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D e d i g i t a l e v e r s i e v a n E l p e c I n f o, h e t o f f i c i ë l e o r g a a n
v a n d e E l e k t r o n i c a Pe r s C l u b
Van de voorzitter
In de laatst verschenen papieren versie van Elpec
Info (nummer 153) heb ik deze uitgave al aangekondigd: Elpec Info digitaal. Ons medebestuurslid Henk
Mijnarends meent dat deze uitgave een welkome
aanvulling is op ons lijfblad. Argumenten als betere
actualiteit en lage productiekosten moeten volgens
hem deze uitgave rechtvaardigen. Hoewel Henk
de redactie van het blad voert, is het niet de bedoeling dat hij het in zijn eentje volschrijft. Elpec Info
is immers een blad voor en door schrijvers! Dus,
schroom niet en laat van u horen en lezen.
Natuurlijk wil het bestuur weten hoe u als lezer
aankijkt tegen deze nieuwe verschijning. Aan
welke uitgave geeft u de voorkeur, ervaart u deze
uitgave als een verbetering in de nieuwsvoorziening?
Kortom, geef uw mening. Uw visie is immers van
belang om te kunnen beoordelen of we de juiste
(informatie)koers volgen.
Laat het ons weten!
Frans Witkamp, voorzitter Elpec

Colofon

Elpec-info digitaal is een uitgave van Elpec Info die
uitsluitend via internet wordt verspreid aan leden van
de Elektronica-Persclub. Redactie: Henk Mijnarends
en Frans Witkamp. Bijdragen kunt u, net zoals voor de
papieren versie, sturen aan Jan Broeders, Warenarburg
44, 2907 CL Capelle a/d IJssel, bij voorkeur in MS Word.
Als u foto’s of illustraties met een beperkte omvang
gebruikt, kunt u ook e-mailen en de tekst/ﬁguren als
attachment bijvoegen. Het e-mailadres van Jan Broeders
is: of@broeders.nu.

Beurzen en seminars in de naaste
toekomst
Jaarbeurs Utrecht: (www.jaarbeurs.nl)
22-24 april – Overheid en ICT
20-23 mei - Het Instrument
30 september -3 oktober – Aandrijftechniek /
Industrial Processing
27-28 mei - Vision & Robotics, Nieuwegein,
www.mikrocentrum.nl
Tevens wijzen wij op www.easyfairs.com.

+

In mei houden wij weer onze

Algemene Ledenvergadering.

Bij het verschijnen van deze Elpec Info Digitaal
hebben we de datum en de locatie al kunnen vastleggen. Het bestuur van de Elpec verwacht de leden
op 28 mei a.s. tijdens het evenement Vision & Robotics (georganiseerd door het Mikrocentrum) te
Nieuwegein. Noteer deze datum en plaats dus alvast
in uw agenda. Binnenkort zult u een uitnodiging
ontvangen met de bijbehorende agenda.
In ieder geval: tot ziens in Nieuwegein!

+
Bezoek ook onze website:
http://elpec.topcities.com.
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Elpec-excursie naar Priva te de Lier
op 15 mei 2008 van 13-15.30 h
De VROM-nota Schoon en zuinig geeft aan, dat op
dit moment ca 30% van ons nationale brandstofverbruik aan verwarming wordt besteed. Dat zou
in het jaar 2020 tot 15% gereduceerd moeten zijn.
Dat betekent veel aandacht voor digitale regelingen
en nieuwe concepten.
Priva heeft zich gespecialiseerd in klimaatregelingen, aanvankelijk in de tuinbouw en later ook in
de utiliteitsbouw (oa het Julianakinderziekenhuis).
Priva heeft recent een nieuw hoofdkantoor gebouwd
in de Lier, dat tegelijk een demonstratie is van moderne zuinige klimaatregeling. In dit geval wordt in
aquifers (waterbuffers onder de grond) ’s zomers
warmte uit het gebouw op geslagen. ’s Winters wordt
die warmte gebruikt om het gebouw te verwarmen.
Met de koude bron voor koeling werkt het in beide
jaargetijden precies andersom.
Wij (Elpec en de TH Rijswijk) krijgen zodoende
de kans enerzijds kennis te maken met moderne
verwarmings- en koelings-systemen en anderzijds
met knappe digitale regelingen, waarbij veel moderne sensoren worden gebruikt.
Priva is gelegen op Zijlweg 3 te de Lier (voor
een routebeschrijving zie www.detelefoongids.
nl) . Onze gastheer is dhr J Faase, manager international sales; destijds ook een gewaardeerd
PHTO-docent.
Elpec en de TH Rijswijk zijn Priva erkentelijk voor
het aanbod van deze interessante excursie.
Opgeven bij onze secretaris: of@broeders.nu.

+

Voorbeschouwing van “Het Instrument 2008”

Demonstratie van Nederlands grote en
krachtige elektronica-industrie
Nederland heeft een grote en elektronica-industrie,
die grotendeels vertegenwoordigd is in www.fhi.
nl. FHI behartigt de belangen van deze industrie
op de volgende manier:
- naar buiten brengen van de producten, de kennis
en kunde van deze industrie,
- gezamenlijke aanpak van problemen met als leuk
voorbeeld: het leren van loodarm-solderen,
- de transferfunctie van universitaire kennis naar
Nederlandse industriële producten. Daarbij heeft
FHI een belangrijke rol bij “Het innovatie-platform”
2

alswel bij de uitvoerder van EZ: Senternovem
(www.senternovem.nl). Dit jaar worden twee successen belicht:
- op 9 april wordt de tiende “Sense of contact”
gehouden, de conferentie over nieuwe sensoren,
de sleutel voor veel mechatronica-systemen in de
procesautomatisering en de energieregelingen,
- op 17-19 november vindt de “MicroNanoNedConference 2008” (www.micronanoconference.nl)
plaats een bundeling van MinacNed, MicroNed en
NanoNed dwz van onze kennis en kunde op het
gebied micro- en nano-technologie.
Het Instrument 2008 (20-23 mei) heeft voor mij
vier aandachtspunten:
- een fantastisch seminar-programma, waarin de
toehoorder goed op de hoogte wordt gebracht van
de stand van zaken en van de ontwikkelingen in
een vakgebied,
- een noviteiten-paviljoen,
- speciale rondleidingen voor scholen,
- goede stands met veel actuele informatie.
FHI is er trots op, dat ca 1/6 van de standhouders
uit het buitenland afkomstig is. Het bewijst bovendien, dat in dit vakgebied Nederland gelijkwaardig
is met buitenlandse beursorganisaties zoals www.
mesago.de
Henk Mijnarends
Nabeschouwing

+

VSK 2008
(11-15 februari Jaarbeurs Utrecht)
De twee-jaarlijkse VSK-beurs te Utrecht houdt zich
bezig met klimaatregelingen en (luxe) sanitair.
Tav het eerste onderwerp toonden veel exposanten
goed in te spelen op de regeringsnota “schoon en
zuinig” (zie www.vrom.nl)
Allereerst fraaie HR-ketels met oa modulerende
branders voor woningen en utiliteitsbouw. Om
energie-zuinig te zijn waren alle CV-installaties
uitgerust met toerenregelbare motoren, merendeels
synchrone motoren met permanente magneten
(=synchroservo’s). De laatste wordt nu op grote
schaal geïntroduceerd. Het tweede instrument is
de zg brainthermostaat , die ook in staat is ruimteen cv-water-temperatuur verandering te meten en

Elpec Info digitaal - april 2008

daarop te regelen. Ook bij oude installaties is de
terugverdientijd van zo’n thermostaat kleiner dan
1 jaar.
Het tweede opvallend item was aquifers (wateropslag) onder de grond. Bij het kantoor van Priva
in de Lier wordt ’s zomers het gebouw gekoeld en
de zonnewarmte opgeslagen en ’s winters wordt
die opgeslagen warmte gebruikt om het gebouw
te verwarmen. Ook fotovoltaïsche zonneenergie
kreeg de aandacht.
De nota “schoon en zuinig” geeft aan, dat ca 30% van
ons nationale fossiele brandstof-verbruik gebruikt
wordt voor verwarming. Het is de bedoeling dat
getal te reduceren tot de helft, deels door geothermie, waarvan in Nederland twee proefprojecten
in 2008 zouden worden opgeleverd (Den Haag en
Bleijswijk). In Duitsland draaien enkele geothermieprojecten al jaren tot tevredenheid.
Bij zuinige verwarming is veel ICT en digitale
regeltechniek nodig.
Ik hoop, dat op VSK 2010 getoond kan worden,
waar de nieuwe techniek op grotere schaal toegepast worden.
Henk Mijnarends

+

Nieuwe ontwikkelingen in
driedimensionale televisie
Ontwikkelingen in het vakgebied van de optische
technologie en de mogelijkheid om steeds meer
dataopslag te realiseren, brengen levensechte
driedimensionale beelden op een televisiescherm
dichterbij en zelfs zonder daarbij een speciale bril
op te hoeven zetten. Potentiële toepassing is er niet
alleen voor commerciële doelen, maar ook voor
educatieve doeleinden, in wetenschappelijk onderzoek, industriële toepassingen, medisch onderzoek
en in vele andere gebieden van wetenschap en
techniek en promotionele activiteiten. 3DTV zorgt
voor integratie van diverse nieuwe technologische
ontwikkelingen in combinatie met bestaande technologieën. Graﬁsche afbeeldingen en videosignalen
worden omgevormd tot driedimensionale beelden
en met innovatieve 3D systemen geprojecteerd
op speciale ontworpen 3D beeldschermen. Het
nieuwe technische en wetenschappelijke studieboek
“Three-Dimensional Television” informeert op een
veelzijdige en duidelijke wijze over alle aspecten
over de ontwikkeling van de 3D science-ﬁction

naar 3D werkelijkheid van televisie- en videoprogramma’s. Aan het tot stand komen van het boek
hebben tientallen internationale wetenschappers,
technici en onderzoekers meegewerkt. De artikelen geven het tussenresultaat weer van jarenlang
onderzoek en experimenten met componenten voor
3DTV en diverse hulpsystemen en -apparatuur.
Elk artikel gaat uitgebreid in op een speciﬁek deel
van het geheel aan systemen, methoden, software,
computertechnieken, optica en innovatieve 3D
schermen. De bijdragen sluiten telkens af met een
uitgebreide literatuuropgave. “The-state-of-the-art”
van de driedimensionale beeldtechniek zonder het
gebruik van een extern optisch hulpmiddel door de
toeschouwer is op een wetenschappelijk niveau
behandeld.
De geschiedenis van 3D video en 3D TV is een
lang verhaal. Zelfs in 1929 werd de eerste vorm van
3DTV gedemonstreerd. Daarna werd dit fenomeen
snel vergeten en moesten we wachten op de komst
van een moderne stereoscopische 3D techniek om
weer te gaan experimenteren met 3D beeldopname
en -weergave. Het eerste hoofdstuk geeft daar een
uitgebreid beeld over. Ook is er aandacht voor 3D
studio- en 3D overdrachtstechnieken, patroonherkenning en 3D meettechnieken en het geschikt
maken van objecten en scènes voor representatieve
3D opnamen. Aan statische en dynamische objecten
worden berekeningen uitgevoerd en analoog en
digitaal bewerkt voor beeldtransport en 3D beeldweergave. De thans beschikbare 3D technieken en
beeldschermen zijn ook gedetailleerd behandeld
in dit boek.
ISBN 978 3 540 72531 2, “Three-Dimensional
Television”, H.M. Ozaktas en L. Onural, SpringerVerlag, 2008, 629 pagina’s, € 199,95.
Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en stappen in de
praktijk van 3DTV is via
www.3dtv-research.org
informatie beschikbaar.
Onder de titel “The True
Vision” vindt van 28 tot
en met 30 mei 2008 in Istanbul de tweede “3DTVconferentie” plaats. Voor
info en deelname kijk op
www.3dtv-con.org.
Jan M. Broeders
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Het vliegend tapijt van de TUE

Promotie van dr J W Jansen op 28 nov 2007 en
ir C M M van Lierop op 15 januari 2008
Met deze populaire naam wordt het knappe onderzoek op de TUE beschreven van een nauwkeurig
gestuurde, in een magneetveld zwevende plaat
(translator), op een stator van 300 x 300 mm (zie
ﬁg 1en 2).
Het nabij de TUE gelegen bedrijf ASML (zie www.
asml.com) gebruikt nu een constructie van dezelfde
afmetingen, waarbij de translator aan een scharende
arm is bevestigd. Via een gestuurd magneetveld
kan de translator dan bewegen in x- en y-richting.
Deze constructie is een onderdeel van een apparaat,
waarmee chips worden gemaakt.
Geinspireerd door deze constructie is nu iets nieuws
bedacht met een zwevende translator. Voor zeer grote
vermogens is het zweven op een magneetveld bekend
bij de supersnelle zweeftrein Tranrapid.
In de stator (ofwel grondplaat) is het permanentmagneet-materiaal Neomdym aangebracht met
daarboven spoelen, die energie met een frequentie
van ca 100 kHz overdragen aan de translator, welke
geen elektrische aansluiting heeft. De leverancier
van het permanent-magneet-materiaal Neodym
Vacuumschmelze (zie www.vacummschmelze.com)
wordt uitdrukkelijk bedankt.
De translator kan in 6 richtingen worden gestuurd
nl de drie ruimtelijke lineaire bewegingen x, y en
z en de drie ruimtelijke roterende bewegingen om
de x-, y- en z-as.
Enkele kenmerken van de translator zijn: gewicht
1. Opbouw vliegend tapijt.

3. Detail stator- en rotor-spoel.
8,2 kg , speling stator-translator 1-2 mm, max snelheid in x- en y-richting 1,4 m/s , max versnelling bij
deze beweging 14 m/s² . De nauwkeurigheid van de
aansturing in lineaire richting is ca 20 µm en in de
roterende beweging ca 1 µradiaal.
De TUE wil voor dit apparaat octrooi aanvragen.
Dit onderzoek is op internationale congressen ruimschoots gepresenteerd, waarbij veel waardering werd
ontvangen. Dit onderzoek, vanwege de omvang uitgevoerd door twee promovendi onder leding van de
hoogleraren prof. A. Vandenput (vermogenselektronica) en prof. P. van den Bosch (regeltechniek), is in
belangrijke mate geﬁnancierd door Senternovem.
Henk Mijnarends

+

Spanningskwaliteit van elektriciteitsnetten vanaf 35 kV
NMA heeft bekend gemaakt, dat in overleg met de
elektriciteitsbedrijven de normen van netten vanaf
35 kV zijn aangescherpt (nota van 23 pagina's te
downloaden via www.dte.nl).
Op kortstondige uitzonderingen na geldt het volgende:
- spanningsniveau tussen ± 10%
- asymmetrie (inverse veld) < 1%
- vervorming (gesommeerde harmonischen) < 6%
Prorail vroeg begrip voor toekomstige 25 kV-tractienetten (nu Betuwelijn en HSL-Zuid) en hoopte,
dat de asymmetrienorm in de toekomst geen problemen zou opleveren.
De kwaliteit van elektriciteitsnetten heeft de aandacht. De verbruikers zullen daarvan proﬁteren.
Zowel bij de opwekking van elektriciteit en alswel
bij de verbruikers zal in de toekomst veel meer vermogenselka toegepast worden. Dat zou de kwaliteit
van de elektriciteitsnetten in de toekomst nog iets
kunnen verminderen.
Henk Mijnarends

+
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Synchrone motoren met permanente
magneten in de nieuwe Franse hogesnelheidstrein AGV
De nieuwe Franse hogesnelheidstrein AGV (fabrikaat Alstom [1] ) is, net als de Duitse ICE3 (fabrikaat
Siemens [2] ), uitgevoerd als treinstel en uitgerust
met motoren van 700 kWe. Mede om de asdruk laag
te houden is de ICE3 uitgerust met 2 draaistellen per
wagon. De AGV is lichter en kon daarom uitgerust
worden met deels aangedreven Jacobsdraaistellen
(éen draaistel tussen twee wagens).
De tweede noviteit voor elektrotechnici is de motor.
De ICE3 (Duitsland) of de Velaro (Spanje; voornaamste verschil tov ICE3 10% sterkere asynchrone
motoren) is uitgerust met watergekoelde HP-IGBTinvertors en asynchrone machines; de AGV gebruikt
hetzelfde type invertor met de synchrone motor
met permanente magneten. Deze motor heeft geen
rotorverliezen en geen Cu-winding in de rotor. Hij
heeft ongeveer de halve verliezen van de asynchrone
motor en is een kwart lichter. Hij kan uitgerust
worden met een relatief lange rotor (tot li=2Tp ; dat
betekent een relatief laag traagheidsmoment) ; bij
de asynchrone motor bij voorkeur li=Tp).
Omdat de synchrone motor met permanente magneten geen rotorverliezen heeft, is hij zeker bij
waterkoeling van de stator meer geschikt voor een
Motor met permanente magneet: boven de stator,
onder de rotor.

zware aanloop. Bij een asynchrone motor kan de
het rotorkoper wel eens te warm worden.
De synchrone motor met permanente magneten
wordt al jaren gebruikt als synchroservo tot vermogens van ca 20 kWe. Op dit moment dringt hij door
in de verwarmingstechniek voor pompen en ventilatoren tot ca 200 kWe. Het bekende permanente
magneetmateriaal Neodym [3] is beter bestendig
tegen drukkrachten dan tegen trekkrachten; vandaar
het bandageren van de rotor met koolstofvezeldraad.
Permanente magenten verliezen hun karakter bij een
te hoge temperatuur (Curie-temperatuur).
De sprong naar het motorvermogen van 700 kWe
en dan nog wel in het rauwe tractiebedrijf wordt als
mijlpaal beschouwd. De AGV moet komend jaar
nog wel een aantal testen ondergaan voor hij wordt
vrijgegeven voor algemeen gebruik.
Henk Mijnarends
Zie ook: [1] www.alstom.com, [2] www.siemens.
com, [3] www.vacuumschmelze.com, www.uichighspeed2008.com.

+

Achtergrondinformatie

Spanningsbron-HVDC

Toekomstige techniek voor het gebruik van veel
duurzame energie
Omdat de overdracht van elektrisch vermogen met
draaistroom over grote afstanden problemen oplevert, wordt sinds de vijftiger jaren van de vorige
eeuw gewerkt aan overdracht met gelijkspanning
(HVDC=high voltage DC). Dat bleek heel goed
mogelijk met brugschakelingen aanvankelijk met
stuurbare kwikdamp-ventielen en later met thyristoren. Het is een zg stroombronsysteem, waarbij
aan beide zijden van de verbinding een aanzienlijk
blindvermogen middels synchrone machines moet
worden geleverd. Bovendien moet gelet worden
op harmonischen. NorNed [1], geleverd door ABB
is zo’n systeem, dat waarschijnlijk nog in 2007 in
bedrijf gaat. Het vergelijkbare BritNed [1], opgedragen aan Siemens, komt ongeveer twee jaar
later in bedrijf.
Als het leveren van blindvermogen door synchrone
machines een bezwaar is, zou een spanningsbron-systeem veel aantrekkelijker zijn. Voor de
verwachte zeer grote vermogens windenergie op
zee wordt uitsluitend aan VSC (=spanningsbron)-
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1. Principeschakeling Estlink.
HVDC gedacht.
ABB [2] en Siemens [3] werken er hard aan onder
de namen van resp HVDC-Light en HVDC-Plus.
Hun websites geven uitgebreide informatie . De
opbouw van hun installaties is gelijksoortig.
Beiden werken met een PWM-invertor voorzien
van seriegeschakelde watergekoelde IGBT’s , die
veel lijken op de Eupec IGBT FZ600 R65 KF1
(600 A doorlaatstroom en 6,5 kV sperspanning)
[4]. Dat is een zg watergekoelde presspack-IGBT
geschikt voor een 2-level PWM-invertor gevoed
door een DC-tractienet van 3 kV DC. Hij heeft
een takt-frequentie van 1 kHz en hij wordt veel
gebruikt in 4-systeemloks. Deze IGBT wordt met
een speciaal aanstuurblok aangestuurd.
Met roterende machines behoeft geen blindvermogen te worden aangeleverd. Een PWM-invertor kan zonder hulp van roterende machines een
draaistroomnet opbouwen en voeden.
Door de hoge taktfrequentie vormen hogere harmonischen geen probleem.
Een bekende installatie is de HVDC-Light-verbinding tussen Finland en Estland (Estlink) (ﬁg 1) [2],
geschikt voor 300 kV (symmetrisch tegen aarde
verdeeld) en 350 MWe. De verbinding is in bedrijf
sinds Dec 2006. ABB groepeert haar IGBT’s in seriegeschakelde blokken van 12 stuks en gebruikt 8
serie geschakelde blokken. De aansturing moet met
zorg gescheiden. De gemiddelde te speren spanning
2. Kolom seriegeschakelde IGBT’s.
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van zo’n IGBT is 300/96=3100 V. Bij Estlink zijn
op vernuftige manier steeds twee IGBT’s parallel
geschakeld om een belastingsstroom van 1167 A
te behalen. Zie ﬁg 2
Siemens heeft in San Francisco (USA) een vergelijkbare order als Estlink gekregen voor een
HVDC plus verbinding van 400 MWe en 400 kV
DC (symmetrisch tov aarde) [3].
Spanningsbron-HVDC zal tzt een belangrijke
schakel zijn in de elektriciteitsvoorziening.
De installaties zijn nu nog zeer omvangrijk en
volumineus. Als de sperspanning per IGBT van
6,5 kV naar 20 kV verhoogd zou kunnen worden,
neemt het halfgeleidervolume tot 1/3 af. ABB en
Siemens geven aan, dat hun huidige installaties
goed functioneren.
Literatuur
1. Elpec Info 147 pag. 12-14: Elpec Info 151 pag.
13.
2. www.abb.com/hvdc.
3. www.siemens.com/hvdc; www.siemens.com/
ptd.
4. www.eupec.de; www.inﬁneon.com.
Henk Mijnarends

+

Fascinerende beelden tussen hemel
en aarde
Beelden aan de hemel hebben volkeren al duizenden
jaren gefascineerd en betoverd door de rijkdom aan
vormen en fantasie. Met de komst van eenvoudige
kijkers en later met de ontwikkeling van gevoelige
beeldversterkende optische instrumenten werden
de beelden steeds realistischer en moesten een
aantal als aangenomen feiten sterk gecorrigeerd
worden. De hemelse fenomenen bewogen zich
tussen kunst en wetenschap en waren in een ver
verleden zelfs de basis voor magie en occultisme.
De betovering van beelden aan de hemel is inmiddels verbroken, maar de historie van de invloed op
een bevolking is nog altijd zeer de moeite waard
om te weten. In de nieuwste uitgave in de universitaire serie boeken onder de titel “Beeldwereld
van de wetenschap” geven auteurs hun visie over
sterrenbeelden en aardse zaken om de hemel en
het heelal te bestuderen. In de inleiding gaat de
samensteller van dit interessante en informatieve
boekje in op de ﬁlm “Le Voyage dans la Lune” uit
1902, waarin Georges Méliès beschrijft hoe een
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“Imagination des Himmels”, Franziska Brons,
Akademie Verlag, 2007, 112 pagina’s, € 29,80.
ISBN 978 3 05 004362 3.
gezelschap feestelijk uitgedoste wetenschappers
zich voorbereiden op het lanceren van een raket
en dan kijken naar de wonderlijke sterrenhemel
en de maan. Maar ook de prachtige resultaten van
de missie van het ruimtevaartuig Cassini-Hyugens
naar Titan zijn beschreven en in kleurige beelden
getoond. Een uitstekend boek voor astrologen en
sterrenkundigen.
Jan M. Broeders

Intertrafﬁc 2008

+

Intensieve toepassing van elektronische systemen
(www.intertrafﬁc.com)
De RAI heeft de tweejaarlijkse internationale tentoonstelling Intertrafﬁc voor de 19e keer gehouden
(1-4 april); ook in 2008 met veel succes. Werd andere
jaren veel aandacht besteed aan wegbewijzering,
dit jaar lag de nadruk op elektronische (regel-)systemen die het verkeer zeer ten goede komen. Iets
meer normalisatie zou wenselijk zijn.
Het meest geslaagd vond ik de projecten, waarin
in een regio verkeerslichten worden gekoppeld
om een betere doorstroming te bereiken. Daarbij
wordt veel AI (=artiﬁcial intelligence=kunstmatige
intelligentie=vroeger fuzzy logic genoemd) met
succes gebruikt vaak gekoppeld met wegindicaties;
vroeger meestal richtsnelheden, tegenwoordig ook

aanbevolen routes en parkeermogelijkheden. De
nieuwste trend is het aangeven van de koppeling
van autoverkeer met openbaar vervoer.
De tweede grote trend was parkeermogelijkheden
meestal in parkeergarages. Dat moet gekoppeld
worden aan een vorm van automatisch betalen,
waarvoor veel mogelijkheden werden getoond.
Het derde grote item was tolsystemen op autowegen.
Voorlopig hebben Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië
een eigen goed werkend systeem voor vrachtauto’s,
dat voor elk land een aparte radiograﬁsche receiver
op de vrachtwagen verlangt. Ik geef de voorkeur
aan één Europees systeem. De techniek van beeldherkenning wordt ook in het verkeer toegepast.
Heel interessant was een systeem, dat vanaf een
surveillancewagen in de berm 3 rijstroken op een
autoweg kon bewaken op afzonderlijke maximumsnelheden. Dit systeem zou, behalve bij extreem
slecht weer ook heel geschikt zijn voor tolwegen.
Een receiver per auto is dan niet nodig.
Samengevat:De wegbeheerder kan voor het verkeer op dit moment gebruikmaken van uitgebreide
elektronische regelingen, registraties en betalingen.
Dat gebruik wordt nog veel intensiever en bevordert in hoge mate een goede doorstroming. Voor
verkeerstechnici en elektronici was dit een heel
interessante beurs.
Henk Mijnarends

+

MicroNano Conferentie 2007:
goede prestaties in de micro- en
nanotechnologie
Het vakgebied micro- en nanotechnologie is een
belangrijk aandachtveld van het Nederlandse innovatie platvorm. Het vak bestaat uit drie hoofdgebieden: techniek, medische en biologische toepassingen. Veel van onze universiteiten en TNO houden
zich ermee bezig. Op hun hightech-campussen zijn
bedrijven gevestigd, die in dit vakgebied producten
maken en nationaal en internationaal afzetten. Zie
[1] voor de zg “founding fathers”. In Europa is
Nederland een gewaardeerde partner. FHI vervult
met verve de samenwerking en ontwikkeling van
dit vakgebied. Zie [2] en [3] voor voorgaande
activiteiten van het FHI.
Doelstellingen
Vroeger waren sensoren en de intelligentie om de
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verkregen gegevens te bewerken groot en duur. Ook
toen leefde het besef, dat veel processen veel efﬁciënter zouden verlopen, indien meer intelligentie
zou zijn ingebracht.
Momenteel zijn vrijwel alle sensoren uitgevoerd als
de zg smartsensor en is de intelligentie in de vorm
van embedded systems ook veel kleiner. Aardige
voorbeelden zijn: ABS (=antiblokkersysteem in auto’s) en ESP (=elektronisch stabiliteitsprogramma
in auto’s). Aanvankelijk werden beide systemen
met conventionele regeltechniek uitgevoerd. Tegenwoordig wordt steeds meer AI (=kunstmatige
intelligentie) toegevoegd, omdat de grotere rekencapaciteit en het grotere benodigde geheugen
niet meer zo groot en duur zijn. De ruimtevaart
stimuleert de micro- en nanotechniek zeer.
Nog steeds leeft de wens in zeer veel processen
beter te kunnen meten en sturen. De verwachting
is, dat in de toekomst ook veel processen met
micro- en nanotechniek zijn uitgerust en dat zg
rapid-prototyping door dit vak veel meer gebruikt
zal kunnen worden.
Medische en biologische toepassingen
Aanvankelijk konden bijv.bloed-, speeksel- en
urine-monsters slecht chemisch of via een biologische kweek worden onderzocht. Met de juiste
sensoren kan dit nu heel veel sneller, goedkoper
en nauwkeuriger. Enerzijds leent de techniek zich
voor snelle passagiers- en diercontrole op ziektes
op een luchthaven en anderzijds kunnen heel efﬁciënt medicijnen automatisch worden toegediend.
De sensoren en de medicijn-doseringsapparatuur
kan deels op eenvoudige manier in het lichaam
worden ingebracht.
Enerzijds kunnen net als bij de medische techniek
1. Structuur van een omvormer om in Delﬁ-3
energie uit zonnecellen naar een 12 V DC-rail te
transporteren.
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etenswaren veel efﬁciënter en goedkoper worden
gecontroleerd. Anderzijds is deze techniek een
goede hulp bij het ontwikkelen van nieuwe gewassen en bij het stimuleren van de groei.
Technische toepassingen
In ons vakgebied is de eerste trend veel meer en
kleinere sensoren, die deels communiceren met
draadloze verbindingen en veel meer en kleinere
embedded systems. Heel veel producten zullen door
meer intelligentie en sturing veel beter functioneren.
Ook de conditie van heel bekende producten zoals
bruggen en tunnels is met deze techniek veel beter
te controleren op bijv veroudering.
Op dit symposium werd ook duidelijk gedemonstreerd, dat halfgeleiders en halfgeleiderschakeling voor groot en klein vermogen veel beter
gecontroleerd konden worden, zodat uitval veel
minder zal voorkomen. Twee voorbeelden uit de
postersessie.
- Voor de Delﬁ-3 satelliet is olv dr. B. Monna een
omvormer gebouwd om energie uit zonnecellen
naar een 12 V DC-rail te transporteren. Zie ﬁg. 1.
- Met membranen met zeer ﬁjne poriën kunnen
interessante ﬁlterprocessen plaatsvinden.
Literatuur
1. www.minacned.nl; www.fhi.nl.
2. Elpec Info 145 pag. 16.
3. Elpec Info 151 pag. 19.
Henk Mijnarends

+

Moderne introductie in de
klassieke optica
Voor het onderwijs in de natuurkundige principes
en het praktische gebruik van de klassieke en quantum optica verscheen onlangs een geheel nieuw
standaardwerk.
De auteur heeft de inhoud samengesteld voor
het gebruik in opleidingen op het niveau van hogescholen en universiteiten en voor het gebruik
in meerdere vormen van bedrijfsopleidingen en
nascholingen.
Het studie- en referentieboek behandelt op grondige
en overzichtelijke wijze de grondbeginselen van
de moderne optica, bestaande uit de drie hoofdonderdelen stralingstheorie, golftheorie en principes
van de quantum optica. Zowel voor de eerstejaars
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op de Noordzee te realiseren. Zie oa Kwaliteitsen capaciteitsplan 2006-2012 van Tennet (www.
tennet.org).
Tav bovengrondse hoogspanningslijnen vanaf
110 kV is een bijzondere voorwaarde gesteld. Het
aantal km van dit soort lijnen mag niet toenemen.
Wel mogen bepaalde tracé’s worden omgevormd
voor een hogere spanning.
In principe mag het 150 kV-trace Zoetermeer-Leiden-Beverwijk worden omgebouwd tot een 380
kV-trace rekening houdend met de toelaatbare magnetische veldsterkte in aangrenzende woningen. De
150 kV-lijn moet dan worden verkabeld.
Het is een duidelijk besluit.
Henk Mijnarends
als voor professionelen biedt het studieboek een
voortreffelijke basis om alles te weten over de
klassieke optica en de moderne praktische toepassingen. Aandacht is er voor onder andere digitale
camera’s, lcd-schermen, lasergyroscopen en innovatieve glasvezeltoepassingen. De eigenschappen
van licht zijn gedetailleerd besproken en de auteur
besteedt aandacht aan holograﬁe, spectroscopie,
fotodioden, laserprincipes en -technieken, detectoren, Fourier-optica, telescopen, geometrische
optica, lenzen, spiegels, interferometrie en optische
beeldtechnieken. Het geheel van het interessante
onderwerp rondom het verschijnsel van elektromagnetische straling is behandeld in 16 hoofdstukken.
Elk gedeelte sluit af met opdrachten. Het studieboek
sluit af met de oplossingen en een gedetailleerd
trefwoordenregister.
ISBN 978 0 19 856646 5
“The Light Fantastic”, Ian R. Kenyon, Oxford
University Press, 2008, 630 pagina’s, £ 29.95.
Jan M. Broeders

+

Van de Overheid

Derde structuurnota elektriciteitsvoorziening goedgekeurd - Met zware randvoorwaarde?
Op 1 februari 2008 heeft de ministerraad bovengenoemd plan goedgekeurd, waardoor de overheid
zich inzet voor een veilige elektriciteitsvoorziening
van Nederland met de mogelijkheid grote conventionele centrales te plaatsen en grote windparken

+

Elektrische en magnetische velden
(interessante brochure van Tennet)

Hoe groot zijn de magneetvelden, die de
menselijke gezondheid schaden?
Russische wetenschappers hebben een aantal jaren
geleden een discussie op gang gebracht over de
grootte van de magnetische velden, die voor mensen
ongevaarlijk is. Tennet (www.tennet.org) heeft een
interessante brochure uitgebracht, die aangeeft, dat
de EU een bovengrens van 100 µT hanteert en dat
Nederland voor nieuwe bovengrondse lijnen aan
0,4 µT de voorkeur geeft.
Het Duitse blad ETZ 1/2008 (www.vde.de) beschrijft, dat de CIRED 2007 ook aandacht aan
de 100 µT besteedt en laat zien, dat bij een klein
schakelstation in het sousterrain van een ﬂat met
daarboven bewoonde ruimtes, deze norm ook
invloed heeft op de installatie. De zware laagspannings-verbinding tussen de distributietrafo en het
LS-rek moet niet, langs het plafond worden gelegd,
maar in de vloer worden ingegraven.
Het Oostenrijkse blad E&I 1-2/2008 (www.ove.
at) laat zien, dat bij een 380 kV-kabel niet alleen
rekening moet worden gehouden met waterkoeling,
maar ook met de maximale magnetische veldsterkte
boven het kabeltracee.
De toelaatbare magnetische veldsterkte van 100 µT
betekent een nieuw aandachtspunt bij de projectering van sterkstroominstallaties, maar is als regel
goed aan te houden.
Henk Mijnarends
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Passengers to the future

Goed symposium op 4 maart 2008 op de TUDelft,
georganiseerd door de studentenvereniging
Leeghwater (www.leeghwatersymposium.nl)
De boodschap van dit symposium, dat ondersteund
werd door een aantal grote bedrijven, de NS,
V&W, TUD, KIVINIRIA) was op zich eenvoudig.
Nederland wordt zo vol, dat aan het autoverkeer
met name in de Randstad grenzen moeten worden
gesteld (deels middels tolhefﬁng) en dat openbaar
vervoer goed moet worden gecoördineerd. De
reiziger moet om in de toekomst een bestemming
te bereiken als regel van de combinatie van auto,
trein en bus of tram gebruikmaken. Dat gebeurt in
andere metropolen ook.
Nederland heeft geen dicht spoorwegnet, maar het
net, dat we hebben, wordt intensief bereden. NS
neemt maatregelen om dat spoorwegnet nog veel
intensiever te gaan berijden.
In tram- en metronetten wordt de komende jaren fors
geïnvesteerd in netuitbreidingen. Openbaar vervoer
verbetert de schadelijke rookgas-emissies.
Bij auto’s wordt in de verre toekomst gedacht aan
batterijvoertuigen met brandstofcellen. Tussentijds
wordt als eerste gedacht aan sneller invoeren van
de emissienorm Euro 6 en het sneller opwaarderen
van oudere motoren naar een betere emissienorm.
Vormen van E-gas (specialiteit van Elpec-leden)
helpen ook brandstof besparen.
Dit symposium maakte duidelijk, dat in het vervoer
met name in de Randstad het nodige zal veranderen.
Daartoe is een groot maatschappelijk draagvlak
noodzakelijk.
Henk Mijnarends

Tot slot en besluit

Natuurlijk gaat u vanaf 20 mei 2008 naar HET Instrument. Deze beurs is immers de ultieme plaats om
globaal te proeven wat er gebeurt in ons vakgebied.
En het is ook de gelegenheid voor het maken van
contacten. Daarmee heb ik u weinig nieuws verteld.
De organisatoren is er natuurlijk alles aan gelegen
om het de bezoeker zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Zo is er naast het beursbezoek een heel
aantrekkelijk programma van lezingen. Een extra
impuls zijn soms ook gadgets. Dit jaar is er iets
aardigs uit de bus gerold. Vorig jaar is in Elektuur
(het huidige Elektor - ook in onze branche veranderen de namen) een schakeling verschenen van
een versnellingsopnemer die is gebaseerd op een
chip die ook wordt gebruikt bij de WE computers.
Deze schakeling is omgezet in een professionele
SMD-techniek en wordt als bouwpakket (eindmontagepakket) aangeboden aan de beursbezoeker. Het
apparaat geeft in twee dimensies (voor-/achteruit
en links/rechts) een indicatie hoe groot de versnelling of vertraging is. Leuk voor in de auto: je wist
natuurlijk al dat je auto snel optrok, maar nu wordt
het nog eens visueel gemaakt. Je kunt dat apparaatje
natuurlijk ook voor andere metingen gebruiken.
Het is de bedoeling dat de beursbezoeker dit pakket
gaat verzamelen bij zes verschillende stands. Bij de
ene stand een printje, bij de ander het kastje of de
folie op het apparaat. Om de uitgifte in goede banen
te leiden, moet men zich aanmelden op de website.
Dus: als u belangstelling heeft om zo'n versnellingsmeter te "scoren", dan moet u zich opgeven bij de
website van HET Instrument: www.instrument.nl.
Zie ik u nog op HET Instrument?
Frans Witkamp
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