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• Oprichter / eigenaar van MIW Consultants 

• Onze focus: P + E Quality en Risk Management  

(P = Power en E = Elektriciteit van 0 Hz tot 300 GHz) 

dus de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw 

installatie 

• Praktijkervaring opgedaan bij NCR en Invensys / 

Foxboro / Triconex 

• Mijn bijnaam is: Mr. Power & Grounding 

• Bestuurslid Nederlandse EMC-ESD Vereniging 
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Op de Profibus & Profinet User Group van 

LinkedIn las ik: 
  

“Customers claim that 4-20 mA is more  

robust than any Fieldbus” 

 

“Superior safety and security of 4-20 mA is a 

fact!! All industries have installed 4-20 mA in 

hazardous areas, and will remain so for long, 

as no other system is more secure” 

Recente discussie op   
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Pneumatiek (luchtdruk) 

Voordeel: Geen EMC problemen  
Nadeel: Klassieke technologie 

 

Elektrisch 

• Stroom (0-20 mA, 4-20 mA …) 

• Spanning (0-1 V, 0-10V ...) 

• Weerstand (PT100 ...) 

• Thermokoppels (E, J, K, T …) 

Voordeel: Eenvoud voor gebruiker en technicus 

Nadelen: U bron ≠ U meeting / beperkte foutdetectie  

Analoge I/O Signalen 
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• AS-i 

• CAN Bus / DeviceNet 

• (Industrieel) Ethernet 

• Foundation Fieldbus 

• HART 

• Profibus / Profinet 

• RS232 

• RS485 

Voordelen: U bron-digitaal = U meeting-digitaal / Diagnose 

Nadelen: Vraagt meer installatie aandacht (EMC), 

  goede meetapparatuur en veldbus kennis 

Digitale veldbussen 
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• Yes, your customers are probably correct if 

they are untrained in the use of digital 

communication. However, pneumatics is 

probably even more reliable if you have 

untrained staff !  

 

• Fieldbus devices have intelligence which allows 

them to give diagnostics of errors 

 

• Engineers do need “a little” training ! 

Antwoorden op 
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Wat is dit? 
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www.hitma.nl 

Pneumatische Computer 
        Foxboro Model 556 

Deze kon: 

- Optellen 

- Aftrekken 

- Vermenigvuldigen 

- Delen 

http://www.hitma.nl/nieuws/artikel


Er zijn drie soorten elektrische signaal interfaces: 

1. Galvanische scheiding per kanaal (duurste?) 

2. Galvanische scheiding per groep van kanalen  

3. Geen galvanische scheiding (goedkoopste?) 

Meten aan I/O & Veldbus Signalen 

LET OP   Meten is per definitie een risico 

• Signalen mogen niet worden verminkt 

• Voorkom ongewenste sluiting en aardlussen 

• Gebruik protocol analyzer en oscilloscoop 

met geïsoleerde ingangen 
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• Waarom HART?  

• Omdat het digitale signaal gesuperponeerd is 

op het analoge 4-20 mA signaal 

• Dit is een unieke mogelijkheid om het EMC 

effect op beide signaalsoorten te vergelijken  

Praktijkvoorbeeld   
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Praktijkvoorbeeld van installatie met problemen: 

1. Meerdere signaalkaarten 

2. Galvanische scheiding per groep van 8 kanalen 

3. Soms afwijkingen in de 4-20 mA signalen 

4. Soms HART communicatieproblemen 
 

De HART analyzer bevestigt de commu- 

nicatie fouten, maar niet de oorzaak  
 

Hoe nu verder??? 

Praktijkvoorbeeld  HART 
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LET OP: 

Verschillende soorten 

“stroomtangen” hebben 

zeer verschillende   

mogelijkheden & prijzen! 

Fouten kunnen vaak gevonden worden door de CM 

stromen in de kabels te vergelijken. U hoeft dan (nog) 

niet aan de signalen zelf te meten (minder risico)! 

Praktijkvoorbeeld 

Common Mode (CM) Stroom Meten 
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50 Ω ! 



Men neme:  

-  Coaxkabel 

-  BNC stekker 

-  Ferriet 

-  ≈ 4 wikkelingen 
 

Controle meting: 

- Twee DHZ HF Probes 

- Afstand ≈ 2 meter 

DHZ HF Current Probe 

≈ 10 € 
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Praktijkvoorbeeld 

Common Mode Stroom Meten 

25 + !  I/O kabels; 

die vergeten wij “even” 

Paar uitzonderingen; 

verder onderzoeken ! 
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Praktijkvoorbeeld (vervolg) 

Spanning Meten (per 4 van 8 kanalen) 

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 

Galvanische 

 

scheiding 

Galvanische 

 

scheiding 

Galvanische 

 

scheiding 
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1. Signaalgever met eigen netvoeding  

(= aardlus) 

 

2. Aardsluiting introduceert 50 / 60 Hz 

“brom” (= aardlus) 

 

3. Signaalgever op afstand met EMI  

condensatoren  aarde (= aardlus) 

 

4. Gebrek aan kennis / training (EMC en veldbus) 

De oorzaken: 

Geen probleem  

bij galvanische 

scheiding / kanaal 
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• Gebruik protocol analyzer en oscilloscoop 

• Besparen op galvanische scheiding 

heeft voordelen en nadelen 

• Galvanische scheiding is vaak noodzakelijk bij 

grotere afstanden of bij signaalgevers met eigen 

voeding / ingebouwd EMI filter 

• Een lage veldbus Bit Error Rate (BERT) is 

inherent en meestal geen probleem 

• Een hoge BERT veroorzaakt vaak 

veldbus uitval  

Conclusies: PRIJS 

$ 

TCO 

$$$ 
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Maar … Weet wat je Meet !!! 

• Analoge signaalprobleem vallen  

meestal niet op 

• Het detecteren / alarmeren van analoge  

signaalfouten is meestal complex en duur 

• Analoog (bijvoorbeeld 4-20 mA) is niet  

beter, maar “struisvogel – veilig” 

• Alle 4-20 mA en veldbus problemen zijn opgelost 

door galvanische scheidingen toe te voegen 

• Denk ook aan simpele “DHZ” meetoplossingen! 

• Meten Is Weten ! 

Conclusies (vervolg) 

18 



Hartelijk dank voor uw aandacht, 

en veel succes bij het meten! 
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