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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 fo-
to’s of illustraties met een beperkte omvang gebruikt, 
kunt u ook e-mailen en de tekst/figuren als attach-
ment bijvoegen. Het e-mailadres van Jan Broeders is: 
of@broeders.nu.

Bezoek ook onze website:
http://elpec.topcities.com.

Van de voorzitter
Eind mei vindt weer een van de belangrijkste beurzen 
plaats in ons land waarbij de elektronica centraal 
staat: de Electronics & Automation. U gaat toch ook? 
Redenen genoeg als ik de voorinformatie bekijk. 
Natuurlijk gaan we niet alleen voor de gadget (die 
elektronische thermometer), maar gaan we live 
bekijken hoe een moderne printed circuit board 
heden ten dage wordt geassembleerd. "Bestückt" 
zouden onze oosterburen zeggen. Verschillende 
apparaten van verschillende leveranciers komen 
bijeen en vormen een minifabriek. En het werkt 
vermoedelijk meteen. Kunnen ze in de bouwwereld 
nog heel wat leren....
Enfin, ik zie u graag op de 27ste mei voor de komende 
Algemene Ledenvergadering. U komt toch ook?
Frans Witkamp

Beurzen en seminars

Beurzen en evenementen vanaf mei 2009

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl) 

Electronics and Automation 25-27 mei

Elektrotechniek 28 sept – 2 okt

Industrie en ICT 27-28 okt

Info-security / Linux World 4-5 nov

ICT en Logistiek/ Logistica 10-13 nov 

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl) 

KOG 3-4 juni

Vision and Robotics 16-17 juni

Easyfairs (www.easyfairs.com) 

Industrie en Milieu 13-14 mei (Ahoy) 

Energie (www.energievakbeurs.nl) 

Energievakbeurs.nl 6-7 okt (Brabanthallen te 
Den Bosch)
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Editorial van Henk Mijnarends

Het nieuws wordt beheerst door berichten over de kredietcrisis. De ergste problemen met de banken 
lijken opgelost. De voor mij meest zichtbare problemen zijn stagnatie in de bouw, waar verschillende 
provincies aan werken, vermindering van het goederentransport (oa veel minder goederentreinen) en 
minder verkoop van luxe of semi-luxe artikelen.
In ons vakgebied gebeurt betrekkelijk veel: betere vermogenshalfgeleiders, verbeterde automatisering 
(sensoren, draadloze communicatie), bouw van grote conventionele centrales en windparken.
De Nederlandse overheid heeft heden nog duidelijke oplossingen voor de stimulering van de economie. 
Het is een lastig vraagstuk. Het verkopen van de aandelen van Essent en Nuon vergroot onze invloed in 
de energie-sector niet. 
De aanvankelijk aangekondigde maatregelen van meer werk in de klimaatsector en de infrastructuur zijn 
nog niet groot aangepakt en ook gecertificeerde nascholing is nauwelijks verbeterd.
Ik denk, dat wij als burgers meer onderbouwde ideeën moeten publiceren en dat de pers in elk vaktijd-
schrift ook artikelen geschikt voor nascholing moet opnemen. Ik nodig de leden van Elpec uit ook af en 
toe bijdragen te leveren aan Elpec Info.

Voorbeschouwing Electronics & Automation 2009
Toonaangevende beurs met seminars van FHI - 27-29 mei Jaarbeurs Utrecht

Op 11 februari 2009 gaf FHI een persconferentie in zijn nieuwe kantoor te Amersfoort over genoemde 
beurs, waarin vrijwel de gehele Nederlandse elektronische industrie is vertegenwoordigd. FHI bundelt de 
Nederlandse elektronische industrie, stimuleert de contacten met onze (technische) universiteiten en legt, 
soms intensieve, contacten met de overheid (vnm regering, parlement, inclusief het innovatieplatform). 
Op deze manier kunnen onze bedrijven innovatief blijven. FHI organiseert naast een aantal speciale semi-
nars twee beurzen, beide tot nu toe in de Jaarbeurs, in een tweejarige cyclus. In 2008 vond de beurs “Het 
Instrument” plaats en in 2009 is de wat kleinere beurs “Electronics & Automation” gepland.
De aanmeldingen van standhouders voor deze beurs is van hetzelfde volume als in 2007 (ongeveer 130 
bedrijven). Evenals toen krijgt de bezoeker de gelegenheid zelf een klein instrument (gadget) te maken 
in de vorm van een Wireless Sensor Temperatuurmeter. Daarvoor zijn ca 8 onderdelen nodig, die door 
ca 8 stands beschikbaar worden gesteld. Het is een aardig initiatief. 
De seminars geven ongeveer de thema’s van 2009 weer:
- Do’s en don’ts bij het uitbesteden van elektronicaproductie
- Sensoren
- Tomorrows elektronics
- E-novatiekansen van duurzame energie in gebouwde omgeving

Vanzelfsprekend werd ook aandacht besteed aan de gevolgen van de kredietcrisis. Een spreker van het 
adviesbureau Berenschot was uiterst somber. Een belangrijk probleem vormen de banken. Ze gaven 
vroeger te gemakkelijk krediet en zijn nu uiterst voorzichtig. Het lijkt erop, dat de banken te weinig 
weten van de processen, waarvoor ze krediet zouden verstrekken.
Zoals bij elke economische terugslag zijn bedrijven terughoudender bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsmid-
delen en bestaat de neiging oudere bedrijfsmiddelen langer te gebruiken en zo mogelijk te updaten. 
Veel overheden, ook de Nederlandse, willen investeringen naar voren halen, die we toch al gepland had-
den. Daarbij wordt gedacht aan:
- investeringen in klimaatbeheersing nl energie (brainthermostaten, toerenregelbare motoren en derge-
lijke), infrastructuur (speciaal openbaar vervoer), waterbeheersing (plan Veerman),
- onderwijs, speciaal bij- en nascholing,
- naar voren halen van investeringen die onze overheden over enige jaren van plan waren te doen.
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Het lijkt erop dat met de stimuleringsmaatregelen die nu gegenereerd zijn, de markt nog onvoldoende 
werkt. De oproep van de voorzitter van de SER dhr Rinnooy Kan voor intensief overleg tussen overheid, 
werkgevers en werknemers is zeer terecht. 
Het lijkt erop, dat de Nederlandse elektronische industrie nog niet zoveel problemen heeft ten gevolge 
van de kredietcrisis. 

Literatuur
1. www.fhi.nl; www.eabeurs.nl.

Hannover Messe in teken van innovatie en efficiëntie

Met een breed scala van 13 internationale vakbeurzen op een volledig uitverkocht beursterrein toont de 
Hannover Messe in 2009 de trends voor de toekomst op het gebied van technologie, wetenschap en indu-
strie. Korea, de economische motor van Azië, is het partnerland 2009. Ook is er op een nieuwe vakbeurs 
alles te zien en te ontdekken over windenergie en nieuwe apparatuur om steeds efficiënter te werk te 
gaan bij het opwekken van elektriciteit. Overkoepelend thema van de hele beurs is efficiënt energiege-
bruik in industriële processen. Van 20 tot en met 24 april zijn alle belangrijke industriebranches op deze 
toonaangevende vakbeurs aanwezig met hun producten en methoden. Zij maken de Hannover Messe 
tot trendsetter op alle toepassingsgebieden. Voor jonge mensen hebben de organisatoren het infoproject 
TectoYou gerealiseerd, dat voor de derde keer tijdens de komende Hannover Messe zal plaatsvinden. De 
kern van TectoYou is het thematisch rondleiden over de beurs en het bezoeken van exposities, lezingen, 
demonstraties en presentaties. Met dertien specifieke vakbeurzen biedt de HM 2009 een diversiteit van 
innovatieve producten en de technologische stand van materialen en toepassingen. In dit geweld aan 
nieuwe ontwikkelingen kunnen bezoekers zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op het vlak 
van microsysteemtechnieken en nanotechnologie. Er is veel nieuws uit de wereld van micro- en nano-
technologie en het gebruik van innovatieve lasers en bijbehorende moderne lasertoepassingen.
De deelnemende bedrijven en instituten in de vakbeurs Research & Technology zijn met hun ontwikke-
lingen altijd al een stap verder in de toekomst. Wetenschappers tonen de nieuwste onderzoeksresultaten 
op de stands en tijdens vele voordrachten.
Thema’s als nanotechnologie, technisch textiel, bionica en space transfer (ESA) zorgen voor een interes-
sante inhoud van dit gedeelte van de HM 2009. In hal 18 is de vakbeurs Promotion World gesitueerd. 
Toegangskaarten en de catalogus voor de HM 2009 zijn vooraf al verkrijgbaar bij de Nederlandse ver-
tegenwoordiging.
Jan M. Broeders

Hannover Consultancy BV
Buiten Walevest 15
NL-3311 AD Dordrecht
W   www.hf-netherlands.com. 

Twintig jaar NGN – platform voor IT-specialisten
Geslaagd symposium op 22 januari 2009 in de “Meervaart” te Amsterdam
met een demonstratie van de beta-versie van Windows 7

De vereniging met als belangrijke sponsor Microsoft Nederland heeft het IT-vakgebied in Nederland 
enorm vooruit geholpen. Op dit, goed bezochte, symposium lieten verschillende IT-leveranciers hun eigen 
kunnen en hun noviteiten zien, maar ook hoe “administratieve” software-pakketten van verschillende 
leveranciers gezamenlijk beheerd kunnen worden.

http://www.fhi.nl
http://www.eabeurs.nl
www.hf-netherlands.com
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Ook op afstand vergaderen via ADSL begint een trend te worden.
Het “klapstuk” was de beta-versie van Windows 7 (ofwel Vista-2). in het algemeen is het zo, dat le-
veranciers hun producten moderniseren en tegelijkertijd wat meer functionaliteit inbouwen. Denk aan 
personenauto’s. Aanvankelijk met één remsysteem, later met twee gescheiden remsystemen, vervolgens 
extra met ABS en nu vaak als tweede extra met ESC.
Bij PC’s zien we ook toenemende rekenkracht, grotere beeldschermen met hogere resoluties, overgang 
van een telefoonmodem naar ADSL. 
Eens waren we op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) heel tevreden met Windows 98. Uiteindelijk 
zijn we overgegaan op Windows XP, waarvoor een krachtiger PC nodig was dan voor Windows 98. 
Antivirusbeveiliging was onvoldoende; internet-security-programma’s waren nodig. Veel technische 
programma’s werkten niet onder Windows XP, hetzelfde gold voor een aantal apparaten. We hebben niet 
alles onder Windows XP werkend gekregen, maar gebruikten af en toe Windows 98. 
Voor de overgang naar Windows Vista , op zich een verbetering tov XP, was weer een krachtiger com-
puter nodig. De informatie naar de toeleveranciers was bescheiden. Veel internet-security-programma’s 
moesten haastig worden aangepast. Een aantal apparaten en programma’s werkten niet onder Vista. De 
nieuwe programma’s Office 2007 en Outlook 7 werkten ook onder XP. 
Bij de verbeterde versie van Vista (Vista2 ofwel Windows7) gaat Microsoft anders te werk. Heel veel 
deskundigen krijgen de gelegenheid de beta-versie te testen en commentaar te leveren. Leveranciers van 
soft- en hardware krijgen zodoende de gelegenheid hun producten tijdig aan te passen.
Windows 7 gebruikt af en toe een andere programmatuur, zodat voor dit programma in ieder geval geen 
krachtiger PC nodig is dan voor Vista. Bij de demonstratie werd getoond, dat de grafische uitvoering 
iets fraaier en rustiger is en dat de beveiligingsmaatregelen nog wat zijn vergroot. Als bijvoorbeeld een 
laptop op een netwerk wordt geschakeld, kijkt dat netwerk , of die laptop correct is beveiligd en of die 
beveiliging op tijd zijn updates heeft ontvangen. 

Literatuur
1. www.ngn.nl
2. http://www.microsoft.com/nl/nl/default.aspx. 

Einstein blijft interessante bron voor
wetenschappers
Aan onze collectie bijzondere tijdschriften voegden wij de uitgave 
Sky & Telescope van februari 2009 toe. Het portret van de beroemde 
wetenschapper Albert Einstein prijkt op de voorzijde en in een artikel 
is één van Einsteins vindingen besproken. Het Astronomiejaar 2009 
geeft aanleiding om extra aandacht te geven aan het leven en werk 
van Galileo Galilei. In 1609 was het de Italiaanse wetenschapper 
Galilei, die met een zelfgemaakte optische kijker astronomische 
waarnemingen deed. 
Het artikel “De maan, de telescoop en de geboorte van de moderne 
wereld”, werpt een blik op zijn fascinerende ontdekking. Het tijd-
schrift maakt tevens melding van een totale magische zonsverduis-
tering op 22 juli 2009 in China.
Jan M. Broeders

+

http://www.ngn.nl
http://www.microsoft.com/nl/nl/default.aspx
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Aquaterra 2009 (10-12 februari in de RAI) 
Demonstratie van Nederlands kennen en kunnen op waterstaatkundig gebied

Wereldwijde waterstaatkundige problemen
De wereld heeft altijd waterstaatkundige problemen moeten oplossen. Deze zijn door de klimaatverande-
ring verergerd. De globale schattingen van de commissie Veerman worden wereldwijd aangehouden:
- tussen het jaar 2000 en 2100 ca 1m verhoging van de zeespiegel, misschien zelfs 1,5 m,
- de flow door de rivieren zal door zware regelval vergroot worden. We moeten rekenen met een nood-
zakelijke vergroting van de afvoercapaciteit van 40 tot 50%,
- de wereld zal wel met meer stormen te maken krijgen, die ongeveer even groot zijn als we nu gewend 
zijn.

Voorstellen van de commissie Veerman
De commissie Veerman behandelt globaal alle waterstaatkundige problemen van heel Nederland: de 
kustverdediging, de vergroting van de afvoercapaciteit van al onze rivieren en opslag van zoet water. De 
commissie geeft aan, dat de door haar voorgestelde maatregelen noodzakelijk zijn en redelijk betaalbaar. 
Bovendien behoeft het landschap niet serieus te worden aangetast. 
De voorstellen worden medio 2009 in een wet vastgelegd en tegelijkertijd wordt een stuurgroep geïnstal-
leerd olv de minister-president. 
De commissie hanteert 2 jaartallen:
- 2015 – Alle zeeweringen moeten voldoen aan de huidige Delta-normen en de rivieren moeten voldoen 
aan de normen van de commissie Boertien. 
- 2050 – Tussen 2015 en 2050 moeten de voorstellen van de commissie Veerman grotendeels worden 
gerealiseerd. In 2050 moeten de voorstellen van de commissie Veerman worden geëvalueerd en herzien. 
We weten dan hoeveel het zeewaterniveau in die tijd is gestegen en hoeveel de flow door de rivieren 
is vergroot. Veerman gaat ervan uit, dat de bestaande waterbeheerders in Nederland het werk kunnen 
uitvoeren en de stuurgroep tijdig kan bijsturen. Het werk van de commissie Veerman is transparant en 
wordt gesteund door de meerderheid van onze bevolking. 

Nederlandse kunde op waterstaatkundig gebied
Destijds heeft minister Lely na de grote overstromingen in 1916 de Zuiderzeewet aan de Tweede Kamer 
gepresenteerd. De grote vragen waren toen: 
- Hoe voeren we de grote waterstaatkundige werken uit. Daartoe is olv prof Thijsse (TUD) het Water-
loopkundig lab (WLD) opgericht, dat nauw samenwerkte met de TUD. 
- Hoe hoog zullen de golven zijn, die op de afsluitdijk (gesloten in 1932) beuken. Dat is uitgezocht olv 
de beroemde Leidse hoogleraar Kamerling Onnes. 
Het WLD heeft met de Deltawerken (gestart na 1953) weer een grote rol gespeeld en staat als een toon-
aangevend instituut bekend over de gehele wereld. In 2008 is het WLD opgenomen in een iets groter 
geheel onder de naam Deltaris. 
Nederland heeft ook een aantal deskundige aannemers met ruime ervaring in grote waterstaatkundige 
werken. 
De rectormagnificus van de TUD prof Fokkema is ook hoogleraar bij Geo-techniek. Prof Fokkema is te 
Delft afgestudeerd als ir (elektrotechnisch ingenieur) en bij dezelfde Delftse faculteit gepromoveerd. 
Het zal niet verbazen, dat Prof Fokkema elektrotechniek promoot bij Geo-techniek. Dat heeft oa gere-
sulteerd in methoden om zwakke plekken in dijken te detecteren en samen met ruimtevaart in fotografie 
van dijken, waarbij een verschuiving of kanteling van 1 mm waargenomen zou kunnen worden. Beiden 
vindingen betekenen een enorme vooruitgang.

Andere waterstaatkundige probleemgebieden
Londen had alleen voor die stad een vergelijkbare studie gemaakt als Veerman, waarbij een aantal be-



6 Elpec Info digitaal - nr. 4 - april 2009

+

weegbare stuwen in de Thames nodig zijn. Het was een kundig plan. Vanzelfsprekend was New Orleans 
(USA) ook vertegenwoordigd, waar de Nederlandse kennis al gebruikt wordt.
In de wereld zijn meer universiteiten met grote waterstaatkundige kennis oa Cardiff (UK) en ook instituten 
vergelijkbaar met Deltaris. Voor grote technische problemen is het overigens verstandig, dat deskundi-
gen met verschillende achtergrond met elkaar overleggen. Behalve de waterstaatkundige kennis was het 
buitenland bijna jaloers op de bestuurlijke aanpak van de commissie Veerman en de ondersteuning van 
de bevolking. Ook dat was een exportartikel.

Samenvatting: In de RAI werden grote waterstaatkundige problemen van de gehele wereld besproken. 
Die problemen zijn door de komende klimaatverandering duidelijk vergroot. Nederland heeft in de 
RAI op de Aqutech2009 zijn aanzien vakmatig en bestuurlijk vergroot. We mogen daar ook orders van 
verwachten. 

Draadloos lichaamsfuncties controleren

De eisen die aan de gezondheidszorg worden gesteld zijn over de hele wereld aan het veranderen. 
De globale trend van ouder wordende bevolkingen en de westerse levensstijl van weinig bewegen, 
gecombineerd met slechte eetgewoonten leiden tot een grotere waarschijnlijkheid en een eerder 
begin van chronische ziekten.

Nu reeds meer dan de helft van het gezondheidsbudget wordt uitgegeven aan chronische ziekten is de 
behoefte aan goedkope patiënt-volgsystemen groter dan ooit. Door pro-actieve controle van risicovolle 
patiënten zijn effectievere behandelingen mogelijk en kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. 
De medische informatiesystemen die op dit moment worden gebruikt, zijn voornamelijk ontworpen om 
acute ziekten zoals infecties en letsels te beheersen. Ze zijn groot, bedraad en energie vretend, waardoor 
ze teveel inbreuk maken op het leven van de patiënt en dus niet echt geschikt zijn voor het continu toe-
zicht houden op langdurige condities.
Voor een diepgaande controle en direct uitlezen van meerdere belangrijke waarden zoals bloeddruk 
en hartritme is een ononderbroken verbinding nodig om een effectieve diagnose te stellen en de juiste 
therapie en zorg te bepalen. Een van de belangrijkste vereisten hierbij is dat het mogelijk moet zijn om 
de gegevens intelligent te filteren zodat alleen nuttige informatie uit een brede stroom van metingen 
kan worden gehaald, die vervolgens bij de onderzoeker terecht komt. In het verleden waren voor deze 
filtering energie-verslindende digitale signaalprocessoren nodig (met de hiervoor benodigde grote bat-
terijen die slechts korte tijd meegaan). Het Sensium sensor-interface platform van Toumaz is speciaal 
voor dit doel ontwikkeld.
Het Sensium platform omvat twee belangrijke doorbraken: ultra-low-power signaalbewerking en draad-
loze verbinding. Deze intelligente, nanoWatt verbruikende, real-time systemen voor lichaamscontrole 
kunnen een nieuwe generatie van goedkope, wegwerpsystemen voor de gezondheidszorg en levensstijl 
vormen.

Ultra-low-power analoge signaalbewerking
De voor veel nieuwe producten benodigde rekenkundige complexiteit, gekoppeld aan een laag stroom-
verbruik kan niet worden bereikt met alleen maar grotere en snellere digitale chips. Hoewel met analoge 
methoden zeer hoge niveaus van rekenkundige complexiteit bij zeer laag stroomverbruik mogelijk zijn, 
is het ontwerpen en betrouwbaar fabriceren van deze analoge IC’s uiterst moeilijk.
De groeiende behoefte aan ultra-low-power signaalverwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van ana-
loge schakelingen waarbij gebruik gemaakt wordt van het ‘sub-drempel’ werkgebied van de transistor. 
CMOS transistors die in dit sub-drempel gebied werken, verbruiken zeer weinig vermogen, aangezien 
ze nauwelijks zijn ingeschakeld. De stroom door de transistor bedraagt dan enkele nA of minder, terwijl 
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1. ID-VGS-karakteristiek van een CMOS-
transistor in de subdrempel mode.

2. Blokschema van een Sensium sensor-interface en transceiver.

de stroom/spanningskarakteristiek in dit gebied goed gedefini-
eerd exponentieel verloopt (zie figuur 1). Hierdoor wordt het 
mogelijk om de fysische eigenschappen van de transistors zelf 
te gebruiken als rekenkundige bouwstenen voor het uitvoeren 
van zeer uiteenlopende functies.
Analoge signaalprocessors worden, in tegenstelling tot hun 
digitale tegenhangers, niet geklokt en kunnen daardoor high-
speed, real-time bewerkingen uitvoeren. Bij sommige toepas-
singen - bijvoorbeeld real-time spectrumanalyse – is een 100 tot 
1000 maal lager stroomverbruik dan bij digitale equivalenten 
waargenomen. De Advanced Mixed Signal (Amx) technologie 
van Toumaz combineert de voordelen van beide technieken. 
Door digitale elementen te gebruiken voor het dynamisch 
herconfigureren, regelen, controleren en kalibreren van functi-
onele analoge processen kunnen deze analoge blokken worden 
toegepast als herbruikbare bouwstenen. Om het systeem de 
noodzakelijke nauwkeurigheid te geven zonder de analoge 
secties na de fabricage te hoeven trimmen, wordt on-chip clo-
sed-loop besturing toegepast voor zelfkalibratie en afstemming. 
Dit betekent dat analoge drift – veroorzaakt door veranderde 
externe omstandigheden of veroudering – digitaal kan worden 
gecompenseerd. Ook kan bijvoorbeeld van een analoog filter 
de orde worden veranderd.

Het Sensium platform
De Sensium is speciaal ontworpen om samen te werken met allerlei fysische en biochemische (op het 
lichaam te dragen) sensoren en levert daarbij de volledige draadloze infrastructuur die nodig is voor het 

intelligent en continu bewaken van belangrijke fysiologische parameters. Door gebruik van de juiste 
externe sensoren kan de opnemer worden geconfigureerd voor het detecteren van meerdere belangrijke 
signalen zoals hartslag, zuurstof- en glucosegehalte van het bloed, lichaamstemperatuur en zelfs beweging 
en mobiliteit (als ook versnellingsmeters en druksensoren worden opgenomen).
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3. Een Sensium digitale pleister. 4. Draadloos lichaamsnetwerk.

+

Het geïntegreerde systeem bevat een hercon-
figureerbare sensor-interface, een digitaal 
blok met een low-power microprocessorkern 
en een RF zend/ontvang-blok (zie figuur 2). 
Het op de chip geplaatste programma- en 
datageheugen maakt het lokaal verwerken 
van signalen mogelijk, waardoor aanzienlijk 
minder gegevens verzonden hoeven te wor-
den. De schakeling wordt vervaardigd met 
een geavanceerd 130 nm RF CMOS-proces. 
Doordat slechts een heel kleine batterij nodig 
is, kan de schakeling op het lichaam worden 
gedragen, waarbij volledige bewegingsvrij-
heid wordt gegarandeerd. Het systeem kan 
zelfs met een hechtpleister op het lichaam 
worden bevestigd (figuur 3). Deze wegwerp 
“digitale pleister” is weken tot maanden 

lang bruikbaar zonder dat 
de batterij verwisseld hoeft 
te worden.
Door de lokale intelligentie 
kan de Sensium “pro-
bleem” gebeurtenissen, 
zoals onregelmatigheden 
in de hartslag of bloeddruk 
opvangen en filteren, waar-
na ze draadloos naar een 
PC, mobiele telefoon of een 
PDA worden gezonden. 
Hiervoor wordt een ultra-
low-power NSP (Nanopo-
wer Sensor Protocol) radio 
telemetrie-link voor korte 
afstand gebruikt. Zoals in 
het draadloze lichaamsnet-
werk van figuur 4 te zien 
is, is NSP geoptimaliseerd 
voor toepassingen op li-
chaamsafstand, waardoor aanzienlijk minder vermogen wordt gebruikt dan bij Bluetooth of ZigBee.

Vooruitzichten
Wanneer de halfgeleiderindustrie zich op grotere schaal op de gezondheidszorg gaat richten, zullen ultra-
low-power waarnemingssystemen voor lichaamsfuncties, zoals digitale pleisters zoveel goedkoper wor-
den dat ze uiteindelijk “van de plank” geleverd kunnen worden. Als er dan ook nog toepassingen buiten 
de gespecialiseerde gezondheidszorg bijkomen zal een explosieve groei in de “life-style”management 
sector ontstaan.
Jenne Zondervan
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Bijzondere belangstelling voor Fotonica Evenement

Op 2 april 2009 vindt het derde officiële Fotonica Evenement plaats. Op basis van het grote succes van 
de voorgaande edities lijkt het erop dat de organisatoren kunnen rekenen op een zeer grote deelname aan 
de lezingen, workshops en de expositie. Het aantal aanmeldingen loopt op schema.

Fotonica lééft in Nederland. Nederlandse wetenschappers, ondernemers en technici lopen internationaal 
voorop. Ook in 2009 worden deelnemers aan dit platform weer gedetailleerd geïnformeerd over de laat-
ste ontwikkelingen op fotonisch gebied. Er is voldoende ruimte in de programma’s voor kennismaken, 
kennisuitwisseling, dialoog en debat. Het is de ideale gelegenheid om elkaar te versterken met nieuwe 
inzichten en om kansen in de markt te creëren. Het IOP Photonic Devices, Mikrocentrum en Photonics 
Cluster Netherlands organiseren het Fotonica Evenement 2009 in het NBC te Nieuwegein. Het Fotonica 
Evenement wordt ondersteund door SenterNovem en
STW. Op de KennisExpo tonen bedrijven, onderzoeksinstituten, kennisinstellingen, universiteiten, 
hogescholen en een aantal bijzondere deelnemers hun producten en mogelijkheden voor levering van 
kennis, advies en ervaring op het gebied van de Optica en Fotonica. Tijdens de hands-on bijeenkomsten 
kunnen bezoekers zelf met Optica en Fotonica aan de slag gaan. Ook de posterpresentaties maken het 
mogelijk in contact te komen met wetenschappers en onderzoekers uit binnen- en buitenland. Vanuit 
het buitenland is er een toename te constateren voor dit evenement. Speciale thema’s op het Fotonica 
Evenement zijn:
• Healthcare & Lifescience
• Light Sources & Detection Systems
• Photonics In Daily Life
• Industrial Manufacturing
• Information Technology
• Communication Technoloy.

Binnen deze vijf thema’s is er bijzondere aandacht voor moderne led-lichtbronnen en innova-
tieve detectiesystemen. Wilt u ook uitgebreid op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelin-
gen, meld u dan aan op www.fotonica-evenement.nl en noteer 2 april 2009 alvast in uw agenda. 
Jan M. Broeders

Fotonica Evenement 2009
Nieuwegein’s Business Center (NBC)
Blokhoeve 1
NL 3438 LC Nieuwegein
E    programma@fe2009.nl
W  www.fotonica-evenement.nl. 

Betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet
Gemiddeld huishouden in 2008 slechts 22 minuten van ”stroom” verstoken

Bij de tweede presentatie van de Transportbalans 2008 van www.tennet.org wijst Tennet er trots op, dat een 
gemiddeld huishouding in Nederland in 2008 slechts 22 min van elektriciteit verstoken is geweest, een 
waarde, die in Europa nauwelijks wordt geëvenaard. 

www.fotonica-evenement.nl
http://www.tennet.org
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Elektriciteitstransporten op 400 kV
Economisch belangrijk onderwerp

Recent zijn twee belangrijke rapporten verschenen van resp Tennet (www.tennet.org) en de MNA (www.
mna.nl); beide te downloaden via de websites. 
Tennet heeft de transportbalans 2008 gepubliceerd. In een duidelijk overzicht (zie fig) laten de verschillen 
tussen 2007 en 2008 zien. We hebben meer richting België en Frankrijk geëxporteerd volgens opgave 
door flexibeler contracten en meer naar Noorwegen door de nieuwe HVDC-verbinding NorNed.
De MNA heeft een rapport gemaakt over de transportcapaciteit in Nederland, waarbij de transporteur en 
degene, die transporten aanvraagt op hun rechten en plichten gewezen worden. Het neigt mijns inziens 
naar enkele verzwaringen van de transportcapaciteit.

Het Nederlandse koppelnet.

http://www.tennet.org
http://www.mna.nl
http://www.mna.nl
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Krijgt de verkoop van Essent en Nuon voldoende aandacht?

De elektriciteitsvoorziening in Nederland is gesticht door particuliere bedrijven. Al spoedig bleek rond 
1900, dat met de elektriciteitsvoorzienings-infrastructuur grote algemene belangen waren gemoeid. 
Bovendien zijn grote investeringen met lange afschrijftermijnen nodig; als regel 25 jaar. In heel Europa 
vond men het verstandiger, dat de locale overheid eigenaar en beheerder werd. Dat standpunt neemt 
de oa provincie Noord-Holland nog steeds in. De meeste Europese landen delen het standpunt van de 
provincie Noord-Holland. 
RWE, dat met Essent zou “fuseren”, is ontstaan uit de bruinkoolwinning en -verwerking in centrales. 
Het staat bekend als een degelijk bedrijf met relatief hoge tarieven, de Duitse overheid heeft al eens een 
tariefsverlaging afgedwongen.
Het van oorsprong Zweedse Vattenfall, dat met NUON zou fuseren, is ook in Noord-Duitsland eigenaar 
van een belangrijk deel van de elektriciteitsvoorziening daar. Het is in 2007 bekend geworden door twee 
ernstige storingen in de kerncentrales Kruemmel en Brunsbuttel. Ze zijn uitgeschakeld en de reparaties 
zijn door het atoomagentschap IAEA (www.iaea.org) te Wenen nog steeds niet goedgekeurd. Zie oa het 
VDI-tijdschrift www.ebwk.de 
Bij een verkoop van Essent en Nuon krijgen met name een aantal provincies veel geld beschikbaar. 
Andere voordelen zoals lagere verbruikerstarieven zijn niet duidelijk. Elektriciteitsbedrijven vervullen 
een belangrijke rol in de Europese maatregelen de opwarming van de aarde te beperken. Nederland, dat 
deze maatregelen ondersteunt, krijgt ook daarin minder directe zeggenschap.
Het is duidelijk, dat ik het niet verstandig vind tot verkoop over te gaan. Het zou in ieder geval verstandig 
zijn een zwaarwegende staatscommissie over de verkoop te laten oordelen, voordat tot verkoop wordt 
overgegaan. 

Ferro-resonantie in elektriciteitsnetten 
Nog steeds een gevaarlijk verschijnsel

Rond 1970 trad in een belangrijk 10 kV-schakelstation te Rijswijk ferroresonantie op, waardoor langdurig 
gevaarlijke overspanningen ontstonden. De hoofdrail brandde uit. Prof G. Damstra en ik hebben naar 
aanleidng daarvan een onderzoek gedaan, waarbij een goede oplossing is gevonden [1]. Recent werd in 
ETZ [2] een nieuw geval van ferroresonantie beschreven.
Ferroresonantie is het resoneren van een verzadigde spanningstrafo met kabelcapaciteit als regel in on-
geveer een subharmonische frequentie (vaak 16,7 of 25 Hz) gevoed door het 50 Hz-net. Het verschijnsel 
ontstaat door een schakelhandeling, waarbij de spanningstrafo kortstondig in verzadiging wordt gebracht. 
Bij een halfstar of star geaard net komt het verschijnsel niet voor, alleen bij een zwevend of hoogohmig 
geaard net. Als de secundaire of tertiaire wikkeling van een spanningstrafo met de juiste combinatie van 
weerstand en verzadigbare smoorspoel wordt belast, wordt de resonantie snel gedempt. Zonder goede 
demping zijn langdurige 5-voudige overspanningen mogelijk. 
In Duitsland, maar ook in Nederland (oa Twente) komen bovengrondse masten voor met bovenin links 
en rechts een 380 kV-circuit en daaronder links en rechts een 110 kV-circuit. 
Het uitgeschakelde 110 kV-circuit blijft capacitief met het 380 kV-circuit (dus met een 50 Hz-bron) ver-
bonden. Ferroresonantie kan op deze manier gevoed worden. De zogeheten kortsluitimpedantie van een 
gangbare spanningstrafo is vaak te hoog om met een dempcircuit succes te hebben. Er is een zwaarder 
model spanningstrafo nodig of een methode om snel het uitgeschakelde 110 kV-circuit te aarden.
Moderne vermogenschakelaars hebben in geopende toestand met gesloten scheiders een duidelijke kleine 
capaciteit, waardoor ferroresonantie gevoed kan worden. Bij geopende scheiders is dat niet zo. 
De schrijvers uit [2] hadden in 2007 belangstelling voor ons onderzoek in 1972. Ze hebben nu in 2009 
een goede computersimulatie gemaakt.

http://www.iaea.org
http://www.ebwk.de
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Helaas komt ferroresonantie nog steeds voor en kan het verschijnsel nog steeds tot gevaarlijke schades 
leiden. Netbeheerders verwachten dat niet altijd. Het onderzoek van de 4 schrijvers uit ETZ zou hun van 
pas kunnen komen. 

Literatuur
1. Elektrotechniek – 1972/50 – pag. 70-74.
2. ETZ – 2009/1 – pag. 40-51 en ETZ -2007/7 – pag. 36-40.

Primove van Bombardier
Knap experiment van draadloze inductieve energie-overdracht vanuit de trambaan naar een tram

Bombardier heeft in haar fabriek in Bautzen in februari een knappe demonstratie gehouden, waarbij in-
ductieve energieoverdracht (ca 500 kWe) plaatsvindt tussen geschakelde spoelen in het trambaanlichaam 
naar spoelen onder de tram [2], [3], [4]. De betreffende spoelen worden alleen ingeschakeld als de tram 
er boven staat ; als overdrachts-frequentie wordt ca 20 kHz gesuggereerd. Het is in feite een sterk ver-
eenvoudigde overdracht van de Transrapid, waarover een wetenschappelijk congres is gehouden [5]. 
Sommige gemeenten kunnen een 750 V DC-bovenleiding niet waarderen. Dit zou daarvoor een duur 
alternatief kunnen worden. Over EMC wordt niets vermeld. Personen met een pacemaker kunnen pro-
blemen ondervinden van zulke grote magnetische velden. Commerciële levering zou eind 2009 kunnen 
plaatsvinden. Het is een knap experiment, maar lijkt tamelijk duur.

Literatuur
1. www.bombardier.com 
2. Rail Magazine 3/2009 – pag. 66-69.
3. Eisenbahn Oesterreich 3/2009 – pag. 118-120.
4. Stadtverkehr 3/2009 – pag. 24-25.
5. http://www.maglev2006.de/156_Meins/156_new%20Meins-Turki_ok.pdf.

Albert Einstein zorgde voor revolutie in de natuurkunde
De Duitse onderzoeker en natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) staat in de top drie van de groot-
ste geleerden aller tijden. Met zijn meest beroemdste vondst, E = mc², is hij tevens de meest geciteerde 
natuurwetenschapper geworden. Hoe deze vergelijking de fysica veranderde is in het boek “Albert Ein-
stein” op een spannende en een uiterst boeiende wijze beschreven. Deze wetenschappelijke biografie 
over het leven, het werk en zijn persoonlijke inzet voor de wetenschap gaat in op alle feiten, gebeurtenis-

sen, vreugde en verdriet en de vele uitvindingen, verhandelingen 
en over de strijd die Einstein heeft moeten voeren met zijn collega 
wetenschappers. 
Op jonge leeftijd vestigt Einstein zich in Zwitserland en publiceert 
al in 1905 zijn artikelen over de lichtkwanta, de Brownse beweging, 
de speciale relativiteit en over de traagheid van energie. De auteur 
van dit voortreffelijk gedetailleerde studie- en leesboek over Einstein 
bespreekt helder de stand van zaken van de natuurkunde aan het 
einde van de 19e eeuw. Einstein heeft veel geleerd van de weten-
schappers uit die eneverende periode uit de fysica. Hij wist als geen 
ander de belangrijkste natuurkundige problemen te benoemen en te 
beschrijven. Samen met Paul Ehrenfest bracht hij een bezoek aan 
Pieter Zeeman in diens laboratorium. Op het gebied van tijd, ruimte 

http://www.bombardier.com
http://www.maglev2006.de/156_Meins/156_new%20Meins-Turki_ok.pdf
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en snelheid publiceert Einstein een reeks artikelen, die ook de aandacht trekken van collega wetenschap-
pers. Zijn huwelijk begint te wankelen en Einstein krijgt een moeilijke tijd in zijn privéleven. 
De lezer ervaart dat Einstein als mens een forse verandering ondergaat. Hij wordt de ideale onderzoeker! 
In 1921 ontving hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Politieke ontwikkelingen in Duitsland dwingt hem 
tot emigratie naar de Amerikaanse stad Princeton en vervolgt zijn onderzoeken. Ook dit gedeelte van 
zijn werk en leven is door de auteur op zeer interessante wijze beschreven en in beeld gebracht. Einstein 
heeft een bijzondere erfenis nagelaten. De auteur schrijft daar zeer boeiend over.
Jan M. Broeders

ISBN 978-90-7698-803-0
“Einstein - Kwanta en relativiteit: revolutie in de natuurkunde”, 
Silvio Bergia, Veen Magazines, 2005, 147 pagina’s, € 32,50.

Genormeerde communicatie tussen windmolens onderling en
het koppelpunt met het openbare net
Aantrekkelijk kostenbesparend Duits initiatief 

Een genormeerde telemetrie tussen windmolens onderling en het invoedingspunt met het openbare net is, 
ongeacht de gebruikte fabricaten, een aantrekkelijk kosten besparend initiatief; zie [1], [2], [3], [4], [5].
[2] is een sinds 2004 gebruikt protocol voor telemetrie (inclusief afstandsbediening van oa vermo-
gensschakelaars) voor hoogspanningsschakelstations. De verbindingen in het schakelstation worden 
uitgevoerd met ethernet volgens TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol) en naar het 
centrale commandostation van het energiebedrijf middels internet volgens MMS (manufacturing mes-
sage specification) .MMS kan vervangen worden door OPC. De bruikbaarheid en betrouwbaarheid van 
[2] is inmiddels bewezen; aanvankelijk waren er twijfels.
Voor windmolens is middels [3] een aanvullend protocol op [2] gemaakt, waarin ongeacht het fabrikaat 

research & development PC-Control 03 | 2008

Die Verwendung renegerativer Energien ist aufgrund der immer knapper werden-

den Ressourcen bei fossilen Brennstoffen hochaktuell. Der Markt mit Windener-

gieanlagen boomt und entsprechend groß ist auch die Konkurrenz unter den An-

bietern. So kommt es nicht selten vor, dass Windparkbetreiber Windenergieanla-

gen (WEA) unterschiedlicher Hersteller in einem Park betreiben. Zur notwendigen

Kommunikation zwischen den WEAs und der Leitstation setzte man bisher häufig

proprietäre Protokolle ein, was jedoch einen hohen Aufwand für die Anpassungen

auf beiden Seiten nach sich zog. Um diese Kosten zu minimieren, haben sich WEA-

Hersteller und -Betreiber an einen Tisch gesetzt und in jahrelanger Abstimmungs-

arbeit die Norm IEC 61400-25 beschrieben, die die Kommunikation zur Überwa-

chung und Steuerung von Windenergieanlagen regelt. Auf Basis dieser Norm kön-

nen Anlagen und Leitstationen verschiedener Hersteller nun problemlos mitein-

ander kommunizieren. Besonderer Wert wurde dabei auf die Einfachheit der Kom-

munikation gelegt. Das schließt aber nicht aus, dass auch komplexe Vorgänge mit

diesem Protokoll realisiert werden können. Der objektorientierte Ansatz verein-

facht die Konfiguration, Diagnose und Wartung für alle Beteiligten.

Die IEC 61400-25 beruht auf der IEC 61850, einem allgemeinen Übertragungs-

protokoll für die Schutz- und Leittechnik in elektrischen Schaltanlagen der Mittel-

und Hochspannungstechnik (Stationsautomatisierung). Physikalisch basiert die

Kommunikation auf Ethernet und TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet

Protocol); zur Client-Server-Kommunikation wird MMS (Manufacturing Message

Specification) genutzt. Die im Jahr 2004 veröffentlichte IEC 61850 ist strikt ob-

jektorientiert und ihre Datenmodelle sind hierarchisch aufgebaut. Die Objekte

sind selbstbeschreibend, d.h. die Struktur der Objekte wird mit dem Telegramm

übertragen. Neben der MMS- und TCP-Kommunikation bietet die Norm auch ei-

nen schnellen Zugang zu Messdaten, die direkt via Ethernet ausgetauscht wer-

den. Anstelle der MMS- kann auch eine OPC-Schicht genutzt werden.

Beckhoff hat im Bereich Fernwirktechnik eine Vielzahl von Protokollen in seiner

Automatisierungssuite TwinCAT implementiert. Die Protokolle der IEC 60870-5,

der Vorgängernorm der IEC 61850, werden heute schon in vielen Bereichen der

Fernwirktechnik eingesetzt. Dazu gehört, neben der klassischen Fernwirktechnik

im Bereich der Energieversorgung, zum Beispiel auch die Automatisierung von

Tunneln und Straßen. Die IEC 60870-5 beschreibt verbindungsorientierte Proto-

kolle für verschiedene Anwendungsbereiche: IEC 60870-5-101 (Fernwirkaufga-

ben mit serieller Kommunikation), IEC 60870-5-102 (Zählerstandsauswertung)

und IEC 60870-5-103 (serielle Kommunikation von digitalen Schutzgeräten).

Über TCP/IP kann man mit dem Protokoll IEC 60870-5-104 (Fernwirkaufgaben in

IP-Netzen) kommunizieren. Alle Protokolle sind schon seit vielen Jahren im Ein-

satz, bieten aber noch immer Freiräume für herstellerspezifische Implementierun-

gen. Dies soll sich mit der Einführung der IEC 61850 ändern.

Regenerative Energien sind auf dem Vormarsch. Weltweit werden vermehrt Windkraftanlagen – sowohl Onshore als 
auch Offshore – installiert; die meisten sind in Windparks organisiert. Um die Kommunikation in solchen Windparks mit 
Windkraftanlagen unterschiedlicher Hersteller realisieren zu können, gibt es den Kommunikationsstandard IEC 61400-25.
Dieser basiert auf der IEC 61850-Basisnorm und wird ab Mitte 2009 als SPS-Bibliothek im Rahmen der TwinCAT-Supplement-
Produkte verfügbar sein.

Genormte Kommunikation
zwischen Windkraftanlagen

TwinCAT unterstützt Standards der Windbranche
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meetgegevens en regelopdrachten zijn genormaliseerd. Met name van windmolens op afgelegen plaat-
sen (op zee of op bergtoppen) wil de beheerder veel gegevens ontvangen: kWe, kWh, windgegevens, 
stand van de molen tov de windrichting, stand van de pitch (bladhoek van de wieken), het gedrag van 
de molen (trillinspatronen).
De beheerder wil ook kunnen sturen. Tegenwoordig worden vaak afspraken gemaakt, dat bij uitval van 
een deel van het elektriciteitsnet het windvermogen kan worden beperkt (bijv niet max 3 MWe, maar 2 
MWe per molen middels de pitch control). Ook kan de beheerder bij verwachte extreme stormfronten 
de molens, tegen de wind in, in de vaanstand zetten. Heden geldt dit als de beste overlevingsstrategie 
van de molen bij hevige stormfronten.
De genoemde internationale IEC-normen worden in Duitsland gerespecteerd en toegepast. Als andere 
Europese landen deze normen nog niet gebruiken, zouden ze dat moeten gaan doen.

Samenvatting
De genoemde internationale IEC-normen voor hoogspanningsschakelstations en windmolens zijn tov 
conventionele methoden van telemetrie met dezelfde mogelijkheden een grote verbetering in kosten. 

Literatuur
1. ETZ 1/2009 –pag 26-30.
2. IEC 61850 Het gebruik van ethernet als telecommiddel in hoogspanningsschakelstations.
3. IEC 61 400-25 Aanvulling van [2] voor het gebruik bij windmolens.
4. www.beckhoff.de.
5. http://www.pc-control.net met opgenomen Twin Cat Unterstuetzt Standarts der Windbranche.

Intelligente netten /Smart Grids
De sleutel tot optimale benutting van decentraal energiebesparend vermogen ?

Het gerenommeerde tijdschrift E&I 12/2008 van de Oostenrijkse Ingenieursvereniging OVE (www.ove.
at) wijdt 31 pagina's aan dit onderwerp, dat heel belangrijk is in het kader van “klimaat-beheersing”. 
Senternovum sponsort in Nederland research op dit gebied middels promovendi van de TUD en TUE. 
Intelligente netten is een interessant onderwerp. Het is de bedoeling kleine decentrale opwekkers (warm-
tekrachtkoppeling, fotovoltaïsche zonnecellen en decentrale opgestelde windmolens), die invoeden in 
10 en 20 kV-netten optimaal te benutten. 

Klassieke elektriciteitsnetten bestaan uit 400 en 150 kV-netten, uitgevoerd als zg gesloten ringnetten met 
gewoonlijk beveiligingstijden van 0,2 s. Grote conventionele centrales (> 100 MWe/eenheid) voeden 
als regel in deze netten in. 
Middels 150/20 kV of 150/10 kV-stations worden 20 resp 10 kV-netten gevoed, die uitsluitend verbrui-
kers bevatten. Die verbruikers hebben meestal zg ohm/inductieve belastingen met een cos φ ≈ 0,9. De 
spanning is het hoogst op de invoedingspunten 150/20 resp 150/10 kV en zakt richting eindverbruiker. 
De beveiliging gaat uit van kortsluitstromen, die vloeien van de invoedingspunten naar de eindverbruiker. 
Overstroom-kortsluitbeveiliging is dan afdoende. 

Nederland heeft naar schatting veel decentraal opgesteld wk-vermogen ; ca 40% van het totaal opgesteld 
vermogen globaal verdeeld in 25% gasturbine en STAG-wk > 10 MWe/eenheid en 15% Ottozuigermo-
tor-wk met eenheden < 2 MWe. 
Gasturbine en STAG-wk voedt in nabij 150/20 of 150/10 kV-stations en wordt iets eenvoudiger behandeld 
als groot conventioneel vermogen. 
De Ottozuigermotor-wk staat meestal verspreid opgesteld in 20 en 10 kV-netten. Hun aanwezigheid 
kan veel veranderen met name als veel elektrische energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet 

http://www.beckhoff.de
http://www.pc-control.net
http://www.ove.at
http://www.ove.at
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(20 en 10 kV). Aanvankelijk werd teruggeleverd met de gemiddelde cos φ = 0,9 (overbekrachtigd) van 
de verbruiker. De wk-installatie nam daarmee watt- en blindlast van het openbare nutsbedrijf over. De 
spanning kom op deze manier aardig uit de hand lopen (verhoogd worden) als de spanning op het in-
voedingspunt op een vaste waarde (oude methode) werd geregeld.
De eerste, nu betrekkelijk eenvoudige en goedkope, maatregel is de spanning op een aantal punten in 
een 20 resp 10 kV-net te meten en aan de hand daarvan het spanningsniveau op het invoedingspunt te 
regelen. Een volgende stap is het blindvermogen van de wk-installatie op afstand bij te regelen en zo 
nodig het teruggeleverde watt-vermogen te beperken. 
In het Westland staat veel decentrale zuigermotorwk (ruim 200 MWe). Op de klassieke manier was het 
elektriciteitsnet niet meer te beheren. Daar is nu ongeveer op bovenstaande manier een “smart grid” 
gerealiseerd. Het Nutsbedrijf Westland heeft in overleg met Tennet en de tuinders een zg congestie-ma-
nagement gerealiseerd, waarbij af en toe teruggeleverd vermogen wordt beperkt. 
Nog steeds valt bij een kortsluiting in een 20 resp 10 kV-net veel wk-vermogen uit op overstroom of 
onderspanning. Met een zg KKT (kritische kortsluittijd)- beveiliging (zie ook EI Dig3 pag. 17) wordt 
dat snelle losschakelen van de wk-unit verbeterd. Ook wordt aan andere netbeveiliging gewerkt.
Onder decentraal vermogen worden ook foto-voltaïsche zonnecellen en verspreid opgestelde windmolens 
verstaan. Daar zijn ongeveer dezelfde maatregelen nodig als bij warmtekracht.
De laatste stap is elektriciteitsnetten (20 en 10 kV), die (tijdelijk) alleen gevoed worden door decentraal 
vermogen goed te beheren los van de koppeling met het 150 of 400 kV-net: juiste frequentie, juiste span-
ning, selectief kortsluitgedrag. 

Bij intelligente netten/smart grids willen we eigenlijk in 20 resp 10 kV-netten met veel decentraal 
vermogen met weinig investeringen dezelfde regelingen, beveiligingen en metingen toepassen als in 
400 en 150 kV-netten. Per apparaat zouden embedded systems gebruikt kunnen worden. Loadflows en 
kortsluitberekeningen kunnen eenvoudiger worden uitgevoerd. Per netbeheerder verschilt de communi-
catie-methode en de communicatieweg. Te zijner tijd verwacht ik wat meer normering.

Samenvatting: vroeger dachten we, dat alleen bij 400 en 150 kV-netten uitgebreide beveiligingen, metin-
gen en regelingen (van conventioneel vermogen) nodig waren. Dat is inmiddels al, wat vereenvoudigd, 
uitgebreid voor gasturbine- en STAG-wk-installaties in de procesindustrie met eenheden tussen 10 en 
100 MWe. 
In 10 en 20 kV-netten met veel decentraal vermogen worden nu gepoogd op een veel eenvoudiger en 
goedkopere manier dan bij 400 en 150 kV-netten dezelfde metingen, regelingen en beveiligingen te instal-
leren onder de naam: intelligente netten/smart grids. Het is een belangrijke en interessante ontwikkeling 
voor energiebesparing respectievelijk klimaatbeheersing.

HSL-Zuid, stand van zaken op 30 januari 2009
Nog steeds problemen met ETCS

Op 30 januari heeft minister Eurlings een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (zie www.verkeerenwater-
staat.nl). Tav spoorbeveiliging wordt het volgende vermeld:
- De Traxx-loks serie 186 van Bombardier, door dit bedrijf uitgerust voor ETCS level 1, vertoonden in 
het proefbedrijf problemen vnm ongewenste noodstops. Inmiddels is een nieuwe softwareversie gemaakt, 
die nu beproefd wordt. Indien de proeven goed verlopen, is een nieuwe certificering nodig.
- De Siemensloks 189, het enige loktype toegelaten op de Betuwelijn (ETCS level 2), deed het op de 
HSL-Z veel beter. Hij moet nog uitgebreider worden getest.
- VenW denkt na over de installering van een conventionele beveiliging met name ATB (max 160 km/h) 
of TVM430 (max 350 km/h). Overigens zijn zowel de Traxxloks, alswel de Thalys ook uitgerust voor 
de Duitse beveiligingen PZB (indusi max 160 km/h) en LZB (max 350 km/h).

http://www.verkeerenwaterstaat.nl
http://www.verkeerenwaterstaat.nl
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In deze brief staat niets over de havenspoorlijn (Rotterdam-Maasvlakte). Deze wordt omgebouwd naar 
ETCS level 1. Op dit moment is dan alleen de Siemens-lok 189 voor deze lijn geschikt. De Bombar-
dierlok 186 en veel dieselloks, vrijwel alleen omgebouwd door Bombardier naar ETCS level 1 zijn niet 
geschikt.
Op de havenspoorlijn is/was spoorstroomloop bezetmelding voor de ATB aanwezig, dat gebruikmaakt 
van 50 Hz. De 25 kV 50 Hz bovenleiding kon dus niet gebruikt worden.
Gedacht was aan ETCS level 1 met assentellerdetectie om de 25 kV bovenleiding te kunnen gebruiken. 
Bij de huidige stand van zaken zou assentellerdetectie met ATB verstandiger zijn. 
Zie ook: “Eisenbahn Oesterreich 2/2009“ pag. 66-69.

De problemen met de Noord-Zuid-metro-lijn te Amsterdam 

Amsterdam schatte destijds de vervoersbehoefte van de binnenstad naar de Zuid-as te groot voor de 
bestaande metrolijn 51 (zie www.gvb.nl) en plande daarom een nieuwe lijn van Amsterdam-Noord-Buik-
slotermeerplein-A’dam CS- Rokin –Vijzelgracht-A’dam-Zuid-WTC (aangegeven op www.atlas.amsterdam.
nl) die volgens de toenmalige schattingen 15.000 passagiers/uur/richting zou moeten kunnen vervoeren. 
Dat betekende een max benodigd vermogen van 30 MWe voor de gehele lijn. 
Het is en gedurfd project, dat in de slappe grond van Amsterdam vnm als geboorde tunnel zou worden 
uitgevoerd. Deze techniek wordt bij de verlenging van de Erasmuslijn van de RET ook gebruikt. De 
tussenliggende stations zouden als “gewone” betonconstructies uitgevoerd worden. 
Het station Centuurbaan ligt heel diep, omdat de metrosporen boven elkaar gelegd moesten worden. De 
ruwbouw is gereed en heeft geen problemen opgeleverd. 
Het station Vijzelgracht heeft tot tweemaal toe een lekkende damwand gehad en aanliggende oude huizen 
zijn lelijk verzakt. 
Dat heeft zoveel commotie gewekt, dat het werk is stilgelegd. Een nieuwe commissie olv oud-minister 
Veerman (tevens succesvol voorzitter van de commissie, die de maatregelen nodig voor een verhoging 
van het zeeniveau heeft bekeken) zal het hele project doorlichten. 
Ik denk, dat als eerste de vervoersprognoses voor de komende 10 jaar zullen moeten worden bekeken. 
De Zuid-as zal voorlopig ook niet de omvang hebben als aanvankelijk gedacht. 
Mijns inziens zullen met enkele tijdelijke maatregelen de vervoersproblemen voorlopig kunnen worden 
opgelost:
- in bedrijfstellen van het metrolijnstuk: Buikslotermeerplein-A’dam CS . Dit deel van N-Z-lijn is bijna 
gereed. Veel busverkeer door de IJ-tunnel zou kunnen vervallen.
- extra metro’s op lijn 51 tussen A’dam CS en Zuid.
- extra trams tussen A’dam CS en het Weteringscircuit.
- eventeel extra stoptreinen tussen A’dam CS en Schiphol.

Daarna moet de metrobouw bekeken worden. Ik schat als het minst moeilijk deel in: A’dam-Zuid-We-
teringscircuit; als een iets moeilijker deel A’dam CS-Munt en als het moeilijkste deel Munt-Weterings-
circuit. 
Ik denk, dat gebouwen op de zg tweede zandlaag gefundeerd niet zoveel problemen zullen ondervinden, 
maar vooraf extra schoorpalen aanbrengen lijkt mij heel zinvol. Onder de beurs van Berlage is een com-
plete steunfundering en een extra paalfundering aangebracht. Dat lijkt mij noodzakelijk voor gebouwen, 
die op kleef of op de zogeheten eerste zandlaag zijn gefundeerd. Het betreft als regel deWit-palen, die 
in de grond geboord worden en daarna met het juiste cement moeten worden gevuld. Het betekent, dat 
de fundaties van de omringende gebouwen van de metrolijn opnieuw moeten worden bekeken en deels 
moeten worden verzwaard. Dat zal mijns inziens merendeels met schoorpalen kunnen. In enkele geval-
len zijn steunfundaties en extra paalfundering nodig. 
Afhankelijk van de geschatte projectkosten en de beschikbare financiele middelen zou het lijndeel A’dam 

http://www.gvb.nl
http://www.atlas.amsterdam.nl
http://www.atlas.amsterdam.nl
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CS – Weteringscircuit (of het moeilijkste deel Munt-Weteringscircuit) tijdelijk als bovengrondse Light-
Rail-verbinding zoals Randstadrail te Den Haag kunnen worden uitgevoerd. De vervoerscapaciteit is 
dan wel minder. 
Met tijdelijke maatregelen zijn de vervoersproblemen van A’dam goed oplosbaar. Ik verwacht, dat de 
N-Z-lijn verantwoord ondergronds uitgevoerd kan worden, maar ik kan mij om budgettaire redenen een 
tijdelijke bovengronds deel goed voorstellen. 

Nederlandse “sterkstroom”- producten 
Is meer productie in Nederland economisch-verantwoord mogelijk? 

Toen ik afstudeerde in 1961 vormde de FME-industrie ca 30% van het BNP ; nu is dat slechts 15%. In 
Belgie en Duitsland ligt het percentage nog steeds rond 30%. Ik vind die ontwikkeling ongezond van-
wege drie redenen. 
- Enerzijds krijgen/hebben we een te eenzijdige lands-economie.
- Anderzijds krijgen/hebben we een te eenzijdige werkgelegenheid; sommige mensen zijn heel geschikt 
voor handwerk en minder geschikt voor werk achter een computer. 
- “Sterkstroom”-producten zijn vaak relatief zwaar en volumineus, waardoor wat hogere transportkosten 
ontstaan.

In het verleden zijn fabrieken opgeheven, die mijns inziens nog steeds economisch hadden kunnen func-
tioneren. Een bekend voorbeeld zijn twee fabrieken van elektromotoren ( in 1960 beide ook specialist in 
elektrische aandrijftechniek) destijds Heemaf te Hengelo en Schorch te Rheydt (nu deel van Moenchen-
Gladbach nabij Venlo). In 1960 waren beide fabrieken ongeveer even groot. In 2007 vierde Schorch 
haar 125-jarig bestaan en was Heemaf (eens met 2500 personeelsleden) opgeheven. Het argument was, 
dat de lonen in Nederland te hoog waren. Dat argument gold niet voor Schorch, waar de lonen ongeveer 
van hetzelfde niveau waren. 
Rond 1970 besteedden elektriciteitsbedrijven ongeveer 75% van hun product-aankopen in Nederland; 
nu is dat minder 25%. Let op: dat geldt niet voor uitbestedingen aan aannemers. 
De Nederlandse technische universiteiten staan vanwege hun innovatieve onderzoek in het buitenland 
in aanzien. De Nederlander was blijkens hun FME-industrie in het verleden in staat hoogwaardige in-
dustrie-producten te ontwerpen en te bouwen. Internationaal werden een aantal noviteiten gewaardeerd 
zoals de schakelinstallatie Magnefix (Hazemeyer) en de automatisch spanningregelende synchrone 
machine (Heemaf). Smit-Nijmegen bouwt nog steeds hoogwaardige vermogenstrafo’s als éen van de 
weinige fabrikanten in Europa en de leden van de FHI (www.fhi.nl) onderscheiden zich nog steeds door 
hoogwaardige innovatieve producten.
Komende twee jaar zullen naar verwachting velen werkeloos worden en zal de globalisering wat worden 
teruggedrongen. Het zou verstandig zijn na te gaan, wat Nederland in het buitenland koopt en wat daarvan 
in Nederland ook gemaakt zou kunnen worden. Ik denk als eerste aan productuitbreiding van bestaande 
bedrijven. Als dit initiatief lukt worden onze economie en werkgelegenheid wat minder eenzijdig en 
zullen meer werkelozen en/of schoolverlaters aan werk kunnen worden geholpen. 

Familie Curie vormde een wetenschappelijke dynastie

De ontdekking van de radioactiviteit heeft een nieuwe wereld voor de mens ontsloten en dankzij de inspan-
ningen van de familie Curie hebben wij de inwendige structuur van de materie verkend en meervoudig 
in beeld gebracht. Ook de geneeskunde heeft er nieuwe behandelwijzen aan ontleend. Het leven en het 
werk van Pierre en Marie Curie is gevuld geweest met onderzoek op het gebied van de radioactiviteit, 
maar hun geluk was maar voor korte duur.

http://www.fhi.nl
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Over de baanbrekende werkzaamheden van dit beroemde echtpaar, 
hun dochter en haar man, verscheen een fascinerend overzicht in een 
rijk geïllustreerd uitgave in de reeks Wetenschappelijke Biografie.
Pierre Curie (1859-1906) wordt in Parijs geboren en is al in 1882 
amanuensis aan de Parijse Hogeschool voor industriële natuur- en 
scheikunde. Als wiskundige formuleert hij in 1894 zijn algemene 
symmetrieprincipe in de vorm van een aantal stellingen. Inmiddels 
doet hij ook onderzoek naar magnetisme en werkt aan een proef-
schrift en promoveert op 6 maart 1895. Tijdens de verdediging zat de 
jonge Poolse vrouw Marie Sklodowska met een meer dan bijzondere 
aandacht te luisteren. Marie Curie-Sklodowska (1867-1934) is een 
ijverige studente geweest met een zeer sterk karakter. Dankzij Ga-
briel Lippmann startte zij met onderzoek naar magnetisme en werd 
voorgesteld aan Pierre. Dat werd al snel echte liefde en het huwelijk 

vond in het jaar 1895 plaats. Dochter Irène werd geboren in 1897. Pierre en Marie raakten sterk geïntri-
geerd door de merkwaardige straling die een jaar daarvoor beschreven werd door Henri Becquerel. Als 
moeder en wetenschapper werpt Marie Curie zich volledig op haar studie naar straling van materialen en 
samen ontdekken zij twee nieuwe elementen, radium en polonium. De auteur beschrijft die eerste jaren 
in de samenwerking tussen Pierre en Marie op een zeer interessante wijze. Zij nemen op een actieve 
wijze deel aan de omwenteling in de natuurkunde in het begin van de 20e eeuw. De wonderlijke gedeelde 
resultaten uit hun onderzoeken hebben ook andere onderzoekers geïnspireerd. Pionier Ernest Rutherford 
onderzocht radioactiviteit van thorium en beschreef zijn waarnemingen vanuit een hoge deskundigheid. 
Het jaar 1903 is een heel bijzonder jaar voor Pierre en Marie Curie. Zij ontvangen medailles en hoge on-
derscheidingen. Maar de meest eervolle onderscheiding komt uit Zweden. Tezamen met Henri Becquerel 
ontvangen Pierre en Marie Curie de Nobelprijs voor natuurkunde. De twee geweldige en zeer bescheiden 
wetenschappers zijn ineens wereldnieuws en profiteren van deze prijs en steken hun prijzengeld in een 
nieuwe onderzoeksruimte. In 1904 krijgen zij hun tweede dochter, die zij Ève noemden. Het noodlot slaat 
voor Pierre toe in 1906 door een onvermijdelijk dodelijk ongeval. Na de dood van Pierre wijdt Marie zich 
aan onderwijs en onderzoek. De lezer van dit zeer gedetailleerde studieboek krijgt alles te weten over 
deze dramatische periode, waarin Marie zich volledig stort op haar werk, waarmee zij weer een belang-
rijke ontdekking doet. Ze wordt geplaagd door de roddelpers in de verkiezingsperiode voor een plaats 
in de Academie te Parijs. In 1911 ontvangt zij voor haar werk aan 
radium de Nobelprijs voor scheikunde. Zij speelde een fantastische 
rol bij de hulp aan gewonden door de 1e Wereldoorlog. Inmiddels 
heeft de geneeskunde in ruime mate stralingstherapie in gebruik. 
Haar oudste dochter ontmoet Frédéric Joliot en trouwen in 1926. 
Beiden werken zij aan kernenergie en kernsplijting en ontvangen 
in 1935 de Nobelprijs voor scheikunde. In het boek vindt de lezer 
een pracht verhaal over het werk en leven van de Curies.
Jan M. Broeders

ISBN 978-90-7698-815-3
“De Curies - Twee generaties in de ban van radioactiviteit”, 
Pierre Radvanyi, Veen Magazines, 2004, 152 pagina’s, € 32,50.

NOT 2009
Onderwijs is belangrijk voor de gehele maatschappij

De NOT2009 in de Jaarbeurs was zoals vanouds heel druk bezocht. Er werd aandacht besteed aan alle 

Vele posterijen hebben aandacht 
besteed aan de geweldige prestaties 
van de Curie’s.
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onderwijs tot en met het MBO. Vroeger ging de aandacht vnm uit naar fraaie boeken; nu trekt digitaal 
lesmateriaal voor de leerling/student en voor de docent de meeste aandacht. Voor HAVO en VWO bestaan 
vaste lesprogramma’s. Daarvoor bestaan dan ook heel fraaie papieren en digitale theorie- en opgaven-
boeken , aangevuld met digitale hulpmiddelen op LCD-schermen voor de docent voor de klas.
De MTS had vroeger ook vaste lesprogramma’s en had daarvoor ook fraaie papieren boeken. Elke MTS 
heeft tegenwoordig een zekere vrijheid zijn lesprogramma’s in te vullen. Vanwege de verscheidenheid zijn 
papieren boeken voor de uitgevers dan als regel te duur. Ook FHI heeft de vraag gesteld, of iets minder 
vrijheid inzake de lesprogramma’s niet wenselijker zou zijn. Gezamenlijk lesmateriaal is dan lonender. 
De uitgevers leveren wel digitale boeken. Voor MBO komen/zijn net als bij HBO en TU visitatie-com-
missies namens het ministerie van O, C en W. 
Het meest verstandig voor beroepsonderwijs is, dat scholen met deskundigen uit het omringende bedrijfs-
leven overleggen over het lesprogramma. Dat overleg zou soms wat intensiever mogen zijn. 
Samengevat: Op de goed bezochte NOT2009 werd nog eens duidelijk, hoe belangrijk onderwijs voor 
de maatschappij is. Beiden varen wel bij goed onderling overleg. 

Keerpunt in historie van de microscopie
Met de tijdelijke tentoonstelling “Micro, Macro, Mega” toont het 
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in Gent (B) tot 
en met 15 mei 2009 de vele microscopen uit de collecties Ocsinberg 
en Van Heurck. De prachtige expositie opende onlangs onder grote 
belangstelling van onderzoekers, wetenschappers en vele belangstel-
lenden voor de microscoop en de vele bijbehorende toestellen. In het 
compacte en gezellige museum staan vele  soorten microscopen in 
overzichtelijke opstellingen. De collectie microscopen van Henri van 
Heurck is al vanaf 2001 in het museum aanwezig en onlangs schonk 
David Ocsinberg zijn unieke 20e eeuwse microscopen en hulpap-
paraten. De eerste bruikbare microscoop is er pas rond 1570. 
Het duurde echter tot aan het eind van de 17e eeuw voor er een 
wetenschappelijk belang van de microscoop duidelijk werd. Antoni 
van Leeuwenhoek was er immers in geslaagd een toestel te ontwik-
kelen dat objecten tot 170 keer kon vergroten. Het museum toont 
tevens vele apparaten die nodig zijn om het materiaal dat nodig is 
voor microscopische observaties voor te bereiden. In het vakgebied 
worden deze apparaten een microtoom genoemd.
Jan M. Broeders

Optica en het licht in de tijd van Leonhard Euler

In de 18e eeuw werd in de wereld van de optica het licht verklaard als emissie van deeltjes of als een 
golfbeweging in een medium. Door Newton’s beschrijvingen was er een meerderheid van aanhangers 
voor de deeltjestheorie. Dit beeld wordt echter veranderd door de resultaten van de wetenschappelijke 
verhandelingen van de onderzoeker Leonhard Euler (1707-1783).
Daar waar Christiaan Huygens in de eeuw daarvoor zijn theorie over het licht afsloot met zijn weten-
schappelijke verhandeling, schreef Euler een uitgebreide theorie over het licht in zijn verhandeling “Een 
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nieuwe theorie over licht en kleur” in 1746. Voor zijn uitgebreide 
studie kon hij beschikken over de publicaties van Isaac Newton 
en van Christiaan Huygens. Zijn bevindingen zijn opmerkelijk, 
diepgaand, fascinerend en uiterst leerzaam voor iedereen die zich 
interesseert en wenst te verdiepen in de inspirerende verschillen 
tussen de theorie van Newton en die van Huygens. Tevens geeft de 
auteur van het boekje “Optics in the age of Euler” een boeiend beeld 
over de veroorzaakte discussies bij geleerden en onderzoekers op 
Duitse universiteiten en onderzoeksinstituten in de 18e eeuw.
De auteur geeft in een leuke beschrijving de reacties van de weten-
schappers weer en beschrijft de invloed van Euler op onze heden-
daagse kennis over licht en kleur.
Een literatuuroverzicht sluit het geheel af.
Jan M. Broeders

ISBN 978-0-521-03507-1
“Optics in the Age of Euler”, Casper Hakfoort, Cambridge
University Press, 2006, 243 pagina’s, £ 26.99.

Fotonica zorgt voor nieuwe toepassingen in de optica

In de afgelopen decennia heeft de optica zich als vakgebied geweldig 
ontwikkeld en is daarmee één van de succesvolste onderdelen in de 
fysica geworden. Uit dit gunstige resultaat heeft zich de Fotonica 
kunnen ontwikkelen als een innovatieve toepassing van licht, optica 
en elektronica. Met succes wordt fotonica toegepast in onder andere 
de producten als optische thermometers, digitale foto-, film- en 
videocamera’s, LED verlichting en in vele militaire en medische 
toepassingen. Aan alle optische vindingen en apparaten ligt de theorie 
van de geometrische optica als grondslag van het bestaan ervan. Door 
de auteurs van het nieuwe studieboek met de titel “Geometrical and 
Trogonometric Optics” zijn deze grondslagen duidelijk en overzich-
telijk behandeld. De inhoud is bijzonder geschikt voor het gebruik 
op de opleidingen Fysica en Optica in het Hoger en Universitair 
Onderwijs. Alle aspecten van de geometrische optica zijn diepgaand 
bewezen en besproken aan de hand van de uitgewerkte stellingen en 
voorbeelden. Natuurlijk start het boek met een uitvoerig beeld over 
het fenomeen van het licht en de bijzondere eigenschappen ervan. 
Dan volgen gedeelten over reflecties, refracties en breking van licht 
op optische vlakken, de camera obscura, lenzen en prisma’s en over alle basisbegrippen uit de optica. 
Elk hoofdstuk bevat vragen over de studiestof en heeft een compact literatuuroverzicht.
Jan M. Broeders

ISBN 978-0-521-88746-5
“Geometrical and Trigonometric Optics”, Eustace L. Dereniak, Teresa D. Dereniak, Cambridge Uni-
versity Press, 2008, 409 pagina’s, £ 40.
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Onderzoek aan verbrandingsprocessen op de TUE
Geslaagde symposia op 28 nov 2008 en 10 maart 2009

TNO-wegtransport destijds gevestigd te Delft, nu te Helmond nabij Eindhoven, heeft belangrijke stappen 
gezet om dieselmotoren geschikt voor wegtransport om te bouwen tot motoren geschikt voor LPG en 
later voor aardgas. Daarbij waren een redelijk asrendement en redelijke emissies noodzaak. Die kennis 
is ook gebruikt bij zuigermotoren geschikt voor warmtekracht-koppeling. Uit dat onderzoek kwamen 
allereerst gasmotoren voor vuilnisauto’s en later aardgasbussen. DAF nam daarin een vooraanstaande 
plaats in totdat DAF het aantal te verkopen motoren te klein vond. Oa MAN heeft die vooraanstaande 
plaats overgenomen. Aardgasmotoren in stadsbussen voldoen met weinig moeite aan de emissienorm 
Euro 6. TNO heeft ook goed onderzoek gedaan aan schone diesels. De laatste 12 jaar bestond een aardige 
samenwerking tussen TNO(wegtransport) en de TUE (combustion technology; coördinerend hoogleraar 
prof dr Ph de Goey). Prof dr R Baert was voor 2 dagen/week deeltijdhoogleraar op de TUE en werkte 
verder bij TNO. 
Op 28 Nov 2008 werd op de TUE een symposium gehouden van het werk aan zuigermotoren van de 
afgelopen 12 jaar. De leden van het MTC (motor-technisch-colloquium) hadden grote waardering voor 
het verrichte werk. Overigens zijn de gangbare motorbrandstoffen in deze periode wel veranderd. Het 
meest bekend is een veel lager zwavelgehalte van diesel (HBO1) Helaas wordt het contract van prof 
Baert niet verlengd en hij wordt in zijn specifiek vakgebied niet vervangen.
Op 10 Mrt 2009 heeft dezelfde vakgroep voor de afdeling van KIVINIRIA : Energie- en warmte-tech-
nologie een symposium georganiseerd over het gebruik van diverse brandstoffen met name bio-brand-
stoffen. Inmiddels is wel duidelijk, dat energy-farming (kweken van bijv mais tbv biobrandstof) niet zo 
verstandig is. De TUE heeft over verschillend bio-brandstoffen en menging daarvan met conventionele 
brandstoffen heel wat kennis verzameld met name voor de toepassing in verbrandingsprocessen, speciaal 
zuigermotoren. 
De kennis, die geïllustreerd werd op beide symposia is voor Nederland van groot belang. De TUE kan 
trots zijn op de behaalde resultaten. Ik, ook lid van het MTC, vind het jammer als het onderzoek aan 
zuigermotoren zou worden verminderd.

Ruim 10 GWe wind-energie kan op het Nederlandse elektriciteitsnet
worden aangesloten
Promotie van dr ir B Ummels op 26 februari 2009 op de TUD

Twee dagen voor de promotie liet Tennet in een uitgebreide persmededeling weten zeer ingenomen te zijn 
met de resultaten van deze promotie, die windenergie op het Nederlands continentaal plat bevordert. 
In 1980 was ik lid van een werkgroep van de AER en kwamen wij op 3000 MWe. Daar was de SEP 
(voorganger Tennet) niet mee ingenomen.
Sinds die tijd is het nodige veranderd. 
- Het Nederlands elektriciteitsnet is groter geworden en het verbruik is hoger. De toekomstige 400 kV-
verbinding Maasvlakte-Beverwijk zal voor windenergie vanaf de zee een belangrijke rol spelen.
- We hebben nu ervaring met windmolens van ca 3,5 MWe en hopen binnenkort molens van 6 MWe te 
kunnen bouwen. Weer- en speciaal windvoorspellingen zijn sterk verbeterd met name de wind-toe- en 
afname bij het passeren van stormfronten. 
- Bij het passeren stormfronten blijven de molens aan het net gekoppeld en worden ze in de vaanstand 
gezet, waarbij vrijwel geen vermogen wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Dat is enerzijds voor de 
molens veiliger en anderzijds behoeven de molens niet voortijdig uit geschakeld te worden.
- Stoomturbine-centrales mogen nu als regel met 4% pu geregeld worden, dat was in 1980 2%.
Ze kunnen dus veel flexibeler worden ingezet.
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De promovendus komt tot de volgende conclusies:
- De windenergie opgewekt op zee (tot ca 10 GWe) kan als regel in Nederland worden gebruikt en deels 
worden doorgeleid naar Belgie en Duitsland.
- Opslag van elektriciteit gaat gepaard met verliezen. Het moderne “Pumpspeicherwerk” Vianden heeft 
een rendement voor opslag en teruglevering van ca 75%. Opslag van elektriciteit is als regel niet nodig. 
Het betekent extra verliezen
Het windvermogen op de Noordzee is nog zeer beperkt. Er wordt met verve aan gewerkt, zeker nu dui-
delijk is, dat grote wind-vermogens op zee goed kunnen worden ingepast. Desondanks zal het nog enige 
tijd duren, voordat ca 10 GWe op het Nederlands continentaal plat wordt opgewekt.

Moderne innovaties dankzij gebruik optica en fotonica
De Nederlandse optische industrie spreekt een belangrijk woordje mee in wereld van de optica en foto-
nica. In een gezamenlijke stand op de SPIE Photonics West toonden twaalf Nederlandse bedrijven hun 
kennis en kunde aan de internationale bezoekers. Er was een grote belangstelling voor de bedrijven in 
het Holland Paviljoen.
De eerstvolgende presentatie vindt plaats op 2 april 2009 in het NBC te Nieuwegein tijdens het Fotonica 
Evenement 2009. U kunt zich voor dit evenement aanmelden via www.fotonica-evenement.nl. Daarna nemen 
15 Nederlandse bedrijven deel aan de presentaties in het Holland 
Paviljoen tijdens de grootste Europese vakbeurs “Laser World of 
Photonics” in München van 15 tot en met 18 juni 2009. Uitgave 
nr. 4 - december 2008 van het Fotonica Magazine bevat nog meer 
mededelingen over activiteiten op het gebied van Optica en Foto-
nica. Dankzij de inspanningen van het bestuur van PCN - Photonics 
Cluster Netherlands is er steeds meer aandacht in scholen voor het 
voortgezet onderwijs, op hogescholen en op universiteiten voor de 
innoverende, uitdagende en fascinerende kanten van de fotonica. De 
nieuwe uitgave bevat weer een schat aan informatie voor vakgenoten 
en geïnteresseerden. Hoe we in het verleden fantaseerden voorwerpen 
en objecten onzichtbaar te maken brengt Bert Hoenders in het licht 
van het heden in zijn waardevolle artikel “The cloaking of objects: 
an old myth coming true”. 
Het goed verzorgde blad sluit af met twee boekbesprekingen. Meer 
informatie over de doelstellingen en de activiteiten van de stichting 
PCN is te vinden op de website www.photonicscluster-nl.org.
Jan M. Broeders

Vliegtuigcrash op 25 februari 2009 te Schiphol
Automatische piloot afhankelijk van één hoogtemeter

Op 4 maart 2009 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid olv prof P. van Vollenhoven de eerste re-
sultaten van het onderzoek bekend gemaakt. Bij dat onderzoek zijn veel instanties betrokken , ook de 
vliegtuigmaatschappij, de vliegtuigbouwer en de leverancier van de motoren. De voorlopige conclusie is 
eensgezind getrokken. De linker radiohoogtemeter is tijdens de daling op de automatische piloot defect 
geraakt en gaf een veel te lage hoogte aan : de rechter hoogtemeter was in orde. De automatische piloot 
heeft de aanwijzingen van de linker hoogte meter gevolgd met fatale gevolgen. 
De vraag is nu, hoe tijdig een defect aan een hoogtemeter kan worden gedetecteerd. Als elektrotechnicus 
zou ik denken: Je hebt drie hoogte-sensoren nodig en je volgt de aanwijzing van de twee sensoren, die 

www.fotonica-evenement.nl
www.photonicscluster-nl.org
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ongeveer hetzelfde aangeven. De luchtvaart is door dit snelle voorlopige onderzoek nog eens gewezen 
op het risico van een defecte hoogtemeter. Bovendien zal aan verbeteringen worden gewerkt.

Elektrische Ausruestung von Maschinen und machinelle Anlagen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 26
P Heyder, D Lenzkes, S Rudink
VDE Verlag 2009 , 6e druk; ISBN 978-3-8007-2814-5 , 434 pag. A5, € 30,-.

De drie auteurs zijn in hun vakgebied goed ingevoerd en zijn al jaren lid van Duitse normcommissies. 
De 6e druk bewijst de populariteit van dit boek, dat probeert enerzijds technici, die niet zo bekend zijn 
met dit vakgebied te laten zien, welke aspecten bij elektrische installaties bij werktuigkundige apparaten 
komen kijken en anderzijds kan dienen als naslagwerk voor de technici, die wat meer vertrouwd zijn 
met dit onderwerp. 
Werktuigkundige apparaten verbruiken bijna altijd “krachtstroom” om te kunnen werken. Daartoe 
is nodig kennis van (toerengeregelde) elektromotoren, van kleine elektrische verdeelinstallaties, van 
elektrische beveiligingen , vaak in samenwerking met mechanische beveiligingen, van kabels en van 
aardingen. Die aardingen moeten geschikt zijn voor de “krachtstroom” , maar tevens geen gevaarlijke 
stapspanningen opleveren voor het bedienend personeel. Het testen van de elektrische apparatuur krijgt 
royaal aandacht. 
De werktuigkundige apparatuur moet bij apparaat en/of op afstand kunnen worden bediend via bedie-
ningstableau’s . Het bedienen kan ook gebeuren middels een PC of embedded system. 
Tegenwoordig worden ook vaak bussystemen (bijv CAN-bus) op werktuigkundige apparaten toegepast. 
Daar wordt in dit boek geen aandacht aan besteed.
Samengevat: Een aardig boek, dat een goed inzicht geeft in de elektrische apparatuur bij werktuigkundige 
apparaten, als naslagwerk aan te bevelen.

Internet Security
De beveiliging van aan internet gekoppelde netwerken
Ir K Hogewoning, ing G Lith, Ing M van der Kraan, E Verburg ea
Uitg van Veen Informatica (www.vanveen.nl), 2007 , 152 pag. A4, ISBN 978-90-71501-16-6; www.ngn.nl.

Op het Succesvolle Jubileums symposium van de NGN werd bovenstaand boek getoond, dat wordt ge-
bruikt op een PHBO-cursus op de Haagse Hogeschool. Dit vlot geschreven en duidelijke boek laat zien, 
welke risico’s bij computernetwerken optreden en hoe je deze het best kunt ondervangen. Tevens welke 
zwakke punten virussen en hackers in computers denken te vinden. 
We denken altijd aan risico’s van buiten: virussen, hackers, die enerzijds met up-dates van windows 
een andere programma’s en anderzijds met intersecurity-programma’s, inclusief firewalls, grotendeels 
kunnen worden opgevangen. Het zijn helaas “levende” bedreigingen, die het nodig maken, dat de be-
schermingsprogramma’s regelmatig een update krijgen. Die updates kunnen pas worden gemaakt als 
een nieuwe bedreiging is gevonden. 
Ook binnen een netwerk zijn bedreigingen door personeel van een organisatie, dat nieuwsgierig is naar 
bedrijfsinformatie, die hen niets aangaat resp waarvoor ze niet geautoriseerd zijn. 
Daar komt bij het downloaden van niet geautoriseerde software, usb-sticks en “besmette“ nieuwe com-
ponten zoals harddisks.
In dit boek staat veel, dat ook op beurs Infosecurity 2008 is gezegd. Samengevat is het een vlot geschreven 
boek over Internet Security, dat aan te bevelen is voor iedereen, die met dit onderwerp te maken heeft. 

BOEKEN

http://www.vanveen.nl
http://www.ngn.nl
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