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Colofon
Elpec-info digitaal is een uitgave van de Elektronica-
Persclub. Deze publicatie wordt verspreid aan de leden 
van deze vereniging. Henk Mijnarends voert de redactie 
en is de auteur van de artikelen, tenzij anders vermeld.
Bijdragen kunt u rechtstreeks aan hem sturen: Leeuwe-
rikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden, bij voorkeur in 
MS Word. Als u foto’s of illustraties met een beperkte 
omvang gebruikt, kunt u ook e-mailen en de tekst/
figuren als attachment bijvoegen. Het e-mailadres is: 
h.mijnarends@hetnet.nl.

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Van de voorzitter
2009 zit er weer op. Het jaar waarin de kredietcrisis 
ons allen bezighield en waarin we met name de 
ontwikkelingen in ons vakgebied misschien nog 
intensiever volgden dan voorheen. Want zijn het niet 
de investeringen in de industrie die moeten zorgen dat 
onze bedrijfstak gezond blijft? En zijn daar banken 
voor? Als ik vanuit mijn beperkte blikveld de toestand 
overzie, dan denk ik dat de negatieve effecten redelijk 
beperkt zijn gebleven. Bieden de resultaten uit het 
verleden enige garantie voor de toekomst? Dat deed 
het al niet in de financiële wereld, dus zal het ook 
in de elektronica niet het geval zijn. Wel zie ik in de 
productieomgeving een positieve ontwikkeling. Als 
we die vasthouden, zijn we op de goede weg.
Ik ga met een goed gevoel het nieuwe jaar in. U ook? 
Laten we er met z'n allen wat moois van maken!
Een heel gelukkig 2010 in goede gezondheid.
Frans Witkamp

Beurzen en seminars
Beurzen en evenementen voorjaar 2010
een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Vsk (1-5 feb)
Onderwijs&ict (10-11 feb)
ESEF2010/Techni-show (9-12 mrt)
Bouw&ict (17-18 mrt)
Intelligentenergyevent (23-25 mrt)
Zorg&ICT (30 mrt-1apr)
Overheid&ict (27-29 apr)

RAI (www.rai.nl)
Intertraffic (23-26 mrt)
World Congres on Information Technology (25-27 
mei)

FHI (www.fhi.nl)
PPA-dag bij de TUD (11 mrt)

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Fotonica-evenement (30 mrt ) te Nieuwegein

Easyfairs (www.easyfairs.com)
Mocon (31 mrt -1 apr te Zwolle)
Energie&Milieu (19-20 mei te Rotterdam)

Mesago (www.mesago.de)
EMV (9-11 mrt te Dusseldorf)
PCIM (4-5 mei te Neurenberg)
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Editorial van Henk Mijnarends

Allereerst wens ik alle Elpec-leden en relaties met hun familie een goed 2010 toe.

De jaarwisseling noopt tot terug- en vooruitkijken. Het lijkt erop, dat de kredietcrisis, begonnen in 2008, 
zijn dieptepunt gehad heeft. Europa en de USA hebben weer een bescheiden economische groei en dat lijkt 
zo te blijven. Gezamenlijk zullen we ons moeten blijven inspannen om de werkeloosheid te beperken. De 
Europese regeringen hebben kennelijk redelijke maatregelen genomen om de kredietcrisis te beteugelen. 
Dat is een compliment waard.
De klimaatconferentie te Kopenhagen in december 2009 heeft een redelijk resultaat opgeleverd. De resul-
taten houden het midden tussen de pessimistische verwachting van oa het Cogen-symposium “CO2-weg 
ermee” en de optimisten, die een wereldomvattend akkoord verwacht hadden.
Grote winst is, dat grote landen zoals de USA, China, India, Brazilië zich betrokken voelen bij maatregelen 
tgv het klimaat. De EU en deze landen onderschrijven het doel: hooguit 2 °C opwarming van de aarde; 
samen hebben zij een “deelakkoord”, dat minder ver gaat dan de EU noodzakelijk acht. De arme landen, 
verenigd in G77, erkennen de 2 °C doelstelling, maar wilden daar alleen aan meewerken, indien zij fors 
meer financiële ondersteuning krijgen.
Er moet nog heel wat gebeuren om de 2 ºC doelstelling te behalen. Desondanks vind ik de resultaten van 
de conferentie van Kopenhagen en een stap voorwaarts.

De werkgroep van KIVINIRIA kwam destijds tot de conclusie, dat de voorgenomen EU-maatregelen 
tot het jaar 2050 (voor Nederland het VROM-rapport “Schoon en zuinig“) economisch verantwoord 
uitvoerbaar waren. De Duitse ingenieursvereniging VDI onderschrijft dit in haar novembernummer 
(2009) van BWK. Als ingenieur zou ik de plannen technisch wat meer uitgewerkt willen zien dan nu 
het geval is.
In alle Europese landen is mede door de kredietcrisis het aantal studenten in alle vormen van onderwijs 
toegenomen. In Nederland is die toename redelijk goed opgevangen. Ik vind wel, dat te weinig wordt 
gedaan aan bij- en nascholing zoals PHTO. In Duitsland zijn bij het HBO en universitair onderwijs 
kennelijk vaak overvolle collegezalen. De felle studentenprotesten worden ondersteund door de bonds-
president (dhr H. Koehler).

De branche elektrotechniek en elektronica deed het in 2009 redelijk goed, hoewel in 2010 een beter 
resultaat verwacht wordt. Als de overheid nog wat planmatiger zou werken, zouden de orders wat groter 
kunnen zijn en zouden wij misschien industrietakken kunnen terugkrijgen, die vroeger bij ons (beter) 
floreerden. Ik denk o.a. aan de fabricage van synchrone motoren met permanente magneten, tractie-
installaties, wk-installaties en windmolens.
Nederland moet aandacht besteden aan het slagen van grote projecten teneinde het vertrouwen van 
buitenlandse investeerders en kopers te behouden. De discussies rond de Betuwelijn, de HSL-Z, de 
Amsterdamse Noord-Zuid-lijn zijn niet wervend. Niet elke buitenstaander krijgt het gevoel, dat deze 
projecten deskundig en voortvarend aangepakt worden en vraagt zich af, of dat in zijn branche beter gaat.
Vakontwikkelingen vinden nog steeds tamelijk snel plaats. Bovendien zullen velen, of in hun bestaande 
werk veel nieuwe ontwikkelingen zien, of een baan in een iets andere branche krijgen. De vakpers kan 
daarbij behulpzaam zijn.



3Elpec Info digitaal - nr. 6 - januari 2010

+

Elpec Jaarfeest 2009
Opgeluisterd door het Rotterdams Radio Museum

Elpec kijkt met veel plezier terug naar het jaarfeest 2009 (4 dec), waarvoor de organisatoren Jan Broe-
ders en Frans Witkamp alle lof verdienen.
Het jaarfeest werd opgeluisterd door het Rotterdams Radio Museum aan de Ceintuurbaan. Het is een 
initiatief van twee oud-directeuren van de consumenten-elektronica-zaak Correct. De titel dekt niet 
geheel de lading.

Na 1930 kwam de radio met elektronenbuizen op, mede 
door Philips. Na 1935 werd radar gerealiseerd, waarbij 
de profs van de TUD Van Weiler en van Soest van zich 
deden spreken. Dat betekende tevens de fabricage van 
een eenvoudige kathodestraalbuis. De 2e wereldoorlog 
heeft veel ontwikkelingen versneld. Nadien werd in de 
sterkstroom de zg lusoscillograaf nog veel gebruikt, 
o.a. bij het kortsluitlab van de Kema. Voor snellere ver-
schijnselen is de zogeheten kathodestraal-oscillograaf 
geschapen met uitsluitend elektrostatische afbuiging. 
Deze heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de 

telecom en van de sterkstroom.
Parallel hieraan werd na de 2e wereldoorlog de zwart-wit-
TV ontwikkeld, die ongeveer na 1955 commercieel werd. 
TV-buizen maakten gebruik van magnetische afbuiging. De 
TV betekende een enorme verandering in de journalistiek. 
De berichtgeving werd veel sneller en veel indringender.
De eerste kleuren-TV was nog volledig uitgerust met 
buizen en had een vermogen van ca 3 kWe. Commerciële 
kleuren-TV werd na ca 1970 geïntroduceerd en was na ca 
1980 algemeen goed. Na 1960 werd in radio en TV heel 
voorzichtig de halfgeleider geïntroduceerd met als eerste 
gelijkrichtdiodes. Na 1970 kwamen buizen in nieuwe radio’s 
en TV’s niet veel meer voor.
De volgende grote stap was de PC voor particulier gebruik. 
Daarbij werden op grote schaal, in onze huidige ogen, eenvoudige IC’s gebruikt. Dat betekende aller-
eerst, dat constructieberekeningen veel gemakkelijker gemaakt konden worden, later was het ook een 
andere methode van communicatie (e-mail) en nog later met ADSL-gebruik: internet.
Na 1990 werd heel geleidelijk de beeldbuis bij TV en PC vervangen door een LCD-scherm. Op dit 
moment vloeien PC en TV in elkaar over.
Bij de TV-buis wordt een beeldfrequentie gebruikt van 50 of 60 Hz en een lijnfrequentie (hier in ons 
land) van 625. Bij onze zuiderburen was die 819 Hz. HD-TV schrijft overigens met dubbele snelheid.
Voor kleuren-TV bestonden aanvankelijk 3 standaarden: NTSC, PAL en Secam.
PC-buizen hadden in de begintijd een beeldscherm geschikt voor 640x420 punten; dat is tegenwoordig 
meestal 1024x768 punten of meer (tot 1900x1200). Internetbeelden worden heden als regel voor het 
grotere aantal puntjes gemaakt.
Aanvankelijk had elk huis eigen antennes. Dat is nu meestal veranderd in aansluiting op een CAI-netwerk.
Het Rotterdams Radio Museum heeft van al deze ontwikkelingen een aardig overzicht samengesteld.
Het is voor iedereen zeer de moeite waard dit museum te bezoeken. Veel Elpec-leden hadden een aantal 
ontwikkelingen meegemaakt.
Het Elpec-jaarfeest 2009 was een succes mede door de geslaagde keus van het onderwerp.

Een bekende beeldbuis in het begin van de 
radartijd: de VCR97.

Een TV uit de jaren vijftig.
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Nostalgie in elektronica

De deelname aan het Elpec jaarfeest in het Radio Museum Rotterdam maakten bij velen ongetwijfeld 
herinneringen wakker. Voordat ik mijn werk in de tijdschriftenbranch startte, heb ik in 1969 een tijdje ge-
werkt in de technische wereld van consumentenelektronica: van radio tot tv, van pickup tot bandrecorder 
en alles wat daar tussen zat. En wat toen hagelnieuw was, vond ik weer terug in dit museum. Vaak gaat 
dat dan gepaard met het oh-ja-gevoel. Ik was overigens niet de enige die deze uitroep slaakte! Voor de 
meesten van ons was het herkenbare materie.
Het museum heet dan Radiomuseum te zijn, maar eigenlijk zou het consumentenelektronica moeten zijn. 
En zelfs meer dan dat: er is zelfs nog een afdeling marifoons, die wij overigens niet hebben bezocht. Maar 
wat hebben we veel gezien: vanaf de eerste generatie radio’s van ver voor de tweede wereldoorlog tot 
exemplaren zo pakweg het eind van de vorige eeuw. En dan kom je heel wat tegen. Radio’s met lampen 
(de term buis werd pas later gebruikt en verdrong de lamp als het niet om een lichtbron ging) met direct 
verwarmde kathode (gloeidraad, meestal 4 volt, was de kathode). Er was natuurlijk minimaal een anode 
(dan was het een gelijkrichter) of er waren een of meer roosters als het om een versterker ging (triode, 
tetrode etc). De elektrische aansluiting van deze lampen verliep veelal via pennen die in een buisvoet 
pasten. De meest populaire waren de P-voet, de octal, de loctal, de rimlock, de noval en de miniatuur. 
Spoelen voor radio-ontvangst waren aanvankelijk vaak uitgevoerd als honingraatspoel om de kwaliteits-
factor wat te verbeteren, en er waren relatief grote trafo’s nodig voor de voeding van gloeidraad en het 
opwekken van de anodespanning enz. enz. De meeste energie die aan het lichtnet werd onttrokken, werd 
direct omgezet in warmte...
Tot de jaren vijftig (natuurlijk vorige 
eeuw) maakte men gebruik van de 
hoogfrequentbanden tot 30 MHz. 
Als antenne diende meestal een een-
voudige draad. Door de verbeterde 
technieken konden de hogere frequenties worden toegepast en daarbij werd tevens het startschot gegeven 
voor de kwalitatief veel betere frequentiemodulatie (FM). Het begrip HiFi deed zijn intrede en won nog 
meer aan inhoud door de komst van stereo. In diezelfde jaren vijftig drong de televisie de huiskamer 
binnen. Tot eind jaren zestig in zwartwit, daarna in kleur. Niet alleen stond in menig huis een tv, ook op 
de daken van de huizen verschenen de zogeheten antennewouden. Bijna geen dak zonder tv-antenne! 
Inmiddels is het bijna een bijzonderheid als er een tv-antenne op het dak prijkt.
Parallel aan de ontwikkeling van de tv deed zich nog een ontwikkeling voor die sterk aan populariteit 
heeft gewonnen, maar zijn glansrol thans is verloren: de bandrecorder. Ik herinner mij als kind de eerste 
pogingen van mijn vader om in huiselijke kring geluid op te nemen en weer te geven. Dat was nog eens 
doe-het-zelven. De apparaten waren toen nog nauwelijks in de handel verkrijgbaar. De grootste problemen 
waren de beperkte beschikbaarheid van enkele essentiële producten zoals een opname/weergavekop (en 
wiskop, maar dat kon eventueel ook met een magneet) en een magneetband.
In een aparte afdeling in het museum wordt de ontwikkeling van de personal computer en zijn voorlopers 
in beeld gebracht. Deze term is dan misschien automatisch verbonden met de komst van de IBM pc begin 
jaren tachtig, maar er waren toen al heel populaire computertjes zoals de Commodore, de Atari, de MSX 
en de TRS80. Kent u nog de zogeheten draagbare personal computers met 8086/8088 en zijn opvolgers? 
Draagbaar? Versjouwbaar zal men hebben bedoeld. Een gemiddelde naaimachine in koffer woog minder....
Eigenlijk kun je wel een boekwerkje volschrijven over wat er in het Radiomuseum is te zien. Voorzitter 
de heer H. de Jong, oud-directeur van Radio Correct, en zijn medewerkers (vrijwilligers) hebben het ver-
leden laten herleven. Elpec bedankt de gastheer nogmaals voor zijn inzet om er een aangenaam bezoek 
van te hebben gemaakt. Als u er niet bij was of wilt er nog eens rondkijken, dan moet u dat beslist doen. 
Het museum is van maandag t/m vrijdag geopend van 13-16 uur, op zaterdag en koopzondagen van 13-17 
uur. Het adres: Ceintuurbaan 104, 3051 KD Rotterdam, tel. 010-4618585.
Frans Witkamp +
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Bewerken van metalen met lasers en lasertoepassingen

De METAV, de internationale vakbeurs voor productietechnologie en automatise- 
ring, vindt van 23 tot en met 27 februari 2010 plaats in meerdere hallen van het omvangrijke beurscom-
plex van de Messe Düsseldorf. Tot op dit moment hebben er zich al 400 exposanten uit 21 landen voor 
deelname aan de vakbeurs aangemeld.
De beurs is van bijzonder belang voor de 
medewerkers en leidinggevenden van de 
bedrijven en instituten in de industriële sector, 
op het gebied van onder andere de bouw van 
machines en productielijnen en voor perso-
nen werkzaam in de productie en toepassingen van elektronica, lucht- en ruimtevaartindustrie, optische 
industrie en de medische industrie en technologie. Ook voor scholieren en studenten zijn er aantrekkelijke 
opstellingen te bewonderen en te ervaren. Voor professionele beurs-bezoekers zijn er seminars en lezin-

gen op internationaal niveau. De 
beursorganisatie is licht positief 
over de langzame stijging van de 
productie, afzet en omzetten. Deze 
stijgende vraag naar nieuwe ma-
chines en apparaten zal zichtbaar 
zijn in de tweede helft van 2010. 
De Nederlandse markt van machi-
nebouwers speelt een belangrijke 
rol in deze conjunctuur gevoelige 
markt. Met de speciale expositie 
“Metal meets Medical” presenteert 
de METAV 2010 de kracht van de 
technologische competentie van de          
groeimarkt van medische technolo-
gieën. Ook het gebruik van lasers 
en -systemen krijgt extra aandacht 
tijdens deze speciale presentatie. 
Informatie over de vakbeurs is 
verkrijgbaar via www.fairwise.nl.
Jan M. Broeders

Wetenschap in Nederland staat hoog aangeschreven

Ook het tweede deel van het succesvolle boek Experiment NL zal weer veel stof doen opwaaien bij vele 
Nederlanders en anderen, die ook geïnteresseerd zijn in de voortgang van de wetenschap in ons land. In 
een bijzondere opmaak van tekst en de bijbehorende afbeeldingen geven de vele daarvoor gevraagde 
wetenschappers hun resultaten van experimenten en het zoeken naar de oplossingen voor problemen. Het 
boek geeft in 12 specifieke gedeelten een interessant overzicht van verschillende tot de verbeelding spre-
kende eindresultaten van vele actueel uitgevoerde onderzoeken. De initiatiefnemers van het boek kozen 
als prikkelende titels voor de delen voor onder andere “Haalt de computer de mens in?”, “Werken aan 
onszelf”, “Aanpassen of uitsterven”, “Het licht zien”, “Met zijn allen op een kluitje” en “Wetenschap vs. 
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criminaliteit”. Elk specifiek deel sluit af met korte beschrijvingen van resultaten uit vroeger werk van een 
wetenschapper. Zo is het werk van Nobelprijswinnaar en natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz (1853-
1928) en radiosterrenkundige Jan Hendrik Oort (1900-1992) beschreven. De lezers vinden aantrekkelijke 
verhalen over democratie, de seksrobot, detectives achter de microscoop, een ijskast van 300 kilo, de Maya 
zonnekalender, sneller dan het licht, eiwitten zoeken, evolutie in de praktijk, door de huid kijken, de door 
een onderwijzeres ontdekte gaswolk en andere prikkelende en fascinerende onderwerpen. Het meesterlijke, 
informatieve en uiterst leerzame boek eindigt met een uitgebreid namenregister en trefwoordenregister.
Jan M. Broeders
ISBN 978-94-6044-014-4
“Experiment NL  - Wetenschap in Nederland - 2”, Marcel Senten, NWO en G+J Uitgevers, 2009, 224 
pagina’s, € 17,95.

Vision & Robotics 2009 met veel optische meetsystemen

Het Mikrocentrum organiseerde in juni de 8e editie van de uiterst gewaardeerde vakbeurs Vision & Robotics. 
Bezoekers werden geïnformeerd over de nieuwste producten, oplossingen en verbeteringen in het omvangrijke 
vakgebied van vision en robotica. De organisatoren brachten in samenwerking met de exposanten en vele 
deskundigen uit de ontwikkeling en het bedrijfsleven tijdens voordrachten en een expositie van fabrikanten 
een beeld van voortgang en innovatie in het vakgebied. Onderwerpen waar ruim aandacht aan werd besteed 
waren onder meer optische sensoren, 3D-oplossingen, intelligente camera’s, robotica, machineveiligheid en 
machine-vision. De vakbeurs en congres Vision & Robotics biedt door de opzet een platform waar nationale 
en internationale systeem-, machine- en apparatenbouwers, systeem-, componenten- en apparaten- leveran-
ciers, softwareontwikkelaars en de eindgebruikers elkaar ontmoeten en in de gesprekken ervaringen uitwis-
selen en ook nog zaken doen in de geschikte ambiance van het NBC te Nieuwegein. De inkopers, beslissers, 

vakgenoten en geïnteresseerden uit onderzoek en ontwikkeling, industrie of werkzaam op het gebied van de 
optica, mechatronica, elektronica, kunststof, glas, keramiek, semiconductor, leer en textiel, voedings- en ge-
notmiddelen en sensoren kregen een interessant aanbod aan nieuws over systemen, apparaten en toepassingen. 
Tijdens de lezingen ging het vooral om het integreren van vision in automatiseren en robotiseren van fabrica-
geprocessen. Het bedrijf Chess (www.
chess.nl) werkt aan intelligente came-
rasystemen voor industriële, medische 
en beveiligingstoepassingen. Op de 
stand toonde Chess een voorbeeld van 
een 3D foto voor gebruik op het nieuwe 
Nederlandse paspoort. Een ontwikke-
ling die samen met het Franse bedrijf 
Sagem Identification is ontstaan. Ook 
op het gebied van driedimensionale 
beeldaftasting en -herkenning konden 
de bezoekers interessante demonstra-
ties zien en beoordelen bij het Vision 
Competence Center. Op het vlak van 
kennisverrijking bieden meerdere 
opleidingsinstituten een breed aanbod cursussen aan voor vision, beeldvorming en -herkenning en robotica. 
In 2010 vindt de beurs plaats op 25 en 26 mei in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven (NL)
Mikrocentrum, Kruisstraat 74, NL-5612 CJ Eindhoven
www.mikrocentrum.nl.
Jan M. Broeders

+

http://www.chess.nl
http://www.chess.nl
file:///E:/Elpec/Ei-dig/006/www.mikrocentrum.nl
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Beurs Elektrotechniek 2009
(28 sep-2 okt in de Jaarbeurs)

De beurs Elektrotechniek 2009 [1] te Utrecht was geslaagd. De nadruk lag op installatiebedrijven, die hun 
kunnen met kleine ontwerpen hebben gedemonstreerd bij de Etop-awards [2].
Genomineerd waren 26 inzendingen over zeer gevarieerde onderwerpen. Ik vond de volgende inzendingen 
zeer de moeite waard:
- digitale aardlekschakelaar van Moeller (fig. 1),
- LED reflectorspaarlamp Megaman (fig. 2),
- Reewoud Elektrotechniek: oplaadunit voor elektrische auto’s (fig. 3).
Ook de andere genomineerde awards waren slim uitgedacht.

Grote vindingen zoals destijds de introduc-
tie van de Magnefix (een kleine gesloten 
hoogspanningsschakelinstallatie) waren er 
niet. Ik zou graag zien, dat de Nederlandse 
elektrotechnische industrie zich zou uit-
breiden. Een kans zou zijn de fabricage van 
van synchrone motoren met permanente 
Neodym-magneten. Ze zijn in opkomst en ze 
worden niet in zogeheten lage-lonenlanden 
gemaakt.

De beurs elektrotechniek heeft dit vakgebied weer onder de aandacht 
gebracht. De Jaarbeurs/ VNU-exhibitions kunnen op een geslaagde beurs 
terugkijken.

Literatuur
1. www.elektrotechniek-online.nl.
2. www.etop-awards.nl.

Persconferentie van de Nuernberger Messe en Mesago op 24 sep 2009
Combinatie van hoogwaardige elektronica en mechatronica-beurzen met symposia

Op het Messe-terrein van Neurenberg worden een aantal interessante beurzen georganiseerd, tezamen 
met internationale congressen over hetzelfde onderwerp. Zowel het bedrijfsleven alswel de technische 
universiteiten en hogescholen leveren steeds belangrijke bijdragen.
Voor mij is de bekendste beurs PCIM. PCIM en EPE zijn mondiaal de twee toonaangevende beurzen 
over vermogenselektronica, die Elpec Info de laatste jaren uitgebreid heeft beschreven. PCIM wordt ook 
in China gehouden. Nederland kent geen vergelijkbare beurs met congres.
Ook zeer bekend zijn de automatiseringsbeurs SPS/IPC/Drives, de beurs Sensor+Test, de beurs SMT/
Hybrid/Packaging. FHI en VNU-exhibitions hebben vergelijkbare beurzen van kleinere schaal, terwijl 
Nederland daar geen internationale congressen aan gekoppeld heeft.
De Neurenberger Messe en Mesago zouden graag met FHI en VNU samenwerken, maar dat is nog niet 
gelukt.
Duitsland is terecht trots op haar mondiaal toonaangevende beurzen met congressen in Neurenberg. Het 
daar gepresenteerde is ook voor Nederland van groot belang.

1. www.kenter.nl; www.mesago.de; www.nuernbergmesse.de.

1.

2.

3.

file:///E:/Elpec/Ei-dig/006/www.elektrotechniek-online.nl
file:///E:/Elpec/Ei-dig/006/www.etop-awards.nl
file:///E:/Elpec/Ei-dig/006/www.kenter.nl
http://www.mesago.de
http://www.nuernbergmesse.de
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Het Instrument 2010

Op 12 oktober 2009 hield www.fhi.nl een persconferentie over Het Instrument 2010 (gepland van 26 sep-1 
okt), dat in de RAI gehouden zal worden. FHI vertegenwoordigt een belangrijke vitale industrietak in 
Nederland; zij bevordert samenwerking van de bedrijven en samenwerking met universiteiten en resear-
chinstituten. Daardoor vinden veel innovaties in deze bedrijfstak plaats, die op die manier zijn positie 
verstevigt.
Het Instrument 2010 is onderverdeeld in 3 delen: Industriële elektronica, Industriële automatisering, La-
boratoriumtechnologie. Medische technologie zal beperkt vertegenwoordigd zijn. Bovendien zullen een 
aantal seminars worden georganiseerd.
De beurs is voor de bezoekers bij voorinschrijving gratis, waarbij ook gratis openbaar treinvervoer van 
huis naar de beurs zal behoren. De RAI heeft dat al voor meer beurzen gedaan. De grootte van de beurs 
is ongeveer gelijk aan die van 2008.
De beurs Electronics & automation 2011 is in mei 2011 in de Jaarbeurs gepland. Voor Elpec-leden zijn 
de beurzen en seminars van FHI altijd zeer de moeite waard.

Vervolgonderzoek op de “sterkstroomfaculteiten”van de TUD en TUE
Aardige prestaties de afgelopen 8 jaar, die waarschijnlijk gecontinueerd kunnen worden
Symposium over IOP-EMVT van Senternovem op 7 oktober 2009

De afgelopen 8 jaar zijn in het kader van IOP-EMVT ca 55 promotieonderzoeken afgerond, die interna-
tionaal gewaardeerd zijn. Dat is een hele prestatie, die de vier betreffende vakgroepen in Delft en Eind-
hoven, up-to-date heeft gehouden. Ik mocht lid zijn de begeleidingscommissie en beoordeel de kwaliteit 
van de vier vakgroepen als gelijkwaardig, evenals de recente visitatiecommissie. De sterkstroom is voor 
de samenleving van groot belang. Het onderzoek heeft tevens bijgedragen aan de besparingen in de elek-
triciteitsvoorziening en aan de ondersteuning van duurzame energie.

De TUD en de TUE hebben ieder een vakgroep, die zich bezighoudt met elektriciteitsvoorziening olv 
resp prof. vd Sluis en prof. Blom (na zijn recente pensionering prof. Kling). Zij houden zich voornamelijk 
bezig met 400 kV-netten en smart grids. Bekende onderzoeken zijn:
Hoeveel windvermogen kan worden ingevoed in het 400 kV-net (ruim 13 000 MWe)?
Hoe voorkom ik rondlopend blindvermogen ten gevolge van windvermogen in het 400 kV-net? Daartoe 
zijn zogeheten dwarstrafo’s geplaatst, die inmiddels ook goed geregeld kunnen worden.
Hoe kan ik kleinschalig (< 2500 kWe) decentraal vermogen (wk, zon, wind) het best in elektriciteitsnet-
ten inpassen?

De TUD en de TUE hebben ieder ook een vakgroep, die zich bezighoudt met vermogenselektronica onder 
leiding van resp. Prof. Ferreira en prof. Vanderput. De laatste is overleden en opgevolgd door mw prof. 
E. Lomonova. Bekende werken zijn:
- compacte vermogenselektronica (TUD),
- het vliegend tapijt (TUE).

De afgelopen acht jaar werd het onderzoek voornamelijk betaald door Senternovem. De verwachting is, 
dat de komende acht jaar het onderzoek betaald wordt door de combinatie van Kema en bedrijven en 
dat Kema, ondersteund door Senternovem, de leiding zal krijgen. Als dat lukt, is de kwaliteit van de vier 
vakgroepen gewaarborgd. Ik wens, dat elke nieuwe promovendus tenminste een artikel schrijft in een 
Nederlands tijdschrift.

http://www.fhi.nl
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Steek uw licht op tussen de vele fotonische innovaties

Het Fotonica Evenement 2010 wordt op dinsdag 30 maart 2010 georganiseerd in Nieuwegein’s Business 
Center door het Mikrocentrum en Photonics Cluster Netherlands met ondersteuning van het IOP Photonic 
Devices. Wetenschappers, onderzoekers, ondernemers, directieleden, beleidsmakers en studenten maken 
nader kennis met elkaar en de innovaties op het gebied van moderne lichttoepassingen tijdens Fotonica 
Evenement 2010. Kennis en ervaring over fotonische technologieën en potentiële toepassingen worden 
tijdens deze 4e editie van het kennis- en netwerk-platform Fotonica Evenement besproken en getoond in de 

Grand-Hall van het NBC te Nieuwegein. De mix van activiteiten op 
deze dag draagt bij aan de stimulering van fotonische innovaties 
met nieuwe kansen voor de industrie, medische- en telecomsector 
en andere branches in ons land. Op de KennisExpo laten bedrij-
ven, organisaties en instituten aan de hand van demonstraties en 
informaties de meest actuele en technologische ontwikkelingen 
zien van bijvoorbeeld optische sensoren, optische glasvezels, 
lasertechnieken en LED’s binnen een breed scala van toepassings-
gebieden. Het inspirerende lezingenprogramma is samengesteld 
door vooraanstaande personen uit de wereld van de fotonica en is gebaseerd op deze toepassingsgebieden. 
Het programma bestaat uit een zestal tracks, namelijk Healthcare & Lifescience, Sustainability & Optical 
Sensing, Information & Communication Technology, Fundamental Research Photonics, Photonics in Daily 
Life en Industrial Photonics. Via de MatchMaking komen bezoekers in contact met kennis-, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen. Fotonica Evenement bevordert voorts de samenwerking tussen het bedrijfsleven 
en de onderzoekswereld.  
Fotonica Evenement 2010 is gratis toegankelijk. Registreren voor een gratis bezoek is mogelijk 
via de website www.fotonica-evenement.nl waar tevens het actuele congresprogramma en een up 
to date plattegrond van de KennisExpo is gepubliceerd. Informatie over het IOP Photonic Devices 
is verkrijgbaar via SenterNovem. Het innovatiegerichte onderzoeksprogramma ‘Photonic Devices’ 
richt zich op het versterken van de innovatiekracht van de Nederlandse industrie door het gebruik 
van nieuwe photonic devices in nieuwe producten en systemen in brede zin. Photonic devices ma-
ken onderdeel uit van fotonica, het vakgebied rondom moderne toepassingen van licht. In het on-
derzoeksprogramma werken kennisinstellingen, instituten en universiteiten samen met bedrijven.  
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het Mikrocentrum.
Jan M. Broeders

Verwerking van afgedankte elektronica

Op 2 december 2009 heeft FHI (www.fhi.nl) bekendgemaakt, dat de Stichting RTA (www.stichtingrta.nl) een 
contract met Coolrec gesloten heeft voor de verwerking van afgedankte elca-apparatuur ingaande 1 janu-
ari 2010. Om de verwerking van afgedankte elektronica-apparatuur voor haar leden te vereenvoudigen, 
heeft FHI enkele jaren geleden de Stichting RTA opgericht, die de verwerking, die aan strikte regels is 
gebonden, begeleidde. Coolrec is een dochteronderneming van “Van Gansewinkel”.

Wisseling van uitgever

In het voorwoord van “Aandrijftechniek 12/2009”vermeldt de Hoofdredacteur van dit blad, ons lid Ad 
Spijkers, dat de bladen Aandrijftechniek, Metaal Magazine, Products4Engineers, Architectuur NL, Else-
vier Voedingsmiddelen industrie overgaan van Reed Business naar HD Beheer met als nieuwe uitgever 

http://www.fhi.nl
http://www.stichtingrta.nl
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Eisma Business Media (www.eismabusinessmedia.nl). Of de bladen ongewijzigd zullen worden uitgegeven, 
is niet bekend.

Stereoscopische cinema en de oorsprong van 3D films

Veel toeschouwers van 3D bioscoopfilms associëren 3D films met een goedkoop papieren brilletje met een 
rood en blauw filter en dat opgezet moest worden om te kunnen genieten van de driedimensionale filmbeelden. 
Bij veel van deze personen is er ook interesse hoe het stereoscopisch beeld is ontstaan en hoe het komt dat wij 
een ruimtelijk effect kunnen waarnemen. Toen de bewegende film aan het eind van de 19e eeuw zorgde voor 
een revolutie in de filmindustrie, stonden de 3D beelden als stereofoto’s al tientallen jaren in de belangstelling 
bij vele professionals en verzamelaars. Na de 3D film boom in de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwam 
er een periode van stilte en ontwikkeling van nieuwe technieken en apparaten voor 3D films voor bioscopen 
en home cinema. Op dit moment is er een krachtige impuls ontstaan in het vertonen van 3D films in digitale 
vorm en mogen de makers van de 3D films zich ook nu weer verheugen op zeer grote belangstelling van het 
publiek. In de jaren tussen de uitvinding van de stereoscopische beelden en het succes van de 3D film werd 
er geëxperimenteerd op universiteiten en in de laboratoria van de grote bedrijven en onderzoeksinstituten in 
de foto- en filmindustrie. Vele patenten werden er aangevraagd en verleend aan de uitvinders of de eigenaren 
ervan. Veel succes werd er geboekt in de vooruitgang van de techniek. Over deze successen en ook over de 
vele teleurstellingen gaat het voortreffelijke en zeer interessante boek “Stereoscopic Cinema and the Origins 
of 3-D Film” van de beroemde Amerikaanse auteur en filmproducent Ray Zone. Hij is vooral bekend van 
de 3D Comic, waarin het beeldverhaal in driedimensies met de 3D bril op beleefd wordt. Gedetailleerd en 
uiterst boeiend beschrijft Ray Zone de geschiedenis van de 3D films met de vele geboekte successen en te-
leurstellingen. De lezers maken kennis met de historische en de moderne ontwikkelingen van de 3D film en 
bijbehorende principes. Al in het jaar 1830 beschreef Charles Wheatstone het stereoscopisch zien en maakte 
in 1833 zijn eerste stereoscoop.
Hoe het proces van het zien van diepte in twee nagenoeg gelijke plaatjes met hulp van de stereoscoop zich 
ontwikkelde met ups en downs is op fascinerende wijze in woord en beeld gebracht door de auteur. Het boek 
toont tevens meerdere kopieën van originele patentaanvragen over het realiseren van anaglyfen, stereoplaatjes 
en unieke methoden voor 3D projecties. Het is interessant om te weten dat het Louis Ducos du Hauron was 
die in 1893 in zijn publicatie “The Art of Anaglyphs” de lezer uitdaagde een anaglyf te maken en te publiceren 
van de maan in de ruimte om daarmee zijn Franse octrooi uit 1891 te verkrijgen. De auteur beschrijft naast 
de fascinerende historische ontwikkelingen in driedimensionale technieken op papier en in de projectie, ook 
de meest moderne digitale driedimensionale technieken voor bioscopen en voor gebruik in huiskamers. In 
het allesomvattende boek krijgt de lezer een compleet beeld van alle gerealiseerde analoge 3D films, alle 
wetenschappers en uitvinders in het themagebied van 3D, alle 3D pioniers en succesvolle regisseurs en de 
bekende en minder bekende systemen en technieken om 3D films aantrekkelijk te maken voor succesvolle 
vertoningen. Daarmee en met vele andere feiten en 
gebeurtenissen uit de filmwereld van 3D heeft het 
boek de ondertitel gekregen als informatie en refe-
rentiebron voor de 3D cinema en andere 3D beelden 
in gedrukte en geprojecteerde vorm. Het overzicht 
van literatuur is extra waardevol voor de lezer.
Jan M. Broeders

ISBN 978-0-8131-2461-2
“Stereoscopic Cinema and the Origins of 3-D 
Film, 1838-1952”, Ray Zone, The University Press of Kentucky, 2007, 220 pagina’s, $ 42.

Stereoscoop van
Charles Wheatstone (1833).

http://www.eismabusinessmedia.nl
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Info security 2009 (4-5 nov in de Jaarbeurs)
Geslaagde beurs met aardige lezingen

Evenals vorig jaar werd deze beurs tezamen gehouden met Storage Expo, Linux World en Tooling Event. 
In 2008 was het thema: “Hoe houd ik virussen en spyware buiten de deur“. Dit jaar was het thema uitge-
breid tot verstandig ICT-beheer.
We vinden het normaal, dat in een bedrijf de medewerkers het productieproces ondersteunen. Dat is ook 
nodig voor het ICT-beleid. Het idee is om de mogelijke schade te schatten bij inbreuk, verminking of 
verdwijning van ICT-gegegevens. De beschermingsmaatregelen daartegen zouden heel globaal ca 5% 
van die kosten mogen bedragen.
Deze benadering leidt tot een bepaalde opzet van het ICT-systeem: het aantal mensen, dat belast is met 
ICT-beleid, verdeling over meer PC’s, over meer harde schijven, over het aantal en de soort backups, over 
het paswoordenbeleid, over het beschermen van PC’s met internet-security-programma’s en over het toe-
laten van CD’s, DVD’s en USB-sticks. Als een bedrijf CD’s, DVD’s en USB-sticks toelaat, moeten ze in 
ieder geval gecontroleerd worden voordat ze gebruikt mogen worden zowel op gegevens die overgenomen 
worden op de bedrijfs-PC alswel op gegevens die uit de bedrijfs-PC geladen mogen worden.
Verschillende tijdschriften geven rankings uit van internet security-programma’s, die ze in labs (laten) 
beproeven. Zie oa HCC [3].
De mogelijke schade bestaat heel globaal uit 3 categorieën:
- werknemers, die het ICT-systeem foutief bedienen,
- virussen. We nemen aan, dat de makers hiervan systemen zonder specifiek doel willen beschadigen,
- spyware. Dat is een hele moeilijke categorie. Het kunnen concurrenten zijn, die gegevens over technische 
constructies, over offertes, over rekeningen willen stelen. Het kan ook erger, dat bewust voorgaande items 
worden veranderd, opdat de concurrent wordt uitgeschakeld door een slecht product of een te hoge prijs 
of nog erger geplunderde rekeningen.
Let wel: ook de overheid maakt zich schuldig aan spyware. De nieuwe Duitse regering (van nov 2009) 
heeft in haar regeringsprogramma staan, dat “Online-Durchsuchungen” door politie of justitie aanzienlijk 
moeten worden verminderd, omdat veel hiervan niet nodig is om misdaden op te sporen of te voorkomen.
Samengevat:  een geslaagde beurs met aardige lezingen, die wijze lessen bevatten. Een ideaal ICT-beleid 
bestaat helaas niet; regelmatige aanpassingen blijven nodig.

Literatuur
1. www.infosecurity.nl.
2. EI Dig 3 pag. 8.
3. Computer Totaal nov 2009, pag. 28-37.

Nabeschouwing beurs ICT&Logistiek 2009
10-13 november 2009 jaarbeurs Utrecht [1]

Deze beurs is tegelijk gehouden met de beurs Logistiek 2009. Voor Nederland=Distributieland is lo-
gistiek vanzelfsprekend heel belangrijk en volgt de juiste aansturing door ICT. Zoals gebruikelijk bij 
VNU-exhibitions is een prijsvraag uitgeschreven, waarvan vier inzendingen zijn genomineerd, die op de 
persconferentie werden voorgesteld. De inzending van VanderLande, een knap sorteersysteem waarbij 
weinig personeel nodig is, vond ik zeer de moeite waard. Deze beurs geeft een aardig overzicht van de 
belangrijkste items in de logistiek en bijbehorende ICT.
Evenals bij SPS [2] en Aandrijftechniek [1] worden draadloze verbindingen steeds meer gebruikt. Wifi 
wordt gebruikt tussen verladerscentra onderling en met vrachtwagens onder de namen Teleroute, Timocon 
en Transporeon. RFID wordt bij sierteelt gebruikt.
Tav dit intensieve ICT-gebruik gelden de waarschuwingen van [3] en [2]. Bescherm de ICT met name 

http://www.infosecurity.nl
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tegen spyware, waarmee concurrenten belangrijke bedrijfsgegevens kunnen proberen te verkrijgen of nog 
erger proberen te verstoren. Onbeschermde draadloze verbindingen zijn nog kwetsbaarder. Ze zijn ook 
gevoelig voor radar van vliegvelden.
Samengevat: ICT&logistiek is een heel interessante beurs, die voor Nederland heel belangrijk is.

Literatuur
1. www.jaarbeurs.nl; www.vnuexhibitions.com.
2. www.mesago.de.
3. www.infosecurity.nl.

Huldiging voor Jos Beurskens

Nederland heeft met name in de begintijd van windenergie veel betekend voor dit vakgebied. Het meest 
sprekend zijn de vermoeiheidsproeven van wieken, aanvankelijk op de TUD en later in Wieringemeer. 
ECN heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Eén van deze persoonlijkheden was Jos Beurskens. Op 
16 november 2009 heeft de Universiteit van Oldenburg hem een eredoktoraat verleend, iets wat deze 
universiteit zelden uitgeeft en de waardering onderstreept.

Micronano-conferentie 2009 (5 en 6 november)
Geslaagd, goed bezocht, congres op de TUD, georganiseerd door FHI

Elk jaar organiseert FHI (www.fhi.nl) het Micronano-congres. Van dit vakgebied wordt in de EU heel veel 
verwacht; de EU-commissie subsidieert deze activiteit met forse bedragen. In de praktijk is de overgang 
tussen micro- en nano-techniek vloeiend. Het aantal praktische toepassingen is beperkt. Mede gezien onze 
industriële achtergrond zijn een aantal Nederlandse universiteiten en TNO al vroeg met dit onderzoek 
begonnen. Ze genieten internationaal aanzien voor hun vakkennis in dit vakgebied.
Philips heeft twee grote onderdelen afgestoten: ASML, dat chipmachines maakt en NXP (voorheen Philips 
Semiconductor). Beide zijn grote bedrijven, waar veel research wordt gedaan. Ze houden zich intensief 
bezig met IC’s en in mindere mate met micro- of nanosensoren. De kennis van de nanotechniek helpt hen 
compactere IC’s te bouwen en ook micro- en nanosensoren.
Aan veel universiteiten zijn tegenwoordig high-techbedrijven gelieerd (denk aan het Holstcentrum in 
Eindhoven), die zich ook met micro- en nanotechniek bezig houden. Voor mij is het meest bekende het 
zg lab-on-chip, waarbij heel snel en redelijk nauwkeurig bloedmonsters kunnen worden beoordeeld.
FHI is voor het gehele vakgebied van de elektronica-industrie een enorme stimulans en samenbindende 
kracht voor nieuwe ontwikkelingen. Ze onderhouden vruchtbare contacten met de wereld van de weten-
schap, diverse overheden en diverse volksvertegenwoordigingen.
Micro- en nanotechniek is een enorm vakgebied. De deelgebieden, waar nu al of heel spoedig, praktische 
toepassingen plaatsvinden zijn:
- in de elektronica gebruikte materialen en kleine apparaten
- veel kleinere compacte IC’s
- spiegellagen bij zonnecellen
- kleine compacte sensoren in de werktuigbouw en de verbrandingstechniek. Als promotiewerk werd een 
nanorekstrookje getoond. Dat zou heel geschikt zijn om materiaalvermoeidheid bij bruggen en bij draai-
stellen van treinen te detecteren. Ook denk ik, dat verbrandingssystemen er baat bij kunnen hebben. Te 
zijner tijd zouden dan veel meer, heel kleine en heel goedkope sensoren beschikbaar kunnen zijn.
- medische techniek
- snellere en goedkopere analyse van kwalen. Het meest bekende is lab-on-chip. Nu kunnen bepaalde 

http://www.jaarbeurs.nl
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bloedmonsters heel snel geanalyseerd worden. Dat zal uitgebreid worden 
naar meer kwalen en ook naar urine monsters. DNA-onderzoek zou ook 
tot de mogelijkheden behoren.
- geautomatiseerde heel goed doseerbare medicijnen. Gedacht wordt aan 
nano-druppels.
- chemische industrie
Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan kleine reactoren, die de grote 
reactoren van de huidige raffinaderijen kunnen vervangen, nauwkeuriger en 
energiezuiniger werken en meer differentiatie in het eindproduct mogelijk 
maken. Daarbij is de micro- en nano-techniek behulpzaam.

Twee voorbeeldfiguren, die het ingewikkelde vak demonstreren zijn:
- fig 1: een 3D inverse woodpile fotonisch nanokristal en
- fig 2: de moleculaire structuur en schematische voorstelling van multisegment amphiphile.

FHI is erin geslaagd de buitenwereld wederom kennis te laten maken met de micro- en nano-techniek en 
met de beoefenaars van dit vakgebied. De contacten van de Nederlandse specialisten zijn verstevigd. We 
mogen verwachten, dat dit vakgebied over een aantal jaren veel meer gebruikt zal gaan worden.

Bijlage met aanvullende gegevens
Een week na deze conferentie, op 12 nov 2009, promoveerde op de TUD dhr. M. Popadic op het onder-
werp: silicon doping techniques using chemical vapor dopant deposition. Hij realiseerde As- en Ge-
dopings op Si met een dikte van 5 tot 20 nm, een typische nanotechnische prestatie. De meeste leden van 
de promotiecommisie waren zeer lovend over zijn werk, dat betaald werd door NXP en uitgevoerd werd 
bij DIMES. NXP gaat deze technieken ook toepassen.

Minister Plasterk opent groot nano-lab in Delft

Aan de vooravond van de grote MicroNanocon-
ferentie op de TUD, georganiseerd door www.fhi.
nl, heeft minister Plasterk op 4 november 2009 
één van Europa’s grootste nanolabs geopend, 
dat gezamenlijk beheerd wordt door de TUD 
en TNO. De labruimte is ca 6000 m² en de 
cleanrooms zijn gezamenlijk ca 3000 m². Door 
samenwerking met DIMES van de TUD wordt 
dit lab uitermate belangrijk en kan Nederland 
haar kennis en kunde van micro- en nanotech-
niek en haar vooraanstaande positie in Europa 
verder uitbouwen. Zie www.tudelft.nl.

1.

2.

http://www.fhi.nl
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Energiebeurs 2009 (6-8 okt te Den Bosch)
Ook in 2009 weer een groot succes, met veel informatie voor energie-deskundigen

Sinds de eerste energiecrisis in 1973 doet Nederland veel aan energiebesparing en duurzame energie met 
als opvallende resultaten: warmte-isolatie van woningen en kleinschalige warmtekrachtkoppeling.

Het kabinet Balkenende 4 heeft zich gecommitteerd aan de EU-doelstellingen, waarbij in het jaar 2020 
tov 1990 20% minder fossiele brandstof moet worden verbruikt. Dat bestaat uit een mix van besparingen 
en duurzame energie, hetgeen fraai wordt beschreven in nota van VROM “ Schoon en zuinig” . De daar 
aanbevolen maatregelen zijn in principe rendabel. Het is een hele klus om ze uit te voeren.
Deze beurs met congressen is ca 50% groter dan de voorgaande, mede omdat VNU-exhibitions mede-
organisator was. Alles wat nodig is om de doeleinden van de VROM-nota te realiseren kon op de beurs 
gevonden worden. Ik noem vergaande woning-isolatie, opslag van warmte en koude in aquifers, het 
energie-neutrale gebouw, toerenregelbare pompen en ventilatoren, wkk.
De FMN Energie Award 2009 werd verleend voor het Energieplushuis in Leusden. Ook de andere geno-
mineerde projecten waren zeer de moeite waard.
De voorzitter van EnergieNed, de heer Hans Alders, opende formeel de beurs met de opmerking, dat de 
overheid meer, zonodig dwingende, sturing moet toepassen om de doeleinden van 2020 te behalen. Daar 
ben ik het van harte mee eens. Dat geldt overigens voor meer landen in de EU.

Samengevat: Een succesvolle informatieve beurs, dat veel gereedschap demonstreert nodig om de in EU-
verband overeengekomen energiebesparing te behalen. De energiebesparing in Nederland is te vrijblijvend 
om de overeengekomen doeleinden te behalen.

De ruggengraat van de energievoorziening
Belangrijk advies van de energieraad van augustus 2009 [1]

Nationale energieadviezen (gevraagd en ongevraagd) worden tegenwoordig gegeven door de energieraad 
(een bundeling van twee vroegere adviesraden). Energie is voor onze economie van groot belang; het is 
een nog belangrijker onderwerp geworden in het kader van de klimaatbeheersing, waarvoor Nederland 
zich in het kader van de EU-afspraken voor het jaar 2020 doeleinden heeft gesteld [2].
De huidige regels voor beheer van elektriciteits- en gasnetten gaan uit van efficiënt beheer bij voornamelijk 
conventionele opwekking. De nieuwe doeleinden van [2] in de gas- en elektriciteitssector gaan volgens 
[1] globaal ook uit van: 1 miljoen microwkk, 1 miljoen zonnepanelen, 1 miljoen elektrische auto’s, 1 
miljoen airco’s, vlamloze wijken, 20% biogas, 10 GW wind, waterstof in aardgas, Nederland gasrotonde 
in NW-Europa, Nederland flexwerker, Nederland powerhouse.
De beste oplossing is volgens [1] een nationaal energie-infrastructuur-plan.

Toen ik rond 1980 lid was van de AER-commissie Duurzame Energie was ik voorstander van een nationaal 
energieplan; dat ben ik tot nu gebleven. Ik kreeg niet zoveel medestanders. Het nationale energieplan van 
destijds sluit erg aan bij de voorstellen van de energieraad, maar betrof alle energieverbruik.
Alleen met financiele middelen komen geen grote werken tot stand. Technische plannen zijn daarbij on-
misbaar. Die plannen moeten niet te gedetailleerd en niet te globaal zijn en bovendien een groot draagvlak 
krijgen bij de verschillende overheden, bij de nutsbedrijven, bij het bedrijfsleven en bij particulieren. Een 
plan maken, dat aan die eisen voldoet is een klus op zich.
Volgens [2] zou Nederland ook veel moeten en kunnen doen aan het warmteverbruik middels isolatie, 
verbeterde regeling, warmte-onttrekken aan afvalwater, warmtekracht, geothermie. Ik denk, dat ook dit 
energieverbruik meer planmatig zal moeten worden aangepakt.
Het lijkt erop, dat wij met de uitvoering van de werken nodig om de klimaatdoeleinden van 2020 te behalen 
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achter lopen. Met een nationaal energie-infrastructuur-plan kunnen wij een deel van die achterstand 
inhalen.
Ik hoop, dat het plan goed uitgevoerd wordt.

Literatuur
1. www.energieraad.nl.
2. Nota Schoon en zuinig van VROM.

Tennet koopt het 220kV- en 380 kV-net van EON

Op 10 november 2009 hebben Tennet en Eon bekend gemaakt, dat 
Tennet het 220 kV- en 380 kV-net van Eon per 1 januari 2010 zal 
overnemen voor € 1,1 miljard; de ondernemingswaarde is geschat 
op € 885 miljoen. Bijgaand tevens een schets van het over te nemen 
elektriciteitsnet. Tennet is eigendom van de Nederlandse staat. Onze 
minister van financiën dhr Bos en de minister van economische zaken 
mw E. vd Hoeven hebben de transactie goedgekeurd.
Het is een compliment voor de kennis en kunde van Tennet, dat in 
Europa duidelijk belangrijker wordt. Het merendeel van de bezit-
tingen van Tennet ligt na 1 januari 2010 in Duitsland.

CO2, weg ermee
Aardig middagsymposium van Cogen Nederland over klimaatbeheersing op 13 nov 2009 te Zeist [1]

Cogen Nederland organiseert jaarlijks een symposium over het vakgebied energiebesparing/klimaatrege-
ling. Dit keer werd veel aandacht besteed aan de as klimaattop te Kopenhagen.
Er waren drie topics. Allereerst het lot van de wereld met te weinig klimaatmaatregelen (oa dr. W. van 
Dieren), vervolgens de stand van zaken tav de voorbereidingen van de klimaattop (dhr B. Metz) en tenslotte 
klimaatmaatregelen volgens het VROM-rapport “Schoon en zuinig” (oa J. van Roost – Exxon Mobil) .
Klimaatdeskundigen zouden het liefst geen opwarming van de aarde zien (zie fig. 1), 2º C zou nog net 
acceptabel (het huidige EU-doel), 4º C zou al belangrijke delen van de aarde onbewoonbaar maken, 6 ºC 
is nog ernstiger.
Dhr J. Metz, lid van het onderhandelingsteam voor de conferentie van Kopenhagen, schetste, dat aldaar 
hooguit een intentieverklaring kon worden verwacht en het EU-standpunt wereldwijd nog niet wordt 
onderschreven. Het EU-standpunt is ca 20% CO2-reductie in het jaar 2020 tov 1990 en 50% in het jaar 
2030. Daarmee zou de opwarming van de aarde 2ºC verhoogd worden. Voorlopig bereiken we de helft 
van de gewenste CO2-reductie (zie fig. 2). De regeringen zien wereldwijd de ernst van de klimaatsituatie 

niet in en geven het oplossen van de credietcrisis 
te veel aandacht.
De VROM-nota “Schoon en zuinig”, een uit-
werking van de gezamenlijk overeengekomen 
EU-verplichtingen geniet in vakkringen veel 
waardering en ondersteuning. Tot 2020 waren 

1. Wereldwijd wordt 6 °C opwarming verwacht.

file:///E:/Elpec/Ei-dig/006/www.energieraad.nl
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KIVINIRIA en Greenpeace het ermee 
eens. Het eigen onderzoek van KIVINI-
RIA vond bovendien, dat de benodigde 
investeringen, economisch een redelijk 
draagbare belasting waren. Dhr J. van 
Roost demonstreerde dat met de inves-
teringen die Exxonmobil de afgelopen 
jaren gedaan had.
Voorlopig stoten de geindustrie-alyseerde 
landen verreweg de meeste CO2 uit. De 
overige arme landen zullen in de toekomst 
tav vermindering van CO2-uitstoot onder-
steund moeten worden.
Tenslotte levert warmtekrachtkoppeling 

op dit moment ruim 40% van de Nederlandse elektriciteitsproductie.
Laten we hopen, dat voldoende maatregelen zullen worden getroffen om 2º C opwarming van de aarde 
niet te overschrijden.

Literatuur
1. www.cogen.nl ; www.cogenprojects.nl

Het nieuwe beleid van beheerders van elektriciteitsnetten

De Europese maatregelen tbv klimaatbeheersing beginnen ook bij elektriciteitsnetten zichtbaar te worden. 
Dat is verheugend, maar of de gewenste CO2-reductie tijdig bereikt zal worden, is niet zo zeker.
In EI Dig 4 pag. 14-15 hebben wij bericht over smart grids, waar het Oostenrijkse tijdschrift E&I een 
nummer aan gewijd had. Overigens het onderzoeksprogramma IOP-EMVT van Senternovem besteedt 
er ook veel aandacht aan.
E&I 10-2009 (zie www.ove.at) besteedt aandacht aan het nieuwe beleid bij elektriciteitsnetten. Het sluit aan 
bij de speech van prof vd Sluis (TUD) op de alumni-bijeenkomst van 6 november 2009. Smart grids is 
daar een onderdeel van. De duurzame energiebronnen wind-, waterkracht en grootschalige zonne-energie 
moeten voorrang krijgen boven kolencentrales. Warmtekrachtkoppeling moet sterk worden bevorderd, 
evenals kleinschalige zonne-energie.
Met behulp van wiskunde-modellen van stochastische processen kunnen we wat meer grip krijgen op 
al deze energiebronnen, die in belangrijke mate van het weer afhankelijk zijn. Volgens prof. vd Sluis zal 
bijv bij ca 20.000 MWe op zee opgesteld windvermogen als regel tenminste 7.000 MWe beschikbaar zijn. 
Volledige windstilte op de gehele Noordzee komt heel zelden voor.
Veel belasting kan bruto worden verminderd door vermogenselektronica en een beetje door “duurzame “ 
lichtbronnen. Desondanks worden ook daar pogingen gedaan de vraag te beïnvloeden met op de achter-
grond de gedachte een wasautomaat behoeft niet altijd in belastingpieken te draaien. Het meest voor de 
hand liggend zijn elektronische kWh-meters met veel tarieven, die duidelijk worden aangegeven, maar 
afschakelbare belasting behoort ook tot de mogelijkheden.
De grote conventionele centrales zullen over een aantal jaren een kleiner aandeel in de elektriciteitslevering 
krijgen en de duurzame en energiezuinige bronnen zullen een veel groter aandeel krijgen. De specifieke 
elektriciteitsvraag per proces zal als regel afnemen. Door afschakeling en meerdere tarieven zal de belas-
ting beter beïnvloed kunnen worden.
Deze ontwikkelingen maken de elektriciteitsvoorziening interessanter.

2. Het toekomstscenario.

http://www.cogen.nl
http://www.cogenprojects.nl
http://www.ove.at
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EPE 2009
Vermogenselektronica is een vakgebied, dat steeds meer toepassingen krijgt en steeds belangrijker 
wordt voor de maatschappij

Vermogenselektronica is begonnen bij elektrische aandrijvingen met als kraamkamer elektrische tractie. 
Daarna is het belangrijker hulpmiddel geworden bij procesautomatisering en nu wordt het steeds belang-
rijker bij energiebesparing (energiezuinig verbruik, aankoppeling van windmolens) en het beheer van 
elektriciteitsnetten tot 400 kV.
EPE (=European Power Electronics) wordt tweejaarlijks ergens in Europa gehouden en de vergelijkbare 
PCIM [2] jaarlijks in Neurenberg. Beide conferenties geven een goed overzicht van het gehele vakgebied 
en de toekomstige ontwikkelingen. Natuurlijk is enige overlap.
EPE 2009 is van 8-10 september 2009 in Barcelona gehouden [1].

Belangrijke ontwikkelingen
Dankzij de grote series 4-assige 4-systeemloks van ca 6 MWe heeft de ontwikkeling van IGBT’s een 
enorme impuls gekregen met een gunstige invloed op vrijwel alle aandrijvingen (prijs, aansturing, be-
trouwbaarheid, foutdiagnostiek). Met betrekkelijk kleine inspanningen kunnen de halfgeleiderleveranciers 
de bestaande IGBT’s nog iets verbeteren en goedkoper en compacter bouwen. De 600 A 6500 V –IGBT 
van Eupec geldt nog steeds als een excellente ontwikkeling. ABB levert inmiddels een iets grotere IGBT 
750A 6500 V. (zie ook [2] )

Windmolens groter dan 1 MWe kunnen het best gebouwd worden met een vermogenelka aankoppeling 
aan het elektriciteitsnet om een relatief gunstig rukwindgedrag te hebben. Voor windparken op zee ver 
van de kust lijkt spanningsbron-HVDC het meest geschikt [3]. Er worden nu door ABB en Siemens 
twee van zulke verbindingen gebouwd in resp de Noordzee en Oostzee met de 600 A 6500 A IGBT in 
twinschakeling. Een grotere IGBT of IGCT (meer stroom en meer sperspanning ) zou zeer welkom zijn. 
Hij is er nog niet en de benodigde series lijken vooralsnog tamelijk klein. Een kostbare research lijkt nog 
niet gerechtvaardigd.

Zowel voor smart-grids alswel UHV-(kabel-)netten zal in de toekomst veel meer compensatie nodig zijn. 
Een statische compensator met IGBT-invertor werkt inmiddels goed. Tot ca 1,5 MVA kan dat heel goed 
met de bovengenoemde IGBT. Voor grotere vermogens, zoals tbv het 400 kV-net, zijn veel ingewikkelder 
schakelingen nodig. Gekeken wordt naar zg matrix-convertors. Dat is een blok van serie- en parallel ge-
schakelde IGBT”s of IGCT’s. Bij thyristoren is daarmee de nodige ervaring opgedaan, maar met IGBT’s 
of IGCT’s is de schakeling, incl aansturing gecompliceerder. Een grotere IGBT of IGCT (meer stroom en 
meer sperspanning) zou ook hier zeer welkom zijn.

De synchrone motor met permanente magneten (Neodym) is nog steeds een succes. Tot een vermogen 
van ca 200 kWe verdringt hij snel de asynchrone kooiankermotor. De grootst tot nu gebouwde motoren 
(ca 1 MWe) zijn die van de snelle trein van Alstom, AGV genaamd. De proeftrein heeft alle testen goed 
doorstaan. Een serie van 25 stuks AGV’s wordt nu gebouwd. Bombardier ontwikkelt een soortgelijke motor.
Bij hybride en elektrische wegvoertuigen is de synchrone motor met permanente magneten eerste keus. 
Vanzelfsprekend wordt gekeken, hoe deze motor zo efficiënt en goedkoop mogelijk kan worden gebouwd 
en aangestuurd.

Keynote speeches
De organisatie vestigt met keynote-speeches de aandacht op bijzondere ontwikkelingen en bijzondere 
deskundigen. EPE2009 werd verrijkt met 4 keynotespeeches.

Keynotespeech 1: State of the art and the future of wide-band gap devices van Prof Nando Kaminski 
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(Uni Bremen) [4].
Hij laat zien, dat er gunstiger materialen zijn dan Si om vermogenshalfgeleiders te maken. Hij denkt 
daarbij in eerste instantie aan SiC, maar over enige jaren ook aan GaNi ofwel diamant. Hij dringt aan op 
versneld onderzoek naar en een fabricage van volledige SiC halfgeleiders. We krijgen daarmee een lagere 
doorlaatspanning en een hogere temperatuurbestendigheid. Halfgeleiders van grotere vermogen dan nu 
leverbaar worden daarmee mogelijk.

Keynotespeech2: The more electrical aircraft – Why aerospace needs power electronics van Prof Pat 
Wheeler (Uni Nottingham UK) [5].
De luchtvaart met hoge veiligheidseisen gebruikt veel hydraulische aandrijvingen voor bijv de aandrijving 
van het roer en de vleugeltaps. Zware hydraulische cilinders worden als regel door veel kleinere hulpcilin-
ders aangestuurd. Evenals in de industrie worden hydraulische (stuur-)aandrijvingen steeds meer vervangen 
door elektrische aandrijvingen, die nu in staat zijn voldoende koppel te leveren. Ze zijn nauwkeuriger en 
energiezuiniger. Veel papers waren aan deelaspecten gewijd.

Keynotespeech3: Hybride electrical vehicle, heavy duty, Fuel economy van Prof H-G. Herzog (TU 
München) .
De tekst is niet vrij gegeven, maar zal ongetwijfeld aansluiten bij de publicaties over de personen- en 
bedrijfsauto-RAI

Keynotespeech4: Extrem high-efficiency PV-power convertors van Prof B Burger en Prof D Kranzer 
(Fraunhofer Institute) [6].
Een aardig overzicht van hoogrendements-invertors, meestal zonder trafo’s. Zie ook [2].

Gedetailleerde informatie

IGBT versus IGCT
Met beide halfgeleiders is destijds geschiedenis geschreven. Een aandrijving van een asynchrone motor 
(later ook toegepast bij een synchrone motor met permanente magneten) kon met een eenvoudige 2-level-
invertor zonder snubbers worden gerealiseerd. Wel was per IGBT of IGCT een speciaal aanstuurblok 
nodig. Met IGBT’s werd de schakeling heel populair, betrouwbaar en betrekkelijk goedkoop. Het grote 
voorbeeld zijn de talrijke 4-assige 6 MWe-loks. De IGCT is nooit zo populair geworden, maar veel gebruikt 
bij tractieomvormers voor de voeding van 1-fase 15 kV 16,7 Hz-tractienetten uit 3-fasen 50 Hz-netten.
Voordien werden GTO’s gebruikt. Daarbij waren snubbers en gecompliceerdere aanstuurblokken nodig. 
4-systeemloks met GTO’s zijn nooit gebouwd.
Volgens Siemens zijn IGBT’s beschikbaar met 6500 V sperspanning 750 A stroomgeleiding en ICGT’s 
met resp 5500 V en 2,5 kA. Beiden met maximale herhalingsfrequenties van 1 kHz. Dat is voor de meeste 
aandrijvingen snel genoeg.
Voor grotere vermogens zoals bij spanningsbron HVDC zijn ingewikkelder schakelingen nodig. Grotere 
IGBT’s of IGCT’s (meer spanning en meer stroom) zouden met andere materialen dan Si gemaakt kun-
nen worden. Zie keynotespeech 1. Bedenk wel, dat nieuwe technieken niet alleen gevormd worden door 
slimme technici, maar ook het beschikbaar stellen van geld op grond van marktverwachtingen. 0804

Ontwikkelingen van de tractiemotor [8] (fig 1)
Steeds lichter voor hetzelfde vermogen
Alstom geeft aardige informatie over de ontwikkelingen van tractiemotoren aan de hand van aandrijvin-
gen van de TGV. De eerst gebruikte motor was een DC-serie-motor (“Wellenstrommotor) van 535 kWe 
met een gewicht van 1160 kg, toegepast in de eerste Franse TGV’s. Daarna volgde de synchrone motor 
van 1130 kWe met een gewicht van 1525 kg, toegepast in de TGV-Atlantic en Thalys. Vervolgens werd 
overgegaan op de asynchrone kooiankermotor, toegepast in de Eurostar van 1020 kWe met een gewicht 
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1260 kg. De nieuwste ontwikkeling is de synchrone motor met permanente magneten toegepast in de AGV 
met een vermogen 1060 kWe en een gewicht van 775 kg.
De DC-serie motor werd gevoed door een volgestuurde 1-fase-thyristorbrug. Vanwege de commutatie 
werd het toerental als regel beperkt tot 2500 omw/min.
De synchrone motor werd gevoed door een thyristor 3-fasen stroominvertor. De herhalingsfrequentie van 
de thyristoren was max 250 Hz, wat een max toerental voor een 4-polige motor betekent van 4500 omw/
min (in de praktijk als regel 4000 omw/min).
De asynchrone kooiankermotor van de Eurostar wordt door een GTO-spanningsinvertor gevoed. De 
herhalingsfrequentie van de GTO is eveneens 250 Hz, wat leidt tot een max toerental van 4500 omw/min 
(praktijk als regel 4000 omw/min).
De synchrone motor met permanente magneten wordt door een IGBT-spanningsinvertor gevoed. De her-
halingsfrequentie is 1 kHz, zodat bij een 4-polige motor een toerental van max 18000 omw/min mogelijk 
is; in de praktijk als regel 6000 omw/min.
Een tussenvariant, die hier niet genoemd wordt, is de asynchrone kooiankermotor met max 6000 omw/
min. Die zou dan voor 1020 kWe ongeveer 900 kg wegen.

De nieuwe NS-sprinters, die nog weinig gebruikt worden, hebben asynchrone kooiankermotoren met max 
6000 omw/min. Het oudere NS-draaistroomreizigersmaterieel heeft kooiankermotoren, die max 4000 omw/
min draaien. Met een andere tandwieloverbrenging en een andere invertor zou dat toerental opgevoerd 
kunnen worden naar 6000 omw/min, waarmee het vermogen een factor 1,5 zou stijgen. Sneller optrekken 
en elektrisch afremmen wordt dan mogelijk.

Alstom heeft op een heel aardige manier geïllustreerd, hoe door vermogenselektronica tractievermo-
gens zijn toegenomen met hetzelfde of zelfs minder gewicht dan vroeger, zodat snellere en/of zwaardere 
treinen mogelijk zijn.

1. Overzicht van ontwikkelingen van de tractiemotoren van de TGV’s gebouwd door Alstom.
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Elektrische turbo [9]
Vrachtwagenmotoren worden niet meer geleverd zonder exhaustgasturbo’s. Uit een bestaand motorblok 
kan dan meer vermogen gehaald worden en de vereiste uitlaatgasemissie-eisen zijn zonder turbo niet 
meer realiseerbaar.
Personenauto-diesels worden vanwege de emissie-eisen ook niet meer geleverd zonder turbo; zelfs veel 
benzinemotoren worden voorzien van een turbo.
Zo’n turbo moet bij verschillende motorvermogens een andere opbrengst hebben. Aanvankelijk werd de 
variabele opbrengst gerealiseerd een regelbare bypass, nu steeds meer met regelbare schoepstanden. Als 
dat niet genoeg is, worden ook wel 2 turbo’s gebruikt.
Het is nu de beide Japanse deskundigen T Noguchi en T Wada gelukt een elektromotor met perma-
nente magneten van 1,5 kWe te bouwen met een goed aansturing, die 150.000 omw/min kan draaien. 
Een enorme prestatie. Voorlopig is het een goed instrument om de gewenste opbrengst bij een bepaald 
motorvermogen van een verbrandingsmotor te bepalen, later zou een seriematige inbouw mogelijk zijn.

Dubbel gevoede synchrone machine ofwel asynchrone sleepringmotor [10]
Dit type motor, in onder- en oversynchrone cascade-schakeling, heeft in een windmolen ca 2/3 van het 
gewicht van een asynchrone kooiankermotor, terwijl de benodigde vermogenselka maar het halve vermo-
gen heeft. Deze voordelen gaan gepaard met een ingewikkelder regeling en een beperkter toerenbereik. 
Ze worden heden gebouwd voor een mechanisch inputvermogen van ca 6 MWe, waarbij 2 MWe aan 
vermogen van vermogenselektronica nodig is.
Een 4-polige kooiankermotor van 6 MWe kan over het gehele toerengebied van 0-1500 omw/min (de slip 
is klein) vermogen leveren en heeft daartoe 6 MWe aan vermogenselkavermogen nodig. Dat kan niet meer 
met 2-level PWM-invertor met 6 IGBT’s, omdat de beschikbare IGBT’s onvoldoende vermogen hebben.
De asynchrone sleepringmotor in cascade-schakeling kan windvermogen leveren van ca 750 omw/min 
tot ca 2250 omw/min. Zou het askoppel constant het vollastkoppel zijn, dan betekent dit bij 2250 omw/
min 4 MWe uit de stator rechtstreeks geleverd aan het 50 Hz-net en 2 MWe uit de rotor via de invertor. Bij 
1500 omw/min wordt de rotor kortgesloten met de invertor en bij 750 omw/min wordt nog steeds 4 MWe 
uit de stator aan het 50 Hz-net geleverd, terwijl vanuit het 50 Hz-net via de invertor 2 MWe aan de rotor 
wordt geleverd. Het koppel vanuit een windmolen is niet constant, maar afhankelijk van het toerental. Bij 
het halve vollastkoppel worden de opgegeven MWe-waarden gehalveerd.
Bij de sleepringmotor is de regeling tamelijk ingewikkeld, maar uitontwikkeld tot een betrouwbaar systeem. 
Bovendien is de motor tamelijk gevoelig voor harmonischen. Tot ca 1,5 MWe kan volstaan worden met 
een 2-level 3-fasen PWM-invertor vanwege de beschikbare grootte van halfgeleiders. Voor grotere ver-
mogens is de keuze nu een 2-level 6-fasen PWM-invertor mogelijk of een 3-level 3-fasen PWM-invertor.
Over de details van beide onderwerpen gaan veel papers.

Uit welke landen zijn de bijdragen afkomstig?
EPE (=european power Electronics) was oorspronkelijk een West-Europese aangelegenheid met enkele 
bijdragen uit de USA en Japan.
Bij EPE 2009 is dat beeld veranderd. Er zijn nu ook veel bijdragen uit Oost-Europa, Brazilie, Tunesië en 
China.

Nederlandse bijdragen
Nederland levert internationaal gewaardeerde bijdragen via de TUD, TUE en de industrie zoals Imtech.

Slotbeschouwing
EPE2009 en PCIM2009 overlappen elkaar enigszins, maar geven een goed overzicht van het gehele vak-
gebied vermogenselka, dat steeds meer wordt toegepast. Energiebesparing is een extra drijfveer.
De conferentie omvatte veel waardevolle detailinformatie, maar geen grote nieuwe ontwikkelingen.
Als vermogenshalfgeleiders van meer vermogen beschikbaar komen, wordt het toepassingsgebied nog groter.
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SPS 2009, 24-26 november te Neurenberg
Jaarlijkse toonaangevende succesvolle automatiseringsbeurs

Mesago [1] organiseert een aantal mondiaal toonaangevende beurzen. PCIM [2] behoort daar ook bij. De 
thema’s, die SPS jaarlijks kiest, zijn richtinggevend voor het vakgebied en worden vaak ook op Neder-
landse beurzen behandeld. Het zijn dit jaar:
- wireless in automation,
- life cycle management,
- web in automation,
- safety and security,
- industrial identification,
- energie-efficiëntie.

Draadloze verbindingen zijn erg handig, maar tamelijk kwetsbaar. Er wordt nog steeds gesleuteld aan ef-
ficiënte veilige overdrachtcodes, terwijl radarstralen (bij vliegvelden bijv) niet zo goed te bestrijden zijn.
Life-cycle-management en energie-efficientie zijn begrippen, die bij klimaatbeheersing thuishoren. Aan 
beide onderwerpen, werd tot nu toe niet zoveel aandacht besteed.
Het is de bedoeling, dat alle onderdelen van een productiestraat even lang meegaan, of dat sommige on-
derdelen bij tussentijdse onderhoudsbeurten worden vervangen. Bij de autoindustrie zijn grote prestaties 
geleverd.
Energie-efficiëntie betekent bij raffinaderijen soms een andere opzet van het proces met veel warmte-
krachtkoppeling. Het kan ook met recuperatie bij aandrijvingen. Er zijn aardige prestaties geleverd met 
als bijzonder voorbeeld bij Hoogovens: continu gieten in plaats van walsen. Vergrote aandacht zal veel 
opleveren.
Industriële identificatie is van belang om productiefouten in een bepaalde serie vast te stellen.

Samengevat: het is heel verstandig om de thema’s van SPS in de gaten te houden. Alle betrokkenen krij-
gen ermee te maken.

Literatuur
1. www.mesago.de.
2. EI Dig 5 pag. 16-22.

http://www.epe-association.org
http://www.mesago.de
http://www.vem-group.com
http://www.mesago.de
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1. Opbouw van een elektrische servostuurbekrachtiging 
in een personen auto.

2. Detail van de stuurstang tussen de voorwielen met 
servomotor en koppelsensor.

Elektrische servo-stuurbekrachtiging

ZF heeft tesamen met Bosch met componenten van VAC een elektrische servostuurrbekrachtiging voor 
personenauto’s ontwikkeld. Volgens opgave is dit type stuurbekrachtiging zuiniger en preciezer dan de 
hydraulische versie.

ZF (=Zahnradfabrik Friedrichshafen; www.zf.com) is een grote toeleverancier voor de personen- en vracht-
wagenindustrie. Zij zijn bekend geworden door hun versnellingsbakken, maar maken inmiddels heel 
veel onderdelen voor de “ automotive” industrie. Bosch (www.Bosch.com) is bekend geworden door hun 
onderdelen voor automotoren, maar ook zij maken inmiddels veel meer typen onderdelen. VAC (www.
vacuumschmelze.com) levert heel veel typen magneetmateriaal. Ik kende het bedrijf als toeleverancier voor 
Neodym-magneten voor synchrone motoren met permanente magneten oa voor de AGV (de nieuwste 
supersnelle trein van Alstom). Ze leveren ook ferrieten, die voor dit project nodig zijn.

De meeste personenauto’s beschikken over hy-
draulische servostuurbekrachtiging. Dat maakt 
sturen in scherpe bochten veel geriefelijker en 
parkeren eenvoudiger. Parkeervakken worden 
tegenwoordig ook wat krapper gedimensio-
neerd. Moderne stuurbekrachtiging ondersteunt 
bij lage snelheden fors en bij hogere snelheden 
bescheiden. Bij hydraulische stuurbekrachti-
ging moet altijd oliedruk opgebouwd worden, 
wat motorbrandstof kost, ca 0,5 l/100km volgens 
ZF. Elektrische stuurbekrachtiging zou minder 
dan ca 0,1 l/100km verbruiken.
De elektrische servo-stuurbekrachtiging is 
opgebouwd volgens fig 1 en fig 2 uit [1]. De 
servomotor is een synchrone motor (ca 1 kW) 
met permanente magneten (synchroservo), 
die aangestuurd wordt door een koppelsen-
sor. Zie fig 3 uit [1]. Fig 5 uit EI 148 geeft de 
regeltechnische opbouw weer. De regeling is 
een 3-voudige cascade met in de binnenlus 
de motorkoppelregeling, in de middenlus de 
toerenregeling en in de buitenlus de positierege-
ling aangestuurd door het vraagkoppel van de 
bestuurder van de auto.
Hoewel het principe in feite eenvoudig is, moet 
wel het nodige ingebracht worden. Allereerst 
moet de versterking bij lage snelheden groot zijn 
(gemakkelijk parkeren) en bij hoge snelheden 
laag (geen gezwabber op de weg ). Ook op een 
slecht wegdek mag de stuurbekrachtiging niet 
te heftig reageren.
Tenslotte biedt een elektrische servo-stuurbe-
krachtiging ook mogelijkheden om aangestuurd 
te worden door een ESP (elektronisch stabili-
teits programma). Dat gebeurt overigens zeer 
behoedzaam.

http://www.zf.com
http://www.Bosch.com
http://www.vacuumschmelze.com
http://www.vacuumschmelze.com
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De elektrische servo-stuurbekrachtiging is waarschijnlijk de eerste toepassing in personenauto’s van de 
synchroservo. Een gelijkstroommotor met koolborstels is minder geschikt. Daartoe wordt gebruik gemaakt 
van het boordnet van 12 V DC, waar bij 1 kWe een stroom vloeit van 83 A. De motor wordt gevoed door 
een PWM-invertor en is dus tussen twee vermogenshalfgeleiders gekoppeld met de 12 V DC-bron. Het 
kan met moderne IGBT’s (de 4e generatie heeft een doorlaatspanning van ca 1,8 V per IGBT ), maar ook 
met MOSFETS.
Ik schat de gebruikte taktfrequentie tussen 10 kHz en 20 kHz. Dwz, dat de maximale frequentie afkomstig 
van de PWM-invertor ≤ 200 kHz. Het is ongewenst als deze frequenties in het 12 V DC-boordnet komen. 
Daartoe is een zg choke-schakeling gebouwd, waaraan VAC veel zorg heeft besteed. Hij kon klein van 
volume zijn door het gebruik van een speciaal magneetmateriaal. VAC was er terecht trots op hun werk 
te mogen presenteren op een seminar van UK Magnetic Society [2] gehouden op 12/13 oktober 2009 [3]
Kennelijk waren de makers van de aandrijving bezorgd over het opwekken van veel hogere frequenties 
(tot ca 100 MHz door het schakelproces in de halfgeleiders).
Het is de bedoeling, dat de elektrische servobekrachtiging in grote aantallen wordt geproduceerd onder 
stevige prijsdruk. De fabrikant wil daarom de nodige vrijheid om halfgeleiders te kunnen kiezen.
Inmiddels wordt de elektrische servostuurbekrachtiging op een aantal auto’s met succes toegepast. Het is 
knap werk, waarbij veel aspecten bekeken moet worden.

Literatuur
1. www.zf-lenksysteme.com
2. www.ukmagsoc.org
3. Advanced Soft Magnetic CoFe Materials and CoFe Lamination Stacks - Dr Joachim Gerster, Dr Witold 
Pieper, Dr Niklas Volbers, Vacuumschmelze GmbH & Co KG, Germany.

Een feestelijk cadeauboek met een wereld in getallen

In het jaar 1974 begon Paul Baars cijfers, nummers en getallen te fotograferen. Hij verzamelde er inmiddels 
meer dan 25.000 en voegt daar elke week weer nieuwe aan toe. Volgens Paul kunnen het er ook meer dan 
40.000 zijn. Op een prettige wijze is hij de tel kwijt geraakt. Zijn fascinatie en zijn creatieve ideeën voor 
het werken met deze getallen hebben meerdere kalenders en boekjes opgeleverd. Het is opmerkelijk dat 

er zoveel prachtige en magische cijfers zo zichtbaar zijn in de openbaarheid van uw eigen omgeving en 
op vele locatie in de gehele wereld. Het zien en observeren van cijfers en getallen vraagt om aandacht en 
talent om de juiste compositie op foto’s of dia’s vast te leggen. Je moet ze gewoon zien! En dat doet Paul 
absoluut. De passie voor cijfers heeft nu ook geresulteerd in de uitgave van het bijzondere boek “65”. Je moet 

wel een beetje gek zijn om zo’n boek te bedenken en te realiseren. “Paul Baars is gek!” schrijft Youp van ’t 
Hek, in zijn voorwoord voor dit heerlijke en te gekke kijk- en leesboek. Door zijn jarenlange vriendschap 

3. Vereenvoudigd regel-
schema van ZF.

http://www.zf-lenksysteme.com
http://www.ukmagsoc.org
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met die geweldige cabaretier schreef Youp 
van ’t Hek op een leuke en ontspannen 
wijze een doorlopend verhaal over zijn 
leven en belevenissen. Daarbij begint 
hij natuurlijk bij 0 jaar wanneer hij in 
zijn wiegje al kennis maakt met “enge 
tantes en ooms met gele tanden boven je 
wieg”. Bij elke verzameling van een cijfer 
of een getal schrijft hij zijn vermakelijke 
en zeer amusante belevenissen op de heel 
bekende Youp van ’t Hek wijze. De mooie 
en aantrekkelijke kleurenfoto’s van Paul 
en de bijdragen van Youp maken dit boek 
een juweel van een cadeau voor sowieso 
elke 65-jarige, maar ook voor iedereen 

met gevoel voor humor en opwinding van de kleurrijke wereld van de straat en de ontdekkingen, die je 
zelf elke dag weer kan doen door te kijken en te genieten. Dit zeer mooie boek mag bij niemand in ons 
land ontbreken op de leestafel! 
Jan M. Broeders

ISBN 978-90-7860-807-3
“65”, Paul Baars en Youp van ’t Hek, Paul Baars Design, 2009, 144 pagina’s, € 39,95.

Life Cycle Management bij spoorwegen 2009
Geslaagde conferentie over efficiënt breed opgezet spoorwegonderhoud van Europoint

Algemene visie
Op deze conferentie (8 december 2009 - Amstelveen) werd ingegaan op optimaal beheer en onderhoud 
van spoorwegnetten en rollend materieel en hun onderlinge interactie.
Een spoorbaan wordt gebouwd met een bepaald doel en een verwachte levensduur. Het is de bedoeling, 
dat altijd een veilige situatie blijft bestaan en dat aan de hand van metingen het (tussentijds) onderhoud zo 
wordt uitgevoerd, dat de levensduurkosten van de spoorbaan bij goed gebruik zo laag mogelijk worden.
Dat geldt ook voor het rollend materieel en de onderlinge beïnvloeding. Als duurdere draaistellen de 
spoorbaan minder doen slijten, kan dat voor de levensduurkosten van rollend materieel en spoorbaan 
tesamen gunstig zijn.
Uitgebreide metingen, die in simulatiepakketten ingevoerd worden, zijn bij het bepalen van het economisch 
juiste onderhoud behulpzaam.
De gehele spoorbaan kan niet gelijk behandeld worden. Op stations treedt door optrekkende en remmende 
treinen vaak golfslijtage op, wat extra onderhoud vraagt. Ook wissels vragen meer onderhoud dan een 
vlakke rechte spoorbaan.
Ten opzichte van 10 jaar geleden worden nu een veel hogere snelheden en veel grotere trek- en remkrachten 
toegepast. Bedenk, dat de zogeheten 4-systeem 4-assige goederenloks van Siemens (189) en Bombardier 
(186), die beide veel in ons land rijden, een vermogen hebben van resp 6400 en 5600 kWe, een maxi-
male trekkracht van 30 ton en een max snelheid van 140 km/h. Siemens heeft een versie (1216), die met 
hetzelfde vermogen en trekkracht 230 km/h snel is. Eén van onze eerste elektroloks (in bedrijf gesteld in 
1956) de serie 1100 (ook 4-assig) had een vermogen van 2000 kWe en een max trekkracht van 18 ton.
Op Railtech 2009 [2] werd life cycle management ook behandeld, maar niet zo uitgebreid. Ook in de 
industrie en bij andersoortige nutsbedrijven wordt life cycle management toegepast; de afschrijftermijnen 
zijn daar als regel resp korter en langer.
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Randcondities
De EU wenst heel begrijpelijk, dat heel Europa als spoorwegbedrijf functioneert met overal dezelfde 
regels. Op die manier wordt railtransport het beste bevorderd.
We hebben helaas te maken met een groot aantal nationale spoorwegmaatschappijen met ieder zijn eigen 
regels en gewoontes. Nederland gebruikt bijv andere spoorstaven dan Duitsland.
Met veel zorg en diplomatie is de EU bezig een groot aantal EU-regels te introduceren, die nationale regels 
gaan vervangen. Dat kan helaas niet voor alles. Er zijn gelukkig slechts 4 bovenleidingspanningen (1,5 en 
3 kV DC, 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz), maar ca 18 seinsystemen, die tzt vervangen moeten worden 
door ETCS level 1 en 2. Level 1 geeft weinig technische problemen, level 2 nog steeds wel.
Voor de keuring van loks en rijtuigen zijn in een aantal landen competente keurinstituten, waarvan sinds 
kort de uitkomsten in alle EU-landen moeten worden geaccepteerd. Allen specifieke eisen van een land 
(voor Nederland bijv het seinsysteem ATB) mogen als aanvullende keuring worden verlangd.
De liberalisatie van het vervoer heeft het railvervoer als regel flink doen toenemen, maar de consequentie 
is wel, dat er veel meer railvervoersmaatschappijen zijn met eigen rollend materieel.

Metingen aan spoorbanen (memec) en daaruit voortvloeiende acties
Om de baanligging en de beschadigingen aan spoorbanen te kunnen meten worden zowel speciale meettrei-
nen gebruikt, alswel speciale meetdraaistellen in een “gewone”trein, alswel metingen in een gewone trein.
Op deze manier zijn de verzakkingen, de afwijkingen van de gewenste loop en de beschadigingen van 
de rails objectief vast te stellen. Correcties van de spoorloop zijn met moderne apparatuur eenvoudig te 
herstellen. Beschadigde rails moeten natuurlijk bijgeslepen of uitgewisseld worden. Op plaatsen, waar 
vaak grote trek- en remkrachten uitgeoefend worden, zoals op grote stations, wordt railoppervlak vaak 
beschadigd. Fig 1 en Fig 2 geven aardige illustraties.

Metingen aan rollend materieel en daaruit voortvloeiende acties
In het rolland materieel zijn met name in loks nu al veel sensoren ingebouwd. Daarmee worden vooral 
temperaturen en trillingen gemeten. Zodoende 
kunnen veel fouten tijdig worden opgespoord 
en worden grote reparaties voorkomen. Zie 
fig 3.
Dit soort systemen wordt uitgebreid, enerzijds 
meer metingen, anderzijds naar meer rollend 
materieel (treinstellen en rijtuigen en heel 
aarzelend ook in goederenwagens). Platte 
wielkanten, zwakke schokdempers, veren met 
veranderde karakteristiek, warmlopers worden 
op deze manier snel opgespoord. Kostbare 
reparaties worden zodoende voorkomen.
Met name het grote aantal goedernwagens is 
niet zo eenvoudig van sensoren te voorzien. De 
ongelukken in 2009 bij station Muiderpoort te 
Amsterdam, nabij Woerden laten zien, wat te 
hete aspotten kunnen veroorzaken. Daartoe zijn 
hotspotsensoren langs de spoorbaan heel nuttig. 
Nederland heeft enkele van zulke sensoren, 
Zwitserland heeft er heel veel.

Slotbeschouwing
In de gehele techniek wordt life cycle manage-
ment steeds meer toegepast. Dat komt enerzijds 

1. Gemeten beschadigd railoppervlak.

2. Meetdraaistel.
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door veel meer meetpunten en 
anderzijds door betere constructie-
berekeningen, waardoor kritische 
punten beter bekend raken.
Bij spoorwegen is deze techniek 
als eerste toegepast bij loks. Een 
moderne draaistroomlok heeft 
hooguit 1/3 van het onderhoud 
nodig van een oude elektrolok. De 
toepassing is daarna uitgebreid naar 
ander rollend materieel en sinds 
enkele jaren ook op spoorbanen en 
de combinatie van spoorbanen en 
rollend materieel.
De moderne mogelijkheden van 
sensoren en IT zijn daarbij zeer 
behulpzaam.
Zonder modern life cycle management bij spoorwegen zou het beheer aanzienlijk kostbaarder zijn.
Elpec feliciteert Europoint met dit aardige symposium.

Literatuur
1. www.europoint.eu.
2. Elpec Info Dig 5 pag. 11-14.

Windpowerintegration from individual windturbine
to windpark as a powerplant
Promotie van Y Zhou op 14 oktober 2009 op de TUD

Bij de TUD hebben het afgelopen jaar drie belangrijke promoties plaatsgevonden over integratie van 
windenergie in het landelijk elektriciteitsnet. Het betreft:
1. Dwarstrafo’s in het 400 kV-net van dhr Verbomen op 13 okt 2008, promotor prof Kling.
In alle 400 kV-koppelingen met het buitenland zijn zulke trafo’s geplaatst. Door ze goed te regelen, kunnen 
ongewenste MWe- en MVAR-transporten tgv windenergie zoveel mogelijk worden voorkomen.
2. Ruim 10 GWe aan windenergie vanaf de Noordzee kan in het Nederlandse koppelnet worden ingepast 
van dhr Ummels op 26 februari 2009, promotor prof Kling. De zorgen, dat veel windvermogen niet zou 
kunnen samenwerken met conventioneel vermogen, zijn ongegrond. Tennet heeft de promovendus pu-
bliekelijk lof toegezwaaid.
3. De promotie van 14 okt 2009 van dhr Zhou (promotoren prof. Ferreira en prof. Bauer) ging voornamelijk 
over de regelingen van een individuele windturbine, samenwerking van windturbines in een windpark en 
samenwerking van windparken met het “conventionele” koppelnet.
De modelvorming van een conventioneel elektriciteiteitsnet is niet eenvoudig en er is het nodige verschil 
tussen verschillende eenheden, waarvan 3 hoofdtypen onderscheiden worden: conventionele stoomturbi-
necentrale (zoals Maasvlakte), enkelvoudige gasturbines (zoals ROCA) en STAG-units (zoals de Eems-
centrale). De basistheorie is oa verwoord in twee boeken: Power System Stability van Anderson and Fouad 
(Joh Wiley) en sinds kort ook Netzdynamik van prof Nelles [4]. Bij het conventionele elektriciteitsnet 
worden de gebruikte modellen geverifieerd en bijgesteld vnm aan de hand van storingsregistratie.
Er staan inmiddels genoeg individuele windmolens om hun model te verifieren, maar verifiëren van grote 
windparken is nog niet mogelijk. We weten, dat het mogelijk is bij rukwinden het vermogen van een in-

3. Modern draaistel van de hogesnelheidstrein AGV van Alstom.

file:///E:/Elpec/Ei-dig/006/www.europoint.eu
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dividuele windmolen te beperken tot 130% Pn. Voor een heel windpark zal dit lager zijn, waarschijnlijk 
rond 110 % Pn ; we hebben nog te weinig gegevens. Of een windpark van 500 MWe bij storm in vermogen 
varieert van 500 MWe tot 550 MWe of tot 650 MWe maakt voor het 400 kV-net wat uit.
Nederland kan ervaring verzamelen met de windparken nabij Egmond en nabij IJmuiden. Duitsland en 
Denemarken hebben ook grote windparken op zee.
Dit promotiewerk geeft een aardig inzicht van de regelmodellen en de aanvullingen van de regelingen, 
die ongeveer nodig zijn als veel windparken op zee geïnstalleerd zijn. In de komende jaren zullen we, 
hopelijk in EU-verband, aan de hand van ervaringen beter geverifieerde modellen krijgen en de regelingen 
beter kunnen optimaliseren.

Literatuur
1. EI Dig 3 pag. 10.
2. EI Dig 4 pag. 21.
3. EI Dig 5 pag. 29.

Super TU/esday, 22 september 2009 op de TUE
Hoe kan hoogwaardig werk worden gecreëerd gelieerd aan een Universiteit?

De Regio Eindhoven is de laatste jaren geconfronteerd met twee problemen:
- Philips splitste twee belangrijke onderdelen af nl ASML (waar apparatuur om chips te maken wordt 
gefabriceerd) en NXP ( eens Philips halfgeleiders, waar halfgeleiders worden gemaakt).
- Opheffing van een belangrijk deel van het beroemde Philips Nat Lab.

ASML en NXP zijn afhankelijk van een hoge innovatiegraad. Gezien hun afzetgebieden is het belangrijk, 
dat in meer delen van de wereld wordt gefabriceerd. Hetzelfde geldt voor de benodigde research en ont-
wikkeling. ASML draait beter dan NXP. Beide hebben last van de credietcrisis.
De Regio Eindhoven heeft gekozen voor het Holstcentrum op ongeveer de plaats, waar het Nat lab zich 
bevond. Prof Holst was destijds buitengewoon hoogleraar op de TUD en medewerker van Philips. Hij 
geldt als de schepper van het Philips Nat Lab.
Het Holstcentrum staat onder regie van TNO; deelnemers zijn ook de TUE en Philips. Bovendien zijn er 
een aantal kleine zelfstandige bedrijven gevestigd.
ASML, NXP en Philips laten hun research en technisch design al enige jaren voor een belangrijk deel door 
het Holstcentrum uitvoeren in samenwerking met buitenlandse instituten en universiteiten. De resultaten 
zijn goed en de prijs is redelijk. Het Holstcentrum is een succes en vangt het verlies aan arbeidsplaatsen 
bij het Philips Nat Lab aardig op. Het is niet geheel duidelijk hoeveel subsidie nu nog nodig is.

Het Holstcentrum denkt vooruit met name aan activiteiten in automotive onder leiding van TNO-Helmond 
en aan voedingsmiddelen in de regio Oostelijk van Eindhoven.
De regio Eindhoven geeft met het Holstcentrum een goed voorbeeld, hoe hoogwaardige kennisintensieve 
industrieën aan een universiteit kunnen worden gekoppeld.

Mogelijke uitvoeringsvormen van de 380 kV-kabel in de verbinding
Maasvlakte-Beverwijk

Deze verbinding, ca 150 km lang, is bedoeld voor een transportvermogen van 2 x 1750 MVA, dwz 2 x 
2700 A (2 circuits). De meeste 380 kV-verbindingen in Nederland hebben dit vermogen.
Zoals het er nu naar uitziet zal ca 40 km hiervan uitgevoerd worden als kabel. Zulke lange 380 kV-kabel-
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verbindingen bestaan elders in de wereld nog niet. Vandaar de ondersteunende studiegroep van de TUD 
en Tennet.
Het zinker onder de Nieuwe Waterweg is uitgevoerd met 2 parallelgeschakelde XLPE-1-fase-kabels per 
circuit van 1600 mm² Cu (0,85 A/mm²) . Bovendien zijn per circuit 2 waterbuizen gelegd van 25 cm di-
ameter. Voorlopig wordt gedacht, dat hiermee temperatuursverschillen door verschillende grondsoorten 
kunnen worden geëgaliseerd, maar met radiatoren aan de einden kan ook zonodig worden gekoeld.
Inmiddels is ook een 380 kV XLPE van 2500 mm² Cu (0,54 A/mm²) beschikbaar gekomen, die waar-
schijnlijk voor de overige kabels in de verbinding zal worden gebruikt. Sommigen denken, dat dan de 
waterkoeling niet nodig is. Ik zou de betrekkelijk geringe meerinvestering voor 2 waterbuizen van 25 cm 
per circuit niet laten vallen, mede gezien de ervaringen voor een vrij kort traject in Wenen.
Het blijft een heel interessante verbinding omdat te zijner tijd op veel plaatsen in de wereld 380 kV-
kabelverbindingen te verwachten zijn.

Ideale kabellegging

www.tennet.org verspreid een plaatje van een “ideale” 
kabellegging van een 110 kV-XLPE-kabel nabij de 
NO-polder. Ze beschikken over een kabelbed van 
ruim 3 m breed, waarin ze grondverbetering konden 
toepassen. Het zijn vier 3-fasen-verbindingen be-
staande uit 1-fase-kabels. Om de langszelfinductie 
en het 50 Hz-magneetveld klein te houden, liggen 
de 3 fasen van éen streng steeds dicht bij elkaar.
Bij 400 kV-kabel wordt nagedacht over koelwa-
terbuizen van ca 25 cm dik tussen de strengen.
De foto laat treffend zien, dat UHV-kabelverbindingen de nodige zorg en ruimte vereisen.

Plaatsbepaling van railvoertuigen met Galileo

Siemens is er trots op samen te werken met de RWTH Aken aan een project van de Duitse overheid, 
waarbij de locatie van railvoertuigen wordt bepaald met het Europese systeem Galileo. Het voorlopige 
proefterrein is het spoorwegbeproevingscentrum Wildenberg nabij Roermond. 
Bij vrachtwagens gebeurt zoiets ook met GPS, wat minder nauwkeurig is dan Galileo. Bij auto’s bestaat al 
enige tijd de zogeheten diagnosestekker, waarmee nagegaan kan worden welk onderhoud nodig is. Dat was 
vroeger afhankelijk van afgelegde kilometers, maar wordt bij steeds meer merken toestandsafhankelijk.
Moderne loks en treinsteller zijn ook van een “diagnosestekker” voorzien, die veel meer informatie geeft dan 
die bij auto’s. Het ideaal van spoor- en tramwegbedrijven is elke personenrijtuig en elke goederenwagen van 
zo’n “diagnosestekker” te voorzien en die uit te lezen bij het passeren van een baken, in een werkplaats, op 
een begin- of eindstation van een route. Zo’n baken moet zelf ook toestanden waarnemen zoals onrustige 
loop, te hete lagers of remschijven ed. Afhankelijk van die informatie kan de trein dan stilgezet worden (te 
heet lager bijv), de rit uitrijden of onderhoud verplichten binnen bijv 14 dagen. Dit locatiebepalingssysteem is 
een aanvulling op de “diagnosestekker”, maar zou ook gebruikt kunnen worden bij ETCS level 3. De recente 
problemen met wielassen verhoogt de behoefte aan diagnose-apparatuur op een trein en langs de spoorbaan. 
Het zal overigens nog enige tijd duren, voordat elk railvoertuig van een “diagnosestekker“ is voorzien.
Plaatsbepaling van treinen met Galileo is een interessant project in het kader van elektronische diagnose-
apparatuur op treinen en langs de spoorbaan. Zie ook www.siemens.com/mobility

http://www.tennet.org
http://www.siemens.com/mobility
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Testen van ETCS-baanvakken
Zwitserse ervaring in Nederland omzetten

ETCS (European train control system) is geschapen om de ca 18 seinsystemen in Europa te zijner tijd te 
vervangen, een heel verstandige doelstelling, die de EU krachtig ondersteunt.
ETCS heeft twee vormen: level 1 met vaste blokken, dat veel lijkt op het Duitse Indusi (PZB) of het 
Zwitserse Signum en level 2 met variabele blokken, dat veel lijkt op het Duitse LZB.
Nederland kent twee ETCS-baanvakken:
- de Betuwelijn alleen voorzien van ETCS level 2, in bedrijf met opmerkelijk weinig treinen. Er is slechts 
1 lok toegelaten, de Siemenslok 189.
- de HSL-Z voorzien van ETCS level 1 en 2. Het Noordelijk deel gaat vanaf 7 september met level 1 in 
bedrijf; het Zuidelijk deel vanaf 9 december met level 2

Level 1 wordt oa in Spanje uitgebreid gebruikt tot baanvaksnelheden van 300 km/h met lange bloklengtes. 
Aan het eind van elk blok ligt een baken (balise); een lichtsein kan wel, maar is niet nodig. De test wijkt 
weinig af van die van conventionele seinsystemen zoals het Nederlandse ATB en het Duitse Indusi.

Level 2 wijkt belangrijk af van LZB. Bij LZB bestaat continue overdracht tussen trein en spoorbaan, 
waaruit enerzijds de preciese locatie van de trein wordt bepaald en anderzijds de trein opdrachten krijgt 
met welke snelheid (kan ook remming naar stilstand zijn) hij mag doorrijden.
Bij level 2 moet de trein zelf berekenen (odometrie) waar hij rijdt tov een baken (in principe dezelfde 
bakens als bij level 1). De trein geeft zijn positie door via GSRM en via GSRM krijgt hij door met welke 
snelheid hij mag rijden. Wegvallen van het GSRM-signaal betekent een noodstop.
In Zwitserland wordt ETCS level 2 nu commercieel gebruikt, voor zover bekend als enig land in Europa.
De Zwitserse klachten gaan over fouten in de odometrie en over onderbreken van het GSRM-signaal. Die 
klachten nemen toe met druk treinverkeer en lange treinen. Tunnels met een lijn-GSRM-antenne hebben 
minder klachten. Zwitserland heeft die klachten naar zeggen overwonnen. Het wegvallen van het GSRM-
sigaal tot ca 30 seconde is toegestaan. Dat betekent een grotere tijdsafstand tussen twee treinen en een iets 
verlaagde maximumsnelheid. Ze hebben uitgebreide proeven genomen met veel treinen in de ETCS-zone. 
Aanvankelijk traden met weinig treinen minder fouten op dan met veel treinen.
Op grond van bovenstaande zou ik de volgende beproeving uitvoeren op de Nederlandse ETCS level 
2-baanvakken.

Betuwelijn
De enige lok, die aldaar is toegestaan is de Siemenslok 189. Ik zou in een weekend ca 10 loks nemen en 
5 stuks laten rijden van Kijfhoek naar Zevenaar en 5 stuks in de omgekeerde richting bij rechts rijverkeer. 
De snelheid moet dan 120 km/h zijn. Dat betekent ongeveer elke 12 minuten een lok; het is nu minder 
dan 1x per uur.
Als dat goed gaat hetzelfde met 10 goederentreinen. De volgende stappen zijn linksverkeer en wisselverkeer.

HSL-Z
Ongeveer dezelfde proef met 189 als losse lok, vervolgens met personen-rijtuigen met 140 km/h. Als dat 
geslaagd is, moet de proef herhaald worden met de Thalys tot 300 km/h en ongeveer elke 10 min een Thalys.
Het zou goed zijn als de Nederlandse en Belgische spoorwegen wat duidelijker waren over hun geslaagde 
proeven en deze zouden vergelijken met de Zwitserse proeven. Waarom ETCS level 2 in Nederland op 
de HSL-Z nu wel zou voldoen, is onduidelijk. Het treinverkeer op de Betuwelijn met ETCS level 2 is 
opmerkelijk gering

Nagekomen bericht
Op 13 december 2009 is de HSL-Z (Zuidelijk deel) in bedrijf genomen, direct met ETCS level 2. Op het 
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BOEKEN

Nederlandse deel rijdt alleen de Thalys; op het Belgische deel rijdt ook een intercity van Antwerpen naar 
Noorder-Kempen, een station vlak bij de Belgisch-Nederlandse grens.
In de eerste bedrijfsweek zijn er dagelijks nabij die grens noodstops van de Thalystreinen (niet alle treinen) 
voorgekomen. Bij het rijden van een volledige proefdienstregeling was dit opgevallen.
Op de grens gaat de regeling van treinverkeer over van een Nederlandse ETCS-computer, fabrikaat Siemens 
naar een Belgische ETCS-computer, fabrikaat Alstom. Sommige meldingen geven aan, dat de noodstop 
alleen voorkomt als een andere trein in de buurt is.
Ik vind het opmerkelijk veel lijken op de Zwitserse ervaring van de lijn Mattstetten-Rottrist, waarbij het 
GSRM-signaal onderbroken, of niet begrepen werd.

Schadenverhuetung in elektrischen Anlagen
Nach DIN VDE 0100-420:1991-11; DIN VDE 0100-482:1997-08; DIN VDE 0100-482:2003-06
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 85
A.Hochbaum, K.Callodan
VDE Verlag 2009, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3007-0, 707 pag. A5, € 29,-.

De schrijvers zijn gepokt en gemazeld in hun vakgebied: schade in elektrische installaties. Dhr Hochbaum 
werkte tot zijn pensionering in 2004 bij het Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Dhr 
Callodan werkt daar sinds 2004. Hun job bestond niet alleen uit het onderzoeken van schades, maar uit 
het voorkomen van schades. Hun kennis werd ingebracht in Duitse normcommissies.
Dit boekt behandelt voornamelijk laagspanningsinstallaties (230/400 V en 400/690 V) . De oorzaken van 
schades zijn globaal: isolatiefouten, kortsluitingen en blikseminslag.
Isolatiefouten ontstaan meestal door te grote kruipstromen en soms ook door korte slagwijdten. In een 
aantal gevallen zijn te grote kruipstromen te meten. Het lijkt op de aardlekstroomschakelaar bij een woning.
Harde kortsluitingen worden als regel snel afgeschakeld en hebben als regel beperkte schade tot gevolg. 
Sluimerende kortsluitingen met betrekkelijk kleine kortsluitstromen en met vaak langdurige brandplaatsen 
zijn heel gevaarlijk en veroorzaken vaak brand. Met differentiaalstroommetingen kunnen ze vaak vroeg 
opgespoord worden, waardoor de schade beperkt blijft.
Bij blikseminslag wordt het zg Dehn-concept gevolgd (zie EI Dig 5 pag. 35-36).
Bedenk wel, dat de neiging bestaat schakelinstallaties steeds compacter te bouwen. Schade door kruip-
stromen, overhitting bij onvoldoende koeling en halfzachte kortsluitingen komt dan vaker voor.
Het boek bevat veel duidelijke tekeningen en veel, vaak sprekende, foto’s. Veel opgetreden of mogelijke 
schades aan installaties worden besproken. Zowel een installatie-bouwer als een installatie-beheerder 
kunnen veel profijt hebben van dit boek. Dat geldt ook voor MTO-, HTO- en TU-studenten.
In elektrische (laagspannings-)installaties komen nog steeds veel schades voor met vaak brand als gevolg. 
Dit boek geeft duidelijk aan, hoe zulke schades kunnen worden verminderd resp vorkomen. Het is zeer 
aan te bevelen voor ieder, die er mee te maken heeft.

Elektrische Maschinen
Prof R Fisher
Hanser Verlag 2009, 14e druk; ISBN 978-3-446-41754-0, 417 pag. A5, € 29,90.

Prof Fisher is verbonden aan de Hochschule Esslingen en gebruikt dit boek kennelijk als dictaat voor zijn 
studenten.
De auteur behandelt vrijwel alle typen elektrische machines: gelijkstroommotoren, synchrone machines 
(gladde rotor, uitgebouwde polen, met permanente magneten, 1-fasig, 3-fasig), asynchrone machines 
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(kooianker, sleepringrotor als motor bij aandrijvingen en als generator bij windmolens, 1-fasig, 3-fasig) 
en speciale eigenschappen van kleine motoren. Bij genoemde machines behandelt hij de eigenschappen, 
de opbouw, de gebruikte wikkelingen incl wikkelfactoren.
Ook de 1- en 3-fasentrafo wordt uitgebreid beschreven.
De auteur behandelt ook de meeste gebruikte vermogenselektronica bij de verschillende machines:
De 1- en 3-fasen volgestuurde thyristorbrug, de stroominvertor, de spanningsinvertor, de cascadeschakeling.
Het berekenen van machines en het dimensioneren van de onderdelen worden niet behandeld.
Het boek is vlot geschreven, bevat veel duidelijke tekeningen en formules. Voor de HTO- alswel de 
TU-student (elektrotechniek en werktuigbouw) is dit een uitstekend leerboek om inzicht te krijgen in de 
eigenschappen en het gebruik van elektrische machines en trafo’s
Dit leerboek is zeer aan te bevelen voor ieder, die met machines, transformatoren en het gebruik van 
vermogenselektronica om toeren te regelen te maken heeft.
Tevens geschikt als naslagwerk voor de oudere ingenieur.

Theorie van klassieke optica in een educatieve context
Door de brede aanpak van fundamentele onderwerpen uit de klassieke optica en het elektromagnetisme 
en met voorbeelden van toepassingen van de klassieke optica, heeft auteur Masud Mansuripur ook zijn 
tweede editie van “Classical Optics” met succes gerealiseerd. De manier waarop de auteur de onderwerpen 
en vele thema’s uit het vakgebied behandeld maakt deze uitgave bijzonder geschikt voor studenten Optica 
en Fysica aan hogescholen en aan universiteiten. De gedetailleerdheid van de leerstof maakt dit studieboek 
zeker ook geschikt voor het gebruik door docenten, onderzoekers, wetenschappers en technici werkzaam 
in de optische wetenschappen en industriële optische toepassingen. De nieuwe druk van dit succesvolle 
studie- en referentieboek is uitgebreid door de toevoeging van 13 nieuwe hoofdstukken. De eerste helft 
beschrijft de theorie van het vakgebied en in het tweede deel zijn de praktische toepassingen behandeld. 
De leerstof is verdeeld in 50 compacte delen, waaronder de onderwerpen Fourier optica, Faraday effect, 
diffractieroosters, Talbot effect, Michelson interferometer, Ronchi test, de Van Leeuwenhoek microscoop, 
diffractieve optische elementen, holografie en holografische meettechnieken en interferometrie, Zernike’s 
methode van fasecontrast. Dit leerzame en praktisch georiënteerde studieboek sluit af met een trefwoor-
denregister en na elk hoofdstuk is er een compact literatuuroverzicht.
Jan M. Broeders

ISBN 978-0-521-88169-2
“Classical Optics and its Applications”, Masud Mansuripur, Cambridge 

University Press, 2009, 2e druk, 701 pagina’s, £ 45.

Building automation – impact on energy efficiency - Siemens
Application per EN 15232 eu.bac product certification
Siemens publicatie 106 pag. A4.

Grote utiliteitsgebouwen hebben een groot energieverbruik, dat in het kader van de klimaatmaatregelen 
zo goed mogelijk beperkt moet worden. Behalve zuinige verbruikers zijn er nog andere middelen zoals 
passieve zonne-energie en warmte-/koude-opslag. De Elpec-excursie naar Priva te de Lier in 2008 liet 
daarvan het een en ander zien.
Vanzelfsprekend heeft de EU daarover de nodige normen uitgegeven.
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Siemens probeert met deze publicatie allereerst de noodzaak van beperking van het energieverbruik aan 
te tonen en verwijst daarbij naar het door deelnemende landen onderschreven besparingsdoel : In 2020 
20% minder brandstofverbruik dan in 1990.
Ten tweede laat Siemens zien, hoe het benodigd energieverbruik kan worden berekend en hoe een kli-
maatregeling in een gebouw het best kan worden ingesteld. Indien gewenst, kan Siemens daartoe veel 
apparatuur leveren. Naar alle geldende EU-normen wordt in dit boekwerk verwezen.
Als oud-docent vind ik, dat dit boek het duidelijkst is, als er een groot voorbeeldgebouw wordt behandeld.
Dit boek is nu van grote waarde voor insiders; met voorbeeld is het geschikt voor allen, die met dit vak-
gebied te maken hebben.

Berechnung von Kurzschlussstroemen und Spannungsfaellen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 118
G Pistoria
VDE Verlag 2009, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3136-7, 743 pag. A5 met CDROM, € 27,-.

VDE doet veel om inzicht te geven in elektriciteitsnetten van 400 kV tot laagspanning. Dit boek geeft 
een goed inzicht in de dimensionering van laagspanninsgnetten. In EI Dig 5 pag. 29-30 worden twee 
VDE-boeken beschreven. Het ene boek geeft inzicht in kortsluitstroomberekeningen in netten vanaf 10 
kV tot 400 kV en het andere boek in de pendeling van centrales. Bovendien op pag. 32 een boek, dat de 
netstructuur in een stad of grote fabriek weergeeft.
Dit boek met het rekenprogramma CALCKUS gaat zeer uitgebreid en duidelijk in op laagspanningsnetten 
(geen maasnetten). De gebruikelijke impedanties van MS/LS-trafo’s en kabels (papier en XLPE) worden 
bovendien weergegeven.
Allereerst wordt uitgebreid het berekenen van Ik3, Ik2 en Ik1 behandeld, inclusief de bijdrage van direct 
aan het net gekoppelde asynchrone motoren. De volgende stap is beveiliging met smeltveiligheden (ze-
keringen) en overstroom-automaten met bijbehorende selectiviteit.
Ook spanningsverliesberekeningen worden uitgebreid behandeld. Ze zijn gebaseerd op het gebruik van 
de Kappse-driehoek, zoals meestal gebeurt.
Dit boek behandelt: laagspanningsnetten bij nutsbedrijven, in de industrie en zg huisaansluitingen (wo-
ningen, kleine kantoren en werkplaatsen).
Tezamen met bovengenoemde boeken geeft VDE een goed inzicht in openbare en industrie-netten.
Dit boek geeft een goed en grondig inzicht in het berekenen en beveiligen van laagspanninsgnetten zoals 
bij nutsbedrijven, huis- en bedrijfsaansluitingen en industrienetten.
Het is aan te bevelen voor ieder, die met dit onderwerp te maken heeft.

Het verschijnsel kleuren en de dagelijkse beleving

De wereld zoals wij die dagelijks ervaren is vol met kleuren, maar zijn dat wel echte kleuren of zou er 
sprake kunnen zijn van een visuele illusie. In het boek “Colours” gaat de auteur in op dit natuur fenomeen, 
dat door vele wetenschappers, filosofen, natuurkundigen, schilders, onderzoekers en chemici onderzocht, 
beschreven en in gedetailleerde opstellingen is verklaard. Daarbij informeert hij de lezers over het baan-
brekende werk van wetenschappers als Descartes en Locke, die naar mening van de auteur misschien 
wel eens weinig aandacht kregen van de onderzoekers uit de 20e eeuw. Hij liet zich inspireren door het 

excellente boek “Kleur voor filosofen” met een aanbeveling voor een filosofische beschrijving over kleur 
en kleurperceptie. De auteur beschrijft de achtergronden en de verschillende meningen over kleur en 
kleurwaarneming in negen hoofdstukken, verdeeld over drie samenhangende delen.
Met zijn benadering brengt hij de huidige kennis over kleur vanuit experimenten en onderzoek ter discussie 
en geeft kleur een aanvullende filosofische basis. De inhoud van dit studieboek zet lezers aan tot kijken naar 
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kleur met een objectieve blik vanuit de nieuw verkregen wetenswaardigheden 
en is gebaseerd op bestaande filosofische en wetenschappelijke literatuur. 
Het boek is aantrekkelijk voor filosofen, cognitieve wetenschappers en 
geïnteresseerden in het fascinerende verschijnsel van kleur.
Jan M. Broeders 

ISBN 978-0-521-11012-9
“Colours”, Barry Maund, Cambridge University Press, 2009, 247 pagina’s, 
£ 18.99.

Praesentationstechnik fuer Ingenieure
Prof S Litzke, Prof H Schuh, Prof W Jansen
VDE Verlag 2009; ISBN 978-3-8007-3111-4, 142 pag. A5, € 35,-.

Alle ingenieurs, feitelijk alle opgeleiden op een universiteit of HBO-instelling moeten regelmatig voor-
drachten houden en wel voor heel verschillende interesse-groepen. Gelukkig wordt in het onderwijs daar 
momenteel de nodige aandacht aan besteed en studenten hebben tegenwoordig niet zoveel moeite met 
een presentatie voor personen met een vergelijkbare opleiding.
Als een voordracht gehouden moet worden voor andere doelgroepen, moet de spreker zich goed realiseren, 
wat de achtergrond van zijn gehoor is.
Dit boek geeft nuttige tips voor sprekers zowel tav de voorbereiding, de voordracht zelf alswel de nazorg. 
Als belooft is gegevens op te sturen, moet dat ook gebeuren.
Een aardig boek met aardige tips voor sprekers.

Pruefungsfragen mit Antworten
G A Scherer
VDE Verlag 2009, 7e druk; ISBN 978-3-8007-3140-4  479 pag. A4, € 9,-.
Nederland kent de zg VEV-diploma’s, die monteurs moeten bezitten om hun vak volledig te mogen uit-
oefenen. Duitsland kent ook zo’n systeem, vastgelegd in VDE-bepalingen en aangepast aan EU-regels. 
Dit boek behandelt vnm laagspannings-installaties en netten in de vraag- en antwoord-vorm, het oude 
didactische systeem van de Heidelberger catachismus.
Het boek is zeer uitgebreid en geeft veel duidelijke gedetailleerde antwoorden. Het boek is ook heel 
bruikbaar, als mensen regelmatig in verschillende plaatsen moeten werken
Dit boek is heel interessant voor ROC- en VEV-docenten.

Sensitivity Verification of Radio Frequency Partial Discharge Detection in High Voltage Equipment
Promotie van dr P D Agoris op 4 november 2009 op de TUD

Ontladingsmetingen hebben met name bij kunststoffen de elektriciteitsvoorziening veiliger gemaakt, 
omdat isolatiefouten als regel opgespoord konden worden, voordat een kortsluiting, meestal met licht-
boog, ontstaan was. Afhankelijk van het isolatiemateriaal en de veldsterkte wordt een bepaalde ontlading 
toelaatbaar geacht. Het ging aanvankelijk om kunststof (als regel giethars) meettrafo’s, schakelinstallaties 
(bijv de magnefix), doorvoerisolatoren. Later kwam hier XLPE-kabel bij en nog later ontladingen in ver-
mogenstrafo’s en in grote synchrone generatoren in centrales.
Een ontladingsmeting is niet zo eenvoudig en de naam van prof. Kreuger (TUD) is hiermee verbonden.
Al die ontladingen veroorzaken radiostoringen. Die kunnen eenvoudig worden gemeten, maar het is minder 
eenvoudig aan zo’n meting een ontladingsgrootte te koppelen. De locatie van de ontlading is vaak beter 
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vast te stellen.
De promovendus bedankt Tennet, Smit Transformatoren, Pauwels Transformatoren en Prysmian (vh 
NKF) in zijn proefschrift. Hij heeft aan kabels, kabelgarnituren en vermogens trafo’s kunnen meten en de 
kloof tussen ontladingsmeting en radiofrequente straling nauwer gemaakt; een belangrijke ontwikkeling.

Organisation der Pruefung von Arbeitsmitteln
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 120
Th Neumann
VDE Verlag 2009, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3180-0, 216 pag. A5 met CDROMm, € 22,-.

Werkzaamheden in de techniek, speciaal de elektrotechniek, brengt gevaren met zich mee. Enerzijds 
heeft de arbeidskracht meer aandacht voor het werk, dat hij moet uitvoeren en minder voor de risico’s ; 
anderzijds kosten voorzorgsmaatregelen tijd, wat ten koste gaat van productiesnelheid. De schrijver is lid 
van een aantal normcommissies, waarvan hij veel leden bedankt voor hun medewerking. Bij het plannen 
van speciaal werk wordt hij vaak als adviseur gevraagd en bij rechtszaken vaak als deskundige.
Het boek is systematisch opgezet. Hij begint met de wettelijke bepalingen, vervolgens met personeelskeuze 
en beoordeling (niet iedereen is bijv voor een preciesieklus geschikt), analyse van de arbeitsmiddelen, 
vastleggen van de beproevingsmethoden, inventarisatie, gevaren- cq risicoanalyse, voorbeelden.
De opgenomen figuren en foto’s zijn heel duidelijk en het boek is vlot geschreven.
Te weinig aandacht voor arbeidsmiddelen heeft regelmatig geleid tot kleine en soms grote ongelukken. 
Slordig georganiseerd werk kan leiden tot aanmerkingen van de arbeisinspectie en soms tot justitiële 
vervolging. Dit boek geeft heel waardevolle aanwijzingen.
Het beoordelen en beproeven van arbeidsmiddelen is een essentiële taak. Het kan veel leed voor betrok-
kenen voorkomen en leidinggevenden veel troubles besparen.

Spectroscopie en andere optische beeldtechnieken
In het tijdperk van het veelomvattende informatieve wereldwijde internet krijgt iedereen met slechts en-
kele muisklikken de gewenste informatie en gegevens over optische beeld- en meetsystemen. Meerdere 
vragen over het vakgebied en praktische toepassingen van analoge en digitale optische beeldtechnieken 
kunnen echter het beste beantwoord worden door de mogelijkheden van een studieboek om dieper op de 
specifieke materie in te gaan. In het nieuwe boek, dat tot stand kwam in een samenwerking met OSA, een 
volledig beeld van optische meettechnieken en de spectroscopie. 
Door optische elementen, het automatisch registreren van gegevens 
en het verwerken daarvan in computers is een compleet meetsysteem 
mogelijk voor betrouwbare metingen. In de inleiding maakt de lezer 
kennis met geometrische beeldvorming en optische elementen. Ook is 
er aandacht voor holografie, kleuren en interferometrie en het gebruik 
van filters. Praktische toepassingen als de optische coherente tomo-
grafie, 2D spectroscopie, opto-elektronica detectoren, fotodioden en 
de bijbehorende fysische kenmerken zijn tevens uitgebreid in beeld 
gebracht. Het studie- en referentieboek behandelt de onderwerpen 
op universitair niveau,  geeft meerdere praktische voorbeelden en 
sluit af met een uitgebreide literatuurlijst en een trefwoordenregister.
Jan M. Broeders

ISBN 978-0-470-04823-8
“Optical Imaging and Spectroscopy”, David J. Brady, John Wiley 
& Sons, 2009, 510 pagina’s, £ 73.50.
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Elektrische Sicherheit in medizinisch genutzten Bereichen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 117
W Hofheinz
VDE Verlag 2009, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3179-4, 207 pag. A5, € 26,-.

De auteur is deeltijd hoogleraar aan de Fach-Hochschule Giessen-Friedberg; hij heeft veel ervaring in het 
bedrijfsleven en in normcommissies. Hij haalt in dit boek veel normen aan. Hij heeft een vlotte stijl van 
schrijven en gebruikt veel duidelijke figuren.
Allereerst bespreekt de auteur de verschillende laagspanningsaardingsystemen met mogelijke aarding. 
Vervolgens gaat hij in stroom/tijd/frequentie-karakteristieken, die een volwassen mens behoort te kunnen 
verdragen. Kinderen mogen minder verdragen. Aardlekschakelaars worden op volwassenen gedimensi-
oneerd. Hij laat zien, waar deze schakelaars geplaatst mogen worden.
In ziekenhuizen kunnen mensen intensiever in contact komen met elektrische apparaten dan in een huis-
houding of werkplaats. De auteur geeft daarover enkele voorbeelden. De apparatuur moet getest worden 
en kan ook te grote lekstromen hebben. Aangegeven wordt hoe die te grote lekstromen gevonden kunnen 
worden. Elke elektrotechnicus in een ziekenhuis moet van de inhoud van dit boek op de hoogte zijn, maar 
ook anderen zullen veel informatie uit dit boek kunnen halen.
Elektrische veiligheid krijgt vaak te weinig aandacht. Dit boek is aan te bevelen voor ieder, die ermee te 
maken heeft en speciaal voor elektrotechnici, werkzaam in ziekenhuizen.

Elektroenergieversorgung
Prof J Schlabbach
VDE Verlag 2009, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3108-4, 519 pag. A5 met CDROM, € 49,-.

Prof. Schlabbach is hoogleraar aan de Fachhochschule Bielefeld, waar hij elektriciteitsvoorziening doceert. 
Hij besteedt tevens ruime aandacht aan warmtekrachtkoppeling, wind- en zonne-energie.
Dit boek behandelt heel uitgebreid, duidelijk en goed leesbaar en met aardige figuren, vrijwel alle aspecten 
van de elektriciteitsvoorziening. De schrijver bedankt velen uit het vakgebied voor hun inbreng. Dit boek 
wordt als collegedictaat gebruikt.
De schrijver behandelt; de opbouw van het elektriciteitsnet, de gangbare regels van het Europese kop-
pelnet, kortsluitberekeningen (incl. symmetrische componenten), synchrone en asynchrone machines 
gekoppeld aan het net, primaire, secundaire en tertiaire regelingen van centrales, gebruik van trafo’s, 
bovengrondse lijnen, kabels, sterpuntsbehandeling, HVDC, netkwaliteit (vervuiling), aankoppeling van 
decentrale opwekking, veel oefenvragen. Een goed dictaat voor TU en HTO, waar veel oudere ingenieurs 
ook veel plezier van kunnen hebben.
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