal. Pas na het ontwikkelen van een passende laser-
lichtbron, speciale 3D-opname- en weergave methoden en lichtgevoelig materiaal kwam de productie 
van 3D-hologrammen serieus op gang en werd de fantasie van het publiek geprikkeld en geactiveerd. 
Het boek toont meerdere voorbeelden ervan. Alle aspecten uit de boeiende wereld van de holografie zijn 
uitgebreid besproken. Een literatuurlijst en trefwoordenregister sluiten dit informatieve bronnenboek af. Een 
zeer interessante uitgave voor liefhebbers van holografie en voor personen die professioneel werken met 
holografie. 

ISBN 978-0-19-871276-3, “Holograms”, Sean F. Johnston, Oxford University Press, 2015, 272 pagina’s, £ 
39.99.
Jan M. Broeders

Normen, Buecher, Zeitschriften, Seminare Elektrotechnik 2015
(www.vde-verlag.de). 
Dit boek (174 pag., 210x140 mm) dat ook op internet is te vinden ,bevat een indrukwekkende lijst van VDE-
activiteiten van goede redelijk geprijsde boeken.
Als ik bedenk, wat ik heb bijgeleerd na mijn afstuderen in 1961, dan is dat heel wat: mechatronica (regeltech-
niek), warmtekracht-koppeling, windenergie, computerprogramma’s om netuitbreidingen te berekenen en regel-
modellen te simuleren. Een belangrijk deel van die kennis heb ik opgedaan als lid van de ingenieursverenigingen 
KIVI /NIRIA (nu gefuseerd), VDE, VDI, OVE. 
Duitsland heeft zich enorm ingespannen om de Duitse ingenieurs meer kennis bij te brengen en om de Duitse en 
Europese normen op aan te vullen en op peil te houden. Ook tav Industrie 4.0 zetten ze hun “beste beentje “voor. 
Het Duitse taalgebied is veel groter dan het Nederlandse taalgebied.
Desondanks van mijn kant veel lof voor het werk van VDE en de andere genoemde ingenieursverenigingen. 

Elektromaschinen 
In Theorie und Praxis 
Aufbau < Wirkungsweise, Anwendungen, Auswahl- und Anlegumgskriterien. 
Prof. Ali Farschtschi 
VDE Verlag 2016, ISBN 978-3-8007-5, 736 pag. (210x150mm), 3e druk, € 49,-
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van een 
“papieren”boek. 

Prof. Fahrtschi is verbonden aan de Fachhochschule van Hamburg, en Het Robert Bosch Instituut te Stuttgart.
Dit boek geeft een goede basiskennis van elektrische machines, transformatoren. Tevens hoe je machines kunt re-
gelen en welke vermogenselektronica daar bij behoort. Daar behoort bij het inzicht, welke machine je waarvoor 
kan gebruiken. Bij trafo’s behandelt hij 1- en 3-fasen-trafo’s.
Bij machines: DC-motoren (shunt- en serie); asynchrone machines (1- en 3-fasen), synchrone machines met be-
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krachtigde rotor, en met synchrone neodym-magneten. 
Bij vermogenselektronica behandelt hij de opbouw van diode, thyristor en IGBT en de principes van gestuurde 
bruggen, choppers, PWM-invertors
Dit boek besteedt ook aandacht aan de koppeltoerenkrommen van motor en werktuig. Het verschil daartussen is 
beschikbaar voor versnelling of vertraging. 
In het boek zijn veel opgaven verwerkt.
Samengevat: Een goed boek om kennis van elektrische machines en trafo’s te verwerven. Aan te bevelen als 
leerboek voor de HTS en TU (onderbouw). 

Energieeffizienz in der Elektroinstallation 
Handbuch fuer die Installationspraxis
Siefried Rudnik
VDE Verlag 2016, ISBN 978-3-8007-4131-7, 282 pag. (210x150mm),  € 32,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van een 
“papieren”boek. 

De schrijver heeft eerst ervaring opgedaan bij Siemens als projectingenieur voor voornamelijk laagspanningsin-
stallaties en daarna namens Siemens lid geworden van een aantal normcommissies voor Duitsland en internatio-
naal, waar hij naam gemaakt heeft als expert. 
Het is de bedoeling verliezen in laag- en eventueel hoogspanningskabel te beperken. Hij beschrijft methoden om 
efficiënte netten te bouwen, door nauwkeurig de belasting te bepalen. 
Daarna wordt erop gewezen, dat kabels en leidingen kieren veroorzaken, waardoor warmte uit het gebouw kan 
lekken. Daar zijn goede afdichtingen tegen mogelijk.
Alles bijeen kun je met de bestaande voorschriften installaties bouwen, die elektrische en warmteverliezen duide-
lijk beperken. 
De schrijver laat een aantal voorbeelden zien. Als je verantwoordelijk bent voor een nieuwe installatie, is het ver-
standig een “geoptimaliseerd” gebouw te bekijken. Je kunt dan het nodige bereiken.
Samenvatting: Dit boek laat op een aardige manier zien, hoe de verliezen van een elektrische installatie en de 
warmteverliezen van een gebouw door “hak- en breekwerk” tbv elektrische leidingen beperkt kunnen worden. 
Voor degenen, die met dit onderwerp te maken hebben, is dit boek aan te bevelen.

Het licht heeft een magische en fascinerende achtergrond
Ter gelegenheid van het door de VN uitgeroepen Internationaal Jaar van het Licht is in 2015 een speciale 
uitgave verschenen van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde met interessante artikelen over 
vele verschijningsvormen en bijzondere eigenschappen van natuurlijk en kunstmatig opgewekt licht. Het 
tijdschrift is een publicatie van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en verscheen in april. Op het 
titelblad van dit themanummer zijn de woorden Natuurkunde en Licht voor deze gelegenheid gedrukt met 
een lichtgevende drukinkt, waardoor de letters nagloeien in het donker. De kernredactie heeft gezorgd voor 
een zeer informatieve en gevarieerde uitgave met inspirerende bijdragen 
op een wetenschappelijk en begrijpelijk niveau. Door de veelal educatieve 
benadering van het fenomeen Licht is de inhoud uitermate geschikt voor 
het gebruik in alle soorten en vormen van het onderwijs en als algemene 
informatiebron voor thuis of werk. In het themanummer vinden lezers 
artikelen over onder andere optische coherentietomografie, exoplaneten, het 
oog als een levend optisch instrument, de principes van Huygens, de bundels 
van Haidinger, polarisatiemicroscopie, de wet van Moore voor fotonica 
en het digitaal printen van optische structuren. Het grote slotartikel geeft 
een beeld van een klassieke benadering van de ontleding van het zonlicht 
en het baanbrekende werk van Isaac Newton. Ook is er een overzicht van 
vier eeuwen aan Nederlandse technologische uitvindingen en theoretische 
ontdekkingen. Meer informatie over de activiteiten van de Nederlandse 
Natuurkundige Vereniging - NNV is verkrijgbaar via www.nnv.nl. 
Jan M. Broeders



22 Elpec Info digitaal - nr. 23 - februari 2016

Die vorschriftmaessige Elektroinstallatieon 
Wohnungsbau, Gewerbe, Industrie
Alfred Hoesl, Roland Ayx, Hans-Werner Busch
VDE Verlag 2016, ISBN 978-3-8007-3896-0 
1036 pag. (210x150mm), 21e druk, € 46,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van een 
“papieren”boek. 

Aan dit boek is in de praktijk grote behoefte, vandaar de 21e druk. Het is opag.ezet door Alfred Hoesl, die inmid-
dels is overleden. Het boek is voortgezet door Roland Ayx, die met pensioen is. De 21e druk is geschreven door 
Hans-Werner Busch. Bovendien worden vier personen bedankt voor hun gespecialiseerde bijdrage.
Het is een fraai standaardwerk, dat vrijwel alle facetten van een laagspanningsinstallatie behandelt met een dui-
delijke tekst en duidelijke figuren.
Opgenomen is een lijst van VDE-voorschriften. Dit boek is aangepast aan de nieuwste voorschriften. 
Dit boek begint met de gevaren van elektrische spanning met de bekende curven.
Heel praktisch worden de gewenste schema’s van elektriciteitsverbindingen
in woonhuizen en bedrijfsgebouwen behandeld met de beveiliging, die daarbij gebruikelijk is, zowel smeltveilig-
heden als automaten.
Ook wordt veel aandacht besteed aan de verschillende methoden van aarding en isolatie van LS-schakelinstalla-
ties, vroeger metaal omhuld, tegenwoordig meestal voorzien van een royale isolatie. Dat laatste opdat bij aanra-
ken geen gevaarlijke stroom door het menselijk lichaam vloeit. 
Veel aandacht wordt besteed aan de keuze van kabels (isolatiemedium en belastbaarheid) 
Als een installatie klaar is, moet hij zorgvuldig getest worden, waarvoor de nodige richtlijnen worden gegeven. 
Kortom voor Duitsland een heel goed boek, waarin vrijwel alle aspecten van een laagspanningsinstallatie worden 
behandeld.
Nederland heeft sinds kort een nieuwe NEN 1010. Ik neem aan, dat de verschillen met de Duitse cq Europese 
voorschriften gering zijn.
Samengevat: Een heel goed en duidelijk boek voor laagspanningsinstallaties aan te bevelen aan ieder, die ermee 
te maken heeft. 

Explosionsschutz in de MSR-Technik
Schriftenreihe Normen verstaendlich 164
Wolfgang Gohm 
VDE Verlag 2016, ISBN 978-3-8007-3943-1 
334 pag. (210x150mm), 2e druk, € 34,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van een 
“papieren”boek. 

De schrijver is al heel lang met explosie-beveiligde apparatuur en installaties bezig. De plaatjes in het boek wij-
zen op de petrochemische industrie. Daar gelden strenge voorschriften, die als regel goed worden nageleefd, 
waardoor grote ongelukken weinig voorkomen. Als elektrotechnicus en/of regeltechnicus moet je veel van de 
installatie weten om de juiste elektrotechnische of regeltechnische apparatuur te kunnen kiezen.
De elektrische installatie moet de juiste kabels, de juiste schakelapparatuur, de juiste elektromotoren en de juiste 
meetinstrumenten gebruiken. 
Ook bij de inbedrijfstelling wordt zorgvuldig handelen verwacht. 
Dit boek geeft daarin het nodige inzicht. 
Samenvatting: Als je met explosieveilige apparatuur en installaties te maken hebt, is dit boek ten zeerste aan te 
bevelen.

Meer innovatieve optica in oogheelkunde en optometrie 
Medische technologie is een snel groeiend vakgebied. Meerdere geneeskundige handelingen worden 
succesvol uitgevoerd en tot resultaat gebracht dankzij innovatieve technologische ontwikkelingen. Daarbij 
spelen ontwikkelingen in de optica, fotonica en lasertechniek belangrijke rollen bij het realiseren van 
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onderzoeksmethoden en medische ingrepen. Op het gebied van het 
ontwerpen en vervaardigen van moderne optische apparaten voor de 
vele toepassingen in de algemene en specialistische oogheelkunde 
en in de optometrie is een breed scala aan hoogwaardige apparaten 
en onderzoeksmethoden beschikbaar. Het omvangrijke studie- en 
referentieboek brengt de theoretische achtergronden en beschrijft de 
ontwikkelingen van natuurkundige methoden (vanuit de optica, fotonica en 
metrologie) en hun specifieke toepassingen bij het ontwerpen van optische 
systemen voor gebruik in de oogheelkundige medische technologie. Een 
breed assortiment aan medische toepassingen is gedetailleerd beschreven 
en geïllustreerd met foto’s en tekeningen. Deze vorm geeft het studieboek 
een extra praktische waarde mee voor gebruik door praktiserende 
oogheelkundigen en optometristen, die bovendien hun eerder verworven 
kennis kunnen toetsen aan de meest actuele ontwikkelingen. De auteurs 
hebben de besproken onderwerpen uit het vakgebied verdeeld in drie forse 
gedeelten, sluiten het studieboek af met een aantal toelichtende bijlagen, 
geven een overzicht van gebruikte afkortingen en een uitgebreid trefwoordenregister.
Het studieboek wordt gebruikt in hogere opleidingen, universitaire studies, in bedrijfsopleidingen en bij 
nascholing.

ISBN 978-3-527-41068-2, “Optical Devices in Ophthalmology and Optometry”, Michael Kaschke, Karl-
Heinz Donnerhacke en Michael Stefan Rill, Wiley-VCH Verlag, 2014, 619 pagina, € 139.
Jan M. Broeders

Instandhaltung von elektrische Verteilernetze 
Georg-Wilhelm Werner
VDE Verlag 2015, ISBN 978-3-8022-1131-7 
223 pag. (110x150mm), € 32,-.

Elektriciteitsnetten zijn voor de verbruiker belangrijk en uitval (zeker langdurige uitval) kan veel kosten voor de 
verbruiker met zich mee brengen. Het is belangrijk, dat de beheerder van het elektriciteitsnet plannen maakt en 
uitvoert, -- hoe hij de bewaking van het net en de storingsdienst organiseert,
- welke storingen te verwachten zijn en welke reserve onderdelen nodig zijn,
- hoe hij storingen opheft.
Vrijwel elk elektriciteitsbedrijf heeft zo’n organisatie opgezet. Bij fabrieken is het naar mijn ervaring niet altijd 
zo. Wanbeheer kan tot dure aanklachten leiden. 
Samenvatting
Dit boek geeft aardige richtlijnen over het beheer van elektriciteitsnetten en is aan te bevelen voor ieder, die daar-
mee te maken heeft.


