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Beurzen en seminars

Vanzelfsprekend wens ik u het allerbeste toe voor dit
nieuwe jaar, waarbij een goede gezondheid centraal
staat. Waartoe de maatschappelijke ontwikkelingen
zullen leiden, valt moeilijk te voorspellen, en dat
geldt ook voor Elpec. Zoals vorig jaar al tijdens de
ALV ter sprake kwam, dwingt de tijd ons ertoe ons
te bezinnen op de toekomst van Elpec. Ik heb dit al
te berde gebracht tijdens het eindejaarsfeest in Zeist:
welke rol speelt Elpec heden ten dage en wat moeten
we doen? Het bestuur gaat zich de komende tijd
juist met deze prangende kwestie bezighouden. We
onderzoeken verschillende opties, en hopen daaruit
met voorstellen te komen. Het blijven natuurlijk wel
de leden die beslissen over de toekomst van onze
club. Voorlopig vervolgen wij onze weg.
Frans Witkamp

Colofon
Elpec-info digitaal is een uitgave van Elpec Info die
uitsluitend via internet wordt verspreid aan leden van
de Elektronica-Persclub. Henk Mijnarends voert de
redactie en is de auteur van de artikelen, tenzij anders
vermeld.
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 evenementen voorjaar 2009
RAI
Integrated System Europe 3-5 februari 2009
Aquaterra 10-12 februari
AutoRai 1-11 april
Autovak 20-23 april
Safety and Security 20-23 april
Jaarbeurs
Bouw en ICT 10-12 februari
Technishow Congres 12 maart
Railtech Europe 30 Mrt-2 april
Industrie en Energie 1-2 april
Overheid en ICT 21-23 april
FHI
Sense of contact 9 april
Electronics and Automation 27-29 mei in de Jaarbeurs
Industrial software conference 11 juni
Mikrocentrum
Service and Maintenance Congres 5 februari
Industrial Automation Solutions 11-12 februari
Fotonica evenement 2 april

+

Bezoek ook onze website:
http://elpec.topcities.com.
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Editorial van Henk Mijnarends
Allereerst de beste wensen voor het jaar 2009. Het belooft een economisch bewogen jaar te worden, waarin
de overheden proberen de credietcrisis te overwinnen.
Na ondersteuning van de banken wordt gedacht aan enerzijds werktijdverkorting tezamen met extra scholing en energie- en infrastructuurmaatregelen, die op een later tijdstip gepland waren.
Werktijdverkorting met extra scholing biedt kansen voor de vaktijdschriften op papier of digitaal als
aanvulling op boeken.
Energiemaatregelen worden genomen in het kader van EU-besluiten en zijn voor Nederland beschreven
in de nota “Schoon en zuinig” van VROM. Met veel bedrijfssectoren zijn inmiddels MJA’s (meerjarenafspraken) gemaakt. Betrekkelijk goedkoop en efﬁciënt zijn: elektronische regeling in combinatie met
toerenregelbare pompen. Een “brain-thermostaat”voor de verwarming van een woning bespaart als regel
ca 10% van het gasverbruik en wordt binnen 2 jaar terugverdiend. Ook in de industrie kan met verbeterde
regeling met geringe invetseringen veel bereikt worden. Iets soortgelijks geldt vaak voor pompen en ventilatoren met een vast toerental, die middels een invertor toerenregelbaar gemaakt worden.
Energiemaatregelen bestaan niet alleen uit maatregelen om brandstof en CO2-emissies te besparen. Ook
de schadelijke stoffen van rookgasemissies worden beperkt. Voor nieuwe apparatuur zijn er EU-regels,
die goed worden nageleefd. Bij revisies van oudere apparatuur (denk aan autobusmotoren) worden rookgasemissies niet automatisch verbeterd.
Infrastructuurmaatregelen bestaan enerzijds vaak uit het veranderen van woonwerkverkeer met de particuliere auto in openbaar vervoer. Dat betekent meer railvoertuigen en meer autobussen met passende
dienstregelingen. Elk jaar worden verbeteringen bereikt. We kunnen proberen dat te versnellen.
Anderzijds wordt veel gedaan aan het terugdringen van het vrachtvervoer per vrachtauto naar vervoer per
schip en per trein. Ook dat zouden we kunnen proberen te versnellen.
Ons vakgebied ICT, elektronische regelingen, sensoren biedt juist nu veel mogelijkheden met bescheiden
investeringen. Onze (technische) universiteiten zijn, mede door de ondersteuning van Senternovem ook in
deze vakgebieden veel mans. Zij doen in Europa als gelijkwaardige partner mee. Helaas richten zij zich
met hun publicaties meer op collega-universiteiten en minder op onze industrie. Bijv in Duitsland en in
Oostenrijk is de aandacht van de universiteiten voor de industrie veel groter.
Twee Nederlandse organen doen veel om de industrie te helpen up-to-date te blijven en contacten te leggen
tussen onderzoeks-instituten, universiteiten, HBO- en MBO-onderwijs en industrie. Dat zijn FHI (www.
fhi.nl) en het Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl).
In ons vakgebied gebeurt veel. Het zou goed zijn, als meer leden daarover in Elpec Info zouden schrijven.

+

Voorbereidingen voor de beurs Industrie&Energie van de Jaarbeurs
De Jaarbeurs heeft het aardige initiatief genomen op 1 en 2 april 2009 de nieuwe beurs Energie & Industrie te houden. Zij gaf hierover een persconferentie op 19 november 2008.
Nederland heeft zich verplicht tot energiebesparing in het kader van de EU-afspraken. VROM heeft
daartoe het programma “schoon en zuinig” geschreven, wat oa door KIVINIRIA in grote lijnen wordt
onderschreven als realistisch uitvoerbaar en economisch verantwoord. De concurrentiekracht van bedrijven mag niet serieus worden aangetast. Het ziet ernaar uit, dat een aantal Europese landen waar onder
Nederland de afspraken voor het jaar 2020 niet zullen halen.
Tot nu toe heeft VROM met branche-organisaties principe afspraken (convenanten) gemaakt in het vertrouwen, dat die afspraken zullen worden nagekomen. De Nederlandse overheid doet onderzoek, geeft
voorlichting en subsidies met name voor duurzame energie en energiebesparing. Dat levert tezamen onvoldoende energiebesparing cq CO2-reductie op. Kennelijk moeten de resultaten van de convenanten per
2
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branche strenger worden geëvalueeerd.
In de tijd van ministerpresident Lubbers werd bovendien sterke druk uitgeoefend om ﬁnancieel rendabele energiebesparing en duurzame energie uit te voeren, ook al was de terugverdientijd langer dan in
de branche gebruikelijk, maar niet langer dan de verwachte technische levensduur. In de industrie is een
terugverdientijd van 3 jaar of korter gebruikelijk.
Dat is ook de achtergrond van de energie-convenanten. Een locale energie-coördinator kan op deze manier
heel wat bereiken.
Prof E Worrel (UU en Ecofys), die op de persconferentie een voordracht hield, denkt, dat in Europa een
CO2-hefﬁng veel energiebesparing en duurzame energie zou genereren. Voor multinationals lijkt dat uitvoerbaar, maar voor het midden- en kleinbedrijf is dat een hele administratieve last. Als technicus kijk ik
liever naar de installaties.
De Jaarbeurs heeft een aardig initiatief genomen. Ik denk, dat op deze beurs voornamelijk midden- en
kleinbedrijf zich komt informeren zoals op meer vergelijkbare beurzen in Nederland. Elpec wenst de
Jaarbeurs veel succes met de beurs Energie & Industrie.

+

Computerbeurs CeBIT gastheer voor Californië

De wereldwijd belangrijkste vakbeurs voor de informatie- en communicatie-branche CeBIT krijgt in 2009
een heel bijzondere inhoud en uitstraling. Die bijzonderheid wordt vooral gerealiseerd door een samenwerking met de ict-industrie van Californië en de twee centrale thema’s Webciety en Green IT.
Vooral door het partnerschap met de ict-industrie van Californië toont de CeBIT de hele breedte van de
innovatiekracht en het grote creatieve prestatievermogen van de internationale ict-branche. Het totale aanbod reikt van bedrijfssoftware
tot en met consumentenelektronica en meerdere wetenschappelijke
toekomstscenario’s. Talrijke producten, systemen en services zijn
gericht op beide centrale thema’s die het gezicht bepalen van de CeBIT 2009. Bezoekers van de CeBIT
vinden onder andere informatie uit de deelgebieden IT Infrastructure, Security World, Internet, Telematics
en Navigation, Banking en Finance en Consumer Electronics. Onder het motto Webciety laat de CeBIT
2009 de enorme invloed van internet zien in onze dagelijkse samenleving en toont de CeBIT de nieuwste
oplossingen, die in de nabije toekomst beschikbaar komen. Een ander thematisch hoogtepunt is Green IT.
Een internationaal platform waarop de CeBIT toont hoe deze markt zich verder heeft ontwikkeld en met
welke oplossing deze op de economische en ecologische uitdagingen reageert. Ook is er weer veel aandacht
voor het toepassen van ict in de gezondheidszorg en slimme beveiligingen op waardepapieren, bankpassen
en onze persoonlijke documenten. De vakbeurs CeBIT 2009 vindt plaats van 3 tot en met 8 maart en zal
naar verwachting van de organisatie een half miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland verwelkomen.
De CeBIT is tevens een ideale locatie voor kennistransfer tijdens de vele congressen.
Voor reis- en verblijfmogelijkheden, uw toegangskaarten, catalogi en informatie kunt u via www.hf-netherlands.com alles vooraf regelen. Voor persoonlijk contact staat het team van Victor Koppelaar voor u klaar
met alle gewenste informatie. (Hannover Consultancy BV, Buiten Walevest 15, NL-3300 AC Dordrecht,
info@hf-netherlands.com.)
Jan M. Broeders

+

Nabeschouwing Industriele Week 2008

Demonstratie van de technieken, die in Nederland gebruikt worden in de procesindustrie
De Jaarbeurs heeft een lange traditie met de beurs “Aandrijftechniek”, die elke 2 jaar gehouden wordt en
voor “sterkstromers” nog steeds een belangrijke bron voor het bijhouden van vakkennis is. Aanvankelijk
ging de beurs over klassieke aandrijftechniek-installaties: ( toerenregelbare ) elektromotoren, hydraulische
motoren, koppelingen en tandwielkasten.
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Met de komst van de vermogenselektronica deed ook de mechatronica zijn intrede met name regeltechnische simulaties en installaties en sensoren. Dat is een belangrijk onderdeel van de beurs geworden.
De klassieke beurs Aandrijftechniek is uitgebreid tot de zg “Industriele Week” met de beurzen: Industrie
& ICT, Industrial Processing, Macropak.
Tav de klassieke aandrijftechniek is heel interessant de doorbraak van de IGBT-invertor aangestuurde asynchrone kooiankermotor. Bij PCIM2008 is beschreven, dat de nieuwste IGBT’s weer iets minder verliezen
hebben en iets robuuster zijn. Behalve nauwkeuriger regeling is met name bij pompen en ventilatoren een
aardige energiebesparing mogelijk met als gevolg iets betere, energiezuiniger gemaakte, producten. De
asynchrone kooiankermotor wordt geleidelijk afgelost door de synchrone motor met permanente magneten, die half zo veel verliezen heeft als de asynchrone motor en iets beter regelbaar is. Het wereldwijde
streven naar energiebesparing betekent extra afzet.
Veel installaties werden vroeger vaak geregeld met PLC’s en Proﬁbus. In versterkte mate worden deze
systemen verdrongen door ethernet ( oa Proﬁnet) en CAN-bus.
Een deskundige jury olv Prof J van Amerongen (UT) en oa als lid ons mede Elpec-lid Ad Spijkers heeft
8 inzendingen als bijzonder waardevol gekenmerkt. Daarvan hebben 3 inzendingen een prijs gewonnen:
een RVS-fanmotor van Electr ABI, een CAN-bus toepassing van Flexion-Eaton-Holec en een ethernettoepassing van Schmersal.
De Industriele Week 2008 (29 september - 3 oktober) was een geslaagde beurs.
Zie www.jaarbeurs.nl en www.industrieleweek.nl

+

Voeding via Ethernet

Met de Power over Ethernet (PoE) technologie die is vastgelegd in de IEEE 802.3af Ethernet standaard
is het eindelijk mogelijk om data en voeding over dezelfde kabel te transporteren.
Toepassing
Terwijl het koppelen van toepassingen in netwerken, zoals VoIP telefonie, Wi-Fi (802.1) draadloze toegangspunten en video-bewaking steeds gemakkelijker wordt, is de voeding van de benodigde apparaten
het grootste probleem. Vaak is het te duur of te ingewikkeld om op moeilijk bereikbare plaatsen (aan een
buitenmuur of paal, langs de weg of op een dak) ook nog een netvoeding aan te leggen. Zelfs thuis is het
vervelend om bij elk apparaat een eigen voedingsadapter te hebben. Het ligt dus
voor de hand dat gezocht is hoe de voeding via dezelfde kabel als de data kon worden getransporteerd. Dit heeft (in juni 2003) geleid tot de IEEE 802.3af standaard,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de over de gehele wereld toegepaste RJ45
connector, CAT5 kabel en de gestandaardiseerde -48V voedingsspanning. Het
maximale vermogen van 13 watt per aansluiting is voor de meeste toepassingen
ruim voldoende. Naast de reeds genoemde toepassingen zijn diverse sensoren
(onder andere voor milieu-metingen) en regelsystemen in ontwikkeling.
Werking
Er zijn twee verbindingen die
in aanmerking komen voor
PoE: Ethernet 10/100Base-T en
Ethernet 100Base-T4. De eerste
is de eenvoudigste en heeft twee
1. De 8-polige RJ45
connector die voor
Ethernet wordt toege4

Tabel 1. De Ethernet 10/100Base-T verbinding
heeft vier ongebruikte aansluitpennen.
Pin Name
Description
1
TX+
Transmit Data+
2
TXTransmit Data3
RX+
Receive Data+
4
n/c
Not connected
5
n/c
Not connected
6
RXReceive Data7
n/c
Not connected
8
n/c
Not connected
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2a. Bij Ethernet 10/100Base-T kunnen vier
vrije aansluitpennen en twee extra aderparen
in de CAT5 kabel worden gebruikt voor het
transporteren van de voeding.

Tabel 2. Bij de Ethernet 100Base-T4 verbinding
zijn alle aansluitpennen in gebruik.
Pin Name
Description
1
TX_D1+
Tranceive Data+
2
TX_D1Tranceive Data3
RX_D2+
Receive Data+
4
BI_D3+
Bi-directional Data+
5
BI_D3Bi-directional Data6
RX_D2Receive Data7
BI_D4+
Bi-directional Data+

2b. Ethernet 100Base-T4 heeft geen vrije
aderparen en aansluitpennen, zodat de voeding met behulp van transformatoren met
middenaftakking moet worden getransporteerd.
datalussen (Tx en Rx) en vier vrije pennen, zoals in ﬁguur 1 en tabel 1 te zien is. Voor de dataverbinding
zijn dus twee van de vier getwiste aderparen van de CAT5-kabel nodig; de overige twee zijn beschikbaar
voor de voeding (zie ﬁguur 2a). De positieve zijde van de 48V wordt hierbij via de pennen 4+5 op het
eerste vrije aderpaar aangesloten en de negatieve kant via de pennen 7+8 op het tweede vrije aderpaar. In
het aangedreven apparaat wordt de 48V omgezet in de geschikte waarde(n).
De 100Base-T4 heeft vier datalussen en geen vrije pennen (tabel 2). De gelijkspanningsvoeding wordt nu
door middel van transformatoren met middenaftakking aangesloten op de pennen 1+2 en 3+6, zodat die
voor de datastroom onzichtbaar is (zie ﬁguur 2b). Ook hierbij wordt de 48V in het aangedreven apparaat
omgezet in de geschikte waarde(n).
Realisatie
PoE had ook als gevolg dat 3. Met een Midspan hub kan een bestaand Ethernet netwerk worden
gestandaardiseerde voedingen veranderd in een PoE netwerk.
(Power Sourcing Equipment:
PSE) werden ontwikkeld voor
het voeden van allerlei apparaten (Powered Devices: PD’s)
op moeilijk bereikbare plekken. De PSE kan zowel een
“Endspan” zijn (L2 Ethernet
switch die PoE ondersteunt) of
een “Midspan” (PoE hub). PoE
systemen worden in een stervormige topologie gebruikt,
zodat elke PD met een eigen
kanaal op de centrale PSE is
aangesloten. Door de hogere
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betrouwbaarheid en lagere kosten hiervan
wordt de keuze van industriële gebruikers
gemakkelijk gemaakt.
Op dit moment wordt PoE het meest gebruikt
voor de nieuwe generatie VoIP telefoons. De
PSE staat ergens in een kast op het kantoor
en de PD’s zijn de IP telefoons op de diverse
bureaus. De –48V voeding van de telefoons
is dezelfde spanning die al jaren wordt
gebruikt. In ﬁguur 3 wordt een Midspan
Power Source (MPS) gebruikt om PoE te
injecteren in een bestaand Ethernet netwerk,
waarbij de Ethernet switch niet als PSE is
geconﬁgureerd. De MPS kast bevindt zich
dus tussen de bestaande Ethernet switch
en de doel PD’s. Hoewel deze oplossing
4. De 4-poorts Power Source Switch PS14P is geschikt
misschien goedkoper is dan het vervangen
voor industriële toepassingen.
van de bestaande Ethernet switch door een
PoE switch, vormt de MPS een extra mogelijkheid tot storingen in een systeem dat altijd bereikbaar moet
zijn.
Het is dus beter om een Endspan switch met PoE ondersteuning te gebruiken. De Magnum PS14P van
GarretCom is bijvoorbeeld een 4-poorts PSE switch voor industriële toepassingen (ﬁguur 4) en kan dus
ook in de buitenlucht worden gebruikt. Hierbij is geen MPS nodig omdat de “injector” in de switch zelf
is ingebouwd (-48V aansluitblok).
Volgens de 802.3af standaard moeten alle PD’s zijn voorzien van een 25 kΩ weerstand. De voeding wordt
alleen doorgegeven als deze weerstand door de PSE wordt gedetecteerd. In alle andere gevallen (geen 802.3af
PD aangesloten, een afwijkende PD aangesloten of kortsluiting) wordt er geen voeding geleverd.
Vooruitzichten
Met de komst van PoE kan Ethernet op alle moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onderstations van nutsbedrijven, mijnen, transportsystemen, fabrieken en opslagplaatsen worden toegepast. Een van de grote
uitdagingen is de bewaking van de vervoersinfrastructuur in Engeland. Met zo’n 1600 camera’s moeten
elke 5 minuten de 7400 km van het totaal aan autowegen worden gecontroleerd. Amplicon Liveline voert
de opdracht uit en maakt daarbij gebruik van een groot aantal PS14P’s. Verdere informatie over de techniek
en leveranciers is te vinden bij www.poweroverinternet.com.
Jenne Zondervan

Nabeschouwing Aquatech 2008

+

Geslaagde beurs over afval- en drinkwaterbehandeling op de RAI van 30 september – 3 oktober
De maatschappij is zich er steeds meer van bewust, dat water in de maatschappij steeds meer aandacht
nodig heeft met als bekend item het Rapport van de Commissie Veerman bescherming tegen de klimaatverandering: hogere dijken, meer tijdelijke wateropslag, maar ook een geleidelijke verhoging van het
waterniveau van het IJsselmeer voor drinkwateropslag.
Afvalwater krijgt steeds meer betekenis. Een zeer grote recente afvalwater-behandelings-installatie is
gelegen in de Harnas-polder in de gemeente Midden Delﬂand en eigendom van het Hoogheemraadschap
Delﬂand.
Bij dit soort projecten zijn nodig grove scheidingstechnieken van afvalstoffen, ﬁjnmazige scheiding middels membramen en ﬁlters, absorptie middels koolstofﬁlters en doden van bacteriën middels UV-licht.
6
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Ook goede labs om de waterkwaliteit te controleren zijn onmisbaar. Een deel van deze technieken vind je
ook bij de waterbereiding tbv substraatteelt in de tuinbouw en bij drinkwaterbereiding.
Vanzelfsprekend is in dit vakgebied het gebruik van pompen en ventilatoren veelvuldig en is het vak
mechatronica met veel betrekkelijk nieuwe sensoren een “must”.
De RAI heeft er met succes veel aan gedaan om de nieuwste technieken bij afvalwater-behandeling en
drinkwaterbereiding te tonen.
Zie ook www.rai.nl en www.aqutechtrade.com.

+

Nieuwste resultaten uit de wetenschap in Nederland

De wetenschappelijke motor van ons land bestaat onder andere uit wetenschappers, geleerden, onderzoekers en technici, die in het algemeen met hun werkzaamheden verbonden zijn aan de medische centra,
hogescholen, universiteiten of werken bij de vele onderzoeksinstituten in ons land.
Er is veel talent in Nederland en wij staan dan ook wereldwijd gezien op een hoge plaats wat betreft de
onderzoeksresultaten en de vele praktische toepassingen die uit deze resultaten voortkomen. Onderzoek
wordt gestimuleerd en geﬁnancierd door de NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek. Een deel van de fascinerende onderzoeksresultaten is weergegeven in het boek “Experiment
NL”, dat samen met Quest is uitgegeven.
Een boek met zeer inspirerende verhalen met een boeiende schat aan onderwerpen en gerangschikt naar
thema’s als “Brein en gedrag”, “Kunst en cultuur”, “Tasten in de
ruimte”, “Identiteit en samenleving” en “Leren en presteren”. Op
vele vragen uit onze maatschappij en samenleving is een antwoord
gevonden. Maar andere zijn nog volop in onderzoek. Zo gaat er veel
aandacht uit naar de werking van eiwitten, het analyseren van ﬂuorescentiebeelden opgenomen met ultrakorte laserpulsen op verschillende diepten in de huid van een levende muis voor het onderzoek
van het immuunsysteem, onderzoek van deeltjes met de kwantummechanica en bouwen van de zogenoemde kwantumcomputers, het
verder ontwikkelen van oprolbare fullcolour computerschermen of
de kunst van het realiseren van computeranimaties.
ISBN 978-90-89270-12-2. “Experiment NL”, Marcel Senten, Uitgeverij Quest, 2008, 222 pagina’s, € 17,95.
Jan M. Broeders

+

Productie Proces Automatisering 2008

Geslaagd symposium van FHI op 4 dec 2008 met de nieuwste trends
In Nederland zijn veel geautomatiseerde productie-processen, die regelmatig met de nieuwste snufjes
worden vernieuwd, waarbij FHI (www.FHI.nl/ppa) een coördinerende rol heeft.
Mij vielen dit jaar 4 trends op:
- verbeterde processen in meer stappen door het gebruik van meer sensoren en meer simulaties.
We krijgen steeds meer betrouwbare en relatief goedkope sensoren. Productieprocessen kunnen daardoor
in meer stappen bekeken worden. Mede door productie-simulatie kan dan ook bekeken worden, of een
volgende tussenstap door een kleine wijziging (bijv iets meer warmte-toevoer) een beter eindproduct kan
opleveren. Het is een speciaal vak met aardige resultaten.
- miniaturisering van processen, waardoor het energieverbruik afneemt en de kwaliteit van de eindproducten toeneemt
Prof de Wit (TUD) heeft op dit vlak in Europa naam gemaakt. Hij leidt veel onderzoek op dit gebied en
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heeft aardige resultaten geboekt. Overigens zijn veel technische producten in de loop der jaren kleiner
geworden, terwijl ze beter functioneren.
- de invloed van het klimaat/energie-beleid.
Vroeger waren de energiekosten van een proces als regel klein, zodat energie in een productieproces
heel vaak weinig aandacht kreeg. Dat begint te veranderen. Fossiele brandstoffen zijn niet altijd meer zo
goedkoop. Er zijn nieuwe meerjaren afspraken (MJA3) gemaakt over milieu/energie. CO2-emissies zullen in de toekomst waarschijnlijk ﬁnancieel belast worden; mogelijk ook andere rookgas-emissies. Dat
heeft er toe geleid, dat energie-verbruik en rookgas-emsissies bij het ontwerp van de installatie, bij de
productiekosten en bij de productiesimulatie worden meegewogen.
Toerenregelbare pompen en ventilatoren zijn een vast aandachtspunt van het ontwerp. Ze worden steeds
meer toegepast. Ze kunnen de kwaliteit van het eindproduct verbeteren en de energiekosten verlagen.
- draadloze verbindingen
Grote productie-processen maakten vroeger uitsluitend gebruik van de bussystemen ﬁeldbus en proﬁbus.
Daar is nu ethernet zoals proﬁnet bijgekomen. Draadloze verbindingen zijn vaak erg handig. Ze zijn snel
geïnstalleerd en uitgetest. Ze zijn gevoelig voor magnetische straling in de buurt zoals radar en ze zijn
gevoelig voor “hakkers”. Beveiligde telegrammen zijn soms dubbel zo groot dan nodig voor de eigenlijke
boodschap uit beveiligingsoogpunt. Ondanks de mogelijke nadelen of gevaren worden draadloze verbindingen in de procesindustrie steeds vaker toegepast.

+

Geslaagd Jaarbeurs-evenement over computergebruik

Combinatie van de beurzen: Info-Security, Storage Expo, Linux World, Tooling Event
ICT neemt bij bedrijven bij het administratief beheer een steeds belangrijker plaats in. Deze geslaagde
beurs gaf een aardig overzicht van de mogelijkheden en de manier, waarop met deze mogelijkheden moet
worden omgegaan. De laatste drie genoemde beurzen behandelen de redundante manier van gegevensopslag en de manier, waarmee daarmee dat moet worden behandeld. Info Security (12-13 november 2008)
trok het meest de aandacht. De bekende fabrikanten van internetsecurity-programma’s van de PC thuis
leveren dat soort programma’s in uitgebreider vorm ook voor bedrijven. De nadruk ligt heel sterk op de
manier, waarop ermee wordt omgegaan. Draadloze verbindingen moeten vanzelfsprekend goed worden
beschermd, wat kennelijk niet altijd gebeurt. USB-sticks vormen een nog groter risico.
Volgens sommige deskundigen zijn bepaalde bedrijven bedreigd door: gegevensdiefstal, waardoor concurrerende bedrijven geïnformeerd worden, beschadigen van programma’s waardoor voorraadgegevens en/of
productie-processen kunnen worden verstoord en door vandalisme zonder speciﬁek doel. Een keynotespeaker
waarschuwde zelfs voor virussen cq malware op nieuwe hardware (harde schijven en USB-sticks).
Recent zijn de ziekenhuizen in het nieuws geweest, omdat hun procedures aan verbetering toe waren (bijv
1 wachtwoord voor een gehele afdeling). Voor de gehele industrie en dienstensector geldt tav security
waakzaamheid. De werknemers denken als regel aan het te leveren product en hebben minder aandacht
voor security.
Aanbevolen en aangeboden worden security-cursussen per bedrijf, die regelmatig herhaald worden en een
apart wachtwoord per werknemer. De installatie van het computernetwerk moet goed worden uitgevoerd
en regelmatig worden geupdate. Denk aan beschermde draadloze verbindingen. Wij gaan steeds meer
laptops gebruiken. Ca 5% hiervan wordt gestolen. Internetsecurity-leveranciers leveren speciale programma’s voor laptops, waardoor het voor een dief heel moeilijk wordt de gestolen laptop te kunnen gebruiken.
Bij een bedrijf zouden alleen geregistreerde USB-sticks mogen worden gebruikt, die elke keer voor het
gebruik zouden moeten gecontroleerd op malware. Bij verdachte USB-sticks moet de PC automatisch
geblokkeerd worden voor elk verder gebruik.
Samengevat: deze beurzen waren een goed overzicht van de mogelijkheden en condities van administratief
computergebruik. Bij security ligt de nadruk op het gebruik van beschermende software.

+
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European Microwave week 2008
Rai Amsterdam 27-31 oktober

Deze groots opgezette conferentie met beurs was een succes en
is voor de 3e maal in Amsterdam gehouden. Voor en na de 2e
wereldoorlog deden mijn oude hoogleraren van Weiler en van
Soest van zich spreken bij de ontwikkeling van militaire radar.
Hun opvolgers bij TNO-Defentie en veiligheid hadden dan ook
een belangrijk aandeel in deze conferentie. Zij werkten destijds
en nu nog steeds samen met onze technische universiteiten, met
Philips (en daaruit voortgekomen bedrijven) en met Thales (vh
Holland Signaal).
Dit keer werden vier conferenties gehouden: European Radar
Conference (EuRAD), European Microwave Integrated Circuits
Conference (EuMIC), European Wireless Technology Conference
(EuWiT), European Microwave Conference (EuMC).
TNO-Defensie en Veiligheid gaf een aardige demonstratie van de
ontwikkelingen in het vakgebied, waarin zij tot de toonaangevende

2. Voorbeeld MMIC-technologie.

instituten behoort.
TNO besteedt veel aandacht aan het
opkomende vakgebied de “60 GHz
technologie“, waarvoor zij een Transmit and Receive Chip Set ontwikkeld
hebben (zie ﬁg 1). TNO heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
MMIC (=Monolithic Microwave
Integrated Circuit) –technologie. Zie
voor ﬁg 2 voor een voorbeeld. Bij zo’n
systeem behoren zend- en ontvangstantennes, waarin TNO met oa prof
Tijhuis en prof Gerini (beide TUE) zijn
sporen heeft verdiend. Natuurlijk blijft
TNO actief bij militaire en verkeersradar. Bij verkeersradar heeft TNO de
zg ViApache trafﬁc radar ontwikkeld,
die inductieve lussen in het wegdek
tbv verkeersregeling zou kunnen vervangen. Tenslotte was TNO er trots op
tijdens deze conferentie een contract
met Mimix Asia getekend te hebben
over verdergaande samenwerking inz
de productie van MMIC’s.
1. Transmit and Receive Chip Set van TNO.
Op deze geslaagde conferentie was het
duidelijk, dat Nederland in het microwave-vakgebied een vooraanstaande ontwikkelingsrol vervult.
Zie ook www.eumweek.com.

+
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Eerste promotie op het DENlab van de vakgroep elektriciteitsvoorziening
van de TUD
Aardige promotie van dr ir A van Voorden op 24 november 2008

Het DENlab onderzoekt de vraag, of een zg autonoom elektriciteitsnet mogelijk is voor een aantal
huishoudens in Nederland gevoed met zonne- en wind-energie en energieopslag middels een accu en/of
supercap.
Het lab is gebouwd door dhr van Voorden en enkele medewerkers, waarbij veel is gemeten en vervolgens
gesimuleerd. De promovendus heeft aardige resultaten behaald. Met ruim bemeten opslag en ruim bemeten
wind- en zonne-energie-bronnen is autonoom bedrijf mogelijk.
Volgende stappen zullen zijn de klimaatregeling, de overige warmtevraag van een huishouden en warmteen koudeopslag van een woning te integreren in het model. Daarbij zijn op de promotie genoemd: brandstofcellen en microwarmtekracht-koppeling.
Het DENlab trekt veel bekijks ook van buiten de TUD.

+

Publiek kiest enthousiast voor 3D bioscoopspeelﬁlm

Tijdens de zeer druk bezochte IBC 2008 kon men goed waarnemen dat nu ook de producenten en omroepen vaker kiezen voor
het produceren en uitzenden van 3D bioscoopﬁlms. Fabrikanten
van ﬁlm- en videoapparatuur spelen meer dan ooit in op de toenemende vraag voor innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke 3D-opnameapparatuur. Dankzij digitalisering van het gehele
ﬁlmgebeuren zijn zij nu in staat om hanteerbare 3D-camera’s en
de bijbehorende opslagmedia te produceren en tegen acceptabele
bedragen te leveren.
Het is vooral de Amerikaanse multimedia-industrie, die enthousiast
reageerde op de komst en mogelijkheden van de displays in 3D
stereoscopische uitvoering voor het laten zien van driedimensionale beelden zonder het gebruik van hulpmiddelen voor de kijkers
naar de 3D videoﬁlms. Voor de 3D bioscoopﬁlms zal altijd wel
3D-brillen noodzakelijk blijven. Bij meerdere ﬁrma’s tijdens de
internationale toonaangevende vakbeurs IBC 2008 werden bezoekers op een 3D-show verrast. Zo liet Sony de stand van zaken
zien van de 3D-techniek op een klein scherm. In de grote zaal gaf
Jeffrey Katzenberg een presentatie over de 3D ontwikkelingen in Hollywood en werd op maandagavond
de nieuwe ﬁlm “Journey to the centre of the earth in 3D” voor een groot publiek vertoond. 3D was er
ook bij Philips, Quantel, Eyeon, Wige Media en bij P+S Technik.
De volgende IBC vindt plaats van 10 tot en met 15 september 2009 in het complex van de RAI Amsterdam (www.ibc.org).
Jan M. Broeders

+

Dwarstransformatoren in het 400 kV-net

Optimisation of transmission systems by use of phase shifting transformers
Promotie van dr ir J Verbomen op TUD dd 13 okt 2008
Vroeger kwam het regelmatig voor, dat 220 kV- en 400 kV-lijnen parallel geschakeld werden om meer
vermogen tussen twee schakelstations te kunnen transporteren. De zelﬁnductie van beide lijnen was verschillend, zodat veel minder vermogen getransporteerd kon worden dan op grond van de transportcapaciteit
10
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van de lijnen afzonderlijk
verwacht mocht worden.
Dat verbetert aanzienlijk
als de spanningsvector aan
het eind van éen van beide
lijnen veranderd wordt.
Dat is de geboorte van
de dwarstrafo, waarbij de
spanningsvector gedraaid
wordt door bijmenging
van de spanning uit een
andere fase (let wel 3-fasig
uitgevoerd); zie ﬁg 1.
1.

2.

Het maken van een dwarstrafo is niet eenvoudig.
De trafofabrikant Smit-Nijmegen is inmiddels
een kundig leverancier geworden.
Het 400 kV-net in de Benelux heeft inmiddels
problemen met doorgaand watt- en blindvermogens-transport, mede door veel windvermogen.
Om de ﬂow te verbeteren zijn op 6 plaatsen
dwarstrafo’s ingezet (zie ﬁg 2) en wel 1 te Meden
in Groningen, 2 te Gronau nabij Enschede, 3 te
Zandvliet nabij Roosendaal, 4 en 5 te Van Eyk
nabij Maasbracht, 6 Monceau nabij Mons.
De vraag is nu, hoe die dwarstrafo’s afhankelijk
het gewenste watt-vermogenstransport en het
ongewenste blindvermogenstranport het beste
kunnen worden ingesteld. Dhr Verbomen heeft
voor dit ingewikkelde probleem een aardig,
knap programma gebouwd, waar men in de
Benelux met veel plezier gebruik van maakt.
De promotie heeft plaatsgevonden in het
kader van het Senternovem-programma IOPEMVT.

+

De ontwikkelingen in technische illustraties

Wetenschappelijke tekeningen, foto’s en illustraties beelden de voorstellingen en feiten veelal educatief en constructief uit. Ze zijn ook de getuigen
van ontwikkeling in wetenschap en techniek en spelen een hoofdrol in het
verduidelijken van visuele werkelijkheden. Bij nadere beschouwing van
wetenschappelijke illustraties zien we in de loop der eeuwen een verandering
ontstaan in opzet, gedetailleerdheid en in kleurgebruik en toepassing van
moderne multimediatechnieken. Ook de stijl en de functies zijn in die jaren
ﬂink gewijzigd. De oorspronkelijke statische tekenwijze is tegenwoordig
bijna interactief geworden, dankzij de digitale voortgang. Het zeer educatieve boek “Das Technische Bild” geeft op uiterst boeiende wijze een
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beeld van ruim 500 jaar geschiedenis van het gebruik van tekeningen en illustraties in wetenschappelijke,
in technische boeken en publicaties. De samenstellers van dit inspirerende boek laten de lezers merken
hoe lastig het is om een beeld duidelijk en reproduceerbaar te beschrijven, terwijl de lezer het bewuste
plaatje voor zich heeft. “Een plaatje zegt dan ook overduidelijk meer dan duizend woorden”, is zichtbaar
de praktische werkelijkheid. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van toen en nu zijn beschreven en van
ruime toelichting voorzien. Lezers zien de eerste beelden van röntgenopnamen, digitale opnamen, maar
vooral ook schitterende tekeningen uit een wetenschappelijke geschiedenis met juwelen aan technische
illustraties. Het geheel is een prachtig boek geworden.
ISBN 978-3-05-004496-5.
“Das Technische Bild”, Vera Dünkel, Horst Bredekamp en Birgit Schneider, Akademie Verlag, 2008,
231 pagina’s, € 29,80.
Jan M. Broeders

+

IOP IPCR

(innovatief onderzoeksproject van Senternovem betreffende Integrale Product Creatie en Realisatie)
Van 18-26 oktober 2008 is in Eindhoven, deels op de TUE, de Dutch Design Week georganiseerd met als
interessant onderdeel de presentatie van de Roadmap voor over ontwerponderzoek op 21 oktober op de
TUE. De faculteiten Industrieel ontwerpen van de TUD, TUE, UT en een aantal hogescholen houden zich
hiermee bezig. De Nederlandse economie wordt door deze ontwerpkennis versterkt. Een aantal sprekers
benadrukten, dat ook technische producten vaak geheel of deels op uiterlijk worden gekocht en dat daarom
vormgeving van essentieel belang is.
Een oudere ingenieur, zoals ik, weet, hoe belangrijk de samenwerking tussen ontwerper, producent en
afnemer is. Door die samenwerking worden producten beter en worden kinderziektes eerder verholpen.
Het bedrijf “Oce van der Grinten” vertelde, dat hun producten in Nederland worden ontworpen en vaak
in China worden gemaakt. De ontwerper wordt ondersteund door computersimulaties met virtual reality.
Veel bedrijven werken zo.
Ik heb op 21 oktober kennis gemaakt met een voor mij bijzondere wereld, die voor onze economie van
belang is en daarom door Senternovem (zie www.senternovem.nl) wordt ondersteund. Toch vraag ik af,
of het zo rigoreus uitbesteden van werk in een ver buitenland wel wenselijk is.

Aardwarmte in Nederland

+

Een belangrijke bron van Duurzame energie in Nederland wordt mede door de TU Delft met verve
ontwikkeld
Op 10 november 2008 hield de TUD een aardig symposium over aardwarmte in Nederland. Het eerste
project in Bleiswijk is sinds 1 oktober 2008 in bedrijf en voldoet aan de verwachtingen.
Als lid van de commissie Duurzame Energie van de AER heb ik eind van de jaren zeventig van de vorige
eeuw meegekeken naar deze vorm van Duurzame energie. Er waren toen veel onzekerheden en een groot
gebrek aan durf om een proefproject te beginnen.
Duitsland heeft heden een aantal projecten met succes in bedrijf (zie oa www.ebwk.de). De Technische
Universiteit van Aken is heel deskundig in dit vakgebied en adviseert een aantal projecten in Europa.
Meestal, ook in Nederland, moet ca 3 km diep worden geboord, waar water met een temperatuur van ca
75 ºC wordt gevonden, dat met een volumestroom van 100 tot 150 m³/h wordt opgepompt. Na onttrekking van de warmte wordt dit meestal brakke water teruggepompt op ca 1 km afstand van de bron naar
dezelfde diepte.
Nederland hoopt minstens 30% van haar warmteverbruik op deze manier te kunnen dekken en daarmee
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een belangrijke bron van duurzame energie te kunnen gebruiken. Inventarisatie van de ondergrondse
structuur rechtvaardigt dit streven.
De afdeling geodesie cq mijnbouwkunde van de TUD met haar vooraanstaande hoogleraar prof. J. Fokkema (tevens rector magniﬁcus) is heel deskundig met het in kaart brengen van de ondergrondse structuur
en wil de maatschappij vooruit helpen met het gebruik van aardwarmte.
De TUD heeft een intern stadsverwarmingsnet met een centraal ketelhuis. Naast dit ketelhuis worden
twee boorpunten tbv een proefproject aardwarmte geslagen (zg scheve boringen). Dat moet aardwarmte
in Nederland snel helpen ontwikkelen.
Het project Bleiswijk (tuinbouw) is in 2008 in bedrijf genomen. In 2009 wordt naar verwachting het project
Den Haag in Wateringen (woningbouw) in bedrijf genomen.
Nederland heeft een aantal enthousiaste deskundigen, die een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren
aan volgende aardwarmetprojecten.

+

De telescoop was echt een Nederlandse uitvinding

Met zijn ofﬁciële aanvraag in september 1608 bij de Staten Generaal in Den Haag van een octrooi op
zijn uitvinding van de telescoop bracht de Zeeuwse brillenmaker Hans Lipperhey velen in vertwijfeling.
Was hij wel de enige echte uitvinder, of waren vele anderen hem al voorgegaan? De aanvraag werd niet
gehonoreerd, maar kreeg hij de opdracht voor het maken van meerdere kijkers met lenzen. De Italiaan
Galileo Galilei hoorde ook al snel van de uitvinding van de telescoop. Hij besloot daarop zelf zijn telescoop te ontwerpen en te bouwen. Zijn combinatie van inzicht en
doorzettingsvermogen resulteerde in een serie uitstekend werkende
telescopen. In augustus 1609 had Galilei een kijker die achtmaal
vergrootte. In hetzelfde jaar wist hij de vergroting al op te voeren
naar twintig maal en kwam hij met meerdere technische verbeteringen en kijkgemak.
Galilei is er beroemd mee geworden en zelfs zo beroemd, dat in
2009 het 400jarig bestaan van de telescoop op internationale schaal
wordt gevierd. In het Museum Boerhaave staat nog tot en met 19
april 2009 de telescoop centraal in een mooie en educatieve expositie. Bij de expositie is ook het interessante lees- en leerboek “De
Telescoop” verschenen met verhalen over de geschiedenis van de
telescoop.
ISBN 978-90-351-3246-7
“De Telescoop”, Dirk van Delft, e.a., Uitgeverij Bert Bakker, 2008,
72 pagina’s, € 19,95.
Jan M. Broeders

+

Activiteiten van de faculteit Geotechniek van de TU Delft
Aardige presentatie op 2 december 2008

De faculteit Mijnbouwkunde heeft tegenwoordig de naam Geotechniek met als doel alles onder de grond
te bestuderen en de maatschappij zo mogelijk van dienst te zijn. Dat is een breed gebied, dat oa onderzoek
tbv tunnelbouw, aardwarmte, gas- en olie- exploitatie, CO2-opslag.
Volgens de nota Schoon en Zuinig van VROM zou Nederland het liefst ongeveer de helft van haar verwarmings-energie betrekken uit aardwarmte (=duurzame energie). Het eerste Nederlandse proefproject
te Bleijswijk draait en de TUD is gestart met een eigen project, dat aangesloten zal worden op de SVnet van de TUD. Geotechniek denkt vrij goed de ondergrondse warmtebronnen in Nederland te kunnen
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voorspellen.
Een ander belangrijk item is CO2-opslag, waarvoor twee proefprojecten genoemd worden: Barendrecht
(oud gasveld) en Zuid-Limburg (oud mijn gebied). Deze twee proefprojecten zijn zeer leerzaam voor de
energievoorziening van de maatschappij.
Allereerst is daar de discussie over het benodigde vermogen, dat nodig is om CO2 op te slaan.
Schattingen gaan uit van ⅛ tot ¼ van het centrale vermogen. Dwz voor een centrale van 1000 MWe
125 MWe tot 250 MWe aan compressorvermogen.
Geologisch zijn er ook zorgen. Bij vulcanen komt het voor, dat CO2 gelekt wordt, uit spleten van de vulcaan. Het zware CO2 verdringt dan de zuurstof uit de lucht. Dat is zeer gevaarlijk.
In de grond bevindt zich altijd water. Met CO2 wordt dit koolzuur (H2CO3), dat het onderaardse kalkzandsteen zou kunnen aantasten.
Deze drie onderwerpen wil de faculteit Geotechniek onderzoeken.
Het was een aardige persconferentie, waarvan bovenstaande onderwerpen mij het meest interessant voor
Elpec-leden leken.

+

Theoretische beginselen van de innovatieve lasers

Het studieboek “Principles of Lasers and Optics” beschrijft op wetenschappelijk niveau de grondbeginselen van lasers en de laatste ontwikkelingen en toepassingen van laserstralingen in praktisch gebruik.
Alle typen vaste stof, gas- en halfgeleider- lasers zijn gedetailleerd behandeld aan de hand van een zuiver
theoretische uitleg. Naast de elementaire lichttheorie en de coherente eigenschappen van laserstraling geeft de auteur op begrijpelijke wijze het verschil
tussen het gewone optische licht en het monochromatische licht. De basis
voor een optimale werking van de laser is het realiseren van monochromatisch
licht. Ook is er aandacht voor microgolven en andere vormen van straling
in het brede elektromagnetische spectrum en voor het gebruik van moderne
optische systemen om het opgewekte laserlicht te geleiden. De wiskundige
formules en vergelijkingen
voor het verklaren van het licht als een golfverschijnsel en de diffractie van
laser straling vormen de basis voor de andere onderwerpen in dit universitaire
leerboek.
De auteur geeft tevens een antwoord op de vraag of laser straling beschouwd
moet worden als een vorm van natuurlijke licht straling of als een gestuurde lichtgolf. Het compacte
studieboek is uiterst geschikt voor het gebruik in de eerstejaars studie op universitair niveau in de Fysica
en als referentie boek voor gebruikers van lasers.
ISBN 978-0-521-64535-5
“Principles of Lasers and Optics”, William S.C. Chang, Cambridge University Press, 2007, 247 pagina’s, $ 26,99.
Jan M. Broeders

+

Energiebesparingsmogelijkheden in Nederland
Jaarlijks wordt in Den Bosch (Brabanthallen) de beurs Energie gehouden, die energiebesparingsmogelijkheden in Nederland goed aangeeft. Ook dit jaar (7-9 oktober 1008) was de beurs goed bezocht. In feite
wordt steeds het concept van VROM gevolgd, neergelegd in de nota: Nieuwe energie voor het klimaat
(werkprgramma Schoon en zuinig). Op pag 58 wordt de doelstelling van het kabinet Balkenende 4 neergelegd, dat ook door KIVINIRIA als realistisch wordt omschreven.
De CO2-emissie wordt heden geschat op 215 Mton-equivalent en zou in het jaar 2020 moeten dalen naar
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150 Mton. De twee belangrijkste onderdelen zijn gebouwde omgeving (van 30 naar 20 Mton) en Industrie/elektriciteit (van 93 naar 70 Mton)
De hoofdcomponenten zijn verwarmingsenergie (middels isolatie, hergebruik afvalwarmte, warmtekrachtkoppeling, betere regelingen, geothermie) en duurzame energie (wind en zon).
Deze beurs liet op een aardige manier zien, wat op dit gebied mogelijk is. Als Elpec-leden weten wij, dat
betere regelingen (oa brainthermostaten) snel terugverdiend worden.
De bezoeker van deze beurs krijgt duidelijk de indruk, dat energiebesparing te weinig aandacht krijgt. Mede
door een aantal subsidies is economische verantwoord veel meer mogelijk dan nu wordt uitgevoerd.

+

Het gedrag van Neodym-magneten, belangrijke bouwsteen voor de veelbelovende synchrone motoren met permanente magneten

Met magneetveldnauwkeurigheid wordt dit materiaal afgeleverd en hoe verandert het gedurende de
loop de jaren?
In [1] en [2] heb ik proberen aan te geven, welke voor- en nadelen bij synchrone motoren met permanente
(Neodym-)magneten optreden. Twee grote vragen zijn:
- Met welke toleranties in magnetische eigenschappen wordt Neodym afgeleverd?
- Hoe veranderen de magnetische eigenschappen in de loop der jaren.
Een zeer grote leverancier van Neomdym is VAC [3], die een fraaie uitgebreide brochure uitgeeft zonder
deze vragen te beantwoorden. Zie ook [5].
De grote motorleverancier Lenze [4] lichtte op de “Industriele week 2008 “ een tip van de sluier op.
Nieuw wordt het materiaal aangeboden met een tolerantie van ± 4%. Wordt het materiaal regelmatig gebruikt bij de maximaal aangegeven temperatuur, dan verminderen de magnetische eigenschappen zoals
aangegeven met 20%. De jarenlange ervaring tot nu toe is, dat de magnetische eigenschappen niet meer
verminderen. Zie bijv [3] pag. 30 Vacodym 872 bruikbaar tot 210 ºC. Een elektromotorfabrikant moet
dan rekenen met 25% variatie in magnetische eigenschappen, wat goed opgevangen kan worden met
een luchtspleet, die 3x zo groot is als bij de asynchrone machine van hetzelfde vermogen. Bij synchrone
machines met een, door wikkelingen, bekrachtigde rotor varieert het veld nog iets meer ( van cos φ = 0,9
onderbekrachtigd tot cos φ = 0,85 overbekrachtigd) en is de luchtspleet nog iets groter (ca 4x die van
asynchrone machine van hetzelfde vermogen).
Meer informatie of aanvullend metingen over dit onderwerp zijn welkom.
Literatuur
1. Elpec Info Dig 1 pg 5
2. Aandrijftechniek 7/8-2008 pg 28 en 29
3. http://www.vacuumschmelze.de/dynamic/docroot/medialib/documents/broschueren/dmbrosch/DM_
PD002_de.pdf
4. www.lenze.de
5. http://www.goudsmit-magnetics.nl/index.php?id=38&L=1

+

Ongeluk met de metro op metrostation A’dam CS
Onverwachte storing met grote gevolgen
Adequaat rapport van de inspectie van Verkeer en Waterstaat

Op 7 april 2008 ontspoorde een Duewag-metrostel van het GVB. Bij het binnenlopen van een perronspoor
(tevens eindpunt van de lijn en keerpunt van de metrotrein) werd een wissel onder het metrostel omgetrokken; gelukkig geen gewonden. De bestuurder was bij een groen sein binnengelopen.
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A’dam gebruikt een beveiligingssysteem van Siemens, waarbij de wissels aanvankelijk handbediend
waren en later geautomatiseerd bediend werden. De treindetectie vindt plaats middels spoorstroomloop
met 50 Hz. Daarbij worden railsecties van elkaar geïsoleerd. De railscheiding vlakbij het sein vertoonde
een intermitterend contact middels bramen. Dat was de oorzaak van de storing, waardoor het sein op rood
terugviel en de wissel automatisch kon worden bediend. Ik denk, dat niet opgelet is bij het wegslijpen van
golfslijtage op de rails; het rapport vermeldt de oorzaak niet. Ik kan mij wel voorstellen, dat Siemens en
het GVB deze storing niet voorzien hadden. Wegslijpen van golfslijtage is met de toenemende motorvermogens bij NS en metro/tram-bedrijven regelmatig nodig.
Een tweede punt van aandacht was de tijd nodig om de 750 V DC-voedingsrails ter plaatse te aarden. De
norm was 30 min; het is binnen 26 min gebeurd. De ongevallenraad olv dhr v Vollenhoven vroeg een
verkorting van de norm tot 15 min. De afgaande groepen in de onderstations worden op afstand uitgeschakeld. Ik stel voor dan tegelijk aldaar te aarden. Dat kan binnen 5 min. De inspectie van VW vraagt
dat ook. Bij brand of bij ernstige gewonden kan dit levens redden.
Ik denk, dat beide storingen elders in A’dam en bij andere bedrijven zouden kunnen voorkomen. Dit rapport is een goede aanzet tot verbetering van de veiligheid van railvervoer.

+

Innovatieve ontwikkelingen in optica- en fotonicabranche

Op initiatief van de ICO - Internationale Commissie voor Optica verscheen deel 6 van een serie referentie- en studieboeken met de nieuwste
ontwikkelingen en trends op het gebied van de optica, technologie en
de nieuwste toepassingen. Aan de hand van 32 wetenschappelijke artikelen geven de samenstellers en met medewerking van ruim 70 toonaangevende onderzoekers, de lezers een zeer gedetailleerd beeld van de
resultaten uit vele recente experimenten en wetenschappelijk onderzoek.
Enkele auteurs ontvingen voor hun baanbrekende werk de ICO-prijs.
De artikelen zijn in 7 secties verdeeld, waaronder de klassieke optica,
laserfotonica, elektromagnetische coherentie, microscopie en holograﬁe
en communicatie en netwerken. Het zesde deel richt zich voornamelijk
op het nieuws uit de werelden van de optica en fotonica. De basis voor
meerdere artikelen is gelegd tijdens voordrachten op ICO conferenties.
Na een korte inleiding over de inhoud en de opzet van het zesde deel
krijgen lezers een beeld van de inhoud van de vijf eerder verschenen
boeken in deze optica serie. Het referentieboek bevat onder andere een
artikel over het fabriceren van computer gegenereerde hologrammen en 3D video. Ook wordt daarin
de techniek van de stereoscopische hologrammen beschreven en beschrijft een artikel de holograﬁe als
basis voor kunstmatige intelligentie en als opslagmedium voor informatie. Een zeer goed boek voor
specialisten in de optica.
ISBN 978-0-8194-7234-2.
“Advances in Information Optics and Photonics”, Ari T. Friberg en René Dändliker, SPIE Press,
2008, 724 pagina’s, $ 96.
Jan M. Broeders

Hart-Communication Foundation

+

Grote organisatie van draadloze industriële bussystemen
SPS2008 (25-27 novembert) was een groot succes. Een speciaal persbericht van SPS maakte mij opmerkzaam op www.hartcomm.org, een organisatie voor draadloze industriële bussystemen gevestigd in
de USA, enigszins vergelijkbaar met de ﬁeldbusfoundation (www.ﬁeldbus.org)
16
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Volgens de rapporteur van SPS prof J Wollert van Uni Bochum heeft Hart in November 2008 een mijlpaal
bereikt met haar Hart7-apparaten. Hart heeft erkenning in IEC-normen, claimt een veilig systeem te zijn
en wordt betrekkelijk veel in de petrochemische industrie in de USA toegepast. Wollert denkt, dat het
zinvol is, na te denken over de toepassing in Europa.
Geïnteresseerden kunnen gratis hun applicationguide downloaden (ca 21 MB).

Introductie in de lasertechnologie

+

Van de hand van de bekende auteur op het gebied van de moderne Optica verscheen het uitgebreide leerboek “Understanding Lasers” voor het gebruik op hogescholen en universiteiten. De lasertechnologie
is inmiddels uiterst belangrijk geworden in een breed gebied van moderne praktische toepassingen, dat
loopt vanaf de medische en consumentenelektronica tot en met de toepassingen in de telecommunicatie
en in militaire technologie. Lasers zijn steeds meer de vitale onderdelen van producten, apparaten en
systemen. Er werden zelfs 18 wetenschappers voor hun werk met
lasers met de Nobelprijs onderscheiden. In de derde druk van dit
voortreffelijke studie- en leerboek heeft de auteur alle nieuwste
ontwikkelingen in de vakgebieden Optica en Fotonica in relatie
tot het gebruik van lasers meegenomen. De introductie in de
achtergronden en het gebruik van lasers is ook voor niet-technici
en niet-vakgenoten op een begrijpelijke wijze geschreven. In de
inleiding geeft de auteur een beeld van het ontstaan van de eerste
werkende laser, een uitvinding van Theodore Maiman.
Het studieboek laat met 13 hoofdstukken lezers kennismaken met
onderwerpen als de fysische eigenschappen en de werking van lasers,
laseraccessoires, soorten lasers en de veelzijdige toepassingen ervan.
Elk hoofdstuk sluit af met een overzicht van geleerde begrippen en
een aantal vragen. Een studieboek met een aanbeveling!
ISBN 978-0-470-08890-6.
“Understanding Lasers”, Jeff Hecht, John Wiley & Sons Limited,
2008, 478 pagina’s, £ 36.95.
Jan M. Broeders

+

Kritische kortsluittijd van grote en kleine (wk-) centrales
KKT-beveiliging van kleine wk-units is zeer wenselijk

Bij een botte railsluiting van een eenheid op een centrale wordt de levering van vermogen aan het elektriciteitsnet onderbroken. De machine gaat dan sneller draaien en na ophefﬁng van de sluiting volgt een
vereffeningsstroom om de eenheid te hersynchroniseren. De zg kritische kortsluittijd geeft aan hoe lang
een kortsluiting mag duren bij verschillende spanningsdips zonder dat de eenheid beschadigd wordt. Denk
uitgaande van Un aan een curve Un=0,7 gedurende 3 s, Un=0,25 gedurende 0,7 sec en In=0 gedurende
0,2 s.
De ingenieur zou graag middels proeven veriﬁeren, welke KKT daadwerkelijk acceptabel is. Zulke proeven
zijn niet vrij van risico op beschadiging van de eenheid. Bij grote eenheden zijn ze nooit genomen. Wel is
als regel een uitgebreid monitoringssysteem aangebracht, dat tijdens kortsluitingen stromen en spanningen
registreert, hoogst zelden ook het askoppel.
Siemens heeft een uitgebreid programma om de KKT te berekenen; Phasetophase heeft het veel eenvoudiger programma Diane. Deze programma’s kunnen aan de hand van metingen bij toevallig optredende
kortsluitingen worden geveriﬁeerd.
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De centrale Maasvlakte heeft op de destijds aangebrachte gesloten 400 kV-rails een aantal railsluitingen
gehad. Tegen de verwachting in zijn toen kleine beschadigingen aan generator en koppeling opgetreden,
die enkele weken reparatietijd verlangden.
Kleine zuigermotorunits zijn veel gebruikt als eilandvoeding voor het boordnet van schepen. De afgaande
kabels werden met onafhankelijk stroom-tijd-beveiliging beveiligd met schakeltijden tot 3 s. Als er units
parallel stonden, werden deze binnen 0,2 s losgekoppeld, waarna een 2- of 3-polige sluiting 3 s mocht
duren (Ik1< 1 s).
Een enkele keer verschoof het statorblikpakket in het statorhuis. De aangebrachte groeven leverden niet
altijd voldoende borging. Daarop is het traditie geworden het blikpakket met een lasrups per pool aan het
statorhuis te verbinden. Deze constructie bevalt goed en wordt ook vaak bij huisloze motoren toegepast
bij bijv elektrische tractie.
Wk-units (Ottozuigermotoren), die niet te duur mogen zijn, zijn vaak gekoppeld aan elektriciteitsnetten,
die een onafhankelijke overstroombeveiliging hebben afgesteld op 1 s. De traditie is deze wk-units los te
koppelen van het elektriciteitsnet via overstroom of onderspanning (Un<0,8) binnen 0,1 s, soms 0,2 s.
Moderne units hebben een exhaustblower. Het is verstandig bij een vollastafschakeling 5 min nullast te
draaien.
Met deze beveiliging blijft de wk-unit heel, maar het elektriciteitsnet mist bij elke spanningsdip een belangrijke bijdrage van wk-vermogen. Dat is niet nodig; met een goede KKT-beveiliging blijft veel meer
wk-vermogen het elektriciteitsnet ondersteunen. Op dit moment is een KKT-beveiliging niet duur. Echter
hoe moet zo’n KKT-beveiliging worden ingesteld. We moeten terugvallen op dezelfde programma’s als
bij grote units. Meetgegevens zijn er feitelijk niet. Zelfs proeven om van Un naar 0,7 Un terug te vallen
heb ik nooit gezien.
De eigenaar is bang voor beschadiging van zijn eenheid.
Overigens wordt bij veel netsimulaties uitgegaan van de door mij beoogde KKT-beveiliging van kleine
wkk-units. Ir E Coster van Eneco is een promovendus van prof Kling op de TUE. Hij maakt een KKTbeveiliging, maar ook hij heeft nog geen veriﬁcatie-metingen verricht.
Samengevat: Met een betrekkelijk eenvoudige KKT-beveiliging zou klein wkk-vermogen bij storingen
het elektriciteitsnet veel langer ondersteunen. Daartoe zijn enkele veriﬁcatiemetingen noodzakelijk.

+

Het internationale jaar van de astronomie 2009
Na het bekend worden van de ontdekking van de telescoop kwamen er steeds meer en verbeterde exemplaren ter beschikking en keken steeds meer personen uren lang naar de fascinatie van het hemelgebeuren.
Volgens de geschiedenis observeerde de Italiaanse wetenschapper Galileo Galilei als één van de eerste
astronomen met één van de eerste telescopen 400 jaar geleden de hemel. Voor de Verenigde Naties een
aanleiding om 2009 uit te roepen als het eerste internationale astronomiejaar. In de gehele wereld zullen
activiteiten rondom de astronomie en de kosmos plaatsvinden. In 1609 legde Galileo Galilei als eerste zijn
waarnemingen vast in zijn boek. Naast de ontdekking van de maan Jupiter bevatte het boek nog veel meer
bijzondere beschrijvingen over hemelverschijnselen. Zijn ontdekkingen en publicatie waren het begin
van stormachtige ontwikkelingen van astronomische waarnemingen en van de bijbehorende apparaten
en technieken. Door de vele observaties van de dimensies van het zonnestelsel weten wij inmiddels zeer
veel over het heelal, de bewegingen en de vele veranderingen. Eveneens heeft ook de wetenschapper
Johannes Kepler in zijn boek “Astronomia Nova” geschreven over de principes van de astronomie. Wat
wij nu inmiddels weten over de dimensies van het heelal relativeert de rol van ons en maakt het duidelijk,
dat wij slechts een klein deel zijn van het grote universum.
Met het jaar van de astronomie zullen de internationale organisatoren bij het grote publiek de belangstelling wekken voor de astronomie en het kijken naar de sterren aan de hemel door een moderne telescoop.
Astronomie is echter ook een wetenschap, die na publicatie van de verhandeling van Galileo Galilei voor
een spraakmakende verandering zorgde in de maatschappij. Galileo Galilei was naast een beroemde
18
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natuurwetenschapper ook geïnteresseerd in de kunstzinnige dingen van het leven. In zijn boek “Sidereus
Nuncius” beschrijft hij interessante aanknopingspunten tussen de kunst en de natuurwetenschap. Ook de
wetenschapper Johannes Kepler toont in zijn werk de invloed van een persoonlijke integriteit, de voortgang
in onderzoek en een wetenschappelijke vindingrijkheid. Galileo Galilei (1564-1642) en Johannes Kepler
(1571-1630) stonden aan de wieg van de moderne astronomie en wisten in een korte tijd het baanbrekende
werk van Nicolaus Copernicus (1473-1543) voor een groter publiek toegankelijk te maken.
In ons land is de Nationale Werkgroep IYA2009 opgericht ter voorbereiding van activiteiten in 2009
voor het publiek en onderwijs. Vanuit het thema ‘Het heelal: ontdek het zelf’ tracht de werkgroep zoveel
mogelijk mensen kennis te laten maken met het heelal en onze positie in die immens grote ruimte.
Kijk voor uitgebreide informatie over de inhoud van de programma’s, publicaties, bijeenkomsten en
evenementen op de site www.astronomy2009.nl.
Jan M. Broeders

+

Dimensionering van vermogenshalfgeleiders bij windparken
Is een dimensionering van 1,3 In gedurende 0,3 s zinvol?

Windenergie is inmiddels van toenemende betekenis voor de elektriciteitsvoorziening. Grote windparken
op zee zijn vergelijkbaar met grote conventionele centrales. Zelfs eilandbedrijf van een relatief groot
voorzieningsgebied alleen gevoed door windenergie behoort tot de mogelijkheden. De koppeling met
het “vaste” land zal te zijner tijd met spanningsbron-HVDC plaatsvinden. Het eerste windpark, dat op
deze manier met het “vaste” land gekoppeld zal worden ligt op de Noordzee nabij Embden. De order is
verstrekt, maar nog niet gerealiseerd.
Helaas komen in het UHV-net nog steeds kortsluitingen voor, die bij voorkeur binnen 0,2 s moeten worden
afgeschakeld. Conventionele centrales kunnen naar verhouding grote kortsluitstromen leveren, die nabij
de centrale als regel 0,3 s (bij voorkeur < 0,2 s) mogen duren.
In het vak vermogenselektronica-aandrijftechniek worden dreigende kortsluitstromen zo snel weggeregeld,
zodat een dimensionering van de vermogens-halfgeleiders op In voldoende is.
Enige jaren geleden is erkend, dat voor windenergie een dimensionering op tenminste 1,2 In gedurende
0,2 s noodzakelijk was om kortsluitingen in het UHV-net selectief te kunnen afschakelen. Dat is nog steeds
een zeer krappe dimensionering. De eigentijd van de meeste UHV-vermogens-schakelaars ligt op 100 ms
(zeer moderne UHV-schakelaars hebben een iets kortere eigentijd). Dat betekent, dat de netbeveiliging
max 100 ms krijgt om de fout selectief te kunnen detecteren (langsdiff of impedantie-beveiliging in trap1).
Voor impedantiebeveiliging in trap 2 is geen tijd beschikbaar.
Met het toenemend gebruik van SiC kunnen vermogenshalfgeleiders met weinig kosten iets robuuster
worden gemaakt. Ik denk, dat een dimensionering op 1,3 In gedurende 0,3 s wenselijk is voor grote
windparken. Fouten in het UHV-net kunnen dan als regel selectiever worden afgeschakeld.

BOEKEN
Automatisieren mit Proﬁnet
R Pigan, M Metter.
Siemens bibliotheek (www.publicis-erlangen.de/books) 2008; 2e druk, ISBN 978-3-89578-293-0, 486 pag. A4
met CDROM, € 60,-.
Toen ik afstudeerde in 1961 waren sturingen met elektromechanische relais nog heel gebruikelijk. Met
transistoren waren heel fraaie besturingen mogelijk. Siemens zag dat en voerde simatic in, dat een groot
Elpec Info digitaal - nr. 3 - januari 2009

19

succes bleek. Veel meer bleek mogelijk met S5 en S7 (zie oa de VDE-boeken met medewerking van
Siemens geschreven), die nog steeds veel gebruikt worden.
Voor procesindustrie, met name grote olierafﬁnaderijen, werd ca 25 jaar geleden een bus-systeem geïntroduceerd: proﬁbus. Dat systeem was heel goed, maar tamelijk langzaam en duur. Het wordt nog steeds
veel gebruikt. In de USA werd een vergelijkbaar systeem geïntroduceerd: ﬁeldbus.
Ca 15 jaar geleden werd een systeem geïntroduceerd, dat veel goedkoper en sneller was: industrieel ethernet, dat Siemens verkoopt onder de naam: proﬁnet. Siemens was éen van de drijvende krachten achter de
ontwikkeling van industrieel ethernet. Overigens leveren meer bedrijven industrieel ethernet. Koppelen van
industrieel ethernet van meer leveranciers is in principe mogelijk, maar moet wel met zorg gebeuren.
Proﬁnet was allereerst gedacht voor kleine geautomatiseerde processtraten. Het wordt nu ook gebruikt
als bussysteem in schakelstations (bijv 110/20 kV). Industrieel ethernet (wo Proﬁnet) is op dit moment
waarschijnlijk het meest gebruikte bussysteem. Haar belang en haar toepassingsgebeid neemt nog toe.
Dit boek is een handboek over proﬁnet: ontwerp, toepassingen, communicatie over Cu-aders, glasvezeladers, draadloze overdracht, beveiliging tegen foutief functioneren (emc bijv) en tegen “hackers”, testen
van een geïnstalleerd systeem.
Het boek omvat 9 hoofdstukken: inleiding, ethernet (basis en protocollen), real-time-communicatie, proﬁnet
IO (decentrale periferie), proﬁnet CBA (verdeelde automatisering), proﬁnetgebruikersprogramma (combinaties met S7), proﬁnet-apparatuur en netwerken, proﬁnet security, beveiligingstechniek met proﬁnet(proﬁsafe).
Tbv industrieel ethernet zijn oa met medewerking van Siemens veel IEC-voorschriften gemaakt om ethernetsystemen goed te laten functioneren. Dit boek geeft een overzicht van die voorschriften en verwijst er
in de hoofdstukken regelmatig naar.
Het is geen eenvoudig boek, maar wel heel compleet.
Samengevat: een heel goed handboek over proﬁnet en industrieel ethernet in het algemeen. Het is niet
envoudig en het is aan te bevelen aan TU- en HTS-ingenieurs en studenten, die veel met industrieel ethernet te maken hebben.
Management inner Risiken
Schriftenreihe Normen verstaendlich 129
G Hoffmann, Th Neumann.
VDE Verlag 2009; ISBN 978-3-8007-3096-4, 275 pag. A5 met CD-Rom, € 24,-.
Beide auteurs zijn in Duitsland bekende en gewaardeerde persoonlijkheden in hun vakgebied. Technische
bedrijven kennen als regel twee hoofdgebieden, waarvoor verantwoording gedragen moet worden. Ten
eerste het gedrag van klanten en toeleveranciers en ten tweede het technisch productieproces. Dit boek
behandelt vnm het laatste, wat in Nederland globaal behandeld wordt in de Arbo-wet en de onderdelen
daarvan bekend onder BIH en BIL (bedrijfs-instructies hoog- en laagspanning). Daar komt in dit boek bij
de bewaking van de kwaliteit van het eindproduct, waarbij volgens CE-normen moet worden afgeleverd.
Het komt voor, dat de bedrijfsleiding denkt, dat alleen specialisten zich met deze zaken moeten bezig
houden en dat hun aandacht daarvoor niet vereist is.
Dit boek geeft een goed overzicht van datgene wat in een bedrijf vereist is en hoe je moet anticiperen op
nieuwe inzichten vaak samengevat onder de naam: stand der techniek.
Met name de mening over giftige stoffen en beroepsziekten kunnen in de loop der tijd veranderen. De
BIH en BIL zijn aan minder wijzigingen onderhevig.
Dit boek geeft weer welke voorschriften er zijn (enorme lijst) met de voornaamste inhoud en bovendien,
hoe het management ermee om moet gaan nl de problemen rubriceren en verdelen onder een aantal deskundigen. Bovendien regelmatig overleg met de deskundigen (en werknemersvertegenwoordigers) over
vakontwikkelingen en de juiste toepassing in het bedrijf. Het boek geeft ook goed bruikbare chequelijsten
Het beleid moet transparant zijn voor alle geïnteresseerde werknemers en helaas bij ongelukken ook voor
juristen, die een ongeval moeten beoordelen.
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Samengevat: veiligheidsbeleid heeft als regel geen topprioriteit van technici en mangementsteams. Desondanks is het voor de onderneming en haar medewerkers van groot belang. Dit boek is als naslagwerk
ten zeerste aan te raden.
Instandhaltung
R Werner
VDE Verlag 2008; ISBN 978-3-8007-3107-7, 152 pag. A6
VWEW Energieverlag ISBN 978-3-8022-0919-2, € 26,80.
Een elektriciteitsnet behoort met zorg beheerd te worden. Dat wil zeggen
- de componenten moeten met zorg gekozen worden,
- tijdig moet preventief onderhoud worden gepleegd (denk aan de controle van de overstroombeveiliging
en kruipsporen op isolatiemateriaal),
- een competente storingsdienst is nodig om binnen redelijke tijd na een storing het uitgevallen netdeel
weer onder spanning te brengen.
Op dit moment kan van een aantal hulpmiddelen gebruik gemaakt worden om storingen of materiaalveroudering tijdig te onderkennen. Daarmee kan onderhoud ook economisch geoptimaliseerd worden.
Tenslotte wordt heden meer dan vroeger een netbeheerder juridisch cq civiel aansprakelijk gesteld bij
elektriciteitsongelukken of stroomuitval.
Dit boek geeft een aardig globaal overzicht van datgene, dat bij het beheer van elektriciteitsnetten van
belang is.
Samenvatting: een aardig globaal overzicht van het beheer van elektriciteitsnetten.
Schutz vor optischer Strahlung
VDE Schriftenreihe Normen verstaendlich 104
E Sutter.
VDE Verlag 2008; 3e druk, ISBN 978-3-8007-3072-8, 404 pag. A5, € 25,-.
De auteur is een vakman, die tevens secretaris in Cenelec TC 76, dat bescherming tegen laserstralen
behandelt. Hij behandelt eerst optische straling iha en gaat vervolgens in op de verschillende typen lasers,
de uitwerking op het menselijk lichaam en de bescherming tegen laserstralung. Vanzelfsprekend behandelt
hij de na te leven voorschriften.
In de praktijk wordt een grote verscheidenheid aan laserstralen gebruikt en de risico’s worden soms
onderschat. Dit boek, vlot geschreven met aardige ﬁguren, is een grote hulp bij de bescherming tegen
laserstralen.
Samengevat: de risico’s van de verschillende soorten laserstralen zijn als regel niet zo goed bekend. Dit
boek is voor gebruikers van laserstralen daarom ten zeerste aan te bevelen
Pruefungen vor Inbetriebnahme von Niederspannungsanlagen
Schriftenreihe Normen verstaendlich 63
M.Kammler, H Nienhaus, D Vogt.
VDE Verlag 2008; 3e druk, ISBN 978-3-8007-3112-1, 252 pag. A5, € 23,-.
De voorschriften voor de keuring van laagspanningsinstallaties zijn in juni 2008 iets gewijzigd. De drie
auteurs hebben jarenlange ervaring in het vakgebied en in normencommissies. Zij hebben dit boek heel
duidelijk, heel praktisch en heel systematisch opgebouwd. Welke metingen moeten worden verricht en
welke instrumenten zijn daarbij nodig opdat een goede installatie wordt verkregen.
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De metingen zijn: spanningsbeproeving, weerstandsmeting van geleiders (stroomgeleidende rails en
aardverbindingen), aardingsimpedanties en aardverspreidngsweerstanden. Tevens het functioneren van
de (overstroom-)beveiliging.
Bij de keuring van een laagspanningsinstallatie volgens dit boek, wordt goed voldaan aan de geldende
voorschriften en worden geen gebreken over het hoofd gezien.
Samengevat: dit boek is ten zeerste aan te bevelen voor degenen, die laagspanningsinstallaties moeten
keuren, in bedrijfstellen en onderhouden
Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen
J Schlabbach.
VDE Verlag 2008; ISBN 978-3-8007-3125-1, 224 pag. A6.
VWEW Energieverlag ISBN 978-3-8022-0783-9, € 24,80.
Duurzame energie met fotovoltaïsche cellen wordt in Europa als een belangrijk wapen tegen de klimaatproblemen beschouwd. De particulier, die zo’n initiatief wil nemen nabij zijn eigen huis, zou wel graag
weten, waar hij op moet letten. Dit boek is in samenwerking ontstaan tussen de Duitse ingenieursvereniging
VDE en de gezamenlijke elektriciteitsbedrijven verenigd in VWEW.
Dit boek, vlot geschreven met veel aardige ﬁguren, geeft een aardig overzicht, allereerst over de typen
ph-cellen, die er zijn met voor en nadelen en hoe ze opgesteld moeten worden.
De volgende stap is een globaal overzicht van de elektronica nodig om de opgewekte elektriciteit optimaal uit de cellen te trekken en vervolgens met welke PWM-invertor de installatie aan het openbare net
gekoppeld moet worden.
Samengevat: een aardig overzicht van een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met bijna alles wat daarbij
komt kijken. Ten zeerste aan te bevelen aan iedereen, die zo’n installatie wil bouwen of onderhouden.
Fehlerstrom-Ueberwachung in elektrischen Anlagen
Schriftenreihe Normen verstaendlich 113
W Hofheinz.
VDE Verlag 2008; 2e druk, ISBN 978-3-8007-3121-3, 158 pg A5, € 19,-.
Aardlekstroom-automaten worden enerzijds gebruikt om personen beter te beschermen bij isolatiefouten
en anderzijds om elektrische apparaten cq installaties beter tegen kortsluitingen te beschermen, omdat
veel kortsluitingen beginnen met een vergrootte aardlekstroom. Moderne aardlekstroomschakelaars (knap
embedded system) kunnen zowel AC- alswel DC-lekstromen detecteren. Voor personen zijn AC-aardlekstromen gevaarlijker dan DC-aardlekstromen.
De auteur werkt bijna zijn hele leven bij het bedrijf Bender en is daar sinds 1995 bedrijfsleider. Hij is
bovendien lid van veel normcommissies. Dit boek heeft hij geschreven nav zijn werk bij Bender en bij
de normcommissies.
De auteur behandelt heel systematisch TN-, TT,- en IT-systemen met de globaal wenselijke opbouw van
laagspanningsschakelinstallaties en de bijbehorende beveiliging. Ter toelichting: laagspanningsnetten
worden als regel gevoed door 10 /0,4 kV trafo’s met schakeling Dyn, waarbij het laagspanningssterpunt
van de trafo geaard wordt. Bij fabrieksinstallaties zijn de kabellengtes betrekkelijk kort en zal bij een
kortsluiting of een asymmetrische belasting de spanning van de nulleider betrekkelijk laag blijven. Bij
woonwijken zijn de kabellengtes veel groter en is het wenselijk, dat elke woning van een eigen aarding
wordt voorzien. Bij een nieuwbouwwijk is een aarding op een zg betonstek als regel goed en is onderhoud
als regel nauwelijks nodig. Huizen in oudere wijken werden vroeger vaak op Cu-waterleidingen geaard.
Bij het vervangen van Cu-waterleidingen door kunststof-leidingen was het nodig, dat per woning een
eigen Cu-aardelektrode werd geslagen, die periodiek gecontroleerd en eventueel vervangen moet worden.
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1. De veiligheidscurven voor AC (a = links) en DC (b = rechts).
Nederland kent in woonwijken afhaneklijk van de netbeheerder LS-netten, waar enerzijds de aardelektroden van de netbeheerder continu met die van de verbruiker worden door verbonden en anderzijds netten,
waar de aarding van de netbeheerder systematisch wordt gescheiden van de aarding van de verbruiker.
Een aardfout kan uitgroeien tot een 1-polige kortsluitstroom en wordt dan op overstroom uitgeschakeld.
Overigens worden aan boord van schepen vaak zwevende LS-netten gebruikt.
Het boek geeft aan, dat aardlekstromen vaak het gevolg zijn van isolatieweerstand ten opzichte van aarde.
Als die weerstand kleiner wordt, is dat als regel ongunstig. Aardcapaciteiten kunnen ook aardlekstromen
ten gevolge hebben, waarop bij het ontwerp van een systeem of een apparaat gelet moet worden.
In een woonhuis zijn veel apparaten niet voorzien van een steker (wandcontactstop) met randaarde. Een
fout in dat apparaat kan met een aardlekschakelaar tijdig worden gedetecteerd, waarop uitschakeling
volgt. Op deze manier kunnen mensen worden beschermd. Een aardlekschakelaar kan naast een aparte
overstroombeveiliging ook worden toegepast bij een duur apparaat (bijv een PC) als extra beveiliging.
Aardlekschakelaars functioneren ook goed bij apparatuur met randaarde.
De veiligheid van stromen door het menselijk lichaam van een volwassene is onderzocht door wijlen prof.
Biegelmeier (Oostenrijk). Zijn curven worden nog steeds aangehouden. Voor AC van 15-110 Hz geldt
ﬁg 1a, voor DC ﬁg. 1b. Zone 1 is ongevaarlijk; Zone 2 is niet gevaarlijk, maar onaangenaam; Zone 3 is
meestal niet gevaarlijk, maar zeer onaangenaam. Sommige grote apparaten hebben zonder dat sprake is
van een isolatiebeschadiging een grotere aardlekstroom dan Zone 2.
Samengevat: dit boek behandelt duidelijk en goed leesbaar het gebruik van aardlekschakelaars en de
globale vereisten van de LS-schakelinstallaties, waarin deze geplaatst kunnen worden.
Aardlekschakelaars hebben de veiligheid van personen, die elektrische apparatuur gebruiken duidelijk
verhoogd en kunnen een aanvullende beveiliging op apparatuur zijn, waarbij isolatiefouten vroegtijdig
worden ontdekt. Dit boek is ten zeerste aan te bevelen.

Het bestuur in één oogopslag
* Frans Witkamp, voorzitter en redactie EI, Hoefweg 110, 2665 CG Bleiswijk,
telefoon 010 5216677, fax 010 5222500, e-mail f.witkamp@witkamp.nu
* Jan Broeders, secretaris, Warenarburg 44, 2907 CL Capelle a/d IJssel, telefoon 010 4517993,
e-mail of@broeders.nu
* Cees Franke, lid, Cremerstraat 27, 2274 HG Voorburg, telefoon 070 386 9345,
e-mail cees.franke@12move.nl
* Ruud Kurk, lid, De Merodelaan 19, 1422 GB Uithoorn, telefoon 0297 562344,
e-mail f2hrkurk@hetnet.nl
* Henk Mijnarends, redactie EI digitaal, Leeuwerikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden,
telefoon 015-3808814, e-mail h.mijnarends@hetnet.nl

Elpec Info digitaal - nr. 3 - januari 2009

23

