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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:
www.elpec.info

Van de voorzitter
Het liep niet storm van de leden op de laatste Alge-
mene Ledenvergadering in mei. Neemt niet weg dat 
we toch weer iets aardigs hebben bereikt. Tijdens de 
vergadering bood ons lid Martin Franke een nieuw 
(en logischer) internetadres aan voor onze website, 
inclusief hosting. U kunt Elpec nu vinden op
www.elpec.info.
Verder hebben met z'n allen afgesproken dat we 
doorgaan op de ingeslagen weg. Geen uitgebreide 
bedrijfsbezoeken dus, maar wel Elpec Info (digitaal) 
en natuurlijk organiseren we een eindejaarsfeest. Met 
tussendoor als dat zo uitkomt wat acties tijdens een 
voor ons vakgebied interessante beurs, eventueel in 
combinatie met onze zustervereniging VIP.
In ieder geval heeft u nu weer aardig wat leesvoer on-
der ogen gekregen.
Frans Witkamp

Beurzen en seminars
Beurzen en evenementen vanaf september 2009
Jaarbeurs www.jaarbeurs.nl)
Elektrotechniek 28 sep – 2 okt
Industrie en ICT 27-28 okt
Info-security / Linux World 4-5 nov
ICT en Logistiek/ Logistica 10-13 nov 
VSK 1-5 feb 2010
Onderwijs&ICT 10-11 feb 2010
ESEF-Technishow 9-12 mrt 2010

RAI (www.rai.nl)
IBC 10-15 sep
Horti Fair 10-16 okt 

FHI (www.fhi.nl) 
17 sep Industrieel Ethernet te Ede (Reehorst) 
24 sep Design Automation & embedded systems 
Evoluon te Eindhoven
5-6 nov Micronanoconferentie TU Delft
4 dec PPA conf. TU Delft

Mikrocentrum www.mikrocentrum.nl)
Health&tecnolgie 8-9 sep Papendal bij Arnhem
Kunststoffen 23-24 sep Koningshof te Veldhoven
Precisiebeurs 2-3 dec Koningshof te Veldhoven 

Easyfairs (www.easyfairs.com) 
Mocon IJsselhallen te Zwolle 31 mrt – 1 apr 2010

Energie (www.energievakbeurs.nl) 
Energievakbeurs.nl 6-7 okt (Brabanthallen te
Den Bosch

Mesago (www.mesago.de)
SPS 24-26 nov 2009 te Neurenberg
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Editorial van Henk Mijnarends

Het jaar 2009 staat in het teken van de credietcrisis. De USA en de EU hebben snel met succes maatregelen 
genomen om de banken overeind te houden en algemene maatregelen aangekondigd om de economie te 
ondersteunen.
Die algemene maatregelen bestaan uit deeltijd-werkeloosheidswet (succes), maatregelen in het kader van 
het milieu en openbaar vervoer, maatregelen in de bouwsector, maatregelen in het onderwijs en maatre-
gelen om meer hoogwaardige technologie-producten te maken. De meeste, op zich goede, voorgenomen 
maatregelen komen maar langzaam op gang. Het lijkt erop, dat enerzijds de besluitprocedures te bureau-
cratisch zijn en anderzijds te weinig ideeën geuit worden.

Wij technische journalisten moeten de hand ook in eigen boezem steken ten aanzien van:
- onderwijs. De maatregelen om schoolverlaters langer op school te houden en daardoor beter te kwalifi-
ceren op de arbeidsmarkt lijken een succes.
- PATON biedt nog steeds aardige cursussen aan, maar ongeveer in dezelfde omvang als voor de crisis.
- PHBO en PMBO zijn veel kleiner dan vroeger en zouden om arbeidskrachten meer waarde te geven op 
de arbeidsmarkt juist groter moeten zijn. Wij moeten meer aangeven, welke cursussen nodig zijn voor 
enerzijds klimaatmaatregelen en anderzijds voor hoogwaardige technische producten. De cursuskosten 
moeten mijns inziens niet hoger zijn dan het gebruikelijke collegegeld. Helaas is er ook geen ruwe schets 
van het aantal technici van verschillende niveaus met bepaalde vakkennis nodig zal zijn in de loop der 
jaren. Dit laatste lijkt een taak voor de SER.
Ook dient mijns inziens de vakpers meer nascholingsartikelen te publiceren. 
- milieu.
Wij hebben de VROM-nota “schoon en zuinig’ en het plan “Veerman”, beide geaccordeerd door regering 
en volksvertegenwoordiging. Het werk, dat uit deze plannen volgt, kan goed afgeleid worden en in een 
uitvoeringsplan worden omgezet. 
- openbaar vervoer.
De laatste 10 jaar zijn jaarlijks steeds meer reizigers vervoerd. Dat heeft ook te maken met de problemen 
bij personenauto-vervoer op vrijwel alle wegen. De plannen van NS om deels naar een soort landelijke 
metro te gaan, vragen veel meer tractievermogen met name in de randstad. Die zijn alleen oplosbaar met 
de overgang van 1500 V DC naar 25 kV 50 Hz.
Ook het stedelijk tram- en metrovervoer breidt zich gestadig uit. 
Het lijkt erop, dat de HSL-Z in 2009 in gebruik wordt genomen. Dat is voor het Nederlands spoorweg-
verkeer goed, maar ook voor het Nederlands aanzien in Europa.
Ik zou de plannen voor het openbaar vervoer nog wat willen versnellen, maar over het geheel mogen we 
niet ontevreden zijn. 

Het bedrijfsleven, waar de meeste Elpec-leden mee te maken hebben, voelt natuurlijk de gevolgen van 
de credietcrisis ook. Hoewel veel beurzen en seminars wat soberder worden opgezet, is het aanbod ver-
gelijkbaar met dat van vorige jaren.

Sinds 1960 is het BNP van onze industrie gedaald van ca 30% naar ca 15%. FHI doet veel om haar leden 
te ondersteunen bij innovaties [1]. Ik zou daar twee innovaties aan toe willen voegen.
– innovatie 1: De synchrone motor met permanente magneten gaat een grote toekomst tegemoet. Hij 
wordt op dit moment nog niet in landen met lage lonen gebouwd. Het lijkt mij ook een aardig product om 
in Nederland te produceren [2].
- innovatie 2: Het bouwen van een zogeheten way-side-monitoring meetnet bij de spoorwegen en bij 
metro-railsystemen. In met name Zwitserland en Oostenrijk wordt hiervan veel werk gemaakt (opsporen 
van hete aspotten, onrustige loop ed). Beide genoemde landen zeggen de kosten met opgespoord slecht 
spoorwegmaterieel nu al terugverdiend te hebben. Als Nederland de ongelukken bij station Amsterdam-
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Muiderpoort en Woerden had kunnen voorkomen, had van het geld, benodigd voor de reparatie een aardig 
meetnet opgezet kunnen worden [3]. 
10%-werkeloosheid in Nederland in 2010 is geen wenkend perspectief. Dat heeft deels te maken met de 
onzekerheid over de uit te voeren investeringen in 2010 door de overheid. Het zou helpen als de overheid 
haar investeringen in 2010 en 2011 wat duidelijker zou vastleggen. 

De aanpak van de credietcrisis lijkt redelijk te werken. Door het voorgenomen beleid iets meer uit te 
werken en te concretiseren, zou het onze economie en onze bevolking nog iets beter gaan. 

Literatuur elders in dit nummer:
1. Startende hightech-bedrijven.
2. PCIM2009.
3. Railtech 2009.

Voorbeschouwing beurzen

Elektrotechniek van 28 sep-2 okt 2009 in de Jaarbeurs te Utrecht (www.jaarbeurs.nl) 
De 2-jaarlijkse beurs Elektrotechniek is nog steeds het Nederlandse “sterkstroom”-evenement met seminars 
bij uitstek, gericht op de installatie-bedrijven, die bij hun sterkstroominstallaties ook veel telecom (bijv 
gebouwbeheerssystemen) leveren Dit jaar wordt veel aandacht aan licht besteed. Evenals andere jaren is 
een aardig onderdeel: de E-top-award, waarin een aantal bedrijven hun innovaties tonen (34 genomineerde 
inzendingen) . 
De beurs is vrijwel voor iedere elektrotechnicus van belang. 

Energievakbeurs van 6-8 okt 2009 in de Brabanthallen te Den Bosch (www.energievakbeurs.nl) 
Nederland heeft zich verplicht in het kader van EU-regels voor klimaat-beheersing cq energiebesparing 
een actieve rol te spelen. Zie de nota “schoon en zuinig” van VROM. Deze vakbeurs met seminars geeft 
al jaren een goed beeld van vrijwel alle technische en financiële mogelijkheden in dit vakgebied. Dit jaar is 
VNU-exhibitions mede-organisator. De beurs is wat groter dan vorig jaar en geeft nog iets meer informatie. 
De energievakbeurs2009 is aan te bevelen voor ieder, die met dit vakgebied te maken heeft. 

Introductie Windows 7
In de maand oktober 2009 zal Windows 7 als opvolger van Windows Vista worden geïntroduceerd. Ko-
pers van een nieuwe PC krijgen als regel nu het recht Vista gratis te vervangen door Windows 7. Zoals 
in Elpec Info Dig 4 pag. 3-4 vermeld, heeft Microsoft Windows 7 heel voorzichtig geïntroduceerd door 
de beta-versie royaal beschikbaar te stellen en met proefgebruikers te overleggen. Bij de introductie van 
Vista waren zelfs de leveranciers van Internet-security-programma’s niet geïnformeerd. Desondanks sluit 
ik kleine kinderziektes en bescheiden mismatch met toepassingsprogramma’s en apparatuur niet geheel 
uit. Extra informatie zal ongetwijfeld ook beschikbaar komen op de automatiserings- cq ict-beurzen in de 
Jaarbeurs: Industrie&ICT (27 en 28 okt 2009) en info-security (4-5 nov 2009). De eerste beurs geeft 
veel informatie over ICT in de industrie, een sterk uitbreidende toepassing. ICT is nog steeds een relatief 
goedkoop middel om kleine verbeteringen van processen en eindproducten te realiseren. Op dit moment 
tevens een middel om energiezuinig werken te verbeteren. Het energieverbruik per product moet inmiddels 
vaak bewezen worden. De tweede beurs geeft aan hoe computergebruik en ICT-verkeer beveiligd kunnen 
worden. Beide beurzen zijn de moeite waard voor degenen, die met dit onderwerp te maken hebben . 

SPS/IPC/Drives van 24-26 Nov 2009 te Neurenberg (www.mesago.de) 
Mesago kenmerkt haar vele beurzen door goede en uitgebreide persinformatie over vakontwikkelingen, 
die ook heel nuttig zijn voor vergelijkbare Nederlandse beurzen.
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De zwaartepunten dit jaar voor beurs en congres zijn: industrieel ethernet, draadloze verbindingen, mo-
nitoring en diagnose van industrienetten, web in automation, simulaties, mechatronica, safety en security 
in industriële ICT, regeling van aandrijvingen middels vermogenselektronica, energie-efficientie.
Mesago verwacht een ongeveer even geslaagde beurs als vorig jaar. 

Electronics & Automation 2009
Deze beurs van FHI (27-29 mei) [1] is iets beter bezocht dan in 2007 en liet overeenkomstig de voor-
beschouwing [2] de kundigheden zien van onze elektronische industrie, die slechts beperkt problemen 
ondervindt van de kredietcrises, een royale felicitatie waard. Volgens FHI is de omzet van de bij hen 
aangesloten bedrijven ca 6,5 miljard Euro. 
Elpec kreeg van FHI gelegenheid op deze beurs zijn jaarvergadering te houden, waarvoor wij FHI zeer 
erkentelijk zijn. 
FHI heeft als traditie het ene jaar de wat kleinere beurs “Electronics& Automation” te houden en het 
jaar erop de wat grotere beurs “Het Instrument”. De laatste stand van zaken is, dat het “Het Instrument 
2010”gehouden zal worden in de RAI van 28 september tot 1 oktober. 
Elpec feliciteert FHI met het succes van “Electronics & Automation 2009“ en hoopt deze bedrijfstak ook 
de komende jaren zal blijven groeien. 

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Elpec Info Dig 4 pag. 2-3.

Voor gloeilampen eindigt binnenkort de productie

De nieuwe expositie in het Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen gaat over de elektrische gloeilampen en het unieke 
besluit van het Europarlement om de gloeilamp in 2012 de ban te 
doen. Een bijzondere geschiedenis wordt er dan geschreven. Voordat 
het echter zover is laat het museum in de compacte expositie “Gloei-
licht. Nu het einde nadert …” haar bezoekers nu al genieten van de 
prachtige constructies, soorten, modellen en vormen van authentieke 
gaslampen, olielampen en vooral van gloeilampen. Op 17 februari 
2009 beslisten 27 ministers voor energie in de Europarlementcom-
missie van milieu over het verkoopverbod van gloeilampen. De meest 
energieverbruikende gloeilamp van 100 watt moet al na 1 september 
2009 uit de schappen van de winkels verdwenen zijn. Daarna ver-
dwijnen er jaarlijks andere vermogens. Dan zullen de Europeanen 
op spaarlampen, halogeen- of op led-lampen overschakelen. Na 
2016 mogen halogeen-lampen ook niet meer verkocht worden. De 
gloeilamp is vanaf 1 september 2012 geschiedenis binnen de Eu-
ropese Unie. In samenwerking met expert en verzamelaar Antoon 
Devogelaere brengt het museum aan de hand van meer dan honderd 
unieke stukken het verhaal en de ontwikkelingen van het gloeilicht 
tot en met gloeilampen. Tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs 
in 1881 werden de eerste elektrische kooldraadgloeilampen aan de 
bezoekers getoond. Deze nog kleine lampen waren in theorie geschikt 
voor de verlichting van de huiskamer. De elektriciteitsnetten van die 
tijd waren nog maar beperkt in aanleg, waardoor ook de toepassing 
beperkt was.
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De grote namen uit de begindagen van het gloeilicht waren Edi-
son, Swan, Nothomb, Maxim, Lane-Fox Pitt en de Khotinsky. In 
1885 startte Auer een ware revolutie met de ontwikkeling van het 
gloeikousje. Al heel snel overtrof het gasgloeilicht de toen bekende 
kwaliteiten en kwantiteiten van het licht van de kooldraadlampen. 
Dit was ondermeer het gevolg van het gebruik van kunstzijde voor de 
massaproductie van gloeikousjes en de introductie van een specifieke 
brander met een hangend gloeikousje. Na 1885 kende de kooldraad- 
lamp geen noemenswaardige vooruitgang meer. De uitvinding van 
de Nernstlamp in 1900 luidde een nieuw tijdperk in. Na het jaar 1918 
brak het elektrisch gloeilicht pas echt door, dankzij de uitbreiding 
van het elektriciteitsnet en de bouw van centrales.
In de expositie is ook bijzondere aandacht voor de kleurrijke reclames 
op affiches, emailleborden, kaarten en verpakkingen. Rond 1910 barst 
een concurrentiestrijd los tussen fabrikanten en verkooporganisaties 
van gloeilampen en gloeikousjes. Bij deze mooie samengestelde expositie verscheen een geïllustreerde 
catalogus met leerrijke interessante beschrijvingen en veel foto’s. De expositie loopt t/m 29 november 
2009 en het boek is verkrijgbaar voor € 10.
Jan M. Broeders
 
Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Krijgslaan 281 (S30, Campus Sterre), B-9000 Gent.
sciencemuseum@ugent.be, http://www.sciencemuseum.ugent.be.

Hoge onderscheiding voor dhr M van Pernis

De voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland, tevens bestuurslid van de Nederlands-
Duitse Kamer van Koophandel heeft op 8 juli van de Duitse Ambassadeur in Nederland op feestelijke 
manier een hoge Duitse onderscheiding gekregen (Verdienstkreuz 1. Klasse) vanwege de manier, waarop 
hij Siemens in Nederland op de kaart heeft gezet multinational, die antwoorden wil geven op maatschap-
pelijke vraagstukken; tevens vanwege het uitbouwen van de relaties tussen het Nederlands en Duitse 
bedrijfsleven. Impliciet krijgen de werknemers van Siemens Nederland ook een compliment.
Elpec feliciteert dhr van Pernis en de werknemers van Siemens Nederland. 

Hoogleraarbenoemingen op de TUE en TUD

In de vacature van prof. Blom (nu emeritishoogleraar van de vakgroep EPS = electrical power systems) is 
benoemd prof. ir. W.L. Kling. Hij was voordien deeltijd hoogleraar op de TUE en medewerker van Tennet; 
hij blijft deeltijdhoogleraar op de TUD. In de vacature van prof. Vanderput (overleden van de vakgroep 
EPE = Electromechanics and power electronics) is benoemd mw. dr. E. Lomonova. Zij was voordien 
universitair hoofddocent ofwel associate professor op dezelfde afdeling. Dr. ir. P Bauer van de TUD (fa-
culteit EWI, vakgroep EPP =electrical power processing) werkt op de TUD als universitair hoofddocent 
ofwel associate professor. Hij is sinds kort tevens hoogleraar op de Brno University of Technology (www.
vubr.cz). Volgens EU-recht mag hij de hoogleraarstitel ook in Nederland voeren; hij doet dat ook. Zijn 
functie op de TUD is ongewijzigd. Op zijn werkkamer op de TUD hangt een foto van de overhandiging 
van de benoemingsoorkonde door president Klaus van Tjechië en een copy van de benoemingsoorkonde.
Ik heb met alle drie hoogleraren samengewerkt en hen leren kennen deskundige en sympathieke vaklui. 



6 Elpec Info digitaal - nr. 5 - september 2009

+

+

Prof Blom geëerd met de 11e Hidde Nijland Rede op 12 juni 2009

Dr ir H A Hidde Nijland is de oprichter van destijds het bedrijf Coq te Utrecht. Hij pionierde met succes 
met gesloten schakelmateriaal met als mondiale toppers gesloten 150 kV-en 400 kV-installaties. Hidde 
Nijland heeft voor zijn werk een ere-doctoraat gekregen. Hij kwam uit een bekend patriciersgeslacht, waar-
van het www.museumhindeloopen.nl getuigt. Na zijn dood is een stichting opgericht , die verdienstelijke 
elektrotechnici eert met ofwel een geldprijs ofwel een ere-rede. Prof dr ir J H Blom, emeritus-hoogleraar 
van de TUE, heeft aan de eervolle vraag voldaan, de 11e Hidde-Nijland-rede uit te spreken. Hij sprak over 
de tweede revolutie en doelde op de inspanningen om de maatschappij duurzaam te maken. Het was een 
aardige geestige rede. 
Overigens had de TUE bij zijn afscheid prof Blom geëerd voor zowel zijn geslaagde inspanningen om 
zowel zijn vakgroep uit te bouwen alswel voor zijn werk als decaan, waarbij hij erin geslaagd is de faculteit 
elektrotechniek uit te bouwen. 

Startende hightech-bedrijven 

Onze drie technische universiteiten hebben in hun omgeving zg hightech-campussen. 
Het is de bedoeling, dat afgestudeerden en/of gepromoveerden hun kennis omvormen, zodat er hoog-
waardige producten mee gefabriceerd kunnen worden. In het buitenland gebeurt dat ook. In Nederland 
kan ondersteuning van dat soort beginnende bedrijven plaatsvinden door de nabij gelegen TU, TNO, 
Senternovem, FHI en/of FME.
Bij de twee voorbeelden uit het editorial denk ik aan het volgende:
- productie van synchrone motoren met permanente magneten : veel ontwerpen van motor en aansturing 
van de PWM-invertor, waaruit de goede betrouwbare ontwerpen met relatief lage productiekosten kunnen 
worden gekozen. Het bedrijf moet niet alleen zoeken naar een geod technisch ontwerp, maar ook naar een 
goedkoop en betrouwbaar te produceren ontwerp.
- wayside trainmonitoring bij spoor- en metrobanen. Vanuit een meetinstallatie nabij een spoor- of me-
trobaan wordt naar gebreken van het rollend materieel gezocht. Oostenrijk en Zwitserland hebben met 
hun bochtige bergtrajecten op dit gebied een voorsprong. Op grond van hun resultaten wordt verwacht, 
dat de ongelukken met goederentreinen bij A’dam Muiderpoort en Woerden (elk met een reparatiekosten 
van tenminste € 3,5 miljoen) voorkomen hadden kunnen worden. 
In beide landen betreft het ook kleine high-tech bedrijfjes, die de geschikte sensoren uitzoeken en de 
benodigde ICT fabriceren. Het installeren wordt vaak aan railbouwbedrijf over gelaten. 
Bij hitte detectie moet vastgesteld worden, wat de hitte veroorzaakt zoals : lager, remblok, remschijf. Een 
elektro-tractiemotor van een lok is vaak veel heter, maar wel toegestaan.
Bij de waarneming moet het juiste railvoertuig met een gebrek worden gedetecteerd. Vervolgens is een 
koppeling met een seinsysteem nodig als een noodstop of verlaagde snelheid naar het volgende station 
nodig is en bij minder ernstige gebreken moet een onderhoudsinstantie geïnformeerd worden, dat binnen 
een bepaalde tijd reparatie moet plaatsvinden. 
Niet elk startend innovatief hightech bedrijf zal een succes worden, maar als geheel zorgt zo’n systeem 
voor meer hoogwaardige werkgelegenheid. 

Wordt Areva T&D verkocht aan joint-venture van Alstom en Schneider Electric?
Belangrijke versterking van de Franse elektrotechnische sterkstroom-industrie ?

Areva T&D (transmission and distribution) was eens eigendom van Alstom en belangrijke onderdelen 
zijn overgenomen van AEG. Areva T&D heeft zich heel verdienstelijk gemaakt met voordrachten voor 
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mijn studenten op de HvA. Alstom heeft de sektor T&D moeten verkopen aan Areva (een bouwer van 
kerncentrales). Volgens een persbericht van heden zouden Schneider Electric met een groot assortiment aan 
midden- en laagspanningsmateriaal inclusief netbeveiliging en Alstom met een belangrijke productietak 
aan centrales, waarvan een deel van ABB overgenomen is, een joint-venture willen stichten om Areva T&D 
over te nemen. Het UHV-deel (T-deel) zou nauw samenwerken met Alstom en het midden-spanningsdeel 
(D-deel) met Schneider Electric.
Deze ontwikkeling zou een belangrijke versterking van de Franse elektrotechnische sterkstroomindustrie 
kunnen inluiden. 
Zie: www.areva.com ; www.alstom.com ; www.schneider-electric.com.

Nieuwe ontwikkelingen in 3D-beeldtechnieken
Ons bezoek aan de 2 vakbeurzen Digital Signage Expo 2009 en Kiosk Europe Expo 2009 in één van de 
expohallen van de Messe Essen gaf een boeiend beeld over de nieuwste ontwikkelingen in 3D-schermen, 
3D-displaytechnieken en over moderne toepassingsmogelijkheden in verkoop- en publiekspunten, winkel-
centra en musea. De twee vakbeurzen zijn gering van omvang, maar bieden telkens in alle rust en aandacht 
tijd voor gesprekken en demonstraties. Meerdere producenten en onderzoeksinstituten lieten de noviteiten 
op het gebied van driedimensionaal kijkplezier voor de consumentmarkt zien en beleven. Ook werden 
3D-technieken en 3D-schermen getoond voor professionele toepassing voor beveiliging, herkenning en 
voor gebruik in de gezondheidszorg. Hyundai presenteerde een reeks schermen in vele variaties en maten, 
waaronder een hypermodern stereoscopisch 3D-scherm voor het laten zien van realistische 3D-opnamen. 
Met hulp van speciale software en een 3D-bril zijn magische 3D-effecten mogelijk.
Het bedrijf Tridelity Display Solutions onderzoekt al vele jaren moge-
lijkheden van 3D-projecties op kleine en grotere 3D schermen zonder 
het gebruik van speciale 3D-brillen. Door innovatieve autostereo- 
scopische oplossingen en het gebruik van direct beschikbare speciale 
software is het mogelijk geworden om driedimensionale stilstaande en 
bewegende beelden te tonen op een lenticulair beeldscherm. Zonder 
de speciale bril is het mogelijk om te genieten van echte spectaculaire 
driedimensionale beelden. Er zijn 3D-schermen voor het gebruik 
door één persoon en een serie 3D-schermen (de zogenoemde Multi-
Viewer), waarnaar meerdere personen tegelijkertijd kunnen kijken 

zonder rekening te houden 
met de hinderlijke effecten 
die optreden bij de oudere 
3D-schermen. Tridelity is 
trots op het vlaggenschip van de serie 3D-multi-viewer schermen, 
het 57˝-scherm.
In de stand van het Fraunhofer Instituut maakten wij kennis met 
3D-displays met interactieve herkenning en besturing door de kij-
ker. Voor het kijken naar de beelden is een 3D-bril niet nodig. De 
innovatieve schermen zorgen voor een hoge resolutie voor elk oog 
van de waarnemer en geven een excellente sensatie van diepte. Voor 
publieksruimten en expositieruimten heeft Fraunhofer de Free2C 
Kiosk combinatie ontwikkeld.
Jan M. Broeders

Voorbeeld van een 3D multi-viewer 
scherm van het bedrijf Tridelity Dis-
play Solutions.

Voorbeeld van een 3D multi-viewer 
scherm van het bedrijf Tridelity Dis-
play Solutions.
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Auto-Rai 2009 (1-11 april 2009)
Knappe organisatorische prestatie met leuke innovaties

De RAI heeft ondanks de credietcrisis voor de personenautobeurs in 2009 een goede oplossing gevonden. 
Annuleren van de beurs kon worden voorkomen door de auto’s per grootte op te stellen en niet per merk; 
een knappe prestatie van het management van de beurs. Het beursoppervlak was iets kleiner dan in 2007, 
maar de beurs was goed bezocht. Hij was voor de gemiddelde koper meer informatief en hij toonde een 
aantal aardige innovaties.
De nadruk lag bij deze beurs op de wat kleinere auto’s tot en met de grootte van de Ford Mondeo of VW 
Passat. Dat zijn ook de meest verkochte auto’s. De officiële afkondiging van een slooppremie voor oude 
auto’s (vanaf € 750 tot € 1750) door minister Cramer werd met plezier aangehoord.
De beurs besteedde veel aandacht aan voorzieningen in het kader van het klimaat. Allereerst zijn maatre-
gelen genomen om auto’s iets zuiniger te maken door kleine modificaties aan motor, eindreductie, versnel-
lingsbak. Dat zou, vaak onder de naam Blue Motion, 10% brandstofbesparing opleveren. 
Hele discussies worden gevoerd over biomassa, waardoor de zg korte CO2-cyclus wordt gebruikt. De 
bekende prof. L Reijnders gelooft hier niet in. Oliemaatschappijen hebben zich voorbereid om bij de 
conventionele benzine en diesel biomassa te mengen. Het is inmiddels duidelijk, dat het verbouwen van 
graan of maïs voor biobrandstof de arme landen grote voedselproblemen oplevert. Het gebruik van bio-
brandstof blijft daarom beperkt.
Rookgasemissies volgens Euro 5 zijn binnenkort voor nieuwe auto’s verplicht en goed realiseerbaar. De 
slooppremie is oa bedoeld om auto’s met slechte emissies te vervangen door auto’s met Euro 5.
Heel interessant, speciaal voor mij wk-liefhebber, is het gebruik van LPG en LNG. TNO heeft veel gedaan 
om deze techniek bruikbaar te maken; tevens is de ervaring bij wk heel nuttig. Uitlaatemissienorm Euro 6 
is eenvoudig bereikbaar. Fabrieksmatig gefabriceerde auto’s op LPG of LNG zijn even betrouwbaar als 
benzineversies. LPG wordt in auto’s vervoerd met tanks geschikt voor 25 bar; LNG met 250 bar. In som-
mige landen worden LPG-auto’s niet toegelaten in parkeergarages. Over rijden in tunnels komen discussies 
op gang. Met name in Duitsland rijden veel LNG-bussen. 
Enkele proeven vinden plaats met brandstofcelgebruik met als brandstof H2, oa 3 stadsbussen te A’dam. 
H2 wordt nu in de auto opgeslagen met een druk van 350 bar. 

De hybrideauto is inmiddels betrouwbaar. De remenergie wordt tijdelijk opgeslagen in een accu of super-
cap en bij het navolgend optrekken gebruikt. Het is een heel geschikt concept voor stop-and-go-verkeer: 
Taxies en stadsbussen: daar is 30% brandstofbesparing mogelijk.
Voor de personenauto is de Toyota Prius voortrekker; voor de stadsbus hebben alle grote merken proefseries 
geleverd. De hybrideauto ondersteunt de ontwikkeling van synchrone motoren met permanente magneten 
en speciale IGBT’s krachtig. 
De elektrische auto van nu lijkt veel op de hybride auto. Een accu met grote capaciteit is duur, zwaar en 
volumineus. De verbrandingsmotor wordt te zijner tijd vervangen door brandstofcellen.
Samengevat: voor de gemiddelde verbruiker was de personenautorai 2009 heel informatief enerzijds voor de 
aankoop van een gewone auto en anderzijds om kennis te maken met de energiebesparende technieken van 
morgen. Het zal nog lang duren voordat elektrische en brandstofcel-auto’s in grote series worden gemaakt. 

Zijn de recente klachten in de dagbladen over C2000 terecht ?
De twee voornaamste klachten zijn: beperkt geschikt in gebouwen en te weinig capaciteit bij calamiteiten

Ik ben als technicus verrast door beide klachten.
Moderne gebouwen worden steeds compacter en daarom voorzien van steeds meer betonijzer, dat steeds 
meer elektrisch wordt doorverbonden. EMC stelt steeds hogere eisen met als gevolg een betere blik-
sembestendigheid, betere 50 Hz-aardingen met minder kans op verslepen van de aardspanning en beter 
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bescherming van ICT-verkeer. Dat leidt vaak tot fijnmazige kooien van Faraday; soms per verdieping als 
per verdieping andere ICT-gebruikers gehuisvest zijn. Zie ook EI 142 pag. 22-23. Overigens kunnen ook 
automatische brandblussers in ICT-gebouwen een risico vormen voor het brandweerpersoneel. Vroeger 
was dat vaak halon, tegenwoordig meestal CO2. 
Met de oude portofoons was verkeer door de brandweer niet gewaarborgd, met de nieuwe C2000-portofoons 
nog minder. Op een gewone dag in de week is C2000-portofoonverkeer goed te testen en weet de brandweer 
ongeveer op welk portofoonverkeer zij bij brand kunnen vertrouwen. Veelal zal portofoonverkeer in een 
brandend (utiliteitsgebouw-)gebouw niet betrouwbaar zijn. Het is maar de vraag, of extra geïnstalleerde 
C2000-basisstations in een (utiliteits-)gebouw bij brand zullen werken.

Benodigd portofoonverkeer bij calamiteiten, zoals de ramp bij Schiphol vorig jaar, toen een Turks vlieg-
tuig was neergestort, is vooraf moeilijk in te schatten. De ervaring van deze ramp kan gebruikt worden 
voor een rampenoefening, waarna bepaald kan worden, welke omvang een C2000-netwerk in zo’n geval 
nodig heeft. De plaats van grote calamiteiten is niet zo eenvoudig te schatten. Mobiele basisstations, die 
snel geplaatst kunnen worden, zouden een aardige oplossing kunnen zijn. 

Uit de krantenberichten begrijp ik, dat C2000 bij normale incidenten redelijk voldoet. Politie, brandweer 
en ziekennoodzorg kunnen goed communiceren.

Samengevat: C2000 moet als technisch systeem zorgvuldig geëvalueerd worden. Tov de communicatie 
van vroeger is het een vooruitgang.
In grote (utiliteits-)gebouwen moet het C2000-portofoonverkeer regelmatig worden getest. Waarschijnlijk 
is als regel portofoonverkeer, ongeacht het systeem, niet goed bruikbaar en nauwelijks te verbeteren. 
Bij grote calamiteiten moet de communicatie beter worden ingeschat en nagedacht worden over snel 
plaatsbare mobiele basisstations.
C2000 voldoet bij normale incidenten redelijk

Stand van zaken betreffende ETCS (juli 2009)
Geheel betrouwbare informatie is moeilijk te krijgen. 

Spanje rijdt al geruime tijd op een aantal van hun hogesnelheidslijnen met level 1 {vaste blokken en 
goed vergelijkbaar met de al jaren gebruikte Duitse Indusie (PZB)}. Ze geven aan, dat op deze lijnen ca 
4 treinen per richting per uur rijden. Level 1 zal vanaf 7 september 2009 op de HSL-Z tussen Schiphol 
en Rotterdam gebruikt worden, nu de testen geslaagd zijn. Tussen Antwerpen en Noorderkempen rijdt de 
SNCB op de HSL-Z sinds juni 2009 ook op level 1, na geslaagde tests, met een trein met aan beide zijden 
stuurwagens ingericht door Alstom. 
Zwitserland rijdt op level 2 (variabele bloklengten) op de korte lijn Mattstetten-Rottrist en in de nieuwe 
Loetschbergtunnel (zie EI 154 pag. 16-17). Ook de Betuwelijn rijdt op level 2. Er is daar slechts 1 type 
lok toegelaten (de Siemens lok 189) en het treinverkeer is beperkt. Veel goederentreinen van Rotterdam 
naar Duitsland gebruiken de Betuwelijn nog niet, hoewel getrokken door loks 189. 
De nieuwe HSL Luik-Aken gebruikt ook ETCS level 2 sinds 10 juni 2009. Er rijden treinstellen ICE3 
met een Alstom-ETCS-installatie (ongeveer 1x per uur per richting). De Thalys rijdt de oude route tot 
december 2009. 
De Zwitsers ervoeren problemen met onderbreking van het GSRM-signaal bij druk treinverkeer. Dat vindt 
noch plaats op de Betuweroute, noch op de HSL Luik-Aken.
Samenvatting: ETCS level 1 is met de juiste componenten een betrouwbaar systeem.
ETCS level 2 is veel moeilijker. Zwitserland is beperkt tevreden. In de Benelux is de ervaring te gering 
voor een positief oordeel. 
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Daadwerkelijke start van commercieel personenvervoer op de HSL-Z

NShighspeed bericht, dat op 7 september 2009 een uurdienst start met getrokken treinen op de HSL-Z, 
deel Amsterdam CS – Rotterdam CS. 
Hoewel de HSL-Z een heel knap civiel werk is, liet het vervoer op zich wachten, omdat het nieuwe sein-
systeem ETCS level 1 (vaste bloklengte) en level 2 (variabele bloklengte) niet goed werkend gekregen 
kon worden (Zie Elpec Info 154 pag. 10-12 en 14-17). 
Het noordelijke deel gaat nu 7 september in bedrijf onder level 1, op zich een mijlpaal. Bij level 1 is de 
maximale snelheid opgelegd door het seinsysteem 160 km/h.
Het deel Antwerpen-Noorderkempen is sinds 10 juni 2009 in bedrijf voor lokaal vervoer, ook onder level 1.
Mogelijk kan het gehele zuidelijke deel en daarmee de gehele lijn in december 2009 in bedrijf onder level 1. 
De treinstellen van Ansaldo (gezamelijke aankoop van Nederland en België) zijn inmiddels voorgesteld 
onder de naam Fyra. De proefritten in Velim zijn met succes voltooid. Nu volgen proefritten op de HSL-Z. 
Het lijkt erop, dat in 2010 een aantal stellen kunnen gaan rijden. 
ETCS level 1 wordt op meer plaatsen in Europa gebruikt en geeft weinig problemen. Het gebruik van 
level 2 is veel moeilijker. Het is nog niet duidelijk, wanneer level 2 op de HSL-Z gebruikt gaat worden. 

Nagekomen bericht van NShighspeed dd 21 juli 2009
Op 13 december zou de Thalys de HSL-Z (Zuidelijk deel) gaan berijden met max 300 km/h. Dat kan alleen 
met ETCS level 2. Als tijdwinst wordt opgegeven voor R’dam-Parijs 39 minuten en voor A’dam-Parijs 
51 minuten. Dat zou betekenen, dat op het noordelijk deel max 160 km/h wordt gereden. Zwitserland 
vindt het nodig, dat in een proefperiode meer treinen tegelijk op een level 2-baanvak gereden hebben om 
oa het GSRM-signaal te testen.
Ongetwijfeld wordt binnenkort meer bekend gemaakt. 

Moderne 4-assige 4-systeemloks anno 2009

Nu de HSL-Z binnenkort in bedrijf gaat, rijst de vraag, welke loks NShighspeed daarop zou kunnen in-
zetten. Twee fabrikanten leveren al jaren een lok met IGBT-invertors en wel Siemens [1] en Bombardier 
[2]; twee fabrikanten leveren deze sinds kort en wel Skoda en Alstom. De specificaties komen redelijk 
overeen: 4-assig, ca 88 ton gewicht, ca 6 MWe vermogen, ca 30 ton aanzettrekkracht.
Voor de goederenversie wordt voor de motoren met een gewicht van ca 2 ton tramophanging gebruikt 
en is de max snelheid 140 km/h. Voor de sneltreinlokversie, die even geschikt is voor goederenvervoer 
wordt volledige ophanging van de motor en de schijfremmen aan het draaistelframe toegepast en is de 
max snelheid ca 200 km/h. Bombardier wijkt enigszins af met een versie, waarbij de schijfremmen niet 
aan het draaistelframe zijn opgehangen. Bij deze lok is de max snelheid 160 km/h. Het prijsverschil tussen 
de goederen en sneltreinlok is ca 10%. Oa Oostenrijk koopt alleen sneltreinloks en wel de 1216, die ook 
op de HSL proef gereden heeft.
Loks voor minder dan 4-systemen worden uit de 4-systeemloks afgeleid. Wat niet nodig is, wordt weg-
gelaten.
Ten tijde van het besluit tijdelijk getrokken treinen over de HSL te laten rijden, waren beschikbaar de 
loks van Siemens 1216 (max 230 km/h), 189 (max 140 km/h) en van Bombardier 186 (max 140 km/h) 
en 246 (max 160 km/h).
NShighspeed heeft gekozen voor de goederenlok 186 met een tijdelijk verhoogde max snelheid van 
160 km/h. Ik had de voorkeur gegeven aan de 1216, die enerzijds ook later gebruikt kon worden als een 
treinstel uitviel en anderzijds ingezet kon worden in de goederendienst.
De Duitse spoorwegen hebben door asproblemen met de ICE3 het afgelopen half jaar veel getrokken 
treinen ingezet als vervanging van de ICE3. 
Ten tijde van de beslissing de 186 in te zetten, was voor geen enkele lok een ETCS-installatie beproefd. 
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Bombardier had daarin geen gelukkige hand en heeft sinds kort een installatie voor level 1 (vaste blok-
ken). De Bombardierloks zijn niet toegelaten op de Betuwelijn met level 2. 
Siemens heeft in haar loks tesamen met Alstom een ETCS installatie ingebouwd geschikt voor level 1 en 
level 2. De 189 is als enige lok toegestaan op de Betuwelijn, die alleen uitgerust is met level 2 (fabrikaat 
Alstom). 

Literatuur
1. EI 135 pag. 7-11.
2. EI 141 pag .7-9.

Railtech 2009 [1]
Interessant congres met interessante beurs in de Jaarbeurs van 31 maart-2 april

Zowel vanwege het vollopen van wegen alswel vanwege de klimaatmaatregelen is het in heel Europa 
de bedoeling railvervoer krachtig te bevorderen. Dat gebeurt enerzijds door het bestaande spoorwegnet 
intensiever te gebruiken en anderzijds door nieuwe spoorverbindingen aan te leggen. 
Dat intensiever gebruiken gebeurt enerzijds met zwaardere, veel sterker gemotoriseerde personentreinen en 
anderzijds met langere, zwaardere en sterker gemotoriseerde goederentreinen. Daar zijn heel interessante 
vermogenselektronica-aandrijvingen, verbeterde seinsystemen, grotendeels nieuwe bewakingsmethoden 
en tenminste meer aandacht en zorg voor de spoorbaan voor nodig. 

Deze conferentie had 3 hoofdaandachtsgebieden:
- Light Rail and liveable cities,
- Rail infrastructure maintenance,
- Wayside trainmonitoring.

- Light Rail and liveable cities
Officieel is Light Rail een system, waarbij tram-trains zowel in de stad kunnen rijden met scherpe bogen en 
met korte remwegen alswel op hoofdspoorbanen. Het grote voorbeeld is Karlsruhe, waar door dit nieuwe 
relatief goedkope concept het vervoer bijna verdubbeld is. 
De tram-trein heeft voor een tram een hoge stootkracht (60 ton), een groot motorvermogen (als regel > 
600 kWe) en speciale draaistellen, waardoor met kleine wielen (diameter 660-550 mm) toch kruiswissels 
kunnen worden gepasseerd (fig. 1 en 2).
Nederland heeft twee min of meer gerealiseerde projecten:
- Randstadrail (HTM-deel in Zoetermeer) 
De tram-trein rijdt op de zogeheten Zoetermeerring en in Den Haag op de lijnen 3 en 4.
Het vervoer is tov de NS-periode ca 50% toegenomen (groot succes). Hetzelfde materieel rijdt in Kassel 
onder 750 V DC en 15 kV 16,7 Hz 
(geschikt voor indusi), of als tweede 
soort 750 V DC en diesel-aandrijving 
(geschikt voor indusi). De HTM had 
aanvankelijk besteld voor 750 V DC 
en 1500 V DC (tevens voorzien van 
ATB). Op het laatste moment is van de 
1500 V DC-mogelijkheid afgezien. 
Binnenkort beschikt de HTM over 
ca 60 tram-treinen. 

1. De tram-trein van Saarbrücken.
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- Alphen-Gouda
Voor deze lijn zijn 3 tram-treinen beschikbaar, die uitsluitend op NS-rails rijden. Ze zijn vrijwel gelijk 
uitgevoerd als een Zweedse versie, die wel op een trambaan en een hoofdspoorbaan rijdt. 

Plannen in Nederland voor de toekomst zijn:
- Rijn-Gouwelijn (Gouda-Leiden-Katwijk-Noordwijk; op het deel Gouda-Alphen, waar ook NS-treinen 
rijden vindt met LightRail proefbedrijf plaats),
- Hoekse lijn (Schiedam-Hoek van Holland als onderdeel van de RET-metro),
- Zwolle-Kampen (na de ingebruikneming van de Hanzespoorlijn wordt de oude spoorlijn een lightrail-
verbinding),
- Groningen en omgeving (Groningen wil een stadstram, die buiten de stad op spoorbanen zal gaan rijden).

Al deze projecten zijn ingewikkeld door bestuurlijke complicaties. Persoonlijk zie ik meer tram-trein-pro-
jecten komen zoals Haarlem-IJmuiden, Alkmaar-Bergen, Spijkenisse-Hellevoetsluis, Amsterdam-Almere. 

In Duitsland rijden in drie regio’s tram-treinen: Karlsruhe, Saarbruecken, Kassel. Meer regio’s zullen 
waarschijnlijk volgen.

- Rail infrastructure maintenance
Dit is een ingewikkeld onderwerp, waarbij het constateren van de conditie van het spoor en de reparatie 
steeds meer wordt geautomatiseerd. Beide zijn duidelijk verstandiger dan de vroegere methode, waarbij 
een ervaren spoorwegman meestal met het blote oog de noodzaak tot reparatie en de kwaliteit van de 
reparatie vaststelde. Enerzijds wordt het spoor meestal veel intensiever gebruikt, zijn de asdrukken en de 
gebruikte trekkrachten groter. Voor belangrijke goederentracés met snelheden tot 120 km/h is een asdruk 
van 24 ton gewenst; voor hoofdspoorwegen tot 200 km/h 22 ton, voor hogesnelheidstracés tot 200 km/h 
22 ton, tot 350 km/h 17 ton. Moderne 4-assige loks kunnen als regel 30 ton trek- en duwkracht leveren. 
Twee loks kunnen gezamenlijk 60 ton trekkracht leveren. Om een trein in de rails te houden, moet als regel 
op een wisselstraat de trekkracht worden beperkt. Dat geldt in veel strengere mate voor de duwkracht. 
Voor Nederland ongeveer 10 ton voor een enkelbaks-personen-trein en 15 ton voor een dubbeldekstrein. 
In Zwitserland en Oostenrijk zijn hier uitgebreide proeven voor genomen. 
Min of meer nieuw zijn de methoden om de verzakkingen van de ondergrond onder de spoorbaan vast te 
stellen. We gebruiken rijdende geotechnieklabs. Daaruit kunnen omvangrijke grondverbeteringen worden 
bepaald.
Met verzakte slabtracks (spoorbaan op een betonnen als regel onderheide ondergrond) heeft Nederland 

SAFETRAM tram-train structure with external and 
internal deformation areas before crash.

After crash: The side absorbers (lightblue) are locking 
the freight wagon buffers (red) to prevent overriding. 
Survival space maintained.

2. Eisen aan een tram-trein.
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nog heel weinig ervaring; met verzakte grindbedden des te meer. We beschikken nu over geautomatiseerde 
onderhoudsmachines, die grindbedden aanvullen en onderstoppen (zie fig. 3).
Golfslijtage vormt een steeds groter probleem. Op het NS-station Amsterdam-Amstel kan het goed be-
keken worden. Op de binnenste sporen rijdt de GVB-metro, die met weerstanden wordt geregeld; daar 
treedt een golfslijtage op met een lange golflengte ten gevolge van de anti-slipregeling. Op de buitenste 
sporen rijdt de NS met vnm treinen geregeld door vermogenselektronica. Daar treedt golfslijtage op met 
veel kortere golflengte. NS en GVB slijpen de golfslijtage regelmatig weg tot het niet meer kan en spoor-
vervanging volgt. 
Op beide sporen moeten vrijwel alle treinen stoppen. Als er treinen met volle snelheid overheen rijden , 
ondervindt de trein een betrekkelijke hevige trilling en met als gevolg meer slijtage aan rail en treinstel 
(fig. 4). In berggebieden treedt op hellingen en met name in bochten op hellingen door de gevraagde trek-
kracht en de antislip-regeling veel meer golfslijtage op. Goederentreinen rijden er meestal betrekkelijk 
langzaam; personentreinen meestal veel sneller. Het automatisch meten, beoordelen en wegslijpen van 
golfslijtage is een specialiteit geworden, waarin veel vaardigheid is verkregen. 

- Wayside trainmonitoring
De twee ongelukken met goederentreinen in het afgelopen half jaar bij station Amsterdam-Muiderpoort 
en bij station Vleuten hebben ook Nederland aan het denken gezet. Gelukkig zijn er geen persoonlijke 

ongevallen gebeurd, maar in beide gevallen 
was het spoor goed en waren defecten aan 
de goederenwagens en duurde de reparatie 
ongeveer een week. 
Bij Muiderpoort is, volgens het officiële 
onderzoeksrapport, een aspot te heet ge-
worden, waardoor een as afgebroken is op 
het contactpunt met het wiel.
Zwitserland heeft nu op ruim 60 plaatsen 
meetpunten in hun hoofdspoorwegnet ge-
plaatst, waardoor warme plaatsen kunnen 
worden gedetecteerd met 3 uitkomsten: te 

3. Railonderstopmachine van Plasser&Theurer in actie.

4. Beschadigd railoppervlak / golfslijtage.
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warm te zijner tijd inspecteren, veel te warm langzaam rijden en stoppen bij het eerst volgende station en te 
heet onmiddellijk stoppen (fig. 5). Zo’n meetpunt bepaalt de temperatuur van het aslager, van de wielband 
(van belang bij gebruik van remblokken), van de vier schijven op de as voorzien van schijfremmen. Dat 
laatste is niet zo eenvoudig. Een huisloze luchtgekoelde elektro-tractiemotor van een lok wordt warmer 
dan een goed gekoelde schijfrem. Bij zo’n meetpunt behoort de aankoppeling aan een ict-netwerk, zodat 
de spoorweg beheerder weet welke treinen zijn gepasseerd en gemeten. Hij moet die gegevens goed be-
heren. Hoogstwaarschijnlijk zouden de ongevallen bij Muiderpoort en Vleuten met deze meetpunten zijn 
voorkomen en hadden voor het bedrag, dat nodig was voor de reparatie een flink aantal meetpunten kunnen 
worden aangelegd. Volgens ir Bokhorst van Prorail zouden in Nederland inmiddels enkele installaties staan. 

Het is duidelijk, dat we meer willen meten: platte wielkanten, ongelukkig draaistelgedrag en asbelasting. 
Overigens zijn een aantal personentreinen van zo’n detectie voorzien. Alle drie kunnen oorzaken van 
ontsporingen en overmatige spoorbaanslijtage zijn. Oostenrijk heeft een proef-systeem geïntroduceerd, 
waarbij deze onvolkomenheden kunnen worden gemeten [3]. Zodra zo’n systeem bedrijfsgereed is, zou 
het op grote schaal in Europa moeten worden geïntroduceerd.
Nieuwe spoorverbindingen komen op 3 manieren voor:
- hoge snelheidslijnen zoals de HSL-Zuid,
- zg Ausbaustrecken geschikt voor 200 km/h zoals de verbeterde 4-sporige verbinding Amsterdam-Bijlmer-
Utrecht (gereed) , de Hanzelijn (in aanleg) , Utrecht-Arnhem (in voorbereiding),
- zg Light Rail-verbindingen (zie bovengenoemde projecten).

In de wandelgangen werd over 3 problemen in Nederland gesproken:
- Overgang van 1500 V DC naar 25 kV 50 Hz.
Nederland wil zijn hoofdpoorwegnet met name in de Randstad bijna gebruiken als een metronet. De S-Bahn 
van Zürich wil dat ook en heeft 6-baks dubbeldekstreinen besteld met een motorvermogen van 6 MWe, die 
met 2 gekoppelde stellen (dan 12 MWe nodig) kunnen rijden. De Nederlands 6-baks-dubbeldekstreinen 
hebben ongeveer hetzelfde volume en gewicht, maar slechts een motorvermogen van 2,5 MWe. Dat 
motorvermogen kan betrekkelijk eenvoudig verhoogd worden naar 3,8 MWe door de tractiemotoren ipv 
max 4000 omw/min naar 6000 omw/min te gebruiken met een andere tandwieloverbrenging en grotere 
invertors. Alleen Nederland kan met 1500 V DC slechts 4000 A (=6 MWe) door de bovenleiding vervoeren. 
Op warme zomerdagen treedt in de Randstad nu al dagelijks draadbreuk op. De plannen voor een veel 
intensiever spoorweggebruik zijn met 1500 V DC niet mogelijk, wel met 25 kV.
- De ongelukkige gang van zaken met ETCS level 1 en 2 op de Betuwelijn en de HSL-Z. Elders in Eu-
ropa lukt dat ook niet goed en is een conventioneel seinsysteem als backup aangebracht. Dat moeten wij 
ook doen.
- De weinig gelukkige gang van zaken bij de inbedrijfstelling van Randstadrail . De problemen zijn nu 
voorbij en het vervoer is fors toegenomen. 

5. Meting van hete plaatsen 
van een rijtuigas.
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Samenvatting: Ook met Railtech 2009 is Europoint er weer in geslaagd een aardig overzicht te geven 
van de gang van zaken inzake railvervoervoer in Nederland.

Literatuur
1. www.europoint.com ; www.railtech-europe.com.
2. Elpec Info 154 pag. 16, 153 pag. 4, 151 pag. 17-18.
3. http://www.argos-systems.eu/?page_id=4; www.hbm.at.

Sense of contact 2009 [1]
Interessante ontwikkelingen op het gebied van sensoren en sensorgebruik

De Federatie het Instrument doet in haar vakgebied veel om de Nederlandse elektronicaindustrie te 
ondersteunen en het gebruik te bevorderen. Een belangrijke ontwikkeling in het elektronica-vakgebied 
is het vak sensoren. Door goede, goedkope en veelzijdige sensoren kunnen veel industriële processen 
worden verbeterd (betere output en goedkopere en snellere fabricage). Dat geldt ook voor het beheer van 
waterstanden en luchtkwaliteit. 
Jaarlijks organiseert FHI het symposium met bescheiden beurs Sense of contact, in 2009 voor de 11e keer; 
een felicitatie waard. In 2009 waren er 3 hoofdthema’s: Environment is an issue, Power is an issue en Size 
is an issue. De nadruk lag dit jaar op universitair onderzoek en minder op concrete ontwikkelde sensoren. 
Ook werd veel aandacht besteed aan het werken met groepen sensoren. 
TNO liet trots haar zonnecellen zien, geschikt voor de ruimtevaart en geschikt voor draadloze commu-
nicatie (fig. 1). ECN ontwikkelt sensoren op het gebied van luchtkwaliteit, windenergie (fig. 2) en H2-
brandstofcellen (fig. 3).

De Universiteit van Wageningen gebruikte de gegevens van deels particuliere weerstations om de groei 
van gewassen te voorspellen en zodoende een optimale oogsttijd vast te stellen.
Dwingelo staat bekend om haar grote ruimtetelescopen. Die zijn alweer enigszins verouderd. Met een 
aantal sensoren, die in een weiland geplaatst zijn, zijn vaak meer gegevens uit de ruimte te verkrijgen [2].
De grootte van sensoren kan steeds verminderen, soms tot nano-afmetingen. Daarvan werden 3 toepas-
singsgebieden besproken: 
- sensoren tbv de medische techniek met als 
doel lichaamsfuncties te meten en medicij-
nen te doseren,
- microreactoren ipv grote chemische 
plants. Zulke kleine plants zouden grote 
raffinaderijen kunnen vervangen met als 
resultaat betere en energiearmer gemaakte 
eindproducten,

1. TNO-zonnecellen gebruikt in de ruimtevaart.

2. Sensorontwikkeling tbv windmolens door 
ECN.
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- sensoren voor betrekkelijke kleine katalysato-
ren. Een sensor van bijv een uitlaat van een auto 
zou te zijner tijd uit delen kunnen bestaan. Elke 
deel zou dan apart aangestuurd kunnen worden. 
De combinatie van katalysatoren zou dan beter 
werken dan de huidige ongedeelde katalysator. 

Samengevat: de Sense of contact 2009 demonstreerde veel interessante ontwikkelingen, waar Nederland 
over enige tijd veel mee te maken zal krijgen. Onze universitaire research en die van TNO en ECN krijgen 
in Europa veel waardering.

Literatuur
1. www.fhi.nl/senseofcontact
2. www.sron.nl.

Fotonica-industrie bundelt kennis en innovatiekracht

De meest recente uitgave van Fotonica Magazine, het informatiebulletin van de stichting Photonics Cluster 
Netherlands - PCN, laat haar lezers kennismaken met de sfeer en contacten tijdens het succesvolle Foto-
nica Evenement 2009 in Nieuwegein. Het bestuur van PCN werkt voortdurend aan het samenbrengen van 
universiteiten, hogescholen en bedrijven om een sterke markt te realiseren op het gebied van de optica, 
fotonica en lasertechnieken. Ook vertegenwoordigt PCN de Nederlandse optische industrie in de European 
Optical Society - EOS en tijdens vele vakbeurzen.
De uitgave van juni 2009 bevat meerdere artikelen uit de innovatieve vakgebieden van de optica en foto-
nica. Zo wordt er een nieuw lasermeetsysteem voor het gebruik in de lange afstand metrologie, verkregen 
door experimenten met een zelfgebouwde nauwkeurige Michelson interferometer. Voor het effectief en 
betrouwbaar meten van afwijkingen in glasvezels ontwikkelde het bedrijf Technobis Fibre Technologies 
een innovatieve meetmethode. De markt voor het gebruik van glasvezel is immens groot en vraagt daarom 
om snelle en zeer nauwkeurige meetmethoden. Een artikel geeft de lezer uitgebreid informatie. Het ma-
gazine biedt lezers tevens een schat aan nieuws uit de wereld van de fotonica. Het Fotonica Evenement 
2010 vindt plaats op 30 maart 2010 en zal zeker weer meerdere bedrijven en instituten uit het buitenland 
stimuleren voor deelname aan FE 2010.
Wilt u ook deelnemen aan de activiteiten van het Photonics Cluster Netherlands en het Fotonica Magazine 
ontvangen, dan is het mogelijk om u aan te melden via de website www.photonicscluster-nl.org.
Jan Broeders

PCIM 2009
Toonaangevend jaarlijks congres met beurs op mondiaal niveau van 12-14 mei 2009

PCIM [1] [2] heeft ook dit jaar zijn naam waar gemaakt, alle mondiale nieuwe vakontwikkelingen op een 
goede manier te behandelen. De maatregelen voor klimaatbeheersing domineerden deze PCIM. Het is 
traditie de ontwikkelingen van het vakgebied te verdelen in 3 takken:
- ontwikkelingen van halfgeleiders,
- ontwikkelingen in aansturingen (intelligent motion),
- ontwikkelingen in de elektriciteitsvoorziening en EMC.

3. Sensorontwikkeling tbv brandstofcellen.
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Het eerste grote aandachtsgebied is versnelde invoering van toerenregelbare aandrijvingen middels 
vermogenselektronica. Dat zou tussen 10 en 15% van het Europese elektriciteitsverbruik besparen, 
terwijl de regelbaarheid toeneemt, wat tot verbeterde producten zal voeren. Globaal wordt gedacht aan 
aandrijvingen van pompen en ventilatoren, maar ook aan die van elektrische railtractie en hybride auto’s 
(personenauto’s, vrachtwagens en autobussen). 
Dat leidt tot pogingen compactere en goedkopere IGBT’s te maken en een vergrote interesse naar syn-
chrone motoren met permanente magneten ipv asynchrone motoren. 

Het tweede grote aandachtsgebied is windenergie, speciaal op zee. Daartoe is spanningsbron-HVDC [3] 
een must. ABB heeft een installatie op het land gebouwd (Estlink) en Siemens is bezig met het uitvoe-
ren van een order Californie. Beiden zijn gebaseerd de Eupec IGBT FZ600 R65 KF1 (600 A 6500 V) in 
twin-parallel-schakeling (dan 1100 A 6500 V) . Voor een DC-spanning van 300 kV kan dan een vermogen 
overgedragen worden van 330 MWe met ca 100 twin- IGBT’s in serie. Op dezelfde manier worden instal-
laties voor windenergie op zee gebouwd. ABB heeft een order voor een installatie in de Noordzee (ca 150 
km verwijderd van Emden) en Siemens voor zo’n installatie in de Oostzee. 
Het is duidelijk, dat de vraag gesteld wordt naar enerzijds IGBT’s met hogere doorlaatstromen of naar 
meer IGBT’s parallel geschakeld en anderzijds naar hogere sperspanningen per IGBT. 
Eens werd voor dergelijke doeleinden de IGCT gebouwd, die nooit zo populair geworden is, maar in 
theorie daarvoor geschikter is. Toch is de belangstelling naar IGCT’s nu duidelijk vergroot.
Ook worden in de toekomst veel pH (fotovoltaïsche) installaties gebouwd. De daarbij benodigde om-
vormers kunnen met IGBT’s worden uitgerust, maar zijn te zijner tijd misschien goedkoper met FET’s. 
Diverse typen FET’s genieten dan ook aandacht. 

Het derde aandachtsgebied is geregelde compensatie van elektriciteitsnetten zowel in smart-grids alswel 
voor hogere spanningen. De 380 kV-kabel in de verbindingen Maasvlakte – Velzen verlangt behalve inten-
sieve koeling ook geregelde compensatie. Tennet vormt met de TUD een werkgroep om deze problemen 
te monitoren. Daartoe wordt gekeken naar multilevel invertors met parallel geschakelde takken. 

Behalve de heel interessante technische problemen kijkt de industrie voor nieuwe halfgeleiders ook naar 
de toekomstige vraag. Op dit congres werd veel gefilosofeerd over nieuwe technische ontwikkelingen, 
maar werden nog niet zoveel concreet uitgevoerde noviteiten getoond. Ofwel de verwachte vraag naar 
noviteiten rechtvaardigt in de ogen van de industrie geen bijzondere research-inspanningen. 

Toelichting op nieuwe ontwikkelingen door de technische directeuren van PCIM

1. Prof L Lorenz (Infineon) en dr U Scheuermann (Semikron) gaven een overzicht van ontwikkelingen 
op het gebied van vermogens-halfgeleiders. Ik houd daarbij in mijn achterhoofd de ontwikkelingen van 
de Eupec IGBT FZ600 R65 KF1 (600 A 6500 V ). De fabrikant dacht destijds een goed product geleverd 
te hebben. Desondanks bleek hij bij elektrische tractie regelmatig problemen op te leveren. Pas toen 
overgegaan werd op waterkoeling en door de fabrikant gecertificeerde aanstuurblokken met lichtgeleider-
aansturing bleek deze IGBT werkelijk een succes en het hoofdelement van 4-assige 4-systeem 6 MWe loks. 
Al jaren wordt over de voordelen gesproken van SiC ipv Si met als voordelen minder doorlaat, minder 
schakelverliezen en bestendig tegen een hogere temperatuur. Aan bestaande IGBT’s is mondjesmaat SiC 
toegevoegd met aardige resultaten. Aanvankelijk gold in de chip als grenslaagtemperatuur 125 ºC. Dat is 
met de 4e generatie IGBT’s inmiddels 150 ºC geworden, terwijl nu nagedacht wordt over 175 ºC. Deze 
temperatuur vraagt niet alleen aandacht voor de grenslaag, maar ook voor de stroomgeleiding er naar toe. 
De voorspellingen van PCIM2008 zijn al gedeeltelijk uit gekomen (zie tabel 1 volgens Lorenz).
Let wel: een intensiever gebruikte chip verlangt meer aandacht voor het aanstuurblok en voor de koeling. 
Ook wordt gedacht, dat met een speciaal aanstuurblok meer dan twee IGBT’s parallel geschakeld kunnen 
worden. 
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Bij het vervangen van een IGBT moet bovendien gekeken worden, of de fabrikant een ander aanstuurblok 
verlangt
Een heel nieuw materiaal is GaN, dat te zijner tijd SiC zou kunnen vervangen en nog lagere doorlaat- en 
schakelverliezen mogelijk zou maken. 
Beide directeuren verwachten een opleving van de SiC-JFET en de IGCT. 

2. Prof Kolar (ETH Zürich) gaf een overzicht over het gebied van vermogens-elektronica in de elektri-
citeitsopwekking en in elektriciteitsnetten en bij de opwekking van duurzame energie. 
Tav energieopwekking wordt nader ingegaan op ph (=fotovoltaïsche energieopwekking) waarbij behalve 
IGBT’s ook FET’s bruikbaar zijn. Grote installaties worden/ zijn inmiddels gebouwd, die tesamen tov 
conventionele opwekking of tov warmtekrachtkoppeling nog steeds klein zijn. 
Ook brandstofcellen krijgen meer aandacht. De vermogens per installatie zijn nog steeds betrekkelijk klein 
(< 1000 kWe) Bijpassende vermogenselektronika is beschikbaar en wordt geoptimaliseerd. 
Mede door de scheiding van opwekking en transport/distributie van elektriciteit is compensatie van netten 
steeds vaker nodig. Het aantal praktisch uitgevoerde smart-grids is nog steeds klein. 

1. Ontwikkelingen van de synchrone motor met permanente magneten
Van oudsher wordt deze motor toegepast bij synchro-servo’s. De volgende stap was de min of meer vloei-
ende overgang naar motoren voor pompen en ventilatoren ipv asynchrone motoren. 
Deze toepassingen zijn als regel klasse B geïsoleerd en qua vermogen < 200 kWe
Een veel grotere stap zijn de klasse H geïsoleerde motoren van de nieuwe hogesnelheidstrein, de AGV, 
van Alstom. Deze motoren hebben nieuw een vermogen van 1000 kWe, dat in de loop der tijd door ver-
oudering van het Neodym zou kunnen verminderen naar 700 kWe. Bombardier maakt een vergelijkbare 
motor, maar publiceert daar minder gegevens over.
Als technicus had ik aanvankelijk gedacht, dat voor grote motoren de stator overeenkomstig, die van 
asynchrone machines zou worden uitgevoerd met halfgesloten groeven (of voorzien van halfmagnetische 
spie), scheefstelling van de groeven over ruim 1 groefsteek en voorzien van 2 eventueel 4 wikkelfactoren 
om harmonischen te onderdrukken. 
De rotor moet, omdat Neodym slecht trekkrachten verdraagt, worden gebandageerd met koolstofvezel-
draad, wat gespecialiseerd werk betekent. 
Dit technisch bijna ideale model wordt lang niet altijd gevolgd. Tov de asynchrone machine is de luchtspleet 
een factor 3 tot 4 groter en de herhalingsfrequenties van de invertor zijn bij grote motoren tenminste 1 kHz 
en bij kleine tenminste 5 kHz, zodat de extra verliezen en de wisselkoppels beperkt blijven.
Afhankelijk van het gebruiksdoel en de invertor wordt vaak volstaan met een veel eenvoudiger goedkoper 
ontwerp met spoelen vergelijkbaar met de synchroservo. 
Bij aankoop van de synchrone motor met permanente magneten moet dus goed opgelet worden, welke 
constructie wordt aangeboden of die constructie zal voldoen. De prijzen van de vereenvoudigde synchrone 
motor met permanente magneten en de prijs van de asynchrone kooiankermotor zullen dichtbij elkaar liggen.
[4] was een heel interessant paper, waarbij gekeken werd naar een 4-assige lok van 4 MWe, waarbij elke 
as werd aangedreven door een synchrone motor met permanente magneten van 1 MWe. Dat kan een kleine 

Tabel 1. De ontwikkeling van generaties IGBT’s (tendenzen). Voor hoge sperspanningen is generatie 
4 en 5 vaak niet beschikbaar.
generatie IGBT gebouwd vanaf doorlaatspanning
1e generatie 1980 3,4 – 4,0 V 
2e generatie 1984 2,9 – 3,4 V
3e generatie 2000 1,8 – 2,4 V
4e generatie 2005 1,4 – 1,8 V
5e generatie 2009 1,2 - 1,4 V
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motor zijn met een tandwielkast. Dat wordt gebruikt bij alle aandrijvingen met asynchrone motoren, bij de 
AGV van Alstom en de proeftrein van Bombardier. Het kan ook een grotere motor zijn zonder tandwiel-
kast. [4] geeft aan dat laatste concept een lichte voorkeur; zie figuur 1. Het blijft een theoretische studie; 
de lok is niet gebouwd . Ik had graag beide uitvoeringen getest. 
Op dit moment worden twee 4-systeemloks, de Siemens 189 en de Bombardier 186 het meest gebouwd 
resp geleverd in Europa. Ze rijden beiden in Nederland. Ik voorzie daarin binnen redelijke tijd synchrone 
motoren met permanente magneten, nadat een proef met deze motoren uitgebreid met succes is getest. 

2. Invertors tbv ph(=fotovoltaïsche) cellen [5]
Een veel gebruikte goede schakeling is die van fig 2: Ph-cellen, condensator, IGBT-invertor, 50 Hz-trafo. 
De overdracht van ph-cellen naar 50 Hz-net heeft daarbij volgens de auteurs een rendement van 93,5%. 
Solar gebruikt nu liever een schakeling zonder trafo (zie fig 3), waarbij de IGBT-invertor direct aan het 
50 Hz-net is gekoppeld. Dat zou een rendement van 96% betekenen. In de toekomst hoopt Solar een 
rendement van 99% te bereiken.

3. Hoogfrequenttrafo’s ipv 25 kV 50 Hz of 15 kV 
16,7 Hz-trafo’s in treinen volgens Alstom [6] (fig. 4) 
Feitelijk wordt vermogenselektronica in de echte 
hoogspanning toegepast.
Vanwege het benodigde tractievermogen bij hoofd-
spoorwegen wordt in toenemende mate als voedings-
spanning 25 kV 50 Hz (systeem AT) gebruikt. Op de 
Betuwelijn en de HSL-Zuid gebeurt dat ook. 
In de Duitssprekende landen in de capaciteit van het 
15 kV 16,7 Hz net nog groot genoeg. Ook daar wor-
den steeds meer railvoertuigen aangeschaft geschikt 

voor 25 kV 50 Hz en 15 kV 16,7 Hz. 
Bij beide systemen wordt een tractie-trafo gevoed uit 
de bovenleiding. Aan de secundaire zijde van de trafo 
worden 1 of meer 1-fase-IGBT-invertors geplaatst, 
van waaruit de tractiemotoren en het boordnet ge-
voed worden. 
Alstom heeft nu onderzocht, wat nodig is voor 5 of 
10 kHz-trafo ipv een 50 Hz of 16,7 Hz-trafo. Aan de 
secundaire zijde van de trafo verandert in principe 
niets. Aan de primaire zijde is of een multilevel 
invertor nodig ofwel een 2-level-invertor met een 
aantal IGBT’s in serie. 

1. Inbouw van de synchrone motor met perma-
nente magneten in een lok.

2. Conventionele ph-invertor met 50 Hz-trafo.

3. Conventionele invertor zonder 50 Hz-trafo.      
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Bij 25 kV zouden dan 69 stuks 6500 V IGBT’s nodig zijn. 
Op deze ingewikkelde manier wordt wel gewicht, maar geen volume bespaard. Het is een aardige illustratie 
van datgene, wat komt kijken bij vermogenselektronica in de echte hoogspanning. De verwachting is, dat 
zulke ideeën voorlopig niet verder zullen komen dan zeer leerzame en zeer knap ontworpen proefmodellen. 

4.0 Samenvatting:
Vermogenselektronica is nog steeds een vak met een groeimarkt met een duidelijk accent op toerenre-
gelbare aandrijvingen, waarbij veel elektriciteit wordt bespaard, naar zeggen 15% van het totale elektri-
citeitsverbruik. De bekende IGBT’s (3e en 4e generatie) van nu voldoen goed. De 5e generatie wordt al 
geleverd. Dat betekent iets minder verliezen en iets compactere bouw. Let op: Het kan een modificatie 
van het aanstuurblok en van de koeling nodig maken.
De 5e generatie IGBT’s bevat meer SiC ipv Si.
Motoren tot 200 kWe worden steeds vaker als synchrone motoren met permanente (Neodym) magneten 
uitgevoerd. Dat betekent een lichtere motor (tot 25%) , minder verliezen (ca 50%) en een fractie nauw-

4. Hoogfrequent tractie-trafo omgeven door IGBT-invertors.

Tabel 2. Regelmatig gebruikte vermogens-halfgeleiders.

- diode , laat stroom in 1 richting door ; spert in de andere richting ; wordt gebruikt in een breed vermogensscala.
- thyristor, spert stroom in beide richtingen, kan na ontsteken in 1 richting geleiden, kan niet via een rooster gedoofd worden, wordt veel 
gebruikt voor toerenregeling van DC-motoren
- GTO\ (Gate turnoff thyristor) – thyristor, die met een negatieve doofpuls op het rooster gedoofd kan worden. De negatieve doofpuls moet 
met zorg worden gedimensioneerd; bij het doven komen overspanningen vrij, die met een snubber moeten worden beperkt
- FET (field-effect-transistor), wordt vaak gebruikt voor toerenregelingen middels PWM-invertor gevoed door laagspanningsnetten als een 
eenvoudige IGBT
- IGBT (insultated gate bipolar transistor). Wordt heel veel gebruikt voor toerenregeling van asynchrone motoren en synchrone motoren met 
permanente magneten. Met een passend aanstuurblok zijn geen snubbers nodig
- IGCT (insulated gate controlled thyristor). Hij is bedoeld als een verbeterde GTO, waarbij geen snubbers nodig zijn. Hij wordt veel ge-
bruikt voor tractieomvormers van 20 MWe of meer om vanuit 50 Hz-netten 16,7 Hz-netten te voeden (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, 
Noorwegen en Zweden). Op papier zou hij heel geschikt zijn voor spanningsbron-HVDC. Voorlopig is daarvoor een IGBT gekozen.
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keuriger regeling met dezelfde PWM-invertor als voor gebruikt voor de asynchrrone kooiankermotor. 
De 1000 kWe-motoren voor de AGV van Alstom en voor Bombardier hebben een duidelijke spin-off naar 
kleinere synchrone motoren met permanente magneten.
Vermogenelektronica is onmisbaar voor duurzame energie: windmolens, spanningsbron-HVDC en wind-
energie. Voor zover bekend worden daarvoor geen halfgeleiders ontwikkeld met een hogere sperspanning 
en een grotere doorlaatstroom. De ICGT lijkt daarvoor beter geschikt. Wel wordt druk, op zich niet kost-
baar, onderzoek gedaan aan parallel-schakeling van IGBT’s (gezamenlijk grotere doorlaatstroom) en aan 
multilevel-invertors (gezamenlijk hogere sperspanning). Vermogenselektronica blijft een heel boeiend vak. 
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SiC en GaN toekomstige wondermaterialen voor vermogenshalfgeleiders ?
Sommigen verwachten van deze materialen compactere verliesarmere vermogenshalf-
geleiders

Op EPE en PCIM wordt al jaren gesproken over de grote voordelen van SiC ipv Si. Tot nu is het gebruik 
bescheiden met overigens aardige resultaten. Dit jaar is GaN op PCIM 2009 voor het eerst vermeld, waarbij 
de verwachtingen nog hoger zijn dan van SiC. 
De industrie kijkt bij investeringen in onderzoek ook naar de verwachte opbrengst van verbeterde bestaande 
halfgeleiders of naar halfgeleiders van groter vermogen (grotere stroom of grotere sperspanning). 

SiC (=silicium-carbide ofwel carborundum) [1] [2] 
SiC wordt in grote hoeveelheden gebruikt tbv hitteschilden zoals bij de verbrandingskamers van gasturbi-
nes. Als zelfstandige constructie wordt SiC ook gebruikt. Er wordt een foto getoond van SiC-remschijven 
van Porsche Carrera. SiC wordt ook gebruikt bij de fabricage van overspanningsafleiders bij UHV-netten.
SiC is kort gebruikt voor de fabricage van LED’s, totdat GaN een geschikter materiaal bleek te zijn.
IGBT’s zijn tot nu gemaakt van Si. Met een kleine hoeveelheid SiC rond de elektroden bleek het mo-
gelijk de doorlaatspanning te verlagen, de schakelverliezen te verkleinen en de junctiontemperatuur te 
verhogen. De verbetering van de 1e generatie IGBT’s naar de 5e generatie wordt toegeschreven naar meer 
toevoegingen van van SiC. 
Si volledig vervangen door SiC zou theoretisch veel verbeteren, maar lijkt nog ver weg. 

GaN (=gallium-nitraat) [3] [4]
GaN is ook een hard hittebestendig materiaal. Het wordt gebruikt bij LED’s en blauwe lasers en ook snelle 
FET’s. GaN zou een ideale grondstof zijn voor IGBT’s (nog lagere doorlaat- en schakelverliezen en nog 
hogere temperaturen mogelijk dan SiC) . Voor vermogenshalfgeleiders wordt GaN nog niet gebruikt.

Slotbeschouwing
IGBT’s worden in de aandrijftechniek veelvuldig gebruikt. IGBT’s zijn door SiC verbeterd, maar zouden 
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door meer SiC te gebruiken nog meer kunnen verbeteren. Het is mij niet duidelijk waarom dat zo moeilijk is.
In 2009 wordt uitdrukkelijk verwezen naar GaN om bij IGBT’s SiC te vervangen. Het is nog niet gebeurd 
voor zover mij bekend.
Het kan zijn, dat SiC en GaN om commerciële redenen nog niet zoveel gebruikt worden, maar het kunnen 
ook technische redenen zijn. 
Wie van de Elpec-lezers kan ons meer vertellen ? 

Literatuur
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_carbide.
2. www.accuratus.com/silicar.html.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/gallium_nitride.
4. www.msm.cam.ac.uk/GaN/index.htm.
5. PCIM2009.

Vermogenstransport via kabels
Keuze tussen HVDC en 380 kV-kabel

Onze West-Europese economie verlangt het transport van grote vermogens, waartoe 400 kV-netten zijn 
gebouwd. Dat kon tot nu toe met bovengrondse lijnen, die de ruggengraat vormen voor het West-Europese 
koppelnet. Formeel gaan wij uit van 380 kV ± 40 kV[1]. De meeste Nederlandse lijnen zijn uitgevoerd 
als dubbelcircuit ter grootte van 2  1750 MVA (ofwel 2  2700 A). De eindtemperatuur van de geleiders 
hangt af van de weersomstandigheden; wind en een lage buitentemperatuur vergroten de stroombelastbaar-
heid. Op dit moment moeten steeds vaker kabels worden toegepast, enerzijds vanwege het visuele effect 
van een bovengrondse lijn nabij een bebouwde woon- of kantoorwijk, anderzijds vanwege de minimale 
afstand tussen met name een woonwijk en een bovengrondse lijn ivm de elektrische veldsterkte van die lijn.

DC-kabels
Voor lange afstanden (Nederland-Noorwegen) of de koppeling tussen twee sterke elektriciteitsnetten 
(verbinding Frankrijk-UK door het Kanaal) [2] is de stroombron HVDC-verbinding heel geschikt. Aan 
beide zijden is een interessante dure brugschakeling nodig, die zowel bij levering als ontvangst van elek-
trische energie blindvemogen uit het 50 Hz-net nodig heeft. NorNed heeft een capaciteit van 600 MWe, 
waarbij ca 350 MVAR nodig is aan elke zijde. De 380 kV verbinding Maasvlakte-Velzen heeft dus 6x de 
capaciteit van NorNed.
Sinds kort beschikken wij over een andere techniek spanningsbron HVDC, die zowel door ABB alswel 
door Siemens worden geleverd. ABB heeft een zg landinstallatie geleverd tussen Finland en Estland van ca 
350 MWe en heeft een opdracht voor installatie voor een windpark in de Noordzee ca 150 km ten Westen 
van Embden. Siemens heeft een opdracht voor zo’n installatie in Californie en voor een windpark in de 
Oostzee. Een spanningsbron-HVDC-installatie kan zelfstandig functioneren en heeft geen blindvermogen 
vanuit een ander 50 Hz-net nodig. Echter tot nu zijn de vermogenshalfgeleiders tamelijk klein. Bij een 
netkortsluiting kan gedurende 200 ms slechts 120% In geleverd worden. Dat kan een moderne 380 kV-
net-beveiliging in de 1e trap net aan. Back-up-beveiliging zal in het algemeen niet goed werken. 130% In 

gedurende 300 ms zou beter zijn. 
De 380 kV-verbinding Maasvalkte-Velzen zal in totaal ca 40 km kabelverbindingen krijgen: zinker 
Maasvlakte-Westerlee, nabij Delft, nabij Leiden, zinker Haarlemmermeer-ringvaart, nabij Hoofddorp, 
zinker onder het Noordzeekanaal. Tennet heeft besloten 380 kV-kabel te kiezen ipv een DC-verbinding.

Uitvoering van de 380 kV-kabel
In de wereld komen drie typen kabel voor die spanning voor: Gasdrukkabel, oliedrukkabel, XLPE-kabel. 
Nederland zal waarschijnlijk XLPE-kabel gebruiken. Het zinker onder de Nieuwe Waterweg is gelegd en 
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zo uitgevoerd. Bij dat zinker zijn waterleidingen aangelegd, waarin water wordt rondgepompt. Daarmee 
worden thermische grondweerstanden vereffend. Blijkt het koelwater te warm te worden, dan kunnen 
koelers worden geplaatst aan de uiteinden op het land. Mijn verwachting is, dat de overige kabelverbin-
dingen bij vollast moeten worden gekoeld. Bij intensievere koeling kan volstaan worden met een dunnere 
doorsnede. Nabij Wenen is zo’n 380 kV-kabeltracé in bedrijf.
Het andere probleem is de kabelcapaciteit, die afhankelijk van de uitvoering 0,5 to 1 µF per km is. Dat 
betekent een capacitieve stroom van I=ω  C  Uf= 35 tot 70A/km dwz 1400 tot 2800 A bij 40 km; in het 
ongunstigste geval de vollaststroom van de kabel. 
Afhankelijk van de belasting moet de capaciteit gecompenseerd worden. 

Slotbeschouwing
Voor de 380 kV-verbinding Maasvlakte-Velzen lijkt op de plaatsen, waar kabel vereist is een 380 kV 
XLPE-kabel de gunstigste oplossing. Het is niet goedkoop en heeft de volgende problemen:
- levensduur met name elektrische vastheid,
- koeling,
- variabele compensatie.

Een 380 kV-kabelverbinding van deze lengte komt elders in de wereld nog niet voor. 
Tennet en de TUD hebben een werkgroep gevormd om de verbinding te monitoren.

Literatuur
1. www.tennet.org.
2. EI 147 – pag. 12-13.
3. EI Dig 1 –pag. 5-6.

Kerncentrale Kruemmel nabij Hamburg weer een ernstige storing

In 2007 werden de kerncentrales Kruemmel en Brunsbuettel gelegen aan de Elbe nabij Hamburg getrof-
ffen door een ernstige storing, waarbij voor zover bekend geen radioactief materiaal vrij gekomen is. De 
eigenaar en beheerder is Vattenfall. Het UN-atoombureau te Wenen (www.iaea.org) en de Duitse overheid 
onderzochten de storingen. Brunsbuettel wordt nog steeds gerepareerd. Vattenfall heeft bekend gemaakt 
2 topfunctionarissen ontslagen te hebben.
Kruemmel mocht medio juni 2009 weer opgestart worden. Een bloktrafo, naar zeggen een andere dan 
twee jaar geleden, was na 2 weken defect en de eenheid zal lange tijd buiten bedrijf blijven. In Hamburg 
is door deze storing kortstondig de voeding van de pompen van de drinkwaterleiding onderbroken. Bij 
het weer opstarten van die pompen zijn ruim 40 waterleidingbreuken ontstaan. Vattenfall heeft excuses 
aangeboden voor het niet tijdig melden van deze grote storing aan de Duitse overheid en het IAEA.
De Duitse televisie ZDF geeft onder www.heute.de beelden weer van de brandende bloktrafo van Kru-
emmel in 2007; tevens van een recente storing in Zuid-Frankrijk, waarbij ca 30 m³ radioactieve vloeistof 
vrijkwam. 
De Duitse televisie ARD geeft onder www.tageschau.de berichten over storingen van de kerncentrale 
Ringhals van Vattenfall in Zweden. Deze hebben geleid tot verscherpte ondertoezichtsstelling van de SSM 
( “Zweeds nucleair controle-orgaan“). 
Nu in heel de wereld weer gediscussieerd wordt over nieuwe kerncentrales, zou het goed zijn over wat meer 
feitenmateriaal te beschikken. De speciale aandacht gaat uit naar de bloktrafo en naar het zg eigen bedrijf. 

Bloktrafo’s van grote centrales 
Grote centrales zoals Kruemmel, Brunsbuettel (kernenergie) en de Maasvlakte (conventionele kolen-
gestookte centrale) voeden in op het 380 kV-net. Generatoren voor die spanning kunnen niet gemaakt 
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worden, meestal wordt een spanning van 20 tot 30 kV gekozen. Formeel geldt voor het 380 kV-net de 
spanningsvariatie van ±10% (340-420 kV). Vroeger werd tevens uitgegaan van een ruime cos φ-variatie 
(0,9 cap tot 0,8 ind). Een bloktrafo met een geregelde hoogspanningswikkeling voldoet het best aan die 
wensen. Een ongeregelde bloktrafo heeft meer koper en meer ijzer nodig. In de praktijk wordt heel vaak 
een ongeregelde bloktrafo gekozen met wat concessies aan de spanningstoleranties en cos φ-variatie. Bij 
bloktrafo’s is heel weinig genormeerd; het op voorraad houden van een bloktrafo voor storingen ergens 
in Europa heeft weinig zin. 
In principe zijn twee typen storingen mogelijk: ijzerbrand en windingsluiting. 
IJzerbrand ontstaat door isolatiefouten tussen de blikken van de kern, vaak onder invloed van te hoge 
magnetische inductie. IJzerbrand kan moeilijk tot schade leiden, indien om de 2 cm-blikdikte een 1 mm 
dik karton wordt aangebracht. IJzerbrand is tijdig met een Bucholz-beveiliging (detecteert gasvorming 
in olie) te detecteren. 
Windingsluiting kan ontstaan door krachten in windingen tijdens een kortsluiting of door sludge-vorming 
in de olie. Hij kan gedetecteerd worden voor differentiaal-beveiliging en door Bucholz-beveiliging. 
Nieuw is een ontladingsdetectiemeting aan zulke grote trafo’s als extra beveiliging. Vattenfall heeft het 
IAEA toegezegd, zo’n meting te plaatsen, maar het uiteindelijk niet gedaan.
Met een goede beveiliging leiden noch ijzerbrand noch windingsluiting tot trafobrand.
De centrale Maasvlakte heeft matige ijzerbrand in haar bloktrafo’s gehad. Zij hebben eerst een trafo, die 
vrijgekomen was uit Schotland gebruikt en de bestaande trafo’s gerepareerd.
Uiteindelijk zijn twee nieuwe bloktrafo’s gekocht. 

“Ideaal” eigenbedrijf van grote stoomturbinecentrales
Het min of meer ideale schema van het eigenbedrijf van een kolencentrale gaat uit van figuur 1; zie ook EI 
137 pag 27, waarin tevens vermeld de eisen, die aan het eigen bedrijfsnet worden gesteld. Via de bloktrafo 
wordt het redundante eigen bedrijf (n+1 –systeem) gevoed, zodat de eenheid ca 8h de gelegenheid heeft 
om op te starten (=stoomdruk in de ketel opbouwen en de turbine voorwarmen en tornen) . Daarna wordt 
via de stoomturbine de generator op toeren gebracht en gesynchroniseerd. In ongeveer 30 min kan de 
eenheid dan vol vermogen leveren. Voor dit schema is een zg generatorschakelaar nodig (voor 600 MWe 
bij 20 kV ca 20 kA-vollaststroom).
Als meest gemene storing wordt een 380 kV-railsluiting gezien. De bloktrafo moet dan binnen 0,2 s 
losgekoppeld worden van het net en de generator moet dan ongeveer 1h in nullast draaien en het eigen 
bedrijf voeden. Dat voorkomt kromtrekken van de stoomturbine en te grote warmtespanningen in de ketel.
Vorig jaar is een groot deel van Italie uitgevallen door een storing in het Europese koppelnet. Italie had 
na ca 3h weer spanning. Storingen in de USA duren veel langer (vaak 3 dagen) omdat het eigen bedrijf 
niet goed functioneert. Bij een conventionele centrale kan een niet goed functionerend eigen bedrijf heel 
kostbaar zijn en een veel langere uitval betekenen.
Kerncentrales gaan uit van een n+2–systeem en de reactor moet dagen soms maanden nagekoeld worden 
na een vollast-afschakeling. Bij een kerncentrale kan een niet goed functionerend eigen bedrijf ook kost-
baar zijn, maar tevens gevaarlijke gevolgen hebben. 

Storingsoorzaken van Kruemmel en Brunsbuettel
Over Brunsbuettel is weinig bekend gemaakt. Vattenfall wil hem graag in bedrijf en heeft hem in twee 
jaar niet kunnen repareren.
De eerste storing van Kruemmel lijkt op ijzerbrand met een niet goed functionerende trafo-beveiliging. 
Vattenfall zou binnen 1 jaar een nieuwe bloktrafo moeten kunnen installeren, zodat de storing groter was 
dan de bloktrafo alleen.
De tweede storing van Kruemmel lijkt gezien de gevolgschade te Hamburg op een kortsluiting in de 
bloktrafo.
Vattenfall wil ook Kruemmel graag in bedrijf nemen. Volgens de “looptijdenovereenkomst” van de Duitse 
regering mag hij nog 10 jaar in bedrijf, mits in goede conditie. 
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VDI-Nachrichten van 10 juli 2009 geeft 
meer details met over de behandeling 
van de bloktrafo’s en het eigen bedrijf. 
Zij vermelden het niet installeren van de 
deelontladinsgmeting bij de bloktrafo, 
hoewel wel door Vattenfall toegezegd.
Tevens vermelden zij, dat de eigen-
bedrijfsvoeding evenals de voeding van 
de drinkwaterleiding te Hamburg korte 

tijd spanningsloos is geweest. Eén van de drie circulatiepompen zou niet automatisch zijn opgestart. Dat 
behoort wel te gebeuren, maar twee circulatiepompen in bedrijf behoren ruim voldoende te zijn. 
Een compleet overzicht van de storing is nog niet verstrekt. 

Het zou goed zijn als een complete openbare storingsrapportage verplicht was. De onafhankelijke 
beoordeling van het IAEA is zeer belangrijk. 

Nagekomen bericht van 24 juli 2009
Bloktrafo-schade van de kerncentrales Emsland bij Lingen (RWE) en Philipsburg II bij Karlsruhe 
(ENWB) (zie www.tageschau.de) 
De centrale Emsland bij Lingen is met zg “Schnellabschaltung“ uitgeschakeld. Dat wil zeggen het vol-
ledige eigen bedrijf is kort spanningsloos geweest en overgenomen door een andere voeding, die nog 
steeds een beperkt deel van het eigen bedrijfsvermogen levert. De omschakeling is goed verlopen. Het 
zou schade aan de regelschakelaar betreffen, wat meestal binnen enkele weken gerepareerd kan worden. 
Een spanningsdip in het openbare net heeft niet plaats gevonden. Waarschijnlijk heeft de Bucholz de 
uitschakeling bewerkstelligd.
De centrale Philipsburg II is na een waarschuwing (waarschijnlijk voorsignaal van de Bucholz) terug-
geregeld en uitgeschakeld. Een beperkt deel van het eigen bedrijfsvermogen blijft voorlopig nodig. Er is 
bekend gemaakt, dat de analyses van de trafo-olie zorgvuldig bekeken moeten worden. De eenheid was 
zojuist gereviseerd. De meest voorkomende oorzaken zijn ijzerbrand of een zogeheten glimontlading. 
De schades aan Kruemmel, Emsland en Philipsburg II moeten ons eraan herinneren, dat de kans op schade 
bij een goed belaste trafo na ruim 20 jaar gebruik groter wordt. Dat geldt speciaal bij bloktrafo’s van kern- 
en kolengestookte centrales, die langdurig vollast draaien.
De schades aan de trafo’s van Emsland en Philipsburg II zijn tov Kruemmel gering. Bij de eerste twee 
lijkt reparatie mogelijk, bij Kruemmel niet.
Het gebrek aan normalisatie bij bloktrafo’s wreekt zich nu wel.

Zonnestoomcentrales
Een bijna nieuwe vorm van zonne-energie 

Heden is te München volgens ZDF [2] en NRC [3] een consortium met de naam DESERTEC [1] gesticht, 
dat in de Sahara stoomturbine-centrales wil bouwen van totaal ca 20 GWe (heel globaal 15% van het 
Europese elektriciteitsverbruik). Als afzetmarkt is Noord-Afrika en Euopa gedacht. 
De stoom wordt met zonne-energie opgewekt volgens figuur 1. (http://www.zdf.de/ZDFxt/module/
MMR/heute/solar/grafik.jpg). Stoomzonne-energie en fotovoltaïsche zonne-energie zijn beide vormen 
van duurzame energie, waarmee elektriciteit wordt opgewekt en beide onderdelen van de maatregelen 
tbv klimaatbeheersing.

1. Model eigen bedrijf van een grote 
conventionele centrale.
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De initiatiefnemer van het Noord-Afrika-zonne-
stoom-project is prof. E Weber van het Fraunhofer-
Instituut. 
Zonne-stoomenergie is niet nieuw. In Californië 
en Zuid-Spanje bestaan enkele proefcentrales. 
Ook KIVINIRIA heeft erover bericht. De nieuw-
ste Spaanse centrale heet Andasol 1 en heeft een 
grootte van 50 MWe, benodigd oppervlak ruim 
500.000 m²; koelwaterverbruik 870.000 m³/jaar. 
Zie [4]. De testresultaten zijn goed; de centrale is 
nog maar kort in bedrijf.
Figuur 3 is een luchtfoto van de centrale, waarop 
de zonne-collectoren en de koeltorens goed te zien 
zijn. [5] geeft aan, dat in Spanje bij oa Andasol 1 

gerekend wordt met kWh-kosten van € 0,25/kWh. Ph-zonnestroomcentrales zouden nog duurder zijn. Ter 
vergelijking: bij kolencentrales zou gerekend moeten worden met € 0,06/kWh. De eenheidsgrootte van 
een centrale voor Desertec zal te zijner tijd waarschijnlijk ruim 500 MWe worden, veel groter dan tot nu 
gebouwd.
De plattegrond van alle geprojecterde centrales laat zien, dat zij alle betrekkelijk dicht (< 20 km) bij de 
zee liggen. Net als bij Andasol 1 is uitgegaan van koeltorens om de afgewerkte stoom af te koelen. 
De eerste stappen zullen zijn om grotere zonnestroom-centrales te bouwen dan nu. Deze zouden de grote 
steden in Noord-Afrika moeten voeden. Uiteindelijk zullen HVDC-verbindingen tussen Noord-Afrika en 
Europa nodig zijn van een groter vermogen dan de HVDC-verbinding NorNed (Nederland-Noorwegen). 
Het is te hopen, dat deze energieprojecten wat meer welvaart in Afrika zullen brengen. 

Desertec is een groots veelbelovend initiatief , dat elektriciteit op duurzame wijze opwekt, maar vraagt 
nog wel veel werk om tot een uitgerijpt project te komen. 

Literatuur
1. www.desertec.org.
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3. NRC , 13 juli 2009.

4. www.solarmillennium.de; De Ingenieur van 10 
juli 2009.
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1. Parabolische zonnecollectoren om stoom op te 
wekken.
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Onbemande metro’s
Amsterdamse plannen voor de Oostlijn 

Het GVB te Amsterdam wil de oudste metrostellen (Duewag) vervangen en denkt dan tevens aan de om-
zetting naar een onbemande Oostlijn (A’dam CS-Bijlmer; lijnen 53 en 54). Dat spaart personeelskosten 
en geeft de mogelijkheid om de frequentie te verhogen zonder extra kosten. Compleet ingerichte bestuur-
derscabines zijn niet strikt nodig; weglaten spaart ook kosten.
In de wereld bestaan een aantal onbemande metrolijnen, waar heel genuanceerd over gedacht wordt. Som-
mige onbemande metro’s rijden met een waarnemer en zijn niet echt onbemand.
De voorwaarden zijn als regel:
- lijnen zonder overwegen (noch bewaakte met halve bomen, noch onbewaakte met knipperlichten en 
helemaal geen overwegen zonder treinindicatie);
- bewegingssensor op de kop, die mensen of voorwerpen op de rails waarnemen evenals een trein met 
bestuurder dat doet;
- een fail-safe-seinsysteem met als extra een automatische treinbegeleiding. Die treinbegeleiding zorgt 
ervoor, dat de trein met het maximale koppel optrekt en remt. Daarmee wordt de kortste rijtijd tussen 
twee haltes gerealiseerd. Een goede antslip-beveiliging is een vereiste, evenals een perfect diagnosesys-
teem van het metrostelstel zelf. Als bijvoorbeeld een motorgroep uitvalt, moet dat tijdig gesignaleerd en 
verholpen worden;
- perfecte deurmechanismes, die tijdig signaleren of de deur niet goed kan sluiten doordat er een persoon 
of voorwerp tussen zit;
- voorzieningen om contact op te nemen met de passagiers vanuit een centrale post en omgekeerd in geval 
van ernstige vertraging, stroomuitval, ongelukken (incl brand) of vandalisme;
- overgangsmogelijkheid naar handbediening, die zeker op remiseterreinen nodig is.

De mogelijkheden van een bestuurder om tijdig te reageren bij een fout in het seinsysteem zijn beperkt, 
zeker op drukke lijnen met een frequentie van 2 min. Bovendien zal de bestuurder uit zichzelf niet met het 
maximale koppel optrekken of remmen. In de praktijk zijn eigenlijk alle sinds ca het jaar 1995 gebouwde 
metrostellen geschikt om ombemand te rijden. Sensoren op de kop zijn nog niet altijd aangebracht; de 
rest meestal wel. Het werk van de bestuurder is vaak beperkt tot kijken, of de deuren vlak voor vertrek 
van de metro veilig gesloten zijn, waarna een startknop wordt ingedrukt. Bovendien vervult hij een heel 
nuttige taak bij onregelmatigheden. Onregelmatigheden in metrobaan, metroseinsysteem en metrostellen 
kan een bestuurder soms eerder waarnemen dan de automatische storings- en/of diagnose-signalering.
Overigens is het aantrekkelijk voor een metrobedrijf om hun metrostellen vrij over alle lijnen te kunnen 
uitwisselen. Bij het GVB zijn stellen, die alleen geschikt zijn voor onbemand bedrijf op éen lijn, niet vrij 
uitwisselbaar.
Het GVB heeft op de Oostlijn bij twee recente ongelukken opmerkingen gehad van de Inspectie IVW, 
dat het te lang (tot 26 min) duurde voor het metrostel door personeel van buiten de metro benaderd werd. 
Dat pleit voor een bestuurder. 

Ik denk, dat bij moderne, zeer goed onderhouden metrostellen en metrolijnen het verschil in rijtijd 
en veiligheid niet groot is. Ik zelf geef de voorkeur aan een bemande metro zoals tot nu toe de meeste 
metrobedrijven. 

What’s the problem?
Promotie van dr A Vermeeren op de TUD dd 30 maart 2009

Veel nieuwe apparaten worden beperkt gebruikt, omdat de gebruiker er niet goed mee overweg kan. De 
promovendus is verbonden aan de faculteit Industrieel Ontwerpen op de TUD en heeft daar veel ervaring 
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opgedaan met het ontwerp van apparaten, zodanig, dat de gebruikers ze goed kunnen bedienen. 
Als elektrotechnisch ingenieur (energietechniek) was ik mij wel bewust van goede overzichtelijke bedie-
ningsmogelijkheden van de apparatuur, die daar werd gebruikt. Denk aan: schakelwachten, bestuurders-
cabines van treinen en trams, instellen van bijv beveiligingsrelais. Dat zijn installaties, waar min of meer 
gespecialiseerd personeel werkt, dat een korte opleiding als vanzelfsprekend beschouwt.
Er zijn veel meer technische apparaten, die als regel niet door technici worden bediend zoals mobiele 
telefoons. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat prof K.Väänänen-Vainio-Mattila van de Tampere 
Universiteit uit Finland lid was van de promotiecommisie. Zij had veel contact met Nokia. 
De promovendus heeft een aardige bijdrage geleverd aan een beter begrijpbare bediening van veel apparaten. 

Internationale 3D stereo film en technologie festival
In het Palais des Congrès in het Belgische Luik vindt van 1 tot en met 3 december 2009 het Internatio-
nale 3D Stereo Film & Technology Festival “3D Stereo Media” plaats. Het evenement wordt zowel een 
technologie als een film festival. Aan de hand van voordrachten van deskundigen uit de internationale 
multimedia branche wordt gesproken over de beschikbare 3D apparatuur en 3D systemen voor me-
diatoepassingen. Aan het congres is tevens een expositie van toonaangevende firma’s en instituten op 
het gebied van 3D beeld gekoppeld. Beschermheer van het festival is Ben Stassen, een pionier in 3D 
films en auteur van het filmverhaal “Fly me to the moon”. Hij presenteert tijdens de opening van het 
festival zijn nieuwste 3D film. Op het internationale festival vindt interactie plaats tussen bedenkers, 
technici, acteurs en publiek plaats. Het festival is namelijk ook toegankelijk voor het geïnteresseerde 
publiek. Alle huidige bekende technieken met driedimensionale beeldtechnieken, zoals stereoscopie, 
holografie, anaglyfen en 3D-schermen worden gepresenteerd en uitgebreid in voordrachten behandeld. 
3D visualisatie is er ook in medische beelden en toepassingen in de gezondheidszorg. 3D in de gezond-
heidszorg wordt volgens de planning behandeld in het voorjaar van 2010 op basis van ervaringen uit 
2009. Er staan meer 3D films op het programma. De drie illustraties laten op een bijzondere wijze de 
fascinerende 3D beelden ervaren. De promotionele beelden zijn afkomstig van de bedrijven Alioscopy 
en Philips. Aanvullende informatie staat op de site http://www.3dmedia2009.com.
Jan M. Broeders

Een geweldige opmars van de stereoscopische cinema
Nu “Hollywood” ook warm loopt voor het fenomeen van 3D video en film zullen er spoedig in vele 
bioscopen in de wereld de 3D digitale films op het programma staan.
Maar voordat een driedimensionale film in hoge kwaliteit vertoond kan worden is er veel te doen voor 
bedenker, producent en vele technici achter de schermen van de studio of het vrije veld. Nu ook grote 
productiecentra geïnteresseerd zijn in de fascinerende mogelijkheden van 3D film en video is er een 
ware revolutie ontstaan.
De auteur van het voortreffelijke vakboek “3D Movie Making” geeft de lezers eerst een blik in het 
verschijnsel 3D cinema en legt uit wat de commerciële filmmakers onder 3D cinema verstaan. Er is 
duidelijk herkenbaar dat de grote aandacht voor 3D in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in de vol-
gende jaren een ware revolutie zal gaan beleven. Alles wijst in die richting door de beschikbaarheid 
van vakkennis, 3D-software en opslagcapaciteit, ideeën, 3D-opname- en weergave-apparatuur en in-
novatieve voor 3D geschikte schermen. Volgens de auteur zijn de moderne echte volledige 3D films 
kaskrakers. Op zeer praktische wijze wordt het stereoscopisch zien benaderd en het zijn de schetsen aan 
de hand van de auteur, die alles zo luchtig en helder overbrengen. Het grondbeginsel van de 3D cinema 
is gedetailleerd met tips en valkuilen zeer inspirerend en leerzaam behandeld. Aan de werkelijke 3D 
opname gaat een serie van voorbereidingen vooraf en moet de filmmaker voor hoge kwaliteit kunnen 
beschikken over moderne digitale 3D filmcamera’s. De auteur geeft voorts een beeld van de beschikbare 
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3D opname-apparatuur en informeert de lezer met een schat aan gegevens over beschikbare sites met 
zeer praktische tips en aanbevelingen.
Jan M. Broeders

Boekbesprekingen 2009

Kurzschlussstromberechnung 
Nach IEC und DIN EN 60909-0
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 77
Prof .G. Balzer, Prof. D. Nelles, dr. Chr. D. Tuttas.
VDE Verlag 2009, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3144-2, 338 pag., A5, € 26,50.

Het berekenen van 1-, 2- en 3-polige kortsluitstromen in midden- en hoogspanningsnetten (tot en met 380 
kV) is lastig, maar heel belangrijk. Zonder goede berekening zijn de netelementen en de beveiliging niet 
goed te dimensioneren. Deze berekeningen zijn alleen mogelijk onder gebruikmaking van de leer van de 
symmetrische componenten. Het verkrijgen van de impedanties van de netelementen bij de 3 systemen 
(positief draaiend, negatief draaiend, homopolair systeem) is niet altijd eenvoudig. 
Vaak moeten z-trafo’s en 3-wikkelingstrafo’s worden gedimensioneerd. 
Dit boek behandelt duidelijk en uitgebreid heel compleet bovenstaande materie en geeft bovendien een 
aantal duidelijke voorbeelden. De schrijvers gebruiken dit boek als college-dictaat. Prof. Balzer is hoog-
leraar aan de TU Darmstadt, prof. Nelles is emeritus-hoogleraar aan de TU Kaiserslautern en dhr. Tutas 
is daar universitair docent.
Samenvatting: Het lastige onderwerp kortsluitberekeningen is voor iedereen van belang, die te maken 
heeft met openbare en industrie-elektriciteitsnetten. Dit boek beveel ik hen ten zeerste aan.

Netzdynamik
Elektromechanische Ausgleichvorgaenge in elektrischen Energieversorgungsnetzen
Prof. D. Nelles.
VDE Verlag 2009, ISBN 978-3-8007-3016-2 , 424 pag., A5, € 79,-.

VDE-Verlag is blijkens haar advertenties zeer ingenomen met dit boek; mi terecht. Vroeger hadden voor-
namelijk beheerders en bouwers van grote centrales met het dynamische gedrag van centrale eenheden 
te maken, in Nederland meestal synchrone machines aangedreven door stoomturbines, in het buitenland 
bovendien met waterkrachtcentrales.
Sinds de opkomst van warmte-krachtkoppeling in heel Europa zijn er in een elektriciteitsnet veel meer de-
centrale eenheden. In Nederland staat ca 2500 MWe aan Ottozuigermotorwk in units van 300 tot 2000  We 
en ca 4000 MWe gasturbine of STAG- wk-units in units van 10-50 MWe.
Het dynamisch gedrag houdt twee vragen in:
- bij welke netkortsluiting moet de unit afgeschakeld worden, voordat te gevaarlijke pendelingen ontstaan en
- bij welke lastvariaties ontstaan, met name bij zwakke netten, te grote pendelingen?

Prof. Nelles, emeritus-hoogleraar van de TU Kaiserslautern, legt het dynamische gedrag van centrale-units 
uitgevoerd met synchrone machines uitgebreid en duidelijk in dit boek uit. De lezer kan met deze kennis 
zijn installatie beter dimensioneren en beheren. 
Mijn ervaring is, dat een stevige demper met X”q< 2 X”d verstandig is en dat gelet moet worden op ver-
zadiging bij de regeling van de exiter. Aanwijzingen over een verstandige dimensionering van synchrone 
machines bij centrales geeft de schrijver niet.
Samengevat: Bouwers en beheerders van centrales met synchrone machines van klein tot groot vermogen 
hebben te maken met netstabiliteit. In dit boek wordt dit uitgebreid en duidelijk uitgelegd. De bouwer en 

BOEKEN
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beheerder van zo’n eenheid kan er zijn voordeel mee doen. Dat geldt ook voor HTO- en TU-studenten. 
Voor hen is dit boek zeer aan te bevelen.

Voor 3D-displays wordt ook een geweldige en aantrekkelijke toekomst voorspeld

Het is vooral de 3D software waarmee de 3D-opnamen geschikt 
worden gemaakt voor de publieke vertoning. StereoPhoto Maker 
wordt veel gebruikt door de maker van 3D cinema. Het uitstekende 
ideeën- en leerboek bevat tien hoofdstukken voor zowel de beginnende 
als de professionele 3D filmer. Elk hoofdstuk bevat oefeningen en 
een lijstje met de belangrijkste punten over het betreffende onder-
deel. Bijzonder praktisch is het meeleveren van een DVD met veel 
3D demonstratie beeldmateriaal, losse 3D opnamen, experimentele 
films, voorbeelden van 3D apparatuur en teksten van vooraanstaande 
experts en regisseurs. Een uitgebreid trefwoordenregister maakt het 
vinden van informatie zeer eenvoudig. Het geheel is daarmee een 
geweldige bron van informatie en inspiratie voor iedereen die stap 
voor stap alles willen weten over de stand van zaken in de 3D cinema.
Jan M. Broeders

“3D Movie Making”, ISBN 978-0-240-81137-6. Bernard Mendiburu, Focal Press, 2009, 223 pagina’s, 
3D bril en DVD, € 36,95.

STEP7-Crashkurs
Extended 
M. Habermann, T. Weiss.
VDE Verlag 2009, 7e druk, ISBN 978-3-8007-3148-0, 689 pag. met CDROM, € 49,-.

Toen ik pas ingenieur was, werden automatische besturingen vaak met relais uitgevoerd. Dat waren grote 
installaties, die als regel veel onderhoud verlangden. Eén van de eerste besturingen met halfgeleiders was 
het zg Siemens Simatic-systeem, dat in de Amsterdamse “Beijnes”-trams werd gebruikt. Simatic werd 
een PLC-systeem (Duits SPS), dat in vergelijkbare vorm door meer fabrikanten werd geleverd. Het werd 
beschreven in de 1e druk van dit boek. Ook toen werd het belang van automatische besturingen in de 
industrie herkend. Het betekent als regel nauwkeuriger gefabriceerde en goedkoper gemaakte producten 
in de FME- en procesindustrie. 
Inmiddels zijn computers goedkoper en krachtiger geworden en daardoor werd met PLC’s veel meer mo-
gelijk, ook de koppeling met profibus en fieldbus. Sinds een aantal jaren mag ethernet (bij Siemens profinet 
genoemd) zich verheugen in een grote belangstelling. De bedrijfservaringen zijn, mits goed ontworpen, ook 
gunstig. Bij de telemetrie van windmolens is ethernet momenteel eerste keus (zie ook EI Dig 4 pag. 13).
In dit boek wordt de layout van een telemetriesysteem met PLC’s in de taal Step7 uitgebreid en duidelijk 
beschreven. Het systeem kan bestaan uit een eenvoudige Simatic-PLC, maar ook uitgebreid worden tot 
industrieel ethernet. Besturingen kunnen ook gesimuleerd worden. Daartoe is een CDROM bijgevoegd. 
De Duitse ingenieursvereniging VDE (www.vde.de) heeft tijdig het belang van automatisering herkend 
en veel aan de ontwikkeling en verbreiding van het vak bijgedragen. Het is een groot compliment, dat van 
dit boek de 7e druk is verschenen. 
Samengevat is dit boek een heel compleet duidelijk standaardwerk voor PLC- en ethernet-besturingen. Het 
vakgebied is heel belangrijk voor onze industrie en vaak ook voor monitoringscentra. Het boek is zeer aan 
te bevelen voor personen, die in dit vakgebied werken of willen gaan werken zoals HTO- en TU-studenten. 
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Zertifizierung nach den Vorschriften von UL und CSA
E Boebel.
VDE Verlag 2009, 3e druk, ISBN 978-3-8007-2981-4, 283 pag., A5, € 33,-.

Voor het leveren van producten aan het buitenland is het van groot belang de aldaar geldende voorschrif-
ten en keuringseisen te kennen. Niet bekend zijn met deze voorschriften kan tot grote schadeclaims of 
tot het weigeren van de producten leiden. Dit boek geeft deze voorschriften aan voor elektrotechnische 
producten in Noord-Amerika.
Eens had elk land zijn eigen voorschriften. Exporteren naar een land werd daardoor erg moeilijk. Uitein-
delijk zijn IEC-voorschriften gekomen met de bedoeling, dat alle nationale voorschriften zouden verdwij-
nen. IEC heeft voor een belangrijke normering gezorgd, maar helaas hebben een aantal landen een eigen 
interpretatie. Europa poogt dat te verbeteren met een Europese interpretatie. 
De USA en Canada leunen ook tegen IEC aan, maar kennen toch hun eigen interpretaties. 
De schrijver van dit boek heeft het goed uitgezocht. Hij geeft eea uitgebreid weer.
Enkele voorbeelden:
- ANSI = American National Standard Institute (gesticht in 1918),
- UL = Underwriters Laboratories (gesticht in 1894),
- NRTL = Nationally Recognised Testing Laboratories,
- SCC = Standard Counsil of Canada,
- CSA = Canadian Standards Organisation (gesticht in 1920),
De USA en Canada hebben eigen testlabs, maar bijv de Nederlandse Kema en de Duitse TUV Rheinland 
en Sued hebben ook vestigingen in de USA en Canada.

Een aantal voorschriften zijn in Europa, de USA en Canada gelijk (zie pag. 34 ev) 
Samengevat: Voor het leveren van producten aan Noord-Amerika is het van groot belang, de aldaar 
geldende voorschriften tav producten en keuringen goed te kennen. Dit boek probeert dat uitgebreid te 
beschrijven en het is ten zeerste aan te bevelen voor degenen, die naar Noord-Amerika willen exporteren.

Grondbeginselen van het licht, optica en fotonen
Het compacte leerboek “Optik” richt zich op studenten 
in de fysica en op alle andere studenten met een studie in 
de natuur- en ingenieurswetenschappen. In het leerboek 
presenteren de auteurs een grondige en theoretische 
benadering van het vakgebied van de optica en geeft de 
relaties aan met andere onderwerpen uit de fysica, zoals 
de elektrodynamica en de kwantumfysica. Voor het 1e 
jaar van de bacheloropleiding is de inhoud van Optik 
bijzonder geschikt. Voor anderen kan de inhoud dienen 
om zich verder te verdiepen in het vakgebied of om oude 
kennis weer eens op te frissen aan de hand van het dui-
delijke concept. In een bescheiden historisch overzicht 
geven de auteurs een beeld uit onderzoek en wetenschap 
dat heeft geleid tot het vak Optica. Alle beroemdheden 
worden daarin genoemd. In het tweede hoofdstuk is licht 
als een elektromagnetische golf genomen om daarmee 
alle eigenschappen te kunnen verklaren. De geometrische 
optica vormt de basis voor de theoretische behandeling 
van licht in een vorm van straling.
Het 3e hoofdstuk gaat daar uitgebreid op in en geeft tevens 
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praktijkvoorbeelden van dagelijkse optische instrumenten. Het interessante leerboek geeft in hoofdstuk 
4 de golfeigenschappen van licht en toont in hoofdstuk 5 het licht als golf- of deeltjesverschijnsel. Met 
de verdiepende bijlage Fouriertransformatie sluit dit leerboek af. 
Jan M. Broeders

“Optik : Lichtstrahlen - Wellen - Photonen”, Wolfgang Zinth en Ursula Zinth, ISBN 978-3-486-58801-9, 
Oldenbourg Verlag, 2009, 335 pagina’s, € 34,80.

Netzstationen 
Illo-Frank Primus.
VDE Verlag 2009, ISBN 978-3-8007-3153-4, VDEW Energieverlag 2009, ISBN 978-8022-0962-8.
319 pag., A6, € 34,80.

Dit boek is een samenwerkingsverband tussen de Duitse ingenieursvereniging VDE en de elektriciteitsbe-
drijven verenigd in de VDEW. Zij hebben inmiddels een serie boeken uitgegeven om het werken in elek-
triciteitsnetten te vereenvoudigen zowel voor medewerkers van elektriciteitsbedrijven, van toeleveranciers 
en gemeentelijke autoriteiten. Beschreven worden de benodigde elektrische apparatuur, de bouwkundige 
vormen en de bouwkundige eisen.
Allereerst wordt de elektrische apparatuur beschreven.
In het algemeen wordt in Duitsland en in Nederland een stad van ca 100.000 inwoners gevoed uit een 
110/10 kV-station of 150/10 kV-station. Heel langzaam wordt in het middenspanningsnet 10 kV vervan-
gen door 20 kV. 20 kV-apparatuur heeft ongeveer hetzelfde volume als 10 kV-apparatuur. Bij dezelfde 
koperdoorsnede is de capaciteit het dubbele .
Vanuit een hoofdstation 110/10 kV resp 150/10 kV lopen ringen 10 of 20 kV (als regel geopend) , die 
10/0,4 kV resp 20/0,4 kV-schakelstations voeden. De 10 resp 20 kV-schakelinstallatie bestaat meestal uit 
2 zg lastscheider-velden en éen trafoveld (lastscheider met hoogspanningszekeringen of een kleine vermo-
gensschakelaar) .Deze configuratie wordt KKT genoemd. In zo’n schakelstation staat een 10/0,4 kV- resp 
20/0,4 kV trafo, merendeels olie gevuld soms in droge uitvoering. Van daaruit wordt een laagspanningsrek 
gevoed met afgaande kabels (met zekeringen beveiligd). In toenemende mate zijn eenvoudige lastscheiders 
geplaatst om uitschakelen veilig te laten plaatsvinden. 
Bouwkundig bestaan principieel drie oplossingen:
- vrijstaand betreedbaar station,
- vrijstaand niet betreedbaar station (een soort kast),
- ingebouwd betreedbaar station.
Behandeld worden de mogelijke plattegrond, de bouwkundige vereisten, de koeling van met name de trafo 
en de methoden van het invoeren van kabels.

Samengevat:
Een alleraardigst boek, dat een goede indruk geeft van een 10/0,4 kV-station (elektrisch en bouwkundig). 
Aan te bevelen voor ieder, die met dit onderwerp te maken heeft.

Betriebssicherheitsverordnung in de Elektrotechnik
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 121
Th Neumann.
VDE Verlag 2009, 3e druk, ISBN 978-3-8007-3160-2, 224 pag., A5. Met CDROM, € 24,-.

Elektrische apparatuur is in principe gevaarlijk. Daarom bestaan veel voorschriften, waaraan dit soort appa-
ratuur moet voldoen, hoe de afnamebeproevingen moeten worden uitgevoerd, hoe en wanneer herkeurigen 
moeten worden uitgevoerd, hoe dit soort apparatuur moet worden gebruikt en welke kennis de gebruiker 
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behoort te hebben. Over dit onderwerp zijn veel voorschriften gemaakt, waarin je een juiste keuze moet 
maken. Bij ongelukken wordt door uiteindelijk door de rechter bekeken, of de verantwoordelijken in een 
bedrijf juist gehandeld hebben.
De auteur is in dit vakgebied goed bekend. De veigheidsvraagstukken worden in dit boek vakmatig goed 
en goed leesbaar toegelicht. Met dit boek is het eenvoudig om per apparaat of per groep van apparaten de 
benodigde voorschriften te bundelen. Dat betekent bij een ongeluk, dat bij een bedrijf een verantwoorde-
lijk persoon, kan aantonen, dat hij goed op de hoogte was van de benodigde voorschriften. Hij moet wel 
zelf aantonen, dat hij deze voorschriften heeft nageleefd. Te veel werk is geen excuus zich niet aan de 
betreffende voorschriften te houden. 
Samengevat: Veiligheidsvoorschriften tav elektrische apparatuur zijn essentieel en bijna bij elk bedrijf 
nodig. Dit boek is aan te bevelen voor ieder, die met veiligheid van elektrische apparatuur te maken heeft

BWK 4/2009 (www.ebwk.de)
Das Energie-Fachmagazin (170 pg A4) 
Subtitel: Der Energiemarkt in Fokus
Aktuelle Entwickelungen und Trends aus Energiewirtschaft und Energietechnik

Als lid van de Duitse Ingenieursvereniging www.vdi.de krijg ik maandelijks het blad BWK, dat elk jaar 
in april (de maand van Hannover-Messe) een Special uitgeeft over voornamelijk elektriciteitsvoorziening 
in Duitsland met wat uitblikken naar Europa en de rest van de wereld.
Zij beschrijven (met veel deskundigen) heel concreet met veel getallen de conventionele elektriciteitsvoor-
ziening met gas-, steenkool en bruinkoolcentrales en met kerncentrales. Zij besteden ook veel aandacht 
aan energiebesparende technieken en duurzame energie zoals wind-, zonne- en geothermische energie. 
Van veel Duitse centrales (conventioneel en duurzaam) wordt de grootte en de productie van het afgelopen 
jaar vermeld. 
Fossiele brandstoffen blijven voorlopig de belangrijkste energie-bron, maar energiebesparing en duurzame 
energie vorderen.
Samengevat: Voor ieder, die geïnteresseerd is in energie, is dit redelijk objectieve tijdschrift met zeer veel 
informatie ten zeerste aan te bevelen.

Potentialausgleich, Fundamentenerder, Korrosionsgefaehrdung
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 35
H Schmolke.
VDE Verlag 2009, 7e druk, ISBN 978-3-8007-3139-8, 306 pag., A5, € 27,50.

VDE en de schrijver mogen zich verheugen in een grote belangstelling voor dit boek over laagspan-
ningsaardingen, dat de 7e druk mocht beleven. De interessante voorbeelden gaan voornamelijk over 
eengezinswoningen, flats en kantoorgebouwen, waarbij sprekende tekeningen worden gebruikt. 
In principe heeft elk huis te maken met de zg 50 Hz-aarding van de nulleider van het “GEB” ofwel het 
leverend nutsbedrijf en zijn eigen aarding (aparte elektrode of zg betonaarding). Daartussen kunnen bij 
kortsluitingen ongewenst hoge spanningen ontstaan. 
De schrijver legt uit, hoe voldoend laagohmige aardingen aangelegd moeten worden en hoe gevaarlijke 
spanningen tussen aardsystemen moeten worden vermeden. Voor een groter gebouw is meestal een be-
tonfundering nodig, waarin betonijzer wordt aangebracht. Met weinig moeite kan dat betonijzer ook als 
goede aarding worden gebruikt. 
Behalve de gewone 50 Hz-aarding zijn ook aardingen nodig voor overspanningsafleiders in geval van 
directe of nabije blikseminslag. Daarbij is met name de zelfinductie van de aarding van groot belang. 
De schrijver besteedt ook aandacht aan ruimten, die voor medische doeleinden worden gebruikt en aan 



34 Elpec Info digitaal - nr. 5 - september 2009

ruimten met explosiegevaarlijk materieel.
Een geheel ander toch heel belangrijk onderdeel in dit boek is corrosie door aardingen met verschil-
lende metalen. In mijn jonge jaren gebruikte Delfland Al-lantaarnpalen, die met het laagspanningsnet 
geaard waren met Cu-aardingen. Volgens de spanningsreeks ging de stroom vanuit de Al-palen naar de 
Cu-elektroden, zodra de coating van de Al-paalvoet beschadigingen vertoonde. Dat betekende een aantal 
omgevallen lantaarnpalen. Met een set antiparallel geschakelde Si-dioden in de aardverbinding was het 
probleem ook opgelost.
Goede aardingen zijn heel belangrijk in de elektrotechniek. Dit boek behandelt laagspanningsaardingen 
heel goed en duidelijk met sprekende tekeningen en goede referenties.
Het is ten zeerste aan te bevelen.

Einfuehrung in die Lasertechnik
Physikalische und technische Grundlagen fuer die Praxis
Prof. B. Struve.
VDE Verlag 2009, 7e druk, ISBN 978-3-8007-2982-1, 252 pag., A5, € 34,50.
Prof Struve is een enthousiast laser-gebruiker. Hij verwacht een forse toename van het gebruik en brengt 
dat over op zijn studenten van de Fachhochschule te Embden (www.fh-oow.de). In dit boek zijn ook 
tentamenvragen met antwoorden per hoofdstuk opgenomen.
Het gebruik van lasers is veelvuldig. Heel bekend zijn toepassingen in de informatica. 
KPN investeert op dit moment veel in glasvezelkabel-netten en bij een aantal CAI-netten gebeurt dit ook. 
Lichtsignalen worden dan onderweg selectief versterkt. 
In de sterkstroom worden lichtsignalen steeds meer gebruikt om IGBT’s aan te sturen, waarmee EMC-
problemen worden vereenvoudigt.
Ook bij het meten van terreinen en gebouwen worden lasers steeds vaker gebruikt.
Dit boek behandelt allereerst de principes van lasers, lichtgeleiding en signaalversterking en ontvangst. 
Vervolgens worden systematisch alle typen lasers (19 soorten) met de meest voorkomende toepassing 
behandeld.
Tot wijst de schrijver op de gevaren van het gebruik van lasers en de daarbij geldende voorschriften.
Een alleraardigst overzicht over het vakgebied van lasers, dat zich nog steeds uitdijt. 
Aan te bevelen voor ieder, die met lasers te maken heeft.

Elektrostatik
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 71
H. Berndt.
VDE Verlag 2009, 3e druk, ISBN 978-3-8007-3049-0, 374 pag., A5, € 24,-.

De schrijver heeft zijn gehele leven in de halfgeleiderbranche gewerkt en zich gespecialiseerd in elektrosta-
tische ontladingen, waardoor halfgeleiders en/of IC’s defect kunnen geraken. Nu het verschijnsel bekend is, 
zijn op zich meestal niet zo ingewikkelde methoden ontwikkeld, die in een reeks normen zijn vastgelegd.
Elektrostatische ontladingen zijn ook belangrijk in de procesindustrie met name olieraffinaderijen, waar-
door dit verschijnsel ernstige ontploffingen zijn voorgekomen. Ook kunststoftapijten, die vaak als voordeel 
hebben slijtvast te zijn, kunnen met name bij intensief gebruik onaangenaam hoog opgeladen worden. 
Dit boek behandelt alleen halfgeleiders en IC’s. Eerst wordt het verschijnsel goed uitgelegd, vervolgens 
komen voorbeelden, waarbij schade (veelal defect geraken) wordt veroorzaakt. Vervolgens worden metho-
den behandeld met heel duidelijke plaatjes, waarbij schade wordt vermeden en waarbij de elektrostatisch 
opgewekte spanning kan worden gemeten.
Tenslotte worden de verschillende voorschriften over dit onderwerp behandeld.
De technicus, die halfgeleiders/IC’s werkt kan veel plezier hebben van dit boek; dat geldt ook voor de 



35Elpec Info digitaal - nr. 5 - september 2009

chef van de werkplaats, waar met IC’s wordt gewerkt, maar ook voor de inkoper.
Een alleraardigst boek, dat heel duidelijk met sprekende plaatjes elektrostatische oplading van halfgelei-
ders/IC’s behandelt en de methode om beschadigingen te voorkomen. Het boek is ten zeerste aan te raden 
voor ieder, die met dit onderwerp te maken heeft.

Duitse boeken en Duitse praktijk van bliksembeveiliging
Een voorbeeld van jarenlange goede samenwerking tussen Universiteiten, Bedrijfsleven (speciaal 
Dehn&Soehnn; www.dehn.de), VDE en normen-commissies
Het bedrijf Dehn legt zich toe bliksembeveiliging, waarvoor componenten worden gebouwd en ontwik-
keld en software wordt geleverd. Heel bekend is hun Blitzplaner (zie: EI Dig 2 pag. 20), die een aardig 
inzicht geeft voor eenvoudige installaties. 
Wat uitgebreider is het VDE-boek Normen Verstaendlich 185, nieuw is Normen Verstaendlich 128.

EMV-Blitzschutz von elektrischen und elektronischen Systemen in baulichen Anlagen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 185
dr. P. Hasse, dr. E.U. Landers, Prof. J. Wiesinger, dr. P. Zahlmann.
VDE Verlag 2007, 2e druk; ISBN 978-3-8007-2910-4, 327 pag., A5, € 34,-.

Elpec Info heeft de laatste jaren relatief veel aandacht aan bescherming tegen blikseminslag besteed. Het 
bedrijf Dehn & Soehne (www.dehn.de) heeft in Duitsland (speciaal bij VDE) veel respect gekregen voor de 
manier, waarop zij blikseminslag bestreedt met wetenschappelijke en met populaire sprekende publicaties 
zoals de “Blitzplaner” en met doeltreffend installatie materiaal . De schrijver Hasse heeft tot zijn pensioen 
bij Dehn gewerkt en een belangrijke bijdrage geleverd met doeltreffende bliksembescherming . De schrijver 
Zahlmann werkt nog bij Dehn. Prof Wiesinger werkt aan de Universiteit van de Bundeswehr te München.
Dit boek is een goed overzicht van alles wat bij bliksembeveiliging komt kijken nl allereerst voorkomen 
van directe blikseminslag en ten tweede het voorkomen van nadelige gevolgen van geïnduceerde span-
ningen tengevolge van afgeleide blikseminslag incl het verslepen van potentialen. 
Bovendien staan in het boek foto’s van blikseminslag gepubliceerd, die de noodzaak van beveiliging 
overduidelijk aantonen. Ook wordt aangegeven hoe de economische noodzaak van bliksembeveiliging of 
het nalaten ervan berekend kan worden. Opgemerkt zij, dat Duitsland naar verhouding veel bovengrondse 
huisaanlsuitingen heeft, die veel gevoeliger zijn voor blikseminslag dan huizen, die met een grondkabel 
aangesloten zijn. 
Het boek beschrijft de theorie goed met veel duidelijke figuren en foto’s , maar geeft ook duidelijk de 
maatregelen weer, die in de installatie-praktijk nodig zijn. 
Over lichtgeleiders als bliksembeveiliging wordt niet gesproken.
Een uitstekend duidelijk boek over bliksembeveiliging, dat zowel aandacht besteedt aan de theorie alswel 
aan de praktijk met veel goede tekeningen en duidelijke foto’s. Ten zeerste aan te raden aan ieder, die met 
bliksembeveiliging te maken heeft.

Blitz und Blitzschutz
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 128
Prof. F. Heidler, Prof .K. Stimper.
VDE Verlag 2009, ISBN 978-3-8007-2974-6, 238 pag., A5, € 23,-.

De auteurs zijn beide professor aan de Universiteit van de Bundeswehr te München. Prof. Stimper is na 
zijn pensionering prof. Wiesinger opgevolgd, één van de auteurs van bovenstaand boek “Normen Ver-
staendlich 185”. De auteurs hebben in dit vakgebied veel ervaring en zijn belangrijke leden van diverse 



36 Elpec Info digitaal - nr. 5 - september 2009

+

+

normcommissies over overspanningen. Zij hebben ook de nodige laboratorium-ervaring. Dat blijkt oa 
duidelijk in het laatste hoofdstuk, waar zij aangeven, hoe overspanningsafleiders beproefd moeten worden.
Het boek begint met een inleiding met een beschrijving over bliksem en de elektrische nabootsing (stoot-
spanning en stootstroom). De volgende stap is, hoe je bliksem verstanding kunt afleiden. Ook afgeleide 
bliksem kan de nodige schade veroorzaken. Daartoe moeten oa aardingen onderling worden verbonden 
en overspanningsafleiders worden toegepast. 
Om dat te begrijpen wordt het nodige over de impedanties verteld van de componenten, die de bliksem-
stroom doorvloeit. Allereerst de weg, die de bliksemstroom doorvloeit bij verschillende grondsoorten. Bij 
steen of zand is eerder een rooster op de grond nodig dan bij nat veen. De geleider, die de bliksemstroom 
doorvloeit heeft ook een hoogfrequente impedantie. De daardoor ontstane hoogfrequente spanningen over 
die geleider kunnen hoog zijn.
Gebouwen kunnen voor 50 Hz goed geaard zijn en bij een kortsluiting weinig spanningsverschil onderling 
hebben. Voor een bliksemaarding kan dat veel ongunstiger zijn. 
De auteurs laten op een aardige manier zien hoe een bliksemaarding het best uitgevoerd kan worden, waar 
overspanningsafleiders geplaatst moeten worden en hoe zo’n installatie getest kan worden. 
Dit goede en duidelijke boek is aan te bevelen voor ieder, die met wat ingewikkelder installaties, waar 
bliksemafleiders nodig zijn, te maken heeft. 

Nagekomen berichten

Super Tuesday
De TUE (www.tue.nl) organiseert op 22 september 2009 Super Tuesday met als onderwerp De innovative 
kracht van brainport, georganiseerd door de subfaculteit technische innovatie wetenschappen. De rol van 
innovatiebedrijven gekoppeld aan de universitaire wereld wordt daar ook besproken.

Startende hightech-bedrijven
Rond de Nederlands-Duitse grens wordt als EU-project € 18 miljoen beschikbaar gesteld voor mechatro-
nica-projecten bij 13 MKB-bedrijven. Daarbij zijn de universiteiten van Twente en Duisburg-Essen en de 
HTS-en van Arnhem-Nijmegen, Münster en Gelsenkirchen-Bochholt betrokken . 
Zie www.mechatronica-mkb.eu en www.deutschland-nederland.eu
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