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Inleiding
In hun streven naar meer productiviteit en rentabiliteit zetten productiebedrijven de stap naar
industrie 4.0. Bestaande machines of installaties van enkele tientallen jaren oud vormen daarbij meer
dan eens een belangrijke hinderpaal. Want hoewel deze systemen (nog) niet op het eind van hun
levensduur zijn, bieden ze niet de mogelijkheden of energie-efficiëntie die we verwachten binnen een
industrie 4.0-omgeving. Ze zijn dikwijls slechts beperkt uitgerust met sensoren en vaak ontbreekt ook
de rekenkracht, de connectiviteit met het netwerk en een goede mens-machine-interface. Daardoor
vormt het huidige machinepark, en de hoge investeringskost voor nieuwe systemen, een grote
hindernis voor de omschakeling naar industrie 4.0
Door oudere industriële systemen kostenefficiënt te upgraden met sensoren, actuatoren, controllers
en rekenkracht, ook bekend als ‘retrofitting’, kunnen bedrijven tóch de stap zetten naar industrie 4.0.
In de praktijk botsen ze daarbij op drie uitdagingen. Ten eerste hebben ze nood aan een geschikt plan
van aanpak, inclusief een overzicht van de becijferbare kosten en baten. Ten tweede zijn er zowel qua
hardware als op het vlak van software zo veel technologieën beschikbaar, dat ze door de bomen het
bos niet meer zien. Ze hebben dus nood aan hulp bij het selecteren van geschikte oplossingen. Ten
derde slagen bedrijven er moeilijk in om het oude met het nieuwe te koppelen, en hebben ze nood
hebben aan ondersteuning voor de implementatie.
In de industrie 4.0-proeftuin ‘Machine Upgrading 4.0’, met steun van VLAIO, verlagen we de drempel
voor maakbedrijven om over stappen naar industrie 4.0 door hen te helpen bij het retrofitten van
bestaande industriële systemen zonder grote meerkost. Dat doen we niet alleen door een brede groep
bedrijven te inspireren, maar ook door hen te adviseren en te begeleiden bij de kosten-batenanalyse,
het bepalen van een geschikte aanpak, de technologiekeuze, de mens-machine-interactie én ten slotte
de implementatie.
In dit document, een van de eerste tastbare resultaten van de proeftuin, bundelen de projectpartners
van Flanders Make, UGent en KU Leuven op een toegankelijke manier alle beschikbare theoretische
kennis over het upgraden van machines. In de zes hoofdstukken komt telkens één aspect van
retrofitting aan bod. Het doel is om via dit overzicht de kennis over retrofitting toegankelijk te maken
voor grote delen van de Vlaamse industrie. Wie na het lezen nog vragen heeft over retrofitting, helpen
we binnen de proeftuin graag verder.
Veel leesplezier,
Prof. Dr. Mark Versteyhe
Prof. Dr. Hans Hallez
Dr. Ted Ooijevaar
Prof. Dr. Steven Lecompte
Prof. Dr. Michel De Paepe
Ir. Jasper Nonneman
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Methodiek
Binnen het Proeftuin project zijn er enkele werkpakketten opgesteld in het kader van de projectdoelen
en leverbaarheden. Naast werkpakketten 1, 3, 4, en 5 die respectievelijk handelen over het
projectmanagement, projectmethodologie, demonstratieve cases, en de uitrol naar de doelgroep,
handelt dit werkpakket 2 over een technologiescan die wordt uitgevoerd rond retrofitting technieken.
Met deze technologiescan trachten we de theoretische en praktische technieken en tools die
beschikbaar zijn in kaart te brengen. Hier zijn 6 categorieën gedefinieerd die bedoeld zijn om elk aspect
binnen retrofitting te coveren, gaande van de fundamentele hardware elementen, over de
besturingssoftware, tot communicatietechnieken: Sensor- en actuatorsystemen, IoT gateways en
controllers, Cloud platformen, Processing / software omgevingen, en human-machine interface
oplossingen.
Elk van de drie projectpartners, UGent, Flanders Make, en KU Leuven, hebben zich verdiept in twee
van de genoemde aspecten met als doel een uitgebreid overzicht te bekomen van de bestaande en
industrieel gebruikte technieken. Hier werd zowel gekeken naar commercieel beschikbare systemen
als naar state-of-the-art technieken die aan bod komen binnen retrofitting.
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Technologiescan
1. Sensor en actuator systemen– UGent
Actuatoren – UGent
TYPES ACTUATOREN
Er bestaan verschillende types aandrijvingen voor actuatoren [1] [2] [3] [4]:
► Automatisch of mechanisch: er is geen externe aandrijving vereist, een sensor opent of sluit de
klep automatisch (ze genereren hun eigen vermogen van een hydraulisch of dampdruk systeem).
► Pneumatisch of hydraulisch gestuurde kleppen: gecompresseerde lucht of een vloeistof duwt
tegen een diafragma of zuiger in de actuator die de klep opent of sluit.
Ø Zuiger: zuigeractuatoren worden in het algemeen gebruikt waar de slag van een
membraanactuator te kort zou zijn of de stuwkracht te klein is. De perslucht wordt aangebracht
op een vaste zuiger die zich in een vaste cilinder bevindt. Zuigeractuatoren kunnen
enkelwerkend of dubbelwerkend zijn, bestand zijn tegen hogere ingangsdrukken en kunnen
kleinere cilindervolumes bieden die op hoge snelheid kunnen werken.
Ø Diafragma: bij diafragma actuatoren wordt er perslucht aangebracht op een flexibel membraan
dat het diafragma wordt genoemd. Dit type actuator is enkelwerkend, in die zin dat lucht slechts
aan één zijde van het membraan wordt toegevoerd en zij kunnen ofwel een voorwaartse of
inversie actie voortbrengen.
► Elektrisch gestuurde kleppen: een elektrische motor actueert de klep.
Ø Magneetventielen: elektrische bediende actuatoren waarbij door middel van het bekrachtigen
van een elektromagneet een kern (verbonden met de spindel) in de spoel wordt getrokken. Er
is een veer aanwezig om de niet bekrachtigde afsluiter in een uitgangspositie te houden. Bij het
bekrachtigen van de magneet wordt de veer samengedrukt en gaat de spindel naar zijn andere
positie.
Ø Valve motor drive (VMD): deze basisversie van de elektrische actuator heeft drie standen:
v De klep openen.
v De klep sluiten.
v Geen beweging.
Begrenzende schakelaars kunnen worden toegevoegd om de voeding van de motor te
onderbreken op basis van:
v Positie: kunnen de slag van de klep aanpassen bij te grote kleppen.
v Koppel: kunnen een gedefinieerde sluitkracht op de klepzitting geven, waardoor de actuator
wordt beschermd in het geval van een vastzittende klepsteel.
Als alleen positie schakelaars gebruikt worden, kunnen deze worden gecombineerd met een
veerbelaste koppeling om een strakke afsluiting te garanderen.
Ø Modulerend: om de regelklep te positioneren in reactie op de systeemvereisten kan een
modulerende actuator worden gebruikt. Deze types kunnen meer start cycli aan (meestal 1200
starts/uur) en kunnen ingebouwde elektronica hebben. Een positioneercircuit kan worden
opgenomen in de actuator, die een analoog stuursignaal accepteert (meestal 0-10 V of 4-20 mA).
De actuator interpreteert dit signaal vervolgens als de klepstand tussen de eindschakelaars.
Daartoe heeft de actuator een positiesensor (meestal een potentiometer), die de actuele
kleppositie terugvoert naar het positioneringscircuit. Op deze manier kan de actuator in de juiste
positie van zijn slag geplaatst worden in verhouding tot het stuursignaal.
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Elektrische kleppen kunnen ook faalveilig gemaakt worden door het toevoegen van een veer die
de klep opent of sluit in het geval van falen. Een alternatief kan zijn om de actuator te voorzien
van een batterij die gebruikt kan worden bij falen.
Type

Automatisch
gestuurd

Pneumatisch
gestuurd

Voordelen
+ Robuust, eenvoudig
en tolerant in
risicovolle
omgevingen
+ Eenvoudig te
installeren en in
dienst te stellen
+ Kunnen faalveilig
zijn (faal-geopend,
faal-gesloten)
+ Veilig in gevaarlijke
gebieden
+ Relatief
onderhoudsvrij
+ Robuust
+ Opereren zeer snel
+ Kunnen openen en
sluiten met veel
kracht
+ Nauwkeurige en
herhaalbare
controle mogelijk
+ Inherent veilig en
soepele werking
+ Kunnen faalveilig
geïnstalleerd
worden

Nadelen

- Kan relatief traag zijn in
reactie
- Allen proportioneel (niet
integreren of
differentiëren)
- De data kan niet
overgedragen worden

+ Zeer nauwkeurig
+ Alle controllers
beschikbaar

Spirax Sarco
[5],
Armstrong
International
[6]

- Persluchtsysteem nodig
- Onderhoud van
persluchtsysteem nodig
- Integreren of
differentiëren mogelijk,
maar een hogere kost
dan elektronisch systeem

-

Elektrisch
gestuurd

Leverancier

-

- Relatief traag
- Installatie en in bedrijf
stelling omvat zowel
elektrisch als mechanisch
gedeelte
- Minder soepel dan
pneumatisch
- Faalveilig impliceert het
gebruik van vering, wat
de maximale
open/sluitkracht limiteert
- Dure elektronica nodig in
risicovolle omgevingen

Emerson [7],
Spirax Sarco
[5],
Armstrong
International
[6], DTA [8]

Danfoss [9],
Spirax Sarco
[5],
Armstrong
International
[6], Siemens
[10], DTA [8]

Tabel 1: Voor- en nadelen van actuator systemen

CONDENSPOTTEN
In een stoominstallatie is er een constante vorming van condensaat uit stoom in de leidingen en
componenten ten gevolge van warmteverliezen naar de omgeving. Als deze gecondenseerde stoom
zich ophoopt in de installatie, kan dit waterslag veroorzaken die de installatie beschadigt. De functie
van een condenspot is het verzamelen en afvoeren van condensaat en niet condenseerbare gassen uit
een stoominstallaties, zonder dat daarmee verse stoom verloren gaat. Condenspotten zijn actuatoren
die automatisch gestuurd worden: ze zullen zelf openen en sluiten wanneer nodig. Er vallen drie
werkingsmechanismen te onderscheiden [1] [2] [3] [4] [11]:
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► Thermostatische (bediend door veranderingen in de mediumtemperatuur): door energieverliezen
zal stoom condenseren en condensaat vormen. Door warmteverliezen van de condenspot naar de
omgeving, zal de condensaattemperatuur lager worden dan de saturatietemperatuur. De
condenspot zal de temperatuur van het condensaat meten en openen als de gemeten temperatuur
lager is dan de saturatietemperatuur van de stoom. Als al het condensaat gepasseerd is, zal er
warme stoom langs de temperatuurmeting passeren en zal de klep weer sluiten. Voorbeelden van
dit type zijn de balg, membraan en bimetaal.
► Mechanisch (bediend door veranderingen in de densiteit van het medium): stoom en condensaat
hebben een verschillende densiteit. In dit type condenspotten zitten vlotters of emmers, die een
verschil in densiteit detecteren en de klep van de condenspot zullen openen of sluiten. Bij een
vlotter condenspot zal de klep sluiten als het condensaat is weggevloeid omdat er geen
densiteitsverschil meer zal zijn. Bij een omgekeerde emmer condenspot, zal de klep sluiten als er
weer stoom in de emmer gevangen zit.
► Thermodynamisch (bediend door veranderingen in de dynamica/snelheid van het medium): deze
condenspot zijn gedeeltelijk afhankelijk van de vorming van flash-stoom uit condensaat. Onder dit
type vallen de schijf, impuls en labyrint condenspot.
Type
Balg

Voordelen

Nadelen
- Balg & membraan gevoelig
aan waterslag
- Vuilgevoelig
- Opblokking condensaat
- Evacueert geen hete lucht
- Levensduur
- Waterslaggevoelig
- Vuilgevoelig
- Bevriezingsgevaar
- Geen ontluchting van hete
lucht
- Gesloten bij falen

+
+
+
+
+

Afmetingen & gewicht
Installatie oriëntatie
Aanpasbaar aan drukval
Bi-metallisch waterslagbestendig
Goede ontgassing bij opstart

+
+
+
+

Grote condensaatdebieten
Geen condensaat opblokking
Klep zit in condensaat
Goede ontgassing bij opstart

Omgekeerde
emmer

+
+
+
+
+
+
+

Relatief hoge debieten
Geen condensaatopblokking
Klep zit bovenaan
Goede ontluchting van NCG
Levensduur
Open bij falen
Goed waterslagbestendig

- Verticale positie
- Gevoelig voor overhitte stoom

Schijf

+
+
+
+
+

Afmetingen & gewicht
Installatie oriëntatie
One seat size
Waterslagbestendig
Goedkoop

-

Membraan
Bimetaal

Vlotter

Leverancier

Spirax Sarco
[5], Armstrong
International
[6], TLV, Econ,
ARI armaturen
[12]

Weersgevoelig
Cyclus & lage belasting
Drukvalgevoelig
Vuilgevoelig
Opblokking condensaat
Slechte evacuatie NCG*
Levensduur

Tabel 2: Voor- en nadelen van types condenspotten (*NCG: niet condenseerbare gassen)
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De volgende suggesties kunnen gebruikt worden voor het kiezen van condenspotten voor bepaalde
toepassingen (*vlotter enkel in binnen opstelling om bevriezen te voorkomen):
► Hoofdlijn: Omgekeerde emmer of vlotter*.
► Stoom aftakkingen: omgekeerde emmer.
► Condensaat afscheider: omgekeerde emmer of vlotter*.
► Tracing: omgekeerde emmer.
► Overhitte stoom: bimetaal.
Een uitgebreider overzicht kan gevonden worden in Tabel 3.
Toepassing
Boilerverdeelstuk

Stoomtoevoer &
aftakleidingen

Oververhitting
Geen vorst
Vorst

Afscheider

Stoomkwaliteit
90% of minder

Geribde radiatoren &
buiselementen
Procesluchtverwarmers

IND 4.0

F&T

2:1, 3:1 Indien op en
aan toevoer voor
klep, of op aftakking

DC

-

Inhouddruk
0-1 barg
variabele druk
1-2 barg
variabele druk
>2 barg
variabele druk
Constante druk

IBLV

F&T

IBLV

IB

Thermostatisch

Variabele druk

F&T

IB

Constante druk

IB

F&T

Variabele druk

F&T

IBLV
IB ext.
ontluchter
DC & F&T

Constante druk

IB

Variabele druk

F&T

DC of IBT (voor
> 2barg IBLV)

DC

IBLV of F&T

Verdamper enkelvoudig
effect & meervoudig effect
Ommantelde ketels

Opstartbelasting

IBLV

F&T

Natuurlijke
afvoer
Sifonafvoer

IBLV
DC

Veiligheidsfactor
1, 5:1

water

Thermostatisch
of schijf
DC

IB

IB

Stoomabsorptiemachine
(koeler)
Mantel- &
buiswarmtewisselaars,
buiselementen & gewelfde
elementen

2e keuze
F&T

Thermostatisch
of schijf
F&T

Trace leidingen

Verwarmers en
luchtbehandelingsunits

1e keuze
IBLV
IBCV
Gebruineerd
IB (CV
wanneer druk
varieert)

F&T of
thermostatisch
IBLV

3:1
3:1
2:1
3:1
2:1 bij 0.1 bar
verschil
2:1 bij 0.2 bar
verschil
3:1 bij ½ max
drukverschil
3:1 voor snel
verwarmen
2:1 normaal
2:1
3:1 bij ½ max.
drukverschil
2:1 bij 0.1bar verschil
2:1
<1 barg 2:1 bij 0.1bar
1-2 barg 2:1 bij
0.2bar
>2barg 3:1 bij ½ max
drukverschil
2:1, wanneer
belasting 25000kg/u
gebruik 3:1
3:1
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Roterende drogers
Drukontspanningstank

DC

IBLV

IBLV

DC of F&T

3:1 voor DC, 8:1 voor
IB constante druk,
10:1 voor IB variabele
druk
3:1

Tabel 3: Suggesties voor het kiezen van condenspotten bij bepaalde toepassingen. (IBLV=Omgekeerde emmer grote
ontluchter, IBCV=omgekeerde emmer interne keerklep, IBT=Omgekeerde emmer thermische ontluchter,
F&T=Vlotter&thermostatisch, DC=Omgekeerde-emmercondens

KLEPPEN
De belangrijkste types kleppen worden hieronder besproken en kunnen worden ingedeeld in twee
categorieën (tweewegkleppen of driewegkleppen). Deze kleppen kunnen lineair worden aangestuurd
of met een roterende spilbeweging [1] [2] [3] [4] [11].
► Tweewegklep: smoren de vloeistof die erdoorheen stroomt.
Ø Lineaire types: worden geopend of gesloten met een lineaire beweging.
v Klepafsluiter: worden vaak gebruikt voor besturingstoepassingen omdat ze erg geschikt zijn
in het smoren van de stroming en het verband tussen de opening van de klep en de stroming
eenvoudig is. Als grote debieten door de klep moeten passeren kan de kracht die de afsluiter
moet leveren om de klep te sluiten groot worden. Een oplossing daarvoor kan zijn om de klep
uit te rusten van een dubbele zitting, waarbij de krachten op de twee klepzittingen elkaar
gedeeltelijk opheffen. Een nadeel daarvan is echter dat vanwege fabricagetoleranties en
verschillende uitzettingscoëfficiënten er niet gegarandeerd kan worden dat ze een goede
afsluitdichting bieden. Om dit probleem te omzeilen, kunnen de kleppen met één zitting
worden uitgerust met een balansmechanisme, waarbij een deel van de vloeistofdruk
stroomopwaarts via interne paden overgebracht wordt in een ruimte boven de klepzitting,
die fungeert als een druk balancerings kamer.
v Schuifafsluiter: klep waarbij een plaat met behulp van een spindel in de baan van het
stromende medium geschoven wordt. Vaak is er geen pakkingmateriaal aanwezig. Om de
aandrukkracht te vergroten zijn de schuif en de wand van de opening vaak enigszins
wigvormig uitgevoerd. Dit type afsluiter past men doorgaans toe bij grotere
leidingdiameters. Schuifafsluiters hebben een korte inbouwlengte en betrekkelijk weinig
weerstand, in geopende positie wordt de doorstroming nauwelijks beïnvloed. Ze zijn niet
geschikt als regelafsluiter.
v Membraanafsluiter: bij dit type wordt er een membraan met een lineaire beweging in een
huis gedrukt, waardoor er een zachte dichting wordt verkregen met een absolute afdichting.
Ø Roterende afsluiters: worden geopend of gesloten met een roterende beweging.
v Kogelafsluiter: of bolkraan is een klep die de stroming van een vloeistof, gas of gefluïdiseerde
droge stoffen geheel of gedeeltelijk afsluit met een doorboorde bol (kogel) die om zijn as
loodrecht op de boring draait. Kogelkranen in kleine diameters zijn door massaproductie
relatief goedkoop.
v Vlinderafsluiter: is een klep die de stroming van een poeder, vloeistof of gas geheel of
gedeeltelijk afsluit met een klepblad die om een as draait. Door draaiing over een hoek van
90° gaat de vlinderklep dus van open naar dicht of omgekeerd. Doordat het klepblad altijd in
de materiaalstroom staat kan dit leiden tot slijtage van het klepblad en/of slijtage van het
product. Een ander nadeel is dat het klepblad een drukval in de leiding veroorzaakt. De
vlinderklep is vanuit economisch oogpunt een aantrekkelijke afsluiter omwille van zijn
massaproductie.
v Plugafsluiter: cilindrische of conische stop die door een roterende beweging de mediastroom
kan regelen. De plug in de plugafsluiter heeft één of meerdere openingen zodat het fluïdum
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door de afsluiter kan stromen. Plugafsluiters zijn vaak eenvoudig, goedkoop en hebben een
groot afdichtingsvlak.
► Driewegklep: kunnen de vloeistof die erdoorheen stroomt mixen of omleiden.
Ø Zuigerafsluiter: heeft een holle zuiger, die op en neer wordt bewogen door de actuator,
waardoor de twee poorten A en B worden bedekt en op overeenkomstige wijze worden
geopend. Poort A en B hebben dezelfde totale vloeistofdoorvoer en op elk moment is het
cumulatieve dwarsdoorsnede van beide gelijk. Als poort A bijvoorbeeld 30% open is, is poort B
70% open en vice versa.
Ø Klepafsluiter: de actuator duwt een schijf of een paar kleppluggen tussen twee zittingen,
waardoor de stroom door poorten A en B op een overeenkomstige manier wordt verhoogd of
verlaagd.
Ø Rotating shoe valve: dit type klep gebruikt een roterende schoen, die schuift langs de
poortvlakken en zo één of meerdere poorten kan afsluiten.
Type
Klep
Schuif
Membraan
Kogel
Vlinder
Plug

Voordelen
+ Kunnen gebruikt worden als
regelklep
+ Kleine drukval doordat stroming
niet wordt afgebogen
+ Korte inbouwlengte mogelijk
+ Slechts twee componenten in
aanraking met de vloeistof
+ Goedkoop in massaproductie
+ Opent/sluit in één kwartdraai
+ Laag in gewicht en weinig plaats
+ Massaproductie
+ Eenvoudig en goedkoop
+ Volledige afsluiting
+ Compact

Nadelen
- Drukval doordat stroming
wordt afgebogen
- Sluiten langzaam
- Niet geschikt als regelklep
- Beperkt in combinatie druktemperatuur
- Duur voor grote diameters
(gewicht kogel)
- Drukval in de leiding
- Slijtage van het klepblad

Leverancier

Siemens [10],
Arndt, Econ,
Bonney Forge,
Persta [ [12],
Spirax Sarco [5],
Ari, Burkert, PK

- Doorlaat is niet altijd volledig
(obstructie en drukverlies)

Tabel 4: Voor- en nadelen van types kleppen

SPUI
Het spuien van ketelinstallaties is enerzijds noodzakelijk om de kwaliteit en conditie van het ketelwater
op peil te houden en zorgt anderzijds voor een bescherming op het waterpeil in de ketel. Er zijn twee
types:
► Hoofdspui-installatie: deze spui dient voornamelijk om de bezonken zwevende onopgeloste
stoffen in het ketelwater af te voeren. De installatie wordt ook wel slibspui genoemd. Er wordt
meestal met twee types kleppen gewerkt, waarbij het belangrijk is dat het slib bij het sluiten
verpulverd wordt:
Ø Spui afsluiter met snel sluitende klep: hierbij wordt het slib verpulverd door de druk van een
vooraf gespannen veer.
Ø Spui afsluiter met schuifafdichting: hierbij wordt het slib verpulverd door de afschuivende
werking.
► Continuspui-installatie: dit systeem dient voor het continu spuien op basis van waterkwaliteit.
Hierbij wordt er gespuid op basis van de gemeten geleidbaarheid van het ketelwater (uitgedrukt in
µSiemens) of de pH-waarde van het ketelwater. Afhankelijk van de waterkwaliteit zal dan met het
juiste debiet gespuid worden. Het spuien wordt uitgevoerd direct onder het toegestane waterpeil.
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Sensoren - UGent
TEMPERATUUR
De volgende types temperatuurmetingen worden het meest gebruikt [3] [4]:
► Vloeistofthermometers: hierbij wordt de uitzetting van een vloeistof als maatstaf voor de
temperatuurmeting genomen. Het bestaat uit een bol- of cilindervormig reservoir waaraan een
capillaire buis is bevestigd die aan de bovenzijde is afgesloten. De vloeistof bevindt zich in het
reservoir en in het onderste deel van de capillaire buis waarboven er zich een luchtledige ruimte
bevindt.
► Kwik in staal thermometers: bestaan uit een stalen reservoir met daaraan verbonden een stalen
capillaire bourbonbuis. Als het reservoir verwarmd wordt, zet het kwik uit en kan het alleen door
het capillair naar de bourbonbuis, die zich zal ontrollen door de toenemende druk.
► Gasthermometers: werken gelijkaardig aan de ‘kwik in staal thermometers’, waarbij het kwik
vervangen wordt door een gas, meestal stikstof.
► Dampgevulde thermometers: de werking is eveneens gelijkaardig aan de ‘kwik in staal
thermometers’ en ‘gasthermometers’, waarbij het kwik of het gas vervangen worden door een
vloeistof met zijn damp. Het scheidingsvlak tussen damp en vloeistof bevindt zich hierbij altijd in
het reservoir. Als de temperatuur stijgt, zal een deel van de vloeistof verdampen en de druk
toenemen.
► Metaalthermometers: berusten op de ongelijke uitzetting van verschillende metalen. Twee of
meer dunne stroken van verschillende metalen worden over de gehele lengte aan elkaar bevestigd
en spiraalvorming opgewonden om een grote uitslag te verkrijgen.
► Weerstandsthermometer (RTD): gebruikt het principe waarbij de elektrische weerstand van
bepaalde metalen verandert met de temperatuur. Ze fungeren als elektrische transducers en zetten
een temperatuursverandering om in een verandering in elektrische weerstand. Plantina, koper en
nikkel zijn drie metalen die voldoen aan die RTD vereisten.
► Thermistor: gebruikt halfgeleider materialen die een grote maar niet lineaire stijging in elektrische
weerstand hebben bij een stijgende temperatuur. Bij een negatieve coëfficiënt thermistor neemt
de weerstand af in reactie op een stijgende temperatuur.
► Thermokoppel: als twee ongelijksoortige metalen op twee punten worden samengevoegd en
warmte wordt toegevoegd aan één knooppunt, zal een elektrisch stroom rond het circuit stromen.
Thermokoppels genereren een spanning die overeenkomt met het temperatuurverschil tussen het
meetpunt (warm) en het referentiepunt (koud). De koude referentietemperatuur moet dus
nauwkeurig gekend zijn om een nauwkeurige absolute temperatuur te kunnen meten. Het meest
gebruikte type thermokoppel is het K-type, maar ook andere types bestaan (J, T, R, S, N, B, L…).
► Pyrometer (infrarood thermometer): kan een oplossing bieden bij het meten van zeer hoge
temperaturen, voorwerpen met kleine thermische massa of metingen van bewegende
voorwerpen. Het maakt gebruik van het feit dat elk voorwerp straling uitzendt, evenredig met zijn
temperatuur. Het grootste gedeelte van die straling heeft een golflengte in het infraroodgebied.
Een pyrometer vangt deze straling op en zet ze om in een bruikbaar signaal. Omdat elk voorwerp
straling uitzendt zijn pyrometingen in de praktijk niet zo eenvoudig en moet er ook rekening
gehouden worden met de emissiecoëfficiënt van het voorwerp. Dit maakt precieze en absolute
temperatuurmetingen moeilijk met een pyrometer.
Type
Weerstand
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Voordelen
+ Eenvoudig, universeel en economisch
+ Demonteerbaar onder procescondities
+ Mogelijk met explosieve koptransmitter

Nadelen
- Niet voor meetbereik hoger
dan 650°C
- Voeding nodig voor meting
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Thermistor

Thermokoppel

Pyrometer
(infrarood
thermometer)

+ Grote weerstandswijziging bij kleine
temperatuurwijziging
+ Kleine tijdsconstante door lage massa
+ Goedkoop
+ Eenvoudig, universeel en economisch
+ Demonteerbaar onder procescondities
+ Mogelijk met explosieve koptransmitter
+ Zeer hoge temperaturen
+ Uitgang gegenereerd door temperatuurverschil
dus geen voeding nodig
+ Contactloos
+ Hoge meetbereiken
+ Bewegende voorwerpen, onhandige locaties,
gevaarlijke objecten, lage thermische massa

- Weerstand niet lineair met
temperatuur
- Klein temperatuur bereik
- Kostbare compensatiekabel
nodig wanneer geen
koptransmittor
- Uitgang in mV dus gevoelig
voor storing
- IR reflecterende voorwerpen
moeilijk te bemeten
- Alleen oppervlaktetemperatuur

Tabel 5: Voor- en nadelen van types temperatuurmeters

Type
Vloeistof

Bereik
Nauwkeurigheid
-200 – 1200°C
-

Kwik in staal

-35 – 600°C

-

Gas

-200 – 200°C

-

350°C

-

-50 – 500°C

-

Weerstand

-200 – 1000°C

0.5°C

Thermistor

-100 – 250°C

0.2°C

Dampgevuld
Metaal

Thermokoppel -200 – 1800°C

2°C

Pyrometer

1°C

-46 – 2500°C

Tabel 6: Bereik en nauwkeurigheid van types temperatuurmeters

Temperatuursensoren kunnen bij zeer veel verschillende leveranciers worden verkregen. Een
overzicht is hier dus niet relevant.

DRUK
Drukken meet men altijd ten opzichte van een andere druk [3] [4]:
► Ten opzichte van de atmosfeerdruk
► Ten opzichte van een andere druk, wat een verschildrukmeting genoemd wordt.
De volgende types druksensoren worden meestal gebruikt:
► Elastische vervormingsopnemers: hierbij levert de te meten druk een bepaalde arbeid op een
meetelement. Evenwicht ontstaat wanneer de tegenkracht, opgeroepen door het materiaal van de
sensor, even groot wordt als de kracht die de te meten druk levert. Voorbeelden zijn:
Ø Bourbonveermanometer (of buisveermanometer): heeft als meetelement een veerkrachtige
metalen buis, vervaardigd uit fosforbrons, berylliumkoper of staal die aan één kant gesloten is
en een ovale doorsnede heeft. Verder is de buis cirkelvormig gebogen, opgerold tot een spiraal
of schroefvormig opgerold. Bij een verhoging van de druk binnen de buis zal deze er naar streven
een cirkelvormige doorsnede aan te nemen. Daarbij heeft de veerbuis de neiging zich te strekken
en zal daardoor een uitslag vertonen. De beweging van de veerbuis wordt dan met behulp van
een trekstang, sector en rondsel omgezet in een verdraaiing van de wijzer.
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Ø Balgmanometer: bestaat uit een veerkrachtige metalen balg waarin men de te meten druk
aanbrengt. De verplaatsing van de balg is een maat voor de gemeten druk. Met een
balgmanometer kan zowel overdruk, onderdruk als vacuüm gemeten worden.
► Barometer: bestaat uit een U-buis gevuld met water en een andere vloeistof met een gering
soortelijk gewicht. In het eenvoudigste geval laat met de ene zijde van de U-buis in contact met de
omgevingslucht en de andere zijde met de te meten druk. Bij overdruk zal de vloeistof naar de zijde
van de omgevingslucht geduwd worden en kan uit het hoogteverschil de druk afgeleid worden.
► Capacitieve drukcel: deze druksensor bestaat typisch uit keramische platen met daarop een
opgedampte goudlaag. De meetcel is al dan niet gevuld met een drukvloeistof waarin een
gedefinieerde inwendige druk heerst, afhankelijk of er absolute (geen vloeistof) of relatieve
drukken (wel vloeistof) gemeten worden. Door de uitwendige druk verkleint de afstand tussen de
platen hetgeen een capaciteitsverhoging geeft die recht evenredig is met de druk.
► Piëzo-elektrische drukopnemer: maakt gebruik van materialen die een lading generen wanneer ze
vervormen doordat ze met een kracht worden belast. Het effect komt voor bij zowel natuurlijke
materialen als in synthetische kristallen zoals kwarts en in keramische materialen zoals
bariumtitanaat. De druk dient volgens een zekere materiaalas te worden uitgeoefend, waarna op
bepaalde vlakken een lading wordt gegenereerd. Om de gevoeligheid te verhogen worden
meerdere kristallen achter elkaar geplaatst waarbij de polariteit steeds wordt opgewisseld. Door
het aanbrengen van twee condensatorplaten over het kristal wordt de lading omgezet in een
spanning die gemeten kan worden.
► Piëzo-resistieve drukopnemer: de werking van dit type sensoren is gebaseerd op het piëzo-resistief
gedrag van halfgeleiders: ten gevolge van een druk op het halfgeleidermateriaal ontstaat er een
verschuiving van atomen die gepaard gaat met een weerstandsverandering. In halfgeleiders is dit
piëzo-resistief effect honderdmaal groter dan de weerstandsverandering ten gevolge van de
vervorming. De kern van dit type sensoren bestaat uit een meetcel die opgebouwd is uit de
systeemchip en een silicium-membraan waarin weerstandsbaantjes geïntegreerd zijn. Die baantjes
zijn geplaatst in een Wheatstone-brug en een buiging van het membraan ten gevolge van externe
druk veroorzaakt een onbalans van de brugschakeling welke een maat is voor de externe druk.
Type
Capacitieve
drukcel

Piëzoelektrisch

Piëzoresistief

Voordelen
+ Olievrij: robuust, stabiel, hoge
nauwkeurigheid en kleine
temperatuurcoëfficiënt
+ Keramisch: drukstootbestendig
+ Metaalmembraan: tot 700bar
+ Groot dynamisch meetbereik
+ Grote bandbreedte
+ Kleine en stevige bouw
+
+
+
+

Betrouwbaar en gevoelig
Goede lineariteit (<0.5%)
Relatief groot uitgangssignaal
Beperkte druk- en temperatuur
hysteresis
+ Grote levensduur, compact, lage kost

-

-

Nadelen
Keramische sensoren slechts tot 40
bar
Metaalmembranen kwetsbaar voor
sterke drukstoten en bijtende
producten
Temperatuurgevoelig
Vereisen ruisarme voedingskabels
en bijzondere versterkers
Geen statische drukken

- Grote temperatuurafhankelijkheid,
dus compensatie nodig
- Soms nulpunt fout

Tabel 7: Voor- en nadelen van types drukmeters
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Druksensoren kunnen bij zeer veel verschillende leveranciers worden verkregen. Een overzicht is hier
dus niet relevant. Enkele voorbeelden zijn Endress&Hauser [13], Siemens [10], Krohne [14], Emerson
[7], Festo, SMC, Gems, Wika [12].

DEBIET
Definities
► Herhaalbaarheid: de eigenschap van een debietmeter om telkens dezelfde waarde te meten voor
telkens hetzelfde identieke debiet.
► Turndown (TD): het meetbereik waarover de gebruikte debietmeter de opgegeven nauwkeurigheid
en herhaalbaarheid kan garanderen.
Types
De volgende types debietmeters worden meestal gebruikt [1] [2] [3] [4] [11] [15]:
► Verschildruk meters: in een leiding wordt een obstructie (primair flowelement) geplaatst. Het
gemeten drukverschil over deze obstructie is proportioneel met het debiet. Er zijn verschillende
primaire flowelementen. Het meest bekend is de meetflens die bestaat uit een vlakke metalen plaat
met een rond gat in het midden, die doorgaans tussen 2 flenzen geklemd wordt. Er worden 2
druknamepunten geplaatst vóór en achter de meetplaat. Het gemeten drukverschil is kwadratisch
met de doorstroomsnelheid. Andere bekende primaire flowelementen zijn een nozzle, meettuit en
een klassieke venturi.
► Turbine: heeft een turbine, een rotor, axiaal geplaatst die sneller gaat ronddraaien naarmate het
medium sneller door het instrument stroomt.
► Rotameter: deze sensor bestaat uit een verticale conische buis waarin een vlotter geplaatst is. Deze
vlotter wordt door omhoog stromende vloeistof of gas omhoog gedrukt. Omdat de buis conisch is,
wordt de vrije ruimte tussen vlotter en buiswand groter en ontstaat bij een bepaald debiet
evenwicht. De weerstand van het omhoog stromend medium en het gewicht van de vlotter heffen
elkaar op, en de vlotter blijft op een bepaalde hoogte hangen. Op een schaal kan de meetwaarde
worden afgelezen. De normale VA-meter (Variable Area) wordt verticaal met de stromingsrichting
omhoog geplaatst. Maar er zijn ook instrumenten die voorzien zijn van een veer. De vlotter wordt
teruggedrukt en een dergelijk instrument kan ook horizontaal gepositioneerd worden en zelfs
verticaal met de stromingsrichting naar beneden. Er zijn verschillende types te onderscheiden:
Ø Variable area (VA): wordt manueel afgelezen.
Ø Spring-loaded variable area (SLVA): door toevoegen van een veer kan er verticaal gemeten
worden. Een differentieel drukmeter wordt gebruikt om het debiet te bepalen.
Ø Target Variable Area (TVA): nauwkeurige rekstroken worden gebruikt om de kracht te meten.
► Ultrasoon: zwemmen tegen de stroom in vereist meer kracht en tijd dan zwemmen met de stroom
mee. Dit eenvoudige feit is de basis voor ultrasoon debiet meten volgens de differentiële looptijd
methode: deze methode gebruikt twee sensoren, die tegenover elkaar in de meetbuis worden
geplaatst. Elke sensor kan afwisselend ultrasone signalen zenden en ontvangen, terwijl
tegelijkertijd de looptijd wordt gemeten. Zodra de vloeistof in de buis begint te stromen, worden
de signalen versneld in de richting van de stroming, maar vertraagd in de tegenovergestelde
richting. Het verschil in looptijd, gemeten door de twee sensoren, is direct evenredig met de flow.
► Vortex: dit meetprincipe is gebaseerd op het feit dat er turbulentie ontstaat stroomafwaarts van
een obstakel in de stroom, zoals een brugpijler. Binnen in elke Vortex-flowmeter is een zogenaamde
blufbody midden in de meetbuis gemonteerd. Zodra de stroomsnelheid een bepaalde waarde
bereikt, vormen zich wervelingen achter deze blufbody, die zich losmaken en stroomafwaarts
worden gevoerd. De frequentie van deze wervelingen is direct evenredig met de gemiddelde
stroomsnelheid en dus de volumestroom. De losgemaakte wervelingen aan beide zijden van de
IND 4.0
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blufbody genereren afwisselend een lokale positieve of negatieve druk die wordt gedetecteerd
door de capacitieve sensor en doorgegeven aan de elektronica als het primaire digitale, lineaire
signaal.
► Elektromagnetisch: de inductiewet van Faraday stelt dat de beweging van een metalen staaf in een
magnetisch veld elektrische spanning induceert. Dit dynamo-principe heeft ook betrekking op de
manier waarop elektromagnetische debietmeters werken. Zodra de elektrisch geladen deeltjes van
een vloeistof het kunstmatige magneetveld van twee veldspoelen kruisen, wordt een elektrische
spanning geïnduceerd. Deze spanning, die gemeten wordt door de twee meetelektroden, is direct
evenredig met de stroomsnelheid en dus met het gemeten debiet.
► Coriolis massadebiet: een Coriolis debietsmeter heeft één of meer meetbuizen die worden
geëxciteerd. Zodra de vloeistof in de meetbuis begint te stromen, zorgt deze oscillatie voor
meetbare krachten veroorzaakt door de traagheid van de vloeistof. Twee sensoren detecteren deze
verandering van de trilling van de buis in tijd en ruimte als een faseverschil. Dit verschil is een directe
meting van het massadebiet. De dichtheid van de vloeistof kan daarnaast ook worden bepaald uit
de frequentie van de trilling van de meetbuizen. De temperatuur van de meetbuis wordt ook
geregistreerd om de thermische invloeden te compenseren.
► Thermisch: dit meetprincipe is gebaseerd op het feit dat warmte wordt onttrokken aan een
verwarmd object wanneer er een vloeistof of gasstroom langs stroomt. Een thermische
debietmeter bevat voor dit doel twee PT100 temperatuursensoren. Eén sensor meet de
ogenblikkelijke temperatuur van het medium. De tweede sensor is verwarmd en heeft een constant
temperatuurverschil ten opzichte van de eerste sensor bij nul debiet. Zodra het medium begint te
stromen door de meetbuis, koelt de verwarmde temperatuursensor af. Hoe hoger de
stroomsnelheid, hoe groter het koeleffect. De elektrische stroom die wordt vereist om het
temperatuurverschil te handhaven is zo recht evenredig met de massastroom.
► Pitotbuis: het principe van deze meetmethode is gebaseerd op het verschil tussen de
hydrostatische druk (piëzometrische hoogte) en de lading of de som van de statische druk en de
druk veroorzaakt door de snelheid van het gas of de vloeistof (dynamische druk of stuwdruk). De
snelheid van de gas- of vloeistofstroom kan dan worden berekend met behulp van de Wet van
Bernoulli. Hierbij moet er wel aan gedacht worden dat het snelheidsprofiel in de buis niet
homogeen is en dat de pitotbuis de snelheid maar op één punt meet. Voor een grotere
nauwkeurigheid worden in de praktijk dan ook meerdere pitotbuizen tegelijk of een dwars op de
stromingsrichting liggende dubbele buis met meerdere gatenparen toegepast.
Type

Verschildruk
(orrifice)
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Voordelen
+ Gestandaardiseerd in ISO 5167 (dus geen
kalibratie of herkalibratie nodig)
+ Eenvoudig en robuust
+ Eenvoud in installatie en onderhoud
+ Relatief goedkoop
+ In alle materialen te maken
+ Voor alle drukken en temperaturen
+ Minimale lekkage door mogelijkheid te
lassen
+ Verwisselbaar en aan te passen aan
andere debieten

Nadelen
- Beperkte turndown (4:1 – 5:1) door het
kwadratische verband drukval tov
snelheid
- Orrifice kan knikken door waterslag en
in systeem terechtkomen
- Grotere onzekerheid aan de onderkant
van het meetbereik
- Drukval betekent ook energieverlies
- Vervuilingsgevoelig
- Erosiegevoelig (sommige types)
- Grote installatielengte vereist (10D
upstream, 5D downstream)
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Turbine

+ Relatief goedkoop voor grotere
buisdiameters
+ Universeel geschikt voor het meten van
vloeistoffen, gassen en stoom
+ Lage drukval (minimale obstructie)
+ Compacte installatie (10D upstream, 5D
downstream)

Rotameter

+
+
+
+

Ultrasoon

+ Snelle en eenvoudige installatie zonder
proces stil te leggen (clamp-on)
+ Kan in beide richtingen meten
+ Kan energie meten
+ Vloeistof moet niet geleidend zijn
+ Corrosieve vloeistoffen
+ Kost onafhankelijk van buisdiameter
+ Meting onafhankelijk van druk, dichtheid,
temperatuur, geleidbaarheid en viscositeit
(voor homogene vloeistoffen)
+ Vrije buisdoorsnede, geen drukverlies
+ Geen bewegende delen, minimaal
onderhoud en instandhouding
+ Lange levensduur, geen slijtage of corrosie
door de vloeistof
+ In-line of clamp-on ontwerp voor
stationaire of tijdelijke flowmetingen

Lineaire uitgang
Eenvoudig en robuust (VA, SLVA)
Kleine en vrij constante drukval
Relatief goedkoop (TVA)

Vortex

+ Geen bewegende delen
+ Kleine drukval

Elektromagnetisch

+ Het meetprincipe is vrijwel onafhankelijk
van druk, dichtheid, temperatuur en
viscositeit
+ Vloeistoffen met meegevoerde vaste
stoffen kunnen ook worden gemeten
+ Geen beweegbare delen
+ Vrije doorlaat/geen obstructie
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- Meestal gekalibreerd voor één werkdruk
(densiteit compensatie nodig als de druk
wijzigt)
- Relatief duur in kleine buisdiameters
- Bewegende delen vereisen onderhoud
- Natte stoom kan de turbine beschadigen
- Minder geschikt voor pulserende of
fluctuerende flow
- Zeer lage debieten niet meetbaar omdat
bepaalde energie nodig is voor turbine
- Vloeistof moet zeer proper zijn
- Viscositeit gevoelig
- Alleen verticaal (VA)
- Meestal manueel afgelezen (VA)
- Transparant meetglas limiteren druk en
temperatuur (VA)
- Kan duur zijn (SLVA)

- Enkel voor éénfasige vloeistoffen
- Grote installatielengte vereist (10-30D
upstream)
- Minder nauwkeurig dan in-line meters
- Onnauwkeurig als er meer dan 5% gas
of damp aanwezig is

-

Geen lage debieten
Trillingen kunnen de meting verstoren
Correcte installatie is cruciaal
Lange en zuivere installatielengte nodig
Maximale snelheid soms te hoog voor
stoom

- Relatief duur
- Het medium moet elektrisch geleidend
zijn
- Niet voor gassen
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Coriolis

Thermisch

Pitot buis

+ Universeel meetprincipe voor vloeistoffen
en gassen
+ Multivariabele metingen – gelijktijdig
meten van massadebiet, dichtheid,
temperatuur en viscositeit
+ Meetprincipe onafhankelijk van de fysische
eigenschappen van de vloeistof en het
flowprofiel
+ Geen in- en uitlooplengtes noodzakelijk
+ Multivariabel – directe meting en
weergave van massastroom en
mediumtemperatuur
+ Geen druk of temperatuurcompensatie
vereist
+ Grote turndown (100:1)
+ Uitstekende lage-debiet eigenschappen
+ Snelle reactie op fluctuaties in de flow

+ Slechts kleine weerstand
+ Zeer goedkoop
+ Kan gebruikt worden voor verschillende
buisdiameters

- Duur
- Relatief hoog drukverlies bij media met
een hoge viscositeit

- Minder geschikt voor vloeistoffen (hoge
thermische capaciteit, hoge viscositeit,
Re-getallen en stromingsprofiel)

- Bij natte stoom kunnen er gaten
verstopt raken
- Gevoelig voor wijzigingen in turbulentie
- Kleine gemeten druk verhoogd
onzekerheid
- De plaatsing in het leidingwerk is
cruciaal
- Snelheidsprofiel in een buis is niet
uniform
- Grote installatielengte vereist (50D
upstream)

Tabel 8: Voor- en nadelen van types debietmeters

Type
Verschildruk

Turbine

Bereik

Nauwkeurigheid

onbeperkt

AC: 3%
TD: 4:1

T: -200 – 400°C

AC: 2% (stoom)
AC: 1.5% (condensaat)
TD: 25:1

Spirax Sarco [5]

Droge gesatureerde
stoom, oververhitte
stoom, condensaat
terugkeer, gas en lucht

AC: 2% (TVA)
AC: 1% (SLVA)
TD: 10:1 (VA)
TD: 100:1 (SLVA)
TD: 50:1 (TVA)

Krohne [14],
Siemens [10],
Spirax Sarco [5]

Gas, lucht,
gesatureerde stoom

AC: 1%
TD: 30:1

Krohne [14], Flexim
[16], Siemens [10],
Spirax Sarco [5]

Vloeistoffen

AC: 2%
TD: 25:1

Krohne [14],
Armstrong [6],
Siemens [10],
Spirax Sarco [5]

Stoom, gas, vloeistof

Rotameter

Ultrasoon

Vortex
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D: DN4000
(clamp-on)
D: DN2000 (inline)

Leverancier
Krohne [14],
Armstrong [6],
Siemens [10],
Spirax Sarco [5]

Toepassing
Overal waar debiet
binnen turndown blijft
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Elektromagnetisch

Coriolis

Pitot

D: DN 2-3000
P: <1000bar
T: <180°C

25g/min –
9000kg/min

AC: 0.5%

Krohn [14],
Siemens [10],
Spirax Sarco [5],
Endress&Hauser
[13]

Geleidend medium

AC: 0.1% - 0.05%
TD: 1000:1

Krohne [14] ,
Siemens [10],
Bronkhorst [17]

Grote debieten en
moeilijke vloeistoffen
eventueel met vaste
deeltjes

AC: 0.5 - 1%
TD: 4:1

Armstrong [6]
Spirax Sarco [5]

Stoom, gas, vloeistof

Tabel 9: Bereik, nauwkeurigheid, leveranciers en toepassingen van types debietmeters (D=diameter, AC=nauwkeurigheid,
TD=turndown, T=temperatuur, P=druk)

NIVEAU
De volgende types niveaumeters worden het meest gebruikt [3] [4]:
► Peilglas: bestaat uit een glazen of gedeeltelijk glazen buis die met het te meten vat is verbonden.
De werking van een peilglas berust op het beginsel van communicerende vaten: in het peilglas staat
de vloeistof even hoog als in het vat.
► Vlotter: hierbij wordt er een vlotter in de ketel gemonteerd in een externe kamer of direct in de
ketel. Door het drijfvermogen zal de vlotter en de magneet die daaraan verbonden is op en neer
bewegen als het waterniveau in de ketel verandert. De vlotter meting kan zowel als puntmeting
(met magnetische schakelaars) en als continue meting (elektrische wikkeling) gebruikt worden.
► Conductiviteit sonde: hierbij hangt er een sonde (metalen staaf) in de tank waarop een elektrische
spanning wordt gezet. Als er een ampèremeter in het circuit wordt gezet, zal deze een stroom
meten als de metalen staaf ondergedompeld is in het water (het water zal geleiden). Indien het
waterpeil zakt tot onder de staaf, zal het water niet meer geleiden en zal er geen stroom meer
gemeten worden. Dit principe meet dus het waterniveau op één punt. Twee sondes op een
verschillende hoogte zijn nodig om een pomp aan en uit te kunnen schakelen op vooraf bepaalde
niveaus. Wisselstroom wordt gebruikt op de sondes, om te voorkomen dat er polarisatie en
elektrolyse optreedt. Om te voorkomen dat vuil zich aan de sonde hecht en zo een conductief pad
creëert tussen sonde en tank, wordt er meestal een isolerende laag op het bovenste gedeelte van
de sonde aangebracht.
► Capaciteit sonde: bij een basis capaciteitssensor worden er twee parallelle platen ondergedompeld
in een diëlektrische vloeistof. De gemeten capaciteit over deze twee platen is dan proportioneel
aan de diepte waarmee de platen ondergedompeld zijn. Aangezien het water in een stoomtank niet
diëlektrisch is, is het principe anders. Bij een stoomtank wordt er één elektrische geïsoleerde staaf
ondergedompeld in de tank en de tank en het water fungeren als tweede sonde. Als het
waterniveau nu wijzigt, zal de oppervlakte van de tweede sonde wijzigen en zo ook de totale
capaciteit.
► Hydrostatische meting: bij dit meetprincipe wordt er een cel geïnstalleerd met aan de ene kant een
constante opvoerhoogte en aan de andere kant een opvoerhoogte die wijzigt met het waterniveau.
Hierdoor ontstaan er een doorbuiging op het membraan tussen de twee kanten en dit kan
opgemeten worden met rekstrookjes, een variabele capaciteit of inductieve technieken. Deze
techniek wordt meestal gebruikt bij applicaties waar de geleidbaarheid van het water erg laag is,
wat kan betekenen dat de geleidbaarheids- en capaciteitssondes niet betrouwbaar werken.
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Type
(Magneet)
peiltoestel

Vlotter

Conductiviteit

Capaciteit

Hydrostatisch

Voordelen
+ Eenvoudig
+ Robuust
+ Ongevoelig voor dampen, schuim en
condens
+ Eenvoudig
+ Ongevoelig voor schuim, dampen en
condens
+ Eenvoudig en robuust
+ Geen bewegende delen
+ Kan op lengte gezaagd worden
+
+
+
+
+
+
+

Robuust
Geen bewegende delen
Continue meting
Betrouwbaar bij product aangroei
Werkt ook bij puur water
Robuust
Geen wrijving

Nadelen
- Kwetsbaar (glasbreuk bij glazen
peiltoestellen)
- Beperkte nauwkeurigheid
- Reed-contacten kwetsbaar (magnetisch)
- Mechanische sleet
- Vuilgevoelig
- Geen continue meting (enkel
puntmetingen), dus alleen aan/uit regeling
mogelijk
- Stof- en condensaatgevoelig
- Niet bruikbaar bij applicaties met puur
water (conductiviteit < 5µSiemens/cm)
- Kan niet op lengte gezaagd worden (moet
volledig geïsoleerd zijn)
- Ongevoelig bij stoffen met een lage
primitiviteit of hoge luchtvochtigheid
- Afhankelijk van de soortelijke massa 𝜌

Tabel 10: Voor- en nadelen van types niveaumeters

GELEIDBAARHEID
De totale vaste stof die opgelost is in het water in de boiler wordt bepaald aan de hand van een
geleidbaarheidsmeting. Deze meetcel bestaat uit twee elektroden van goud, platina, koolstof of
roestvrijstaal die bevestigd zijn op een omhulsel van roestvast staal, kunststof of glas. De elektrische
geleidbaarheid kan dan gemeten worden door een wisselstroom door het water te sturen via de twee
elektroden.

VERSNELLING (ACCELEROMETER)
Een accelerometer is een elektromechanisch meetapparaat dat versnellingskrachten meet. Deze
krachten kunnen zowel statisch (zwaartekracht) als dynamisch (beweging) zijn van aard. De acceleratie
van een object kan worden gemeten met behulp van een massa-demper-veer systeem. Wanneer een
accelerometer een versnelling ondervindt, wordt de veer samengedrukt (of uitgetrokken). Deze
verandering in lengte van de veer kan worden opgemeten en is een maat voor de aangelegde
versnelling. Een demper zorgt ervoor dat trillingen geen effect hebben op de metingen. Huidig worden
vooral de MEMS accelerometers gebruikt. MEMS staat voor ‘Micro Electro Mechanical System’ en
omvat elke sensor die gemaakt is gebruik makende van microelectronica. Deze technieken creëren
mechanische meetinstrumenten op microscopische schaal, typisch op Silicium, die gekoppeld met
microelektronische circuits fysische parameters zoals acceleratie kunnen meten. Er kunnen twee types
worden onderscheiden:
► Capacitieve accelerometers: low range – high sensitivity
► Piezoresistieve accelerometers: high range – low sensitivity
Enkele eigenschappen van accelerometers:
► Analoog vs. digitaal: Analoge accelerometers leveren een continu voltage dat proportioneel is met
de versnelling. Digitale accelerometers maken gebruik van pulse width modulation (PWM) als
uitput.
► Aantal assen: voor de meeste toepassingen volstaan 2 assen, hoewel voor 3D positionering 3 assen
zijn aangewezen.
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► Maximale swing: afhankelijk van de toepassing en dus van wat de maximale versnellingen zijn die
moeten worden gemeten kan er gekozen worden voor 1.5g (positionering), 2g (automobiel,
luchtvaart, robotica), of 5g (erg hoge impacttesten) accelerometers.
► Bandbreedte: aantal metingen per seconde. Voor trage positioneerapplicaties volstaat een
bandbreedte van 50Hz. Voor trilling testen of positionering van erg snelle voertuigen is een
bandbreedte van enkele honderden Hz nodig.

ALREEDS AANWEZIGE SENSOREN IN MACHINES
Vaak is het zo dat er al een aantal sensoren aanwezig zijn in de machine die intern gebruikt worden
voor conditiemonitoring. Hiervoor zitten er bijvoorbeeld trillings- en temperatuursensoren in de
machine die eventueel ook uitgelezen kunnen worden en gebruikt kunnen worden in de analyse [18].

Communicatie met sensoren en actuatoren
De communicatie met sensoren en actuatoren kan op twee verschillende manieren verlopen: bekabeld
en draadloos. De eenvoudigste en goedkoopste bekabelde communicatie is analoog, waarbij een
spanning of stroom doorgestuurd wordt proportioneel met de gemeten grootheid of uit te voeren
beweging [19]. Dit analoog signaal kan ook eerst worden omgezet naar een digitaal signaal bestaande
uit een sequentie van 0 en 1, die een getal voorstelt. In het digitale domein is het signaal niet
onderhevig aan afwijkingen door temperatuur en veroudering en is er nauwelijks verlies van
nauwkeurigheid in een keten van bewerkingen. Verder kan er in een digitaal signaal meer informatie
meegegeven worden dan een analoog signaal en kan er zo beter gecommuniceerd worden met het
apparaat [20]. Dit digitale signaal kan ook draadloos worden doorgestuurd waardoor er geen kabel
nodig is. Afhankelijk van het type sensor of actuator en de leverancier kan er gekozen worden voor
een analoge, digitale en/of draadloze communicatie. Enkele veel voorkomende mogelijkheden zijn:
► Bekabeld:
Ø Analoog:
v 0-5V, 0-10V
v 0/4-20mA
Ø Digitaal:
v HART (4-20mA)
v Puls, frequentie
v RS-232, RS-485 (Modbus, PROFIBUS,…)
v USB
► Draadloos: deze worden in detail besproken in de sectie Netwerk infrastructuren - UGent
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2. IoT gateways en controllers – Flanders Make
Industriële IoT gateways
Door de jaren heen is het algemeen belang en het gebruik van “data” fors toegenomen binnen
industriële applicaties. Deze interesses zorgen voor een enorme evolutie te beginnen bij de
traditionele systemen, met relatief beperkte en trage data-uitwisseling. Dit om stabiliteit en
robuustheid tussen de controllers te kunnen garanderen. De hedendaagse toepassingen vereisen
vaker een verbeterde data-uitwisseling tussen de onderlinge toestellen, sensoren en netwerken, met
minimale latencies en maximale data overdracht, waarbij robuustheid garant staat. Industriële IoT
(IIoT) applicaties trachten deze vraag te beantwoorden met oplossingen waarbij grote hoeveelheden
van data snel en gegarandeerd uitgewisseld worden en resulteren tot systeem beslissingen gebaseerd
op real-time data.
Een IoT gateway realiseert op een efficiënte manier de verbinding van énkele tot miljoenen actuatoren
en sensoren met de cloud, zoals weergegeven in Figuur 1: Een IoT gateway verzorgt de communicatie
tussen toestellen en de cloud [21] . Hierbij zijn enkele minimale vereisten. Het is cruciaal om real-time
data acquisitie te garanderen tussen de meest gebruikte interfaces en protocollen. Daarnaast verzorgt
de gateway de verwerking en conversie, opslag en filtering van data om enkel de relevante en
bruikbare data te extraheren om zo verder performantie te optimaliseren. Daarbij is het van belang
om een zo geautomatiseerd mogelijke data-overdracht tussen de onderlinge componenten en cloud
systemen te behalen met minimale input van een externe operator of systeembeheerder. Bovenop
deze minimum vereisten kan een IoT gateway zorgen voor data encryptie en/of authenticatie. De
geïntegreerde ondersteuningssoftware connecteert de edge hardware, acces points en
datanetwerken met de eindgebruikers en/of applicaties.

Figuur 1: Een IoT gateway verzorgt de communicatie tussen toestellen en de cloud [21]

Mede door de grote industriële vraag, bestaat er een stevige opmars van IIoT gateway leveranciers,
die inzetten om zowel nieuwe als oude gedateerde machines met de cloud te koppelen. Onderstaand
worden enkele toeleveranciers gebundeld:
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► Adlink
► Advantech
► Anysens
► Allen-Bradley
► Beckhoff
► Beijer
► Bosch
► Cisco
► Fagor
► Fanuc
► Festo

► Teltonika
► Harting Mica
► Hilscher
► HMS Anybus
► IXON
► Kunbus Revolution Pi
► Mitsubishi
► NEXCOM
► Option
► SeaLevel
► Siemens

IoT standaarden en protocollen
Om onderling gegevens te delen tussen toestellen en de cloud, ondersteunt een IoT platform een ruim
aanbod van standaarden en communicatieprotocollen. De markt is intussen ruim verdeeld in een
breed aanbod van protocollen [21], die elk zijn sterktes en voordelen hebben zoals hoge bandbreedte,
snelheid, packet-size, encryptie, authenticatie, …
Tabel 11 toont tal van protocollen per categorie [22], dewelke later uitgebreid beschreven staan onder
paragraaf “Overzicht netwerken”.
Categorie

Protocol

1. Infrastructure

6LowPAN, IPv4/IPv6, UDP, RPL

2. Identification

EPC, uCode, IPv6, URIs

3. Communication & transport

Wifi, Bluetooth, LPWAN

4. Discovery

Physical Web, mDNS, DNS-SD

5. Data protocol

MQTT, CoAP, AMQP, HTTP(s), Node, DDS

6. Device Management

TR-069, OMA-DM

7. Semanic

JSON-LD, Web Thing Model

8. Multi-layer frameworks

Alljoyn, IoTivity, Weave, Homekit
Tabel 11: Protocollen per categorie

DATA-PROTOCOLLEN:
► HTTP(s): Hypertext Transfer Protocol (HTTP) is een welbekend client/server protocol. Gezien de
eenvoud en toegankelijkheid, wordt het veelvuldig gebruikt in zowel open-source als commerciële
toepassingen. Ondanks het veelvuldig gebruik, zal HTTP niet altijd geschikt zijn binnen IoT wegens
de grote protocol overhead. Naast HTTP bestaat er ook de secured versie HTTPS, dewelke extra
beveiliging toevoegt in de vorm van data encryptie. Dit extra feature maakt het dat HTTPS vandaag
meer en meer geadviseerd wordt tegenover HTTP om potentiële datalekken te vermijden.
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► MQTT: Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) is een eenvoudig publish/subscribe protocol
dat initieel ontworpen is binnen SCADA. Het grote voordeel is de kleine overhead en robuuste
communicatie. MQTT zal in IoT merendeel toegepast worden wanneer bandbreedte prioriteit kent.
Veiligheid kan toegevoegd worden door middel van TLS layer te benutten in het protocol.
► OPC: OPC staat voor ‘OLE for Process Control’. Door de jaren heen zijn er tal van varianten
gepasseerd, waarvan de OPC UA (Unified Architecture) vandaag de dag de meest toegankelijke is
binnen IoT. OPC UA is een client/server protocol, dewelke gebruik maakt van tweerichtings
encryptie.
► CoAP: Constrained Application Protocol (CoAP) is een client/server protocol, ontwikkeld naar de
norm van HTTP, maar met de focus van een gereduceerde protocol overhead/header. CoAP maakt
gebruik van UDP-pakketten om multicast te beantwoorden, terwijl HTTP TCP pakketten gebruikt.
Typisch zal CoAP verkozen worden bovenop HTTP, indien bandbreedte een grote vereiste is.
► DDS: DDS oftewel Data Distribution Service kent een grote opmars met tal van commerciële als
opensource varianten. DDS is een snel protocol gebaseerd op publish/subscribe principe. Gezien
de snelheid, zal dit vaak toegepast worden waar real-time verbindingen met betrouwbaarheid
vereist zijn.
► AMQP: Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) is een publish/subscribe protocol, dat uit de
financiële sector komt. Het grootste voordeel van AMQP is de robuuste communicatie met garantie
van dataoverdracht. Dit laatste maakt het dan ook meteen, dat AMQP relatief zwaar protocol is, en
minder geschikt voor IoT.
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3. Cloud Platformen – Flanders Make
IoT platform
Technisch gezien is een IoT platform een generieke middleware waarmee toestellen beheerd kunnen
worden en waar data (aangeleverd door tal van sensoren, actuatoren, controllers,
gebruikersinterfaces…) opgeslagen, bewerkt en/of geanalyseerd worden. Via tal van interfaces (al dan
niet API gebaseerd) kan data uitgewisseld worden met een externe applicatie of toepassing. Typisch
kan een IoT platform opgedeeld worden in vier kritische componenten waaronder de hardware,
netwerk, software en een userinterface. Naast het interconnecteren en verwerken van de
gegenereerde data zal een IoT platform verantwoordelijk zijn voor het beheer van de geconnecteerde
toestellen waaronder het uitrollen van updates, netwerkprotocollen en beveiligingssoftware.

SAAS
Cloud computing wordt vandaag aangeboden in tal van modellen, met variaties en combinaties in
service en implementatie. Voornamelijk kunnen we een onderscheid maken uit ‘Infrastructure as a
Service’ (IaaS), ‘Platform as a Service’ (PaaS) en ‘Software as a Service’ (SaaS). Merendeel worden
applicaties als een dienst of SaaS aangeboden. Onderliggende zal de applicatie in de cloud gehost
worden. Dit maakt de flexibiliteit en instap gemakkelijk. Verderom laat cloud opslag potentiële
uitbreidingen eenvoudig toe. Er is minder aandacht nodig om de juiste hardware te kiezen en correct
te configureren waarbij lange termijn onderhoud beperkt blijft. Merendeel komt het neer op het
reserveren van een extra server en/of cloud opslag in combinatie met extra resources, dewelke snel
en overzichtelijk opgezet worden. Zo kan de eindgebruiker focus leggen op het gebruik van de
applicatie zelf. Dit zonder al te veel overhead.
Naast uitbreiding zorgt een IoT cloud oplossing ook voor de nodige flexibiliteit in databeheer en
toegankelijkheid vanuit de hele wereld zolang dit gewenst is. Real-time dataverwerking, analyse,
onderhoudsregistratie en planning is mogelijk tussen verschillende bedrijfsafdelingen en sites waarbij
diverse geconnecteerde toestellen de hoeveelheid data kunnen aanvullen, verwerken en evalueren.

Figuur 2: IoT Platforms [82]

Ook worden potentiële beperkingen in infrastructuur en/of netwerk configuraties merendeel
verholpen.
IND 4.0
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IAAS
Naast het al besproken SaaS-model, bestaan er nog andere cloud dienstmodellen waar de afweging in
eigen beheer van hardware en/of software gemaakt kan worden zoals IaaS (Infrastructure as a Service)
of PaaS (Platform as a Service). Bij IaaS zal de beheerder op afstand zelf zorgen voor de installatie,
configuratie en onderhoud van de computers, virtuele machines, netwerken en opslag. Zo beheert
men zelf de controle en eventuele uitbreiding van uw opslag en/of calculatienoden.

PAAS
Als de keuze valt voor een PaaS model; zal via de serviceprovider toegang en verantwoordelijkheid
krijgen tot een gecombineerde set van hardware en software zoals servers, operating system, virtuele
machines, databases, SW-applicaties, … Op die manier zal de gebruiker de systemen en infrastructuur
zelf niet fysiek moeten beheren. Vereenvoudigd kan voor elk model de stack ingedeeld worden volgens
Figuur 2, waarbij de verantwoordelijk gedeeltelijk verdeeld wordt tussen de owner en serviceprovider.
Enkele voorbeelden per model zijn weergegeven in Tabel 12.

Type
SaaS
PaaS

Aanbieder
Google Apps, Dropbox, Salesforce, Cisco WebEx, Concur, GoToMeeting
AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App
Engine, Apache Stratos, OpenShift
DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Services (AWS), Cisco
Metapod, Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE)

IaaS

Tabel 12: Aanbieders van IoT platformen [23]

XAAS, DAAS, ALAAS, UAAS
Door de recente wildgroei van deze modellen vormen zich nieuwe modellen zoals XaaS (Everything as
a Service), Desktop as a Service (DaaS), Artificial Intelligence as a Service (AIaaS) en Unified
Communications as a Service (UaaS). Een overzicht van overige -aaS services wordt gegeven in [24].

Cloud model
Echter is cloud-opslag geen must en kan naar wens de keuze gemaakt worden om de applicatie te
hosten op hardware in eigen beheer (on-premise). Hierbij zal uitbreiden wel voor de nodige
complexiteit zorgen rekening houdend met de beperkingen van hardware, configuratie en tijd. Verder
bestaat er nog een wildgroei tussen beide als hybride oplossing en/of minder bekende modellen zoals
community cloud, distributed cloud, multi cloud, poly cloud en HPC cloud.
Tot zover de commerciële IoT platformen besproken, zijn er ook tal van open source oplossingen
beschikbaar. In sommige gevallen bestaat er ook de combinatie waarin deze deels geïntegreerd
worden in commerciële pakken.

Cloud Service Provider (CSP)
Het strategisch kiezen van het juiste IoT platform is vandaag de dag een zeer moeilijke keuze, mede
door de functionele diversiteit en maturiteit en anderzijds het sterk gefragmenteerde aanbod. De
dusdanig brede fragmentatie is een rechtstreeks antwoord op de zeer specifieke vereisten van elk
project waarin een IoT platform ingezet wordt.
Binnen dit breed aanbod kunnen we een onderscheid maken in twee platform categorieën:

CSP IOT PLATFORMEN
Dit omvat de IoT platformen die specifiek ontwikkeld zijn in eigen beheer door de Cloud Service
Providers. Typisch zijn ze opgebouwd uit een breed en flexibel inzetbare set van componenten en
services wat als basis dient voor elk IoT systeem.
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Dit zijn dan ook meteen de grootste marktaanbieders, met name:
Aanbieder
Amazon
Microsoft
Google
IBM
Oracle
Alibaba IoT

CSP-systeem
->
->
->
->
->
->

AWS IoT & AWS IoT Core
Azure IoT
Google Cloud platform
IBM IoT
Integrated cloud IoT
Alibaba IoT

Specifieke IoT platformen bovenop CSPs
De categorie van specifieke IoT platformen zijn ontwikkeld bovenop een algemeen cloud
infrastructuur. Deze ontwikkelt om snel en efficiënt een marktwaardig platform aan te bieden en te
onderhouden, met focus op een specifiek applicatie en/of marktdomein. Merendeel van deze
platformen zijn compatibel met meerder CSP-systemen.
Voor elke specifiek marktdomein zijn er tal van kleine tot middelgrote platformen beschikbaar zoals:
IoT Platform
Siemens Mindsphere
GE Predix
C3 IoT
SAP Leonardo IoT
Cisco Kinetic
Mariner
Altizon Datonis

CSP-systeem
->
->
->
->
->
->
->

AWS, Azure
Azure
AWS
AWS, Google, Azure
Azure
Azure
AWS, Azure

Dienstverleners
Onderstaand overzicht geeft de voornaamste commerciële beschikbare IoT platformen onderverdeeld
in zes categorieën:
► Generieke Cloud aanbieders focussen zich voornamelijk op software functionaliteit gehost in de
cloud.
► Applicaties die meer industriëel getint zijn, waarbij prioriteit gaat naar automatisering en IoT slecht
een beperkt onderdeel van de ketting is kunnen we onderverdelen in Industrial IoT.
► Aanbieders die software aanleveren met een ruimer te interpreteren aanbod van software, kunnen
we onderverdelen in “Pure” Software Leveranciers. Historisch gezien merendeel toeleveranciers
van een IoT Platform als hoofdactiviteit.
► ‘Vertical platforms/applications’ omvatten vraag gedreven, kant-en-klare applicaties.
► ‘Connectivity’ zijn de typisch platformen die connectiviteit omarmen.
► Als laatste zijn er de ‘Totaaloplossers’, die zowel het IoT platform als software toepassingen in de
breedte aanbieden. Vaak breiden ze uit of integreren ze een componenten uit een bestaand
platform.
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Figuur 3: IoT platform dienstverleners per categorie [25]

Daarnaast zijn er nog tal van andere grote en kleine platformen die zich toespitsten op hun eigen
expertisedomein zoals:
► Alibaba Cloud
► Autodesk Fusion Connect
► Siemens MindSphere
► PTC ThingWorx
► Dassault Systems Netvibes
► TheThings.IO
► HP Universal IOT platform
► Eclipse IoT
► Kaa

► OpenIoT
► Samsung ARTIK
► Bosch IoT suite
► Apple HomeKit
► Oracle Integrated cloud
► Predix
► Carriots
► Salesforce IoT

Ondanks de grote fragmentatie in IoT platformen, is het aandeel van cloud gebaseerde oplossingen
voornamelijk verdeeld onder een top drie van dienstverleners. Onderstaande grafiek geeft de
resultaten weer volgens een studie uitgevoerd in 2019.

Figuur 4: Meest omvangrijke IoT dienstverleners - 2019 [22]
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Privacy en security
Bedrijfsinfrastructuur met de cloud koppelen draagt ook potentiële veiligheidsrisico’s met zich mee.
Zowel CSP’s als ontwikkelaars van IoT platformen (cloud & on-premise) moeten zich daarom
ontfermen over elke vorm van kwetsbaarheid. Te allen tijde moet vermeden worden dat een derde
partij toegang verkrijgt tot vaak IP gevoelige data via 1) hardware devices (sensors, actuators, …), 2)
communicatie en interactie tussen endpoints (gateways, cloud, …) en 3) het IoT platform met de
nodige services en backend (API’s, remote control, …). Figuur 5 geeft het IoT referentiemodel weer
met communicatie tussen de onderlinge elementen.

Figuur 5: IoT communicatie referentiemodel [23]

Om veiligheidsrisico’s en datalekken te minimaliseren dienen de juiste beveiligingsmechanismen
toegepast te worden, onder meer door veilige communicatieprotocollen te selecteren, gebruik van
SSL-certificaten, API-verkeer af te schermen met een API-sleutel en een secured verbinding (bv. https).
De hosting zal zich moeten ontfermen over een actief onderhouds-traject met de nodige security
upgrades en bug-fixes op elk niveau (applicatie, drivers, kernel, firmware) om potentiële
veiligheidslekken te dichten.
Om de ruwe sensor data te beveiligen, zal data flow authenticatie en encryptie ingeschakeld worden.
Fysiek toegankelijke toestellen, met name sensors, actuatoren, maar ook lokaal gehoste IoT
platformen of data-analyse systemen dienen afgeschermd te worden. Gebruikers en ontwikkelaars
(multi-user platforms), die toegang hebben tot de data zullen onderverdeeld worden in gebruikersrollen met permissies en restricties, waarbij de gebruiker zich dient aan te melden via een
encryptiesleutel (bv. Oauth2).
Naast data encryptie tussen de toestellen, zal data-ownership een belangrijk topic zijn bij de uitrol op
een commercieel of open IoT platform. Voor het merendeel van de applicaties dient zowel de ruwe als
geanalyseerde data eigendom te blijven van de onderneming. Dit kan enkel en alleen door volgende
topics in acht te nemen:
► Afhankelijk van de data gevoeligheid kan het nodig zijn dat toegang tot uw data afgeschermd moet
worden voor derden. Enkel met expliciete toestemming is er de mogelijkheid om data te delen met
derden. Hierbij is een contractuele verbintenis vereist.
► Data moet explicit versleuteld opgeslagen en/of gedeeld worden. Hierbij is een secured verbinding
(HTTPS) noodzakelijk, zelfs vanuit de sensor component.
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► Borg dat de data altijd (en volledig) verwijderd kan worden, met voorkeur via API’s met directe
toegang. Dit vermijdt afhankelijkheid (en beschikbaarheid) van de leverancier.
► Waar is de data opgeslagen? Is er vereist dat data ten alle tijde bewaard blijft op een server
gelokaliseerd binnen de EU en dusdanig binnen de europese regelgeving valt en eenduidig is in
regularisatie, taxen, beleid en privacy?
► Hoelang dient de data opgeslagen te worden (Data Life Cycle) en wie blijft eigendom (Stakeholders
life cycle)?

4. Netwerk infrastructuren - UGent
Een netwerk infrastructuur is de verzameling van voorzieningen die nodig zijn voor het transport van
digitale signalen tussen sensoren, actuatoren en applicaties. Hieronder vallen alle fysieke en
technische middelen die het signaal (als gegevensdrager) verplaatsen, verdelen en routeren.
Vooraleerst in te gaan op de verschillende netwerk infrastructuren volgt hieronder een overzicht van
de soorten netwerk typologieën die gebruikt kunnen worden [21].

Netwerktopologie
► Point-to-Point: dit is de meest eenvoudige topologie, waarbij het communicatiekanaal slechts twee
eindpunten heeft. Het is met andere woorden een fysiek toegewijd kanaal waarbij twee apparaten
verbonden zijn. Als de communicatie gedaan is, kan het kanaal verbroken worden en kan er
eventueel geschakeld worden tussen twee andere eindpunten over hetzelfde kanaal. Een
voorbeeld hiervan is de conventionele telefonie.
► Maasnetwerk: hierbij zijn alle apparaten in het netwerk met elkaar verbonden in het netwerk. Het
voordeel hierbij is dat elke twee apparaten als het ware dus ook via een point-to-point netwerk
verbonden zijn. Alle apparaten in dit netwerk zijn gelijkwaardig.
► Sternetwerk: hierbij is elk apparaat rondom een centraal apparaat verbonden. De communicatie
tussen de verschillende apparaten gebeurt dus altijd via het centrale apparaat. Binnen dit netwerk
zijn alle apparaten gelijkwaardig, behalve het centrale apparaat.
► Busstructuur: hierbij zijn alle apparaten aangesloten op één dezelfde kabel. Op hetzelfde ogenblik
kan er alleen gecommuniceerd worden tussen twee apparaten die zich op de bus bevinden.
Communicatie tussen andere apparaten moet daarbij wachten tot de bus weer vrij is.
► Daisy-chain en ringnetwerk: bij een Daisy-chain wordt elk apparaat in serie verbonden met het
volgende apparaat. Als de communicatie moet gebeuren met een apparaat dat zich verder in de
keten bevindt, wordt het doorgestuurd door de apparaten tussen zender en ontvanger. Wanneer
de twee uiteinden van de Daisy-chain met elkaar worden verbonden, spreekt men van een
ringnetwerk. In dit netwerk zijn alle apparaten gelijkwaardig.
► Boomstructuur: dit zijn als het ware twee sternetwerken waarvan de centrale apparaten verboden
zijn met een busstructuur. Daardoor zijn er vanuit een subgroep geen directe verbindingen met
elementen die zich in een andere subgroep bevinden. Er is dus een bepaalde hiërarchie aanwezig
in de structuur.
Ook combinaties van bovenstaande structuren zijn mogelijk. Dit worden dan hybride netwerken
genoemd.
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Topologie
Point-to-point

Maasnetwerk

Sternetwerk

Busstructuur

Ringnetwerk

Voordelen
+ Eenvoudig te realiseren
+ Elke twee apparaten zijn verbonden via de
kortste weg
+ Als er één of meerdere apparaten uitvallen
of connecties wegvallen kan het netwerk
perfect verder werken
+ Het bereik van de apparaten kan worden
uitgebreid
+ Lokale problemen belasten niet het hele
net
+ Nieuwe apparaten kunnen eenvoudig
worden toegevoegd omdat er maar één
extra connectie nodig is

Nadelen
- Maximaal twee apparaten in een
netwerk

- Moeilijk praktisch realiseerbaar voor
veel apparaten

- Als het centrale apparaat faalt, faalt
alles
- De bandbreedte van het centrale
apparaat kan een bottleneck zijn

+ Goedkoper omdat maar één connectie
nodig is

- Slechts communicatie tussen twee
apparaten tegelijk mogelijk
- Als er een probleem is op de bus,
faalt alles
- Data wordt door alle apparaten
ontvangen

+ Bij kabelbreuk kan de communicatie langs
de andere kant van de ring voortgaan
+ Als de belasting stijgt, presteert dit beter
dan de busstructuur
+ Er is geen server nodig om de connectie
tussen de apparaten te controleren

- Als één apparaat het signaal niet
verder stuurt, verbreekt het de
communicatie
- De bandbreedte is afhankelijk van de
zwakste connectie

Tabel 13: Voor- en nadelen van verschillende soorten netwerktopologie

Overzicht netwerken
Er bestaan verschillende opties voor het verzenden van gegevens tussen sensoren, actuatoren
enerzijds en het web of mobiele applicaties anderzijds. De belangrijkste opties zullen hieronder
uiteengezet worden met de voor- en nadelen ervan [25] [26].
Robuustheid van netwerken
De netwerken kunnen gevoelig zijn aan elektromagnetische interferentie (EMI), de ene al wat meer
dan de andere. Dit is een permanente of voorbijgaande wijziging in een elektrisch signaal als gevolg
van een elektrisch of magnetisch veld dat gedetecteerd wordt op de transmissiekabel of in het
apparaat. Het elektrische veld wordt opgewekt door een spanningsverschil, terwijl het magnetische
veld wordt opgewekt wanneer er een stroom is. Omdat netwerken elektrische signalen doorsturen,
kunnen ze gevoelig zijn voor dergelijke interferenties [27]. Zo zijn roterende machines, die bijna in alle
situaties gebruikt worden van CNC-machines tot pompen of industriële robots, een belangrijke oorzaak
van EMI.
Bij het in gebruik nemen van een bepaald netwerk moet hierbij rekening gehouden worden om EMI
zoveel mogelijk te vermijden of eventueel te kiezen voor een netwerk dat hier minder gevoelig voor is
[28]. Om storingen te voorkomen kunnen de volgende voorzorgsmaatregelen genomen worden:
► Een onderzoek op locatie kan helpen om de bronnen van EMI in kaart te brengen en de
belangrijkste bronnen te scheiden met isolatie en afscherming,
► Gebruik afgeschermde stroomkabels en zorg voor een correcte uitvoering van de installatie
(voldoende lucht- of metaalscheiding tussen stroom- en signaalkabels),
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► Gebruik kabelredundantie om de betrouwbaarheid van het netwerk te vergroten. Bij uitval van één
van de kabels heeft dit dan ook geen invloed op de communicatie,
► Met repeaters kan ervoor gezorgd worden dat EMI zich niet naar andere segmenten verspreidt,
► Minimaliseer het gebied van de lussen gevormd door lange draden.
Vaste netwerken
Indien mogelijk is het de eenvoudigste oplossing om de sensoren via een kabel aan te sluiten. Dit is
echter niet altijd mogelijk omdat de afstand te groot kan zijn of een kabel niet gewenst of mogelijk is.
Tot de vaste netwerkverbindingen behoren:
► Ethernet (IEEE 802.3): netwerkstandaard voor algemene doeleinden waarmee computers in een
LAN (Local Area Networks) met elkaar kunnen communiceren. Het maakt gebruik van getwist paar
en glasvezelkabels in combinatie met hubs en switches. Tegenwoordig wordt het ook gebruikt in
WAN (Wide Area Networks).
► Power Line Communication (PLC): is een netwerk dat het elektriciteitsnet gebruikt voor
datacommunicatie. Hierbij wordt als drager een hoogfrequent signaal (24kHz – 20GHz) over de
elektriciteitskabel gestuurd. Het wordt al heel lang gebruikt om bijvoorbeeld lantaarnpalen aan- en
uit te schakelen.
► HART: dit acroniem staat voor ‘Highway Addressable Remote Transducer’ en het is een netwerk
waarbij bovenop het 4-20mA signaal van apparaten een digitaal signaal gemoduleerd wordt en
waarmee in twee richting gecommuniceerd kan worden [29] [30] [31]. Hierdoor blijft het mogelijk
HART instrumentatie te gebruiken met oudere apparatuur, nieuwe apparatuur kan echter
gebruikmaken van de nieuwe functionaliteit. Het netwerk kan op twee manieren gebruikt worden:
Ø Point-to-point: hierbij wordt bovenop het 4-20mA signaal een digitaal signaal gemoduleerd
waarmee zowel data kan worden overgedragen op analoge- als digitale wijze.
Ø Multi-drop: hierbij wordt het analoge signaal vastgezet op 4mA waarop een digitaal signaal
wordt gemoduleerd en kunnen er meerdere apparaten worden toegevoegd aan deze signaal
lus.
► PROFIBUS (IEC 61158): dit acroniem staat voor ‘Process Field Bus’ is één van de bekendste en
breedst geïmplementeerde open veldbus netwerken en het meest geschikt voor complexe
communicatietaken en tijd kritische toepassingen [31] [32]. Er bestaan drie verschillende versies:
Ø Profibus-DP (Decentralized Periphery): een open veldbus netwerk die het meester en slaaf
principe gebruikt voor de communicatie tussen apparaten. Het maakt gebruik van RS485 voor
het uitwisselen van data.
Ø Profibus-PA (Process Automation): werd speciaal ontworpen voor de automatisering van
processen en wordt aanbevolen voor gebruik in intrinsiek veilige gebieden. Hierbij gebeurt
zowel de communicatie als de voeding over dezelfde bus die bestaat uit twee draden.
Ø Profibus-FMS (Fieldbus Message Specification): dit netwerk kan gebruikt worden voor de
communicatie tussen verschillende meesters. Hiermee kunnen complexere en uitgebreidere
communicatietaken worden uitgevoerd.
► CANBUS: dit acroniem staat voor ‘Controller Area Network’ en is een standaard voor een seriële
databus die expliciet ontworpen werd voor communicatie in omgevingen met veel
elektromagnetische storingen [31] [33] [34]. Daarbij wordt gebruik gemaakt van twee differentieel
aangedreven lijnen, waarbij de betrouwbaarheid nog verder verhoogd kan worden door het
gebruik van twisted-pair verbindingen. Het kan gebruikt worden voor realtime communicatie
omdat elk apparaat een vaste prioriteit heeft en de hoogte prioriteit voorrang krijgt.
Draadloze netwerken met kort bereik
Tot de draadloze netwerken met een kort bereik behoren onder andere:
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► Bluetooth (IEEE 802.15.1): open standaard sternetwerk voor draadloze verbindingen tussen
apparaten over een korte afstand dat gebruikt maakt van een radioverbinding in de 2.4GHz band
[35]. Het functioneert meestal binnen een straal van 1 tot 10 meter maar kan opgevoerd worden
tot 100 meter. Een zichtverbinding is niet nodig: het signaal kan zich doorheen vaste materialen
verplaatsen zolang het geen metaal is.
► ZigBee (IEEE 802.15.4): open standaard maasnetwerk voor draadloze verbindingen tussen
apparaten over een korte afstand dat gebruikt maakt van een radioverbinding op 868MHz, 915MHz
of 2.4GHz band [21] [36] [37] [38]. Het wordt vooral gebruikt voor het doorsturen van
sensorgegevens en voor besturing. Het is zeer robuust maar de bandbreedte en
transmissiesnelheid zijn gering. Daardoor is hun energiegebruik ook laag. De interoperabiliteit van
ZigBee is minder goed dan die van Z-wave. De belangrijkste oorzaak hiervan is verwarring in hun
certificeringsprogramma. Er zijn eigenlijk twee niveaus van certificering: hardware en software.
Daardoor is het mogelijk dat de hardware gecertificeerd is maar de software niet en dit product
toch het label ‘ZigBee-ready’ krijgt. In werkelijkheid zijn er echter veel interoperabele ZigBeeproducten.
► Z-Wave: een open-source maasnetwerk dat energiezuinige radiogolven gebruikt van 868.42MHz
(Europa) voor de communicatie tussen de apparaten [21] [36] [39] [40]. Als de afstand tussen twee
apparaten te groot is om te communiceren, kunnen tussenliggende apparaten gebruikt worden als
versterkers om de communicatie tot stand te brengen. Het werd oorspronkelijk gebruikt voor
huisautomatisering maar wordt nu meestal gebruikt voor sensordata en aansturing.
► WIFI (IEEE 802.11): is een sternetwerk dat gebruik maakt van de radiofrequenties in de 2.4GHz
en/of 5.0GHz band voor het uitwisselen van data [21] [41]. De afstand waarover data kan worden
uitgewisseld is klein, waardoor er in grote netwerken wordt gewerkt met basisstations die via
Ethernet met elkaar verbonden zijn.
► Ultra-wideband (UWB) (IEEE 802.15.4z): is een korte afstand, draadloos netwerk dat radiogolven
gebruikt zoals Bluetooth en WIFI. Het werkt echter op zeer hoge frequenties en zoals de naam
aangeeft gebruikt het ook een breed spectrum van verschillende GHz [42] [43]. Een zender stuurt
miljarden pulsen over een breed spectrum en de ontvanger vertaald deze pulsen in data. De pulsen
worden ongeveer elke twee nanoseconden verzonden, waardoor realtime nauwkeurigheid bereikt
kan worden. Het heeft een heel laag energiegebruik maar door de grote bandbreedte (500MHz) is
het ideaal om grote hoeveelheden data door te sturen. Een toepassing is bijvoorbeeld Real-Time
Location System, wat gebruikt wordt om automatisch de locatie van objecten of mensen in realtime
te identificeren en volgen binnen een gebouw of gebied.
Draadloze netwerken voor ver bereik
Om communicatie op te zetten tussen apparaten die zich op een grote afstand van elkaar bevinden,
zijn er een aantal mogelijkheden:
► Mobiele netwerk (2G, 3G, 4G & 5G): dit netwerk is verdeeld over gebieden en elke onderverdeling
wordt een blok of cel genoemd [44] [45]. Elk van deze cellen heeft een zendmast die radiosignalen
doorheen de lucht stuurt naar de apparaten en ook onderling (langs een kabel) naar elkaar om de
continuïteit van het signaal zo goed mogelijk te garanderen. Een cel gebruikt meestal een andere
set frequenties dan de aangrenzende cellen om interferentie te voorkomen. Allemaal samen bieden
deze cellen een radiodekking over een breed geografisch gebied.
► Private 5G netwerken: er is ook een mogelijkheid om private mobiele netwerken op te zetten. Bij
een privaat netwerk blijft de data echter on premise en wordt gebruik gemaakt van een stuk
spectrum dat voorbehouden is voor de licentiehouder van die frequentie. Hierdoor kan er vrij en
zonder interferentie gewerkt worden. Wanneer je gebruik maakt van een privaat netwerk, heb je
als het ware een eigen connectiviteitsbubbel. Citymesh is de enige operator in Vlaanderen en
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Brussel die sinds 2015 over het 2x20Mhz spectrum in de frequentieblok 3.5 Ghz beschikt. Diezelfde
frequentieblok is door Europa aangeduid als het primaire spectrum om 5G in uit te rollen. In
tegenstelling tot de andere telecomoperatoren biedt Citymesh geen oplossingen aan
consumenten. Het spectrum wordt volledig voorbehouden voor bedrijven die lokaal een eigen
Private 5G-ready netwerk willen uitbouwen [46]. Citymesh implementeerde dit netwerk
bijvoorbeeld al in de haven van Zeebrugge [47] en bij Accelore Mittal [48]
Draadloze netwerken voor ver bereik en laag energiegebruik
Specifiek voor IoT zijn de bovengenoemde mobiele netwerken moeilijk bruikbaar, omdat ze een hoog
energiegebruik hebben en kostelijk zijn. Kleine sensoren hebben simpelweg niet voldoende kracht om
te communiceren met grote mobiele netwerken. Het is in deze context dat LPWAN (Low Power Wide
Area Network) technologieën zijn ontstaan. Dit netwerk is ontworpen voor het verzenden met zeer
kleine datasnelheden, voor een paar eurocent per maand. LPWAN belooft een extreem laag
energiegebruik in combinatie met een maximaal bereik van meer dan twintig kilometer. Er bestaan
binnen LPWAN een paar verschillende standaarden. De vier belangrijkste die we bij de Belgische
providers aantreffen, zijn NB-IoT, LTE-M, LoRaWAN en SigFox [49] [50].
► NB-IoT (NarrowBand-IoT): maakt gebruik van een gereglementeerd spectrum op de bestaande
mobiele 3G/4G-netwerkinfrastructuur, maar is een aparte standaard [51]. Het protocol gebruikt
een eenvoudigere golfvorm, waardoor de kosten voor chipsets lager liggen en het energiegebruik
minimaal is.
► LTE-M: LTE-M maakt eveneens gebruik van de bestaande mobiele netwerkinfrastructuur en vormt
een uitbreiding op de LTE-standaard [52]. Het gebruikt TCP/IP dus kan geconnecteerd worden aan
iedere server.
► LoRaWAN: open ster netwerk dat geschikt is voor het versturen van sensordata in één richting [49]
[53] [54]. De technologie heeft een aparte netwerkinfrastructuur nodig, maar is vandaag al breed
uitgerold in de meeste Europese landen. In plaats van een smalbandtransmissie te gebruiken,
distribueert LoRaWAN de informatie over verschillende frequentiekanalen en datasnelheden in de
vorm van gecodeerde pakketjes. Daardoor verlaagt de kans dat die pakketjes elkaar gaan verstoren,
waardoor de capaciteit toeneemt. Die aanpak betekent evenwel ook dat de reactiesnelheid lager
ligt. Daar staat dan wel weer een batterijduur van meer dan tien jaar tegenover omdat de zenders
meestal in slaapstand staan en alleen na een bepaalde periode wakker worden om data te
versturen. Omdat er geen connectie moet worden gemaakt met een basisstation, maar een
datapakket (maximaal 50 bytes) wordt gestuurd naar alle luisterende basisstations in de buurt, is
LoRaWAN zowel geschikt voor statische als bewegende objecten. Iedereen kan een openbaar of
privé LoRaWAN-netwerk implementeren en bedienen, maar het is verplicht om de Semtech-chipset
(radiomodem) te gebruiken.
► SigFox: een gesloten netwerk met een eigen propriëtaire technologie en het heeft een vergelijkbare
opbouw als LoRaWAN, maar biedt heel korte berichten (slechts 12 bytes) aan een zeer lage snelheid
(100 b/s) [55] [56]. De topologie is een ster van sterren netwerk. Apparaten die verbonden zijn via
SigFox mogen slecht 6 berichten per uur versturen, waarmee SigFox veel minder data kan
verwerken. Van station naar apparaat kunnen slechts 4 berichten per dag verstuurd worden. GPS
positionering is daarmee lastiger te realiseren. De basisstations kunnen wel miljoenen berichten
per dag verwerken.
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Netwerk

Ethernet

PLC

HART

PROFIBUS

CANBUS

Bluetooth

Voordelen
+ Zeer hoge gegevenssnelheid
+ Goedkoop en stabiel
+ Geen interferentie met draadloze
netwerken
+ Geen extra kabels nodig naast het
elektriciteitsnet
+ Robuust als er geen hoge spanningen
worden gebruikt
+ Geen last van storingen op
elektriciteitsnet
+ Oudere apparatuur en kabels moeten
niet vervangen worden
+ Compatibel met analoge toestellen
+ Kabellengte kan korter zijn door het
multidrop netwerk
+ Robuust
+ Voeding en communicatie kunnen in
één kabel (PA)
+ Weinig draden
+ Kan gebruikt worden voor grote
industriële installaties
+ Robuust en goedkoop
+ Weinig draden
+ Werkt perfect in omgevingen met
elektromagnetische storingen
+ Realtime door de prioritering van
apparaten
+ Goedkoop
+ Laag energiegebruik

Nadelen
- Bekabeling nodig
- Niet alle apparaten hebben een
ethernetpoort
- Niet mogelijk voor verplaatsbare apparaten
- Geblokkeerd door transformatoren
- Zijn gemakkelijk op te pikken (afluisteren)
- Kan storingen veroorzaken in de ontvangst
van korte golfuitzendingen, aangezien kabels
in het elektriciteitsnet niet afgeschermd zijn
(gemaakt voor 50-60 Hz)
- In het multidrop netwerk is slechts
communicatie met één apparaat tegelijk
mogelijk
- Lage datasnelheid

- Communicatie kan alleen via RS485

- Lagere datasnelheid dan PROFIBUS
- Korter bereik dan PROFIBUS

- Lage gegevenssnelheid ten opzichte van wifi
-

Lage gegevenssnelheid
Geen wereldwijd bereik
Interoperabiliteit is minder goed
Gebruikt de drukke 2.4GHz band (kan
interferentie met andere netwerken
veroorzaken)

ZigBee

+
+
+
+

Z-Wave

+ Betere interoperabiliteit dan ZigBee
+ Weinig interferentie (rustige 908MHz
band)
+ Laag energiegebruik
+ Goedkoop

- Minder apparaten mogelijk dan ZigBee
- Lagere gegevenssnelheid dan ZigBee

WIFI

+ Grotere bandbreedte en bereik dan
Bluetooth

- Hoog energiegebruik
- Maakt gebruik van de drukke 2.4GHz band
- Geen wereldwijd bereik

Ultrawideband

+ Laag energiegebruik
+ Realtime
+ Zeer hoge datasnelheid

- Gaat niet goed door muren
- Geen wereldwijd bereik

Mobiel
netwerk

+ Wereldwijd bereik (bewoond gebied)
+ Zeer hoge datasnelheid

- Dure apparatuur
- Zeer hoog energiegebruik
- Abonnementskosten voor connectiviteit
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Laag energiegebruik
Goedkoop
Hoge doorvoer
Veel connecties mogelijk
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Privaat 5G
netwerk

+ Zeer hoge snelheid
+ Vrij en zonder interferentie

NB-IoT

+
+
+
+
+
+

LTE-M

LoRaWAN

SigFox

+
+
+
+
+
+
+
+

Uitstekende dekking deep indoor
Laag energiegebruik
Grotere datasnelheid dan NB-IoT
Laag energiegebruik
Zeer lange batterijduur
Zowel statische als bewegende
apparaten
Uitstekende dekking deep indoor
Terugkoppeling mogelijk
Eigen lokaal netwerk opzetten mogelijk
Eén groot netwerk
Zeer lange batterijduur
Zowel statische als bewegende
apparaten
Uitstekende dekking deep indoor
Communicatie in beide richtingen
mogelijk

-

Dure apparatuur
Zeer hoog energiegebruik
Kosten verbonden licentie
Lokaal
Minder geschikt voor bewegende apparaten
Lage reactiesnelheid
Minder goede dekking binnen
Duurder dan andere LPWAN

- Lage reactiesnelheid
- Lage datasnelheid
- Roaming overeenkomsten nodig om tussen
LoRa-netwerken te communiceren
- Duurder dan LoRaWAN vanwege de
propriëtaire technologie
- Lage reactiesnelheid
- Zeer lage datasnelheid
- Slechts 4 berichten van station naar apparaat
per dag mogelijk
- Geen terugkoppeling

Tabel 14: Voor- en nadelen van verschillende types netwerken

Netwerk

Frequentie

Snelheid

Bereik

Ethernet
PLC

4-20mA
1200-2200Hz
RS485

400Gb/s
1Mb/s

<500m (kabel)

1.2kb/s

<3000m

9.6kb/s – 12Mb/s
1Mb/s
1-3Mb/s
250kb/s (2.4GHz)
40kb/s (915MHz)
20kb/s (868MHz)
40kb/s
11-105Mb/s
480Mb/s

1200m (kabel)
31-126
40-250m (kabel) 64-127
10m
7

HART
PROFIBUS
CANBUS
Bluetooth

2.4GHz

Connecties

ZigBee

868/915MHz, 2.4GHz

Z-Wave
WIFI
UWB

868.42MHz (Europa)
5GHz, 2.4GHz
3.1-10.6GHz

Mobiel
netwerk

800MHz (2G)
850MHz (4G)
900MHz (2G)
1800MHz (2G, 4G)
2100MHz (3G)
2600MHz (4G)
3.5GHz (5G)

14.4kb/s (2G)
3.1Mb/s (3G)
100Mb/s (4G)
1Gb/s (5G)

> 10 km

< 1 jaar

Privaat 5G

3.5GHz (5G)

1Gb/s

> 10 km

< 1 jaar

NB-IoT

700, 800 and 900MHz 200-300kb/s
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10-70m

65000

24-90m
10-100m
<200m

232
32

Autonomie

> 10km

50000 per
cel

Reactietijd

Aanbieders

< 1 jaar

10 jaar

Orange
[57],
Proximus
[58],
TelenetBase [59]

< 10s

Citymesh
[46]
Orange
[57],
Proximus
[58],
TelenetBase [59]
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LTE-M

1Mb/s

> 10km

10 jaar

LoRaWAN

868MHz (Europa)

50kb/s

> 10km

>10 jaar

0.6-2 s

SigFox

200kHz

100-600b/s

> 10km

>10 jaar

laag

Telenet
[59]
Proximus
[58] ,
Wireless
Things [60]
Engie
M2M [61]

Tabel 15: Specificaties van verschillende soorten netwerken

NB-IoT
LoRaWAN
SigFox

Spectrumkosten

Implementatiekost

End device kost

> 500 M€/MHz
Gratis
Gratis

> 15000€/basisstation
> 100€/poort en >1000€/basisstation
>4000€/basisstation

>20€
3-5€
<2€

Tabel 16: Kostenvergelijking van een aantal LPWAN-netwerken [60]

Architectuur van de netwerken
In de vorige sectie werd een overzicht gegeven over de verschillende soorten netwerken en hun vooren nadelen. In deze sectie zal de technische uitwerking van de belangrijkste van deze netwerken
gegeven worden.
Ethernet
In Figuur 6 wordt een overzicht gegeven van een mogelijke architectuur voor een Ethernet netwerk.
Het bestaat uit de volgende componenten:
► Apparaten: deze zijn met een Ethernet kabel verbonden met een Switch, Hub of Router.
► Hub: dit netwerkcomponent kan een aantal apparaten met elkaar verbinden, waarbij het
ingangssignaal van elke poort naar alle andere poorten wordt doorgestuurd. Het nadeel van een
Hub is dat het netwerk snel overbelast geraakt omdat een Hub de signalen eerder ‘dom’ doorstuurt.
► Switch: dit netwerkcomponent is gelijkaardig aan een Hub, met het enige verschil dat een Switch
slimmer is en beslissingen kan nemen. Dit wil zeggen dat een Switch het ingangssignaal van elke
poort alleen zal doorsturen naar de uitgangspoort waarvoor het signaal bestemd is.
► Router: dit netwerkcomponent maakt de communicatie tussen verschillende netwerken mogelijk
op basis van de IP adressen van de netwerken en apparaten. Als een signaal moet worden
doorgestuurd van het ene netwerk naar een ander netwerk, zal de router dit signaal doorgeven op
basis van het IP adres van de ontvanger.

Figuur 6: Mogelijke architectuur van een Ethernet netwerk [61]
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HART
Figuur 7 (rechts) toont een voorbeeld van de implementatie van een conventioneel HART-netwerk.
Hierbij zijn de apparaten verbonden via een 4-20mA signaal met de I/O poorten die het signaal zullen
verwerken. Deze verschillende I/O systemen zijn via een ander netwerk verbonden met een
besturingssysteem op veldniveau, die dan weer verbonden zijn met een interface op bedrijfsniveau.
Tegenwoordig zijn er ook draadloze HART-systemen op de markt (WirelessHART), waarvan een
voorbeeld getoond wordt in Figuur 7 (links).

Figuur 7: Voorbeeld van een HART netwerk: conventioneel (rechts) en draadloos (links) [28]

PROFIBUS
Een voorbeeld van een technische uitwerking van een PROFIBUS-netwerk wordt getoond in Figuur 8.
Het veldniveau bestaat uit apparaten (slaven) die via een PROFIBUS-DP verbonden zijn met elkaar en
met een master (PLC, DCS). Op het celniveau zijn deze masters dan onderling verbonden via een
PROFIBUS-FMS. Op het bedrijfsniveau bevindt zich dan de area controller die het PROFIBUS-netwerk
via Ethernet zal verbinden met het Internet.

Figuur 8: Mogelijke architectuur van een PROFIBUS netwerk [29]
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Bluetooth
Een voorbeeld van een Bluetooth netwerk wordt getoond in Figuur 9. In dit voorbeeld is de Laptop het
centrale apparaat, waarmee de andere apparaten (Headset, Mouse, Printer, Mobile phone, …)
verbonden zijn. De apparaten kunnen op zich ook nog verbonden zijn met een ander netwerk, zoals
de mobiele telefoon met het mobiele netwerk. In dit voorbeeld is de centrale laptop ook verbonden
met het Local Area Network (LAN).

Figuur 9: Mogelijke architectuur van een Bluetooth netwerk [33]

ZigBee en Z-wave
In een ZigBee en Z-wave netwerk zijn alle apparaten met elkaar verbonden via dit draadloze netwerk
zoals getoond in Figuur 10. Het Zigbee netwerk bestaat uit drie componenten:
► Apparaten (ZED): dit zijn sensoren, actuatoren en devices. Ze zijn uitgerust met een
zenderontvanger die signalen kan uitsturen op de frequenties van het netwerk.
► Routers (ZR): de router gaat op zoek naar een netwerk om daar lid van te worden. De router kan
ook gebruikt worden voor coördinatie in het netwerk.
► Coördinator (ZC): de coördinator vormt de wortel van de netwerkvertakking. Er is één ZigBeecoördinator per netwerk. Hij is verantwoordelijk voor de interne werking van het netwerk en zet
het netwerk op. Deze coördinator kan eventueel ook verbonden worden met een bestaand
netwerk, om zo het ZigBee netwerk te verbinden met het Internet.
De werking van het Z-wave netwerk is gelijkaardig.

Figuur 10: Voorbeeld van een netwerk architectuur voor een Zigbee/Z-wave netwerk [35]
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WIFI
In Figuur 11 wordt een voorbeeld van een wifinetwerk getoond. In dit voorbeeld zijn de apparaten
(laptops, GSM) draadloos verbonden met een wifirouter. Deze router is met een kabel verbonden met
een modem, die de verbinding met het Internet mogelijk maakt.

Figuur 11: Voorbeeld van een Wifi netwerk [39]

Mobiel netwerk, NB-IoT en LTE-M
In Figuur 12 wordt de basis architectuur van een mobiel netwerk getoond, dat door alle drie de
bovengenoemde netwerken (Mobiel netwerk, NB-IoT en LTE-M) gebruikt wordt. Het bestaat uit de
volgende componenten:
► Apparaten: dit zijn sensoren, actuatoren en devices. Ze zijn uitgerust met een zenderontvanger die
signalen kan uitsturen op de frequenties van het net en zijn elk verbonden aan een vaste MSC.
► BTS (Base Tranceiver Station): zoals uitgelegd werd in de paragraaf over het mobiele netwerk,
wordt een gebied bij een mobiel netwerk in verschillende cellen ingedeeld, met elk hun basisstation
met antenne (BTS). Het heeft als taak om te communiceren met de apparaten via radioverbinding
en de signalen te coderen, multiplexen en moduleren/demoduleren.

Figuur 12: Basis architectuur van een mobiel netwerk [62]
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► BSC (Base Station Controller): dit component bestuurt meerdere BTS’s en staat in voor de toewijzing
van radiokanalen, frequentiebeheer…. Hierdoor worden het aantal verbindingen met het MSC
verminderd wat de capaciteit verhoogt.
► MSC (Mobile Switching Center): dit zijn de belangrijkste componenten van het mobiele netwerk.
Ze verwerken de signalen van meerdere BSC’s en sturen de signalen gericht door naar de
ontvangers. Indien de ontvanger aan dezelfde MSC verbonden is als de verzender, moet het
signaal niet worden doorgestuurd naar andere MSC’s. Als de ontvanger echter verbonden is aan
een ander MSC, zal het signaal daar naartoe worden verzonden en die andere MSC zal dan het
signaal tot bij de ontvanger brengen.
LoRaWAN

Figuur 13: Technische uitwerking van een LoRaWAN netwerk [51]

► Apparaten (devices): dit kan alles zijn wat informatie verzendt of ontvangt, meestal zijn dit dus
sensoren, detectoren en actuatoren. Er zijn een aantal klassen gedefinieerd van apparaten, die elk
hun eigen energiegebruik hebben (meer luisteren betekent meer energie gebruiken):
Ø A: kan alleen een bericht ontvangen op hetzelfde moment als het een bericht verzendt.
Ø B: gelijkaardig aan A, maar luistert ook naar inkomende berichten op regelmatige tijdstippen.
Ø C: luistert altijd voor inkomende berichten.
Enkele voorbeelden van apparaten zijn:
Ø Adeunis LorRaWAN demonstrator.
Ø NKE Watteco smartplug.
Ø Abeeway.
Ø Raspberry Pi of Arduino.
► Poort (gateway): dit is het apparaat dat alle LoRa-radiosignalen ontvangt die verzonden worden
door de apparaten binnen zijn bereik. Apparaten zijn niet direct verbonden met een specifieke
poort, dus elke poort die het radiosignaal van het apparaat kan ontvangen, zal dit oppikken en
verwerken. Enkele voorbeelden van LoRa poorten die momenteel beschikbaar zijn:
Ø Kerlink LoRa IoT station.
Ø Multitech Multiconnect Conduit met LoRa module.
Ø Link labs LL-BST-8 LoRa.
Ø LoRa mCard in combinatie met een Raspberry Pi of iets gelijkaardigs.
Ø IMST iC880A in combinatie met een Raspberry Pi of iets gelijkaardigs.
Ø Cisco IR910.
Ø Cisco IXM.
► Netwerkserver: nadat de poort een bericht ontvangen heeft van een apparaat, zal het waarschijnlijk
worden doorgestuurd naar een netwerkserver. Dit component is het meest intelligente onderdeel
in het netwerk en heeft de volgende taken:
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Ø Verzamelen van alle inkomende gegevens van alle LoRaWAN poorten in het netwerk en
apparaten.
Ø Inkomende berichten doorsturen naar de juiste eindtoepassing.
Ø De beste poort selecteren die de feedback kan sturen naar het apparaat als meerdere poorten
het bericht ontvingen.
Ø Feedback bufferen totdat een klasse A of B apparaat klaar is om berichten te ontvangen.
Ø Gedupliceerde berichten verwijderen, die door twee of meerdere poorten ontvangen werden.
Een aantal voorbeelden van commercieel beschikbare netwerkservers zijn:
Ø Actility Thingpark (https://www.actility.com/products/)
Ø Loraserver (https://github.com/brocaar/loraserver)
Ø Semtech (https://semtech.force.com/lora)
► Applicatie (application): toepassing die de fabrikant of ontwikkelaar schrijft om de berichten te
parsen die zijn verzonden door de apparaten en die relevant zijn voor deze toepassing. Deze
applicatie gebruikt de feitelijke gegevens die door het apparaat zijn verzonden en interpreteert of
gebruikt deze.
SigFox
De technische uitwerking van SigFox is gelijkaardig aan LoRaWAN zoals getoond in Figuur 14. Het
grootste verschil is dat SigFox zelf het volledige netwerk voorziet en er dus geen poorten en
netwerkservers door de gebruiker zelf geïnstalleerd kunnen worden. Vanuit de SigFox cloud kunnen
de gebruikers hun data ophalen langs een web interface en Application Programming Interface (API).

Figuur 14: Technische uitwerking van een SigFox netwerk [53]
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5. Software omgevingen - KU Leuven
Software retrofit
In software retrofit [62] worden bestaande en verouderde softwareoplossingen behouden maar
aangepast. De oude software wordt aangepast naar nieuwe vereisten. Eén van de mogelijkheden tot
aanpassing is het toevoegen van extra modules met uitgebreide functionaliteiten zoals bv. visualisaties
of nieuwere interfaces. Ook kan er gebruik gemaakt worden van een nieuwere database of een nieuw
operating system zonder het verliezen van de bestaande software. De oude software wordt behouden
maar wordt volledig omgevormd. Deze manier van softwarerecuperatie kan vele voordelen hebben.
Een voordeel in het kader van een volledige retrofit van een machine, is het verkorten van de
projecttijd door het recupereren van de oude software. Dit komt omdat er geen introductie of training
dient toegepast te worden aangezien de operatoren al familiair zijn met de besturing. Een ander
voordeel van software retrofitting is dat het kan helpen als de originele verdeler van de machines niet
meer op de markt is. Enkele voorbeelden:
► W3logistics [63]: Software bedrijf uit Dortmund die software retrofit toepast voor verschillende
klanten. Ze hebben het concept van software retrofitting al toegepast in verschillende warehouse
management en material flow systemen. De IT specialisten van dit bedrijf hebben een nieuw 7fasen model ontworpen om een naadloze software retrofit te realiseren. Door middel van dit
model, zijn ze in staat om een software retrofit te realiseren gedurende de dagelijkse operaties. De
technologieën blijven dezelfde maar het systeem wordt gereorganiseerd om het te laten werken
met nieuwe functionaliteiten onder nieuwe vereisten.
► Renishaw [64]: Biedt een uitgebreide reeks aan retrofit-oplossingen voor geavanceerde en
eenvoudigere meetsystemen. Een Renishaw retrofit maakt op alle CMM-merken de allernieuwste
technologie toegankelijk, met de zekerheid van wereldwijde service en ondersteuning direct van
de fabrikant. Elk meetsysteem steunt op een gezamenlijke besturing en metrologiesoftware. Zo
maakt de software het mogelijk om bestaande CMM’s om te vormen naar huidige vereisten
waardoor ze nauwkeuriger en sneller meten. De software die gebruikt wordt is de MODBUS
metrologiesoftware. Doordat deze software gebaseerd is op industriële standaarden al DMIS, I++
DME, DML en Microsoft SQL Server, is deze compatibel met bestaande programma’s en ideaal voor
retrofitting van software.

Software nabouwen
Naast het retrofitten, en dus aanpassen van oude software naar nieuwe vereisten, bestaat er ook een
ander alternatief. Namelijk het nabouwen van de bestaande software. ‘Codeless’ [65] biedt een
mogelijkheid om oude software slim na te bouwen, zodat ze weer naadloos aansluit op de huidige
manier van werken. De oude en vertrouwde software werkt dus hetzelfde als de nieuwe nagebouwde
software. Zo blijft de impact op het werkproces minimaal. De processen blijven hetzelfde, de kennis
van de medewerkers over de software blijft behouden. Na het volledig nabouwen van de bestaande
software met behoud van alle functionaliteiten, is het mogelijk te gaan aanpassen en uitbreiden naar
nieuwe functionaliteiten. ‘Codeless’ houdt de volgende stappen aan voor het nabouwen van
bestaande software:
► Stap 1: Uitlijnen: Vastleggen van de scope, kosten, en uitkomsten van de conversie.
► Stap 2: Converteren / Nabouwen: De oude software wordt volledig nagebouwd.
► Stap 3: Aanpassen: Het bedrijfsproces wordt geoptimaliseerd en andere aanpassingen kunnen
worden gedaan.
► Stap 4: Innoveren: Zet stappen om de concurrentie voor te blijven.
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Voordelen:
► Eenvoudig te begrijpen aangezien de feeling van de software dezelfde blijft.
► Dezelfde schermen worden gebruikt.
► Dezelfde data wordt gebruikt.
► Geen nood aan extra training van personeel.
► Risicoloze transitie: Beide software toepassingen kunnen naast elkaar draaien tijdens de overgang.

Software migration tools
Software migration [66] is het transfereren van data, accounts, en functionaliteiten van één operating
system naar het andere. Software migration is een erg algemene term en kan verder verdeeld worden
in transfereren van applicaties, operating systems, databases, netwerken, of volledige ITinfrastructuren. Hieronder enkele tools voor het migreren van data en PLC-systemen.

DATA MIGRATION
Data migration [67] is het transfereren van data tussen verschillende computers, opslagsystemen, of
formaten. Data van oude systemen kan worden getransfereerd naar nieuwe systemen door een
specifiek mapping patroon. Deze patronen bevatten onder andere methodes voor data extractie. Er
wordt dus concreet een vertaler opgezet tussen oude en nieuwe dataformaten. Dit proces kan volledig
worden geautomatiseerd en zorgt ook voor een controle of de transfer wel correct verlopen is. Enkele
populaire data migratie tools:
► AWS Data Migration: Deze tool, ontworpen door Amazon [68], is het meest geschikt voor cloudbased data migration. Het helpt bij de migratie van databases naar AWS op een veilige manier. Het
ondersteund zowel homogene als heterogene migratie van bijvoorbeeld Oracle naar Oracle of van
Oracle naar Microsoft SQL.
► Informix (IBM): Kan data transfereren van de ene IBM database [69] naar de andere IBM database.
Het ondersteund hoofdzakelijk homogene data migratie. Het ondersteund ook migratie tussen
verschillende operation systems.
► Rsync: Rsync [70] is een data migratietool om efficiënt data te transfereren tussen verschillende
operating systems. Werkt het best met Unix-gebaseerde systemen.

PLC MIGRATION
PLC-systemen zijn in de laatste 30 jaar erg vooruitgegaan. PLC-fabrikanten hebben grote aanpassingen
en upgrades doorgevoerd aan hun materiaal. Elk jaar komen er snellere, slimmere, kleinere systemen
op de markt waarbij gebruikers telkens de beslissing moeten maken of ze overgaan van hun oude
apparatuur naar de nieuwste versies. Ook al is het niet altijd noodzakelijk om te upgraden naar de
nieuwste versies, na lange tijd verdwijnen geleidelijk aan de reserveonderdelen en ondersteuning voor
deze oude systemen. Hier is het dan belangrijk om even stil te staan bij een migratie van oude/ erg
oude PLC-systemen naar de nieuwere versies met zo weinig mogelijk downtime creatie en behoud van
de vorige functionaliteiten.
► Systems-Interface Inc. [71]: Bieden een service aan waarin ze verouderde PLC systemen gradueel
omvormen naar de huidig commerciële systemen. Ze helpen bij het upgraden van de originele
schema’s, en converteren de ladder-logica naar het nieuwe platform. Na de migratie staan ze bij in
het testen van het volledige controlesysteem.
► Allen-Bradley [72]: De oudere PLC-5-systemen van Allen-Bradley zijn verouderd en zijn vervangen
door het nieuwe ControlLogix-platform. Het PLC-5 systeem van Allen-Bradley was een
gamechanger in vele industrieën en was erg populair met maar liefst 450.000 platforms
geïnstalleerd over de hele wereld. Maar vanwege modernisering werd een nieuw platform op de
markt gebracht. Nu biedt Allen-Bradley een migratietool aan die de PLC-5-systemen naadloos
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transfereert naar de nieuwe ControlLogix-systemen. Het PLC-5-programma wordt geconverteerd
met behulp van de Studio 5000-programmeersoftware. Niet elke PLC-5-instructie heeft een
equivalent in de ControlLogix-wereld. Vóór migratie moeten SCADA's, HMI's, DCI's en andere
programma's die met de PLC-5 communiceerden, worden herzien en aangepast om ervoor te
zorgen dat de nieuwe controller in staat is de code nauwkeurig uit te voeren.
► Siemens [73]: Ook Siemens heeft gedurende vele jaren PLC systemen op de markt gebracht met
continue verbeteringen. Siemens biedt dan ook enkele tools aan om van het ene systeem / software
platform naar het andere over te gaan:
Ø Een migratie tool voor TIA portal converteert het initiële en verouderde project naar een file in
een compatibel formaat voor de nieuwere versies. Deze file kan ingelezen worden in TIA Portal
en kan verder opereren.
Ø Een TIA Portal Readiness Check tool biedt een gemakkelijke tool om te checken of het gebruikte
TIA Portal platform de gebruikte hardware in het gehele project ondersteund.
Ø Algemene migratie guides: Siemens heeft erg veel PLC modules op de markt. Ze bieden een ruim
aanbod aan Migration Guides aan om te transfereren van bijvoorbeeld een SIMATIC S7-300/400
module naar een SIMATIC S7-1500 module. Ze bieden zelfs een conversie guide aan van
Rockwell Automation PLC-5 naar SIMATIC S7. Of algemene conversies van Rockwell naar
Siemens.
► True North Solutions [74]: Het True North Solutions-team heeft een strategie ontworpen welke het
mogelijk maakt om gebruikers van PLC-5/SLC-500 controllers op een erg gebruiksvriendelijke
manier te laten migreren naar een geïntegreerd modern controle systeem. En dit met behoud van
de bestaande bedrading en fysische apparaten in de controlekast.

Data-analyse software
Nadat de data van sensoren en actuatoren verzameld werd en beschikbaar gesteld op een centrale
locatie, kan deze data geanalyseerd worden. Hiervoor kunnen eigen ontwikkelde tools gebruikt
worden, maar er zijn ook kant en klare softwarepakketten beschikbaar waarin data-analyse
functionaliteiten zijn ingebouwd om problemen, patronen, afwijkingen, fouten en mogelijkheden voor
operationele verbeteringen en kostenreductie te identificeren. Hieronder volgt een oplijsting van een
aantal beschikbare pakketten:
► Skyspark: een gedistribueerde Client Server en multiplatform software-oplossing geschikt om
op locatie te draaien of in de Cloud. Ondersteunde besturingssystemen zijn Windows, Linux
en IOS. Diverse Cloud platformen, zoals Microsoft Azure worden ondersteunt. De gebruikersinterface van SkySpark is volledig HTML-5 en is dus browser- en device-onafhankelijk. Het is
dus niet nodig om Apps of plug-ins te installeren op je laptop, Smart Phone of Tablet.
Toepassingen (SkySpark Apps) kunnen beschikbaar worden gemaakt voor verschillende type
gebruikersgroepen en klanten. SkySpark is volledig configureerbaar en aanpasbaar aan de
wensen van de klant. SkySpark is altijd Full Option voor een ongelimiteerd aantal gebruikers.
Het licentiemodel is gebaseerd op het aantal punten (tags) dat wordt ingelezen. Er zijn Tag
Packs leverbaar voor 10, 100, 1.000, 10.000 en 50.000 punten. De packs kunnen naar behoefte
worden gecombineerd. Zo is een SkySpark licentie op locatie te combineren met de centrale
licentie in de Cloud. Dit noemen ze SkySpark on the Edge. Hiervoor zijn een groot aantal
embedded PC's gevalideerd, zoals de Dell Edge Gateway 5000 series, Iotium iNode en Logic
Supply [75]. De stad Kortrijk heeft dit systeem bijvoorbeeld al geïmplementeerd [76].
► SIMATIC (Siemens): met de SIMATIC Energy Manager kunnen energiestromen en het
energiegebruik van processen in detail gevisualiseerd worden, toegewezen worden aan de
bijhorende verbruikers of kostenplaats en is er een mogelijkheid tot het identificeren van waar
veranderingen zijn opgetreden. Verder kunnen geïmplementeerde efficiëntiemaatregelen
geëvalueerd worden, kan de aankoop van energie geoptimaliseerd worden en kan er een
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vergelijking gemaakt worden van de energie-efficiëntie tussen fabrieken en locaties - op een
schaalbare, transparante en toekomstbestendige manier [77].
► Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [78] kan informatie gevonden
worden over softwaresystemen voor energiemanagement. Er wordt ook een overzicht
gegeven van de functionaliteiten van de software die aangeboden wordt door (Nederlandse)
leveranciers.

6. Human-Machine Interface – KU Leuven
HMI gaat over hoe mensen en geautomatiseerde systemen met elkaar interageren en communiceren.
Naast de traditionele HMI tussen mens en industriële machines is ook communicatie met computers,
digitale systemen of apparaten voor Internet of Things nodig. Het aantal apparaten dat moet worden
bestuurd en aangesloten groeit exponentieel. Het bedienen van al deze apparaten vraagt om intuïtieve
interfaces die geen excessieve eisen aan de gebruikers stellen. Industrie 4.0 impliceert niet alleen
automatisering. Het is niet altijd nodig om dingen te automatiseren om de efficiëntie te verhogen.
Door intelligente hulpmiddelen voor mensen te gebruiken om met machines te communiceren, kan
ook de efficiëntie toenemen. Met behulp van deze technieken is het mogelijk om een door de mens
uitgevoerd proces te versnellen zonder een werknemer te hoeven automatiseren.

Klassieke HMI-displays
Aanraakschermen hebben zich sinds hun introductie aan het einde van de vorige eeuw aanzienlijk
ontwikkeld. Deze displays worden gebruikt voor het bewaken en besturen van industriële bewerkingen
vanaf lokale en externe fabrieks- en faciliteitlocaties. Rond het design, implementatie, gebruik, en
onderhoud van HMI-systemen bestaan er enkele normen die vastliggen in het ISA101. Moderne
interfaces zijn gevoelig en maken het mogelijk om machines te beheren, zelfs met handschoenen.
Tegenwoordig worden er twee primaire touchscreen-technologieën gebruikt voor HMI-toepassingen:
► Capacitieve touchscreens: Deze panelen bevatten een isolator zoals glas, gecoat in een
transparante geleider. De elektrisch geleidende eigenschappen van het menselijk lichaam, die een
verstoring van het elektrostatisch veld genereren, worden gebruikt om aanrakingen te verwerken.
Deze schermen zijn aangenamer te bedienen, maar werken niet als een operator dikkere
handschoenen draagt. Daarnaast zijn ze iets duurder dan de resistieve variant. Deze types panelen
kunnen ook met multi-touch werken.
► Resistieve touchscreens: Deze panelen bestaan uit twee transparante platen, gecoat met een
geleidend materiaal, die zich op een kleine afstand van elkaar bevinden. Beide platen krijgen
uniforme weerstandswaarden. Bij het indrukken komen beide platen in contact. De positie van
contact wordt geregistreerd. Deze worden vaak gebruikt omdat ze kunnen gebruikt worden met
handschoenen. Deze types zijn minder accuraat dan capacitieve touchscreens maar zijn wat
goedkoper.
► Licht gebaseerde touchscreens: Deze panelen bevatten een array van LED’s aan de ene kant en een
array van fototransistors aan de andere kant van het scherm. De LED’s stralen licht uit met een
bepaalde golflengte, bijvoorbeeld IR, waarvan de lichtstralen worden gedetecteerd door een
fototransistor. Een aanraking kan worden gedetecteerd door dat op de plaats van aanraking
bepaalde LED’s worden geblokkeerd waarvan de lichtstralen de fototransistors niet bereiken. Door
zowel in de x, als in de y-richting dergelijke arrays te plaatsen, kan een locatie van een aanraking
worden bepaald. Deze techniek heeft als voordeel dat het scherm kan worden bediend met gelijk
wel soort materiaal, en dat ook multi-touch wordt ondersteund.
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Bij de meest eenvoudige displays is het slechts mogelijk één aanraking tegelijkertijd uit te voeren.
Naast deze single-touch displays bestaan er ook multi-touch displays. Bij multi-touch worden
verschillende vingers op een scherm tegelijk gedetecteerd. Het wordt dan mogelijk om uit te zoomen
door twee vingers te spreiden, een object te draaien of te swipen door een menu; net als bij een
smartphone of tablet. Bij kritische bedieningsfuncties worden foutieve ingaven vermeden wanneer
een operator gedwongen wordt om twee knoppen tegelijkertijd in te drukken. Denk hierbij aan het
activeren van functies of het onbedoeld wijzigen van waarden. Het belang in de markt van de
machinebouw is navenant hoog.

Enkele verdelers van klassieke HMI-displays
► Siemens: De Siemens SIMATIC HMI panelen zijn al lang een standaard in HMI voor industriële
toepassingen. Voor de configuratie van de panelen zijn twee softwarefamilies ter beschikking:
WinCC flexible voor machine bediening en monitoring en WinCC Scada voor Multi-user
procesvisualisatie. Intuïtieve integratie kan gebeuren in TIA Portal. Modellen: SIMATIC HMI Comfort
Panels, SIMATIC HMI Basic Panels, SIMATIC HMI Mobile Panels, SIMATIC HMI Key Panels.
► Heidenhain: Heidenhain is vooral gespecialiseerd in professionele hoge precisie meetsystemen. Bij
deze meetsystemen bieden ze ‘Digital Readouts’ aan die op een erg toegankelijke manier
rechtstreeks de correcte meetwaarden visualiseren. Deze HMI’s kunnen daarnaast ook erg
gemakkelijk worden geretrofit naar gelijk welke machine, oud of nieuw, onafhankelijk van de
applicatie en het aantal gevisualiseerde assen.
► Rockwell Automation: De systemen van Rockwell bevatten operator-terminals met een
elektronische interface, consistente look & feel, een gedistribueerde client/server-HMI en software
voor informatiebeheer. Programmeertools en geavanceerde applicaties bieden toegang op afstand
en gegevensanalyse om ontwikkelingsprocessen te versnellen en de efficiëntie te verbeteren.
► Schneider Electric: Het aanbod HMI's van Schneider Electric varieert van eenvoudige panelen tot
de meest geavanceerde panelen, voorzien van een hoge resolutie kleurenscherm en toetsenbord.
Met hun ‘Magelis’-reeks biedt Schneider Electric een brede range monitor- en HMIsoftwareoplossingen die op verschillende componenten en machines kunnen worden toegepast.
► ProFace: ProFace heeft hun SP5000 series die ze inzetten als ‘flagship’ model. Bij deze serie zetten
ze vooral in op het visualiseren van ‘scattered big data’. Hiervoor hebben ze hun ‘Smart Portal’
beschikbaar die informatie optimaal visualiseert als reactie op de als maar grotere vraag om data
te genereren en hier ook iets mee te doen. Naast deze standaard reeks bieden ze onder andere ook
een SP5000X serie aan die bedoelt is voor buiten applicaties waarvoor ze een scherm hebben
ontwikkeld die leesbaar is in de zon en bestand is tegen extreme temperaturen en direct zonlicht.
► Red Lion: Met hun HMI-panelen zet Red Lion vooral in op connectiviteit tussen verschillende
soorten industrieën, van maakindustrie naar olie, tot gas en water. Ze zetten in op het makkelijk
connecteren, monitoren, en aansturen van processen binnen deze grote range aan industrieën. Ze
bieden ook een robuust model aan, de ‘Graphite operator panels’, die I/O modules combineren
met protocol conversie, dataloggers, en web-based monitoring processen.
► Mitsubishi Electric: GOT-serie: De GOT zet wereldwijd de standaard in ontwerpmogelijkheden en
techniek. De uitgebreide GOT range is perfect afgestemd op de eisen van de industrie. De
geavanceerde functionaliteiten geven probleemloos toegang tot andere industriële apparaten en
verhogen de productiviteit en efficiëntie.
► Fanuc: FANUC biedt een grote keuze aan producten voor het bouwen van bedieningsinterfaces
voor vele soorten machines. Met het modulaire systeem is het mogelijk om verschillende
bedieningsinterfaces te bouwen, van enkelvoudige aanraakbeeldscherm tot zeer grote
bedieningspanelen met een 21.5 inch pc-gebaseerd beeldscherm met veiligheidsbedieningspaneel.
Fanuc presenteert een nieuwe Human Machine interface (iHMI) die zowel software en hardware
bevat ontwikkeld voor het aansturen van hun CNC-machines. Het nieuwe design komt tegemoet
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aan de wensen van machinegebruikers om machines te bedienen op een intuïtieve manier, zoals
we dat gewoon zijn bij tablets, smart phones en andere toestellen.
► Beijer: Beijer Electronics is leverancier en specialist op het gebied van Touch panels voor Human
Machine Interfaces voor automatisering en datacommunicatie. Zij hebben onder andere hun X2serie die samen met ondersteunende softwaretools iX Developer en WARP Engineering Studio zorgt
voor een geïntegreerde oplossing. Een erg variërend aanbod start met de simpele X2 basemodellen die prijselijk zijn en komen met hoge resolutie en IP65 beschermingsgraad, tot de X2
Extreme-modellen die ontworpen zijn om te opereren in erg moeilijke buitenomstandigheden,
schokken, en temperaturen tussen de -30 en +70 graden Celsius.

NIEUWE FEATURES
De HMI-technologie zo als we ze nu kennen is robuust, bestand tegen hoge graden van verontreiniging,
en erg gebruiksvriendelijk te hanteren. In de toekomst zullen er echter nieuwe features optreden die
ervoor zorgen dat de nieuwste HMI-systemen kunnen worden gebruikt binnen een Industrie 4.0
omgeving die hogere eisen stelt aan de gebruikte apparatuur. Hieronder enkele voorbeelden [79]:
► Communicatie: De communicatie tussen HMI en PLC verloopt tegenwoordig via Industrial Ethernet.
Een nieuw openstandaardnetwerk dat nu fel in opmars is, is OPC UA (Unified Architecture). Dat
heeft het voordeel flexibel en leverancier- en platformonafhankelijk te zijn, en wordt daarom
aanzien als het ideale communicatieprotocol voor Industrie 4.0.
► Mobiel: Terwijl een bedieningspaneel vroeger vasthing aan de machine, kan dit nu draadloos. Bij
dit systeem is een transponder aanwezig, waarmee een aantal interessante beveiligingen mogelijk
zijn, zoals de instelling dat men enkel binnen een bepaalde afstand een parameter mag wijzigen.
Een tweede optie is om te werken met een lange kabel, zodat de operator met de HMI in de hand
rond de machine kan stappen. Hiermee is het dus mogelijk om het proces tegelijk te volgen op de
HMI en dit met eigen ogen te zien.
► Remote: Een smartphone of tablet maakt op basis van het IP-adres een verbinding met de fabriek
via het internet. De weergave van de HMI kan in verschillende browsers gebeuren. Als
programmeertalen worden hiervoor vaak HTML5 en JavaScript gebruikt.
► Drukknop, touch en multitouch: Vaak denken we bij HMI's aan bedieningsschermen, terwijl één
enkele drukknop ook een laag vormt tussen mens en machine, en de stand ervan een visuele
feedback geeft over de werking van de machine. Vroeger verbond men een drukknop direct met
de I/O, wat het leggen van lange draden tot aan de PLC impliceerde. Nu bestaan er echter
drukknoppen met ethernetaansluiting, wat een stuk gebruiksvriendelijker is.
► Programmeren: De HMI-software is vaak ontwikkeld door de leverancier van het HMI-paneel en de
PLC. De HMI-programmaonderdelen zijn vaak modulair en schaalbaar, zodat ze geschikt zijn voor
verschillende afmetingen en makkelijk in te stellen en uit te breiden zijn. Onderscheidende
machinematen of -typen kunnen met een identieke look-and-feel gebruik maken van deze
consistente userinterface. Er zijn nu echter fabrikanten die voor een meer algemene
programmeerwijze kiezen, zoals Microsoft Visual Studio. Als verschillende grote spelers hiervoor
opteren, biedt dit voordelen voor de gebruiker; denk maar aan een overstap van de ene naar een
andere leverancier. Voor de fabrikanten biedt dit echter minder voordelen, dus is het nog maar de
vraag of dit effectief zal gebeuren.
► Data loggen en plotten: De nieuwe generatie van HMI's logt en plot de gemeten data op een
gebruiksvriendelijke wijze. Het is niet langer nodig om de data in een tekstbestand op te slaan en
nadien in Excel of een ander programma te importeren en grafieken te maken. Dit gebeurt nu
'realtime' en automatisch. Op een eenvoudige wijze past men het tijdsbereik van de grafiek aan om
veranderingen te zien of specifieke gebeurtenissen in detail te bekijken. Uiteraard behoort ook het
exporteren van de data nog steeds tot de mogelijkheden. Terwijl er vroeger enkel tegenover de tijd
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geplot werd, kan de gebruiker nu zelf de x- en y-as bepalen. Een voorbeeld is een drukmeting in
functie van het debiet of de temperatuur.

Industriële Pc’s
De standaard industriële pc’s die het robuuste alternatief vormen voor traditionele pc’s en die gebruikt
worden in industriële omgevingen, bevatten ook meestal een visualisatie van het proces dat op de PC
draait. Deze pc’s hebben een stof- en spatwater vrij karakter volgens bepaalde IP-ratings en zijn
uitgerust met uitgebreide I/O’s. Enkele voorbeelden van aanbieders van industriële pc’s zijn:
► Siemens: Heeft een diepgaande expertise in productieautomatisering gerelateerde producten voor
zowel de maakindustrie als de niet-maakindustrie.
► AAEON: Eén van de meest prominente fabrikanten van geavanceerde industriële en embedded
computerplatforms.
► Advantech: Toonaangevende fabrikant van ingebedde rekenborden, industriële
automatiseringsproducten, industriële computers, toegepaste computers en industriële monitors.
► Beckhoff Automation: Toonaangevende fabrikant van industriële pc's, I / O's,
veldbuscomponenten, aandrijftechnologie en automatiseringssoftware.
► Kontron: Pionier in embedded computing-technologie en IoT-platformoplossingen.

Industrial wearables
Onder ‘Industrial wearables’, verstaan we tools die als kledingstuk kunnen worden gedragen en die
kunnen communiceren met de machine en met de drager ervan. De meest gebruikte soorten vandaag
op de markt zijn handschoenen en armbanden. Deze tools maken gebruik van ingebouwde sensoren
en scanners om het documentatieproces te integreren in de natuurlijke handbewegingen van de
werknemers tijdens het uitvoeren van taken. De intelligente handschoen maakt werken sneller, maar
ook veiliger en ergonomischer. Een intelligente handschoen geeft ook feedback aan de medewerker
of hij / zij het juiste onderdeel heeft genomen en of het bijvoorbeeld correct is gescand. Hiervoor
maakt de handschoen gebruik van optische (RGB-LED's), akoestische (zoemer) en haptische
(vibratiemotor) signalen. Een voorbeeld:
► Lead-innovation: ProGlove: Wordt momenteel gebruikt door verschillende autofabrikanten en leveranciers, evenals logistieke en retail bedrijven. Het heeft een barcodescanner die wordt
geactiveerd door met de duim op een ergonomische triggerknop op de wijsvinger te drukken. Dit
veroorzaakt een eliminatie van de manipulatie met een pistool. Beide handen zijn vrij tijdens de
scan. Hierdoor kunnen processtappen met de vrije hand worden gedocumenteerd en wordt het
lezen en controleren van pakketten of componenten gereduceerd tot een eenvoudige
handschoenscan.

Voice User Interfaces (VUI)
Spraak is de meest natuurlijke en populaire vorm van communicatie voor mensen. VUI maakt gebruik
van spraakherkenningstechnologie om gebruikers in staat te stellen alleen met hun stem te
communiceren met technologie. Om VUI-systemen te maken die werken, moeten ontwikkelaars de
fijne kneepjes van menselijke communicatie volledig begrijpen. Consumenten verwachten een zekere
mate van vloeiendheid in menselijke eigenaardigheden, evenals een meer gemoedelijke toon van de
bots en virtuele assistenten waarmee ze bijna dagelijks contact hebben. Met een VUI kunnen er
bijvoorbeeld bepaalde zaken gestart of gestopt worden. Deze technologie is industrieel nog niet
beschikbaar maar wordt door verschillende softwarefabrikanten wel al aangeboden:
► Google: Alexa Voice Service (AVS).
► Apple: Siri.
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► Microsoft: Cortana.
► Nexmo: Bied een platform aan voor bedrijven om contextuele communicatie toe te voegen aan
hun bedrijf kritische applicaties.

Gesture interfaces
Gesture Detection maakt manipulatie van industriële machines of computersystemen mogelijk zonder
rechtstreeks contact. Hand- of hoofdbewegingen van een operator worden herkend. Bij gebruik van
de klassieke bedieningselementen zoals knoppen, Touch-displays, en schakelaars, kunnen deze
besmet of beschadigd raken door herhaald gebruik. Na verloop van tijd hopen zich oliën en vuil op,
waardoor bewerkingen vaak onbetrouwbaar worden. Periodieke inspecties en reinigingen zijn vereist
om dit probleem te verhelpen. En dit met aanzienlijke kosten. Met Gesture Detection HMI’s kunnen
gebruikers gebaren gebruiken om AAN / UIT, Openen / Sluiten, Pagina draaien en andere
systeemactiviteiten uit te voeren. Geavanceerde op gebaren gebaseerde HMI's kunnen
systeembeheer en onderhoudstaken vereenvoudigen. In sommige industriële toepassingen kunnen
HMI's met Gesture Detection de productiviteit verhogen. Dit geldt met name voor schone faciliteiten
zoals voedselverwerkende bedrijven waarin operators hun handen moeten wassen of steriliseren
voordat ze het bedieningspaneel van een machine aanraken. HMI's op basis van bewegingen
elimineren die aanrakingen, besparen tijd en moeite bij herhaalde handwasbeurten, en dragen
tegelijkertijd bij aan het minimaliseren van besmettingsrisico's. Deze Gesture-Based HMI’s zijn
voorlopig nog niet industrieel beschikbaar maar hier zal in de toekomst zeker verandering in komen.
Wel zijn er al enkele bedrijven die low-level Gesture Detection boards aanbieden:
► MIKROE: Het Gesture-bord, voorzien van een Microchip’s MGC3130 3D gesture recognition
controller, brengt een nieuwtje voor het ontwerpen van intuïtieve gebruikersinterfaces.
► Melexis: The MLX75030 Active-Light sensor interface is bij uitstek geschikt voor nabijheid en
eenvoudige detectie van "luchtgebaar". Ingebouwde achtergrondlichtonderdrukking en
programmeerbare bediening en diagnose via SPI, maken integratie in elke omgeving mogelijk met
minimale ontwikkeltijd.
► Ultraleap: Vroeger gekend als Leap Motion is een apparaat om handgebaren te detecteren en te
herkennen. Het gebruikt IR licht en 2 visiesensoren. Het apparaat kan aangesloten worden via de
PC of een ander apparaat via een USB interface.

Vision Interfaces
Virtual en Augmented Reality is de dag van vandaag zeker geen science fiction meer. Deze
technologieën waarbij virtuele beelden worden toegevoegd aan de realiteit, kunnen zeker ook worden
gebruikt als interactiemechanisme voor het communiceren met machines. Gebruikers kunnen een VR
/ AR-bril dragen tijdens onderhoudstaken om langs een reeks fabrieksmachines te lopen, hun
prestatieparameters te bekijken en elke machine aan te passen zonder deze fysiek aan te raken. Zo
kan enorm veel data van de machine op een overzichtelijke wijze worden doorgegeven aan de
operator zodat deze hieruit conclusies kan trekken. Enkele voorbeelden:

HARDWARE:
► Iristick: Maakt intelligente veiligheidsbrillen voor in de industrie. Iristick.Z1 premium is een
gecertificeerde slimme veiligheidsbril uitgerust met centrale camera, krachtige optische zoom,
spraakopdrachten en premium barcodescanning voor handsfree communicatie en het delen van
informatie.
► Vuzix: Producent van Smart Glasses voor industrieel gebruik. Ze bieden hun ‘Vuzix Blade’ brillen
aan die er ook effectief uitzien als een bril en dus zo gedragen worden. Op die manier biedt het erg
veel comfort. Op de glazen van de bril worden instructies, kwaliteitsmonitoring, of
onderhoudsmonitoring afgebeeld. Door de see-through optica is het gebruik erg efficiënt en kan er
gewerkt worden terwijl er extra informatie aangeboden wordt. Verder bieden ze hun ‘Vuzix M400’
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aan die er meer uitziet als een Headset en die specifiek bedoeld is voor ruwe omstandigheden.
► Vue Glasses: Producent van Smart Glasses voor alledaags gebruik. Dit is meer een ‘Smart’-bril die
kan gebruik worden zoals een smartwatch. Je kan ermee bellen, muziek beluisteren, alsook het
monitoren van gezette stappen, verbruikte calorieën, en zoverder.
► Arkite: Heeft een interface genaamd ‘Human Interface Mate’ (HIM) die de gebruiker voorziet van
real-time instructies bij het onderhoud via augmented reality. De HIM waarschuwt bij foute
handelingen door gebruik te maken van slimme sensoren. Door het voorkomen van menselijke
fouten kan de kwalitatieve performantie worden verhoogd.
► RealWear: Heeft een select aanbod ‘Hands-free’ oplossingen voor in de gezondheidszorg,
maakindustrie, automobielindustrie, en in de olie en gasindustrie. Hun aanbod bevat de HMT-1 en
de HMT-1Z1 vision interfaces die kunnen worden gebruikt in allerlei situaties waar er met de
operator van op afstand mee gemonitord en gestuurd kan worden. De toestellen zijn ook geschikt
voor outdoor en zijn bestand tegen water en stof (IP66). Verder kunnen ze opereren in
temperaturen van –20 tot +50 graden Celsius.

SOFTWARE:
► Vuforia: Vuforia staat algemeen bekend als de marktleider op het gebied van industriële
Augmented Reality. Het is de meest gebruikte software voor draagbare apparaten en digitale brillen
die vandaag beschikbaar zijn.
Een probleem dat met deze toestellen kan optreden is dat er een niet altijd een voldoende sterke
internetverbinding aanwezig is in de werkruimte waar de interface wordt gebruikt. Meestal is er geen
4G aanwezig en is er geen cyber secure interface beschikbaar waardoor zo gevoelige informatie van
de plant zou gedeeld kunnen worden met mensen van buitenaf. Best is het netwerk van de klant dus
sterk genoeg op de plaatsen waar het toestel moet worden gebruikt en is het netwerk voldoende
beveiligd.
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