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Beurzen en seminars

U bent de laatste jaren gewend aan het feit dat Elpec
zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering houdt in
de maand mei. Deze (bijna) traditie is voortgekomen
uit de wens van een aantal leden dat er de voorkeur
aan geeft de ALV samen te laten vallen met een beurs
die voor onze branche interessant is. Zo maakten we
dankbaar gebruik van de faciliteiten die de FHI ons
biedt tijdens beurzen als Electronics & Automation
of HET Instrument. Nu FHI ons weer ondersteunt
door een vergaderruimte ter beschikking te stellen
tijdens HET Instrument, nodigen wij u bij deze alvast
uit de datum in uw agenda te noteren:
dinsdag 28 september, 14.00 uur.
Het zal geen nieuws zijn dat het evenement in de RAI
te Amsterdam zal plaatsvinden. Uiteraard ontvangt
u te zijner tijd een officiële uitnodiging.
FHI: alvast bedankt voor deze sponsoring!
Frans Witkamp

Beurzen en evenementen 2010 - een keuze

Colofon
Elpec-info digitaal is een uitgave van de ElektronicaPersclub. 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: Leeuwerikplantsoen 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

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Industriële week (5-8 okt)
(=samenstelling van 4 beurzen: Aandrijftechniek,
Industrial Processing, Industry & Automation,
Macropak)
Info Security (3-4 nov)
RAI (www.rai.nl)
PowerGen Europe (8-10 juni)
Het Instrument (FHI; 28 sep-1 okt)
10. International Conference on GreenhouseGas
Control Techniques (19-23 sep)
Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 2010 (12-14 okt)
FHI (www.fhi.nl)
Micro Nano Conferentie 17-18 nov op UTwente
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Easyfairs (www.easyfairs.com)
Energie&Milieu (19-20 mei te Rotterdam)
Mesago (www.mesago.de)
PCIM (4-6 mei te Neurenberg)
SPS (23-25 nov te Neurenberg)
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Editorial van Henk Mijnarends
In het voorjaar van 2010 zijn de grote technische beurzen ESEF en Technishow gehouden in de Jaarbeurs
en Intertraffic in de RAI. Alle drie de beurzen waren goed bezocht en onze Nederlandse industrie heeft
daar laten zien tot goede vaak specialistische producten in staat te zijn, die internationaal gewaardeerd
worden. Er zijn ook awards uitgedeeld via een beoordeling van onafhankelijke deskundige jury.
Dat spoort met de beoordelingen van onze universiteiten en hogescholen, die internationaal ook goed
aangeschreven staan, overigens mede door het werk van visitatie- of accreditatie-commissies.
Ik hoop, dat de zogeheten FME-industrie, nu ca 15% van het BNP een groter volume zal kunnen bereiken.
Gezien hun technische prestaties zou dat erin moeten zitten. Ondanks enige discussies over de resultaten
van Kopenhagen, begint het besef te dagen, dat Kopenhagen wel degelijk een bijdrage heeft geleverd
aan de pogingen ons klimaat te verbeteren. In dit vak is het zo, dat steeds kleine multidiciplinaire stapjes
genomen worden, die opgeteld toch heel wat voorstellen. De energie bijvoorbeeld nodig om een huis te
verwarmen is sinds 1980 aanzienlijk verminderd (meer dan 30% reductie).
Wereldwijd beginnen de universiteiten extra aandacht te besteden aan energie en klimaat. De TUD heeft
bijv op 17 maart een studie opgericht voor Master of Industrial Ecology.
Energiebesparing heeft in de VROM-nota “schoon en zuinig” voorlopig een hoog aandeel. ICT is bij
zuiniger energieverbruik een goed hulpmiddel. Het wordt steeds meer ingezet om (specifiek) verbruik te
meten en zo mogelijk te verminderen. Ook het woord loadmanagement, aangestuurd door ICT, valt steeds
vaker. Het is vaak verstandig belasting te verschuiven naar perioden, dat veel energie beschikbaar is.
Nederland heeft na de eerste energiecrisis in 1973 een hoge mate van inventiviteit getoond. Dat zou nu
ook weer kunnen. Mijn wens is, dat wij behalve technisch inventief te zijn, ook de FME-industrie kunnen
uitbouwen. In het najaar komen de grote technische beurzen “Het Instrument” in de RAI, de “Industriële
week”in de Jaarbeurs en de “Energievakbeurs” in Den Bosch. Daar wordt veel aandacht aan energie besteed.
Wij, als pers, moeten ook wat meer aandacht aan energie in het algemeen en de multidiciplinaire vakkennis daartoe nodig gaan besteden.
Tenslotte: de wereldeconomie herstelt zich. Daarvan zouden met name werkelozen van moeten profiteren.
Echter de geschiedenis laat zien, dat na een belangrijke crisis het herstel vaak anders verloopt dan voor
die crisis; andere handelswegen en andere produktie.
Wij moeten alert zijn om van het herstel van onze economie te kunnen profiteren. Van ons zouden andere
kundigheden kunnen worden verlangd. Ook op dit vlak zou de pers een belangrijke rol kunnen spelen.

+

Grote elektrotechnische vakbeurzen in het najaar 2010
Dit najaar worden voor ons vakgebied in Nederland 3 grote goede beurzen gehouden naast een aantal
kleinere meer gespecialiseerde beurzen.
In de Rai vindt HET Instrument plaats, die twee jaar geleden in de Jaarbeurs werd gehouden. Het Instrument bundelt de elektronische industrie mi voorbeeldig. Wij kunnen er genieten van speciaal de Nederlandse kennis en kunde zoals de laboratorium techniek, de toeleveranciers van de automobiel industrie,
de automatiseringstechniek nodig voor de procesindustrie, kennis en kunde van het maken van sensoren
eventueel gekoppeld met RFID.
In de Jaarbeurs vindt de zg Industriele week plaats, een bundeling van vier beurzen: Aandrijftechniek,
Industrial Processing, Industry&Automation, Macropak. Deze beurzen zijn Europees georiënteerd.
Nederlandse bedrijven of vertegenwoordigingen van Europese bedrijven laten hun kennis en kunde zien
van aandrijftechniek met vermogenselektronica, de bijbehorende automatisering en geautomatiseerde
verpakkingen. Er is enige overlap met Het Instrument.
In de Brabant Hallen te Den Bosch vindt wederom de Energievakbeurs plaats. Dit is bij uitstek de beurs,
die de mogelijkheden van energiebesparing cq klimaatbeheersing in Nederland laat zien. De VROM-nota
Schoon en zuinig laat de manier zien, waarop Nederland haar Europese aandeel in energiebesparing zou
2
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moeten invullen. Deze beurs laat de praktische invulling zien.
De organisaties van bovengenoemde beurzen hebben hun uiterste best gedaan een goed en zo compleet
mogelijk overzicht te geven van mogelijkheden en noviteiten in het vakgebied. Elpec beveelt ze van harte
aan.
Overigens zijn ook de kleinere beurzen voor in het vak geïnteresseerden meestal de moeite waard.

ESEF – Technishow

+

Op 14 januari 2010 heeft VNU een uitstekende persconferentie over beide technisch zeer hoogwaardige
beurzen georganiseerd (op 9-12 maart 2010). VNU doet dat tezamen met de brancheorganisatie FME en
vestigt de aandacht op het kunnen van de deelnemers. Het middel is awards uit te reiken, die door vakkundige jury’s worden beoordeeld. Onze technische universiteiten nemen deel aan die jury’s. Zij vonden
alle dertien nominaties op hoog peil staan. Ik noem twee stuks:
- SMS Stamp & Mould Technologies had een machine gebouwd om heel goedkoop instelbare brillenzen
te maken voor ontwikkelingslanden. Een bril zou dan slechts € 1,- kosten.
- Dynabend had een machine gemaakt om heel goed pijpen te buigen. Ik ken dat onderwerp uit mijn stagetijd en weet sindsdien, dat pijpen buigen een moeilijk vak is.
Deze beurs heeft ook een energieplein waar methoden worden aangegeven om energiezuinig te produceren.
Over nieuwe producten in het kader van de klimaatbeheersing werd niet veel gezegd.
Samengevat: Nederland heeft een vitale machinebouw-industrie, die veel geavanceerde producten maakt
en het in deze markt goed doet. De beurs is goed bezocht.

+

Jaarverslagen kunnen ook aantrekkelijk uitstralen

Dat jaarverslagen niet saai hoeven te zijn bewijzen al vele verslagen van het bedrijf Nedap te Groenlo.
Tijdens het evenement GrafischPapierHier van 21 november jl. in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam zagen
we ingezonden jaarverslagen die streden voor de verkiezing van het bestverzorgde jaarverslag over het jaar
2008. Een jury bekroonde er 14 uit een aantal van ruim 90 ingezonden verslagen. Het jaarverslag Endless
Energy van Nedap is bekroond. “Bestverzorgde Jaarverslagen 2009” is een initiatief van de Grafische
Cultuurstichting met medewerking van andere organisaties, uitgevers en bedrijven.
Het op stevig papier gedrukte verslag is voorzien van een dikke voor- en achterzijde en over het geheel
is een hoes geschoven met een bedrukking van vele dikke verticale zwarte strepen. Door het bijzondere
gedrukte ontwerp op de voorzijde ontstaan er bij het verschuiven van de hoes bewegingen van de figuren.
Het paard gaat galopperen, de windvanger en de tandwielen draaien en in het zonnetje bewegen cirkels.
Het bewegen en besturen van fabricageprocessen zijn kerntaken van de onderneming Nedap. Daarom
hoort dit ontwerp van het Jaarverslag 2008 bij de kracht en energie van deze onderneming. Het bedrijf
richt zich op het ontwikkelen en leveren van innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van
security en elektronische besturingen, beheer- en informatiesystemen voor organisaties en op het gebied
van procesautomatisering.
Het verslag bevat een aantal foto’s waarin de beweging eveneens een hoofdrol speelt. Voor het ontwerp
tekende Studio Kluif, de huisleverancier van de jaarverslagen van Nedap. Zo heeft het Jaarverslag 1999
eveneens bewegende beelden op de titelpagina. De ontwerper van dit jaarverslag koos voor het gebruik
van een lenticulair voor- en achterpagina. Ook deze zijden zijn vervaardigd van zeer stevig karton met
daarop geplakt kunststofplaten met springende atleten. Rechts in de hoek is zelfs een hordeloper als een
kort filmpje in de lenticulair plaat verwerkt. De titel van dit verslag is “Bewegen is leven”.
Voor meer informatie over de jaarverslagen van Nedap kijk op www.nedap.com. Een volgend Grafisch
Papier Hier vindt plaats op 20 november 2010, maar dan onder de nieuwe naam Antalis.
Jan M. Broeders
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De FME-industrie in Nederland anno 2010
Toen ik afstudeerde in 1961 was de omvang van de FME-industrie ca 30% van het BNP; in 2010 is dat
helaas ca 15%. Als Elpec-lid zie ik het meest van FHI en FME/Jaarbeurs. De beurzen en congressen, die
zij organiseren zijn van hoog niveau. De producten, die geleverd worden zijn van hoge kwaliteit en ze
worden tijdig en goed geïnnoveerd. Wij handhaven ons marktaandeel.
De Nederlandse overheid poogt met het Innovatie-platform de positie van de industrie te verstevigen naast
dienstverlening en distributie. In het verleden heeft Nederland belangrijke technische ontwikkelingen
geschapen. Ik wijs op twee mondiaal erkende ontwikkelingen:
- de Werkspoor-Lugt-diesel, de eerste of éen van de eerste 2-takt-scheepsdiesels met kleppen, toen een
noviteit, nu algemeen toegepast.
- de Magnefix van Hazemeijer, die richtinggevend is in de bouw van kleine compacte gesloten schakelinstallaties.
Vroeger waren er in de bevolking veel modelbouwers van bootjes en treintjes. Dat knappe handwerk is
in belangrijke mate verdwenen.
Ik denk, dat Nederland best in staat is het aandeel van de FME in het BNP te verhogen. Dat zou beter zijn
voor een evenwichtige opbouw van onze economie zoals dat ook in onze buurlanden is. Het argument, dat
onze arbeidslonen hoog zijn, houdt geen stand tov Duitsland en België. Ook de recente lovende woorden
van de vakjury’s van ESEF-Technishow voeden het idee, dat onze FME-industrie tot meer in staat moet zijn.
Samenvatting: Ik vind, dat Nederland serieus werk moet maken van het vergroten van de FME-industrie.
Wij hebben in België en Duitsland goede voorbeelden.

+

Industriële wireless sensor networks

Geslaagde studiedag van het Mikrocentrum op 2 maart 2010
Draadloze communicatie wordt steeds belangrijker en wordt nu ook toegepast bij zg kritische toepassingen, waar niet functioneren, verstoord worden of afgeluisterd worden als een groot probleem werd gezien.
Eén van de eerste industriële toepassingen betrof Waterschappen, die waterniveaus, bijv langs een rivier,
graag wilden weten. Een niveausensor met bekabelde aansluiting was enorm kostbaar; een draadloze
sensor was heel veel goedkoper. Datzelfde gold ook voor verontreinigingen in het oppervlaktewater. Als
één sensor in een reeks verkeerde informatie gaf, was dat ook niet zo erg.
Inmiddels is de cryptologie ook gevorderd. KPN levert nu standaard ADSL-modems, die een ethernetaansluiting hebben en tegelijk voor een draadloze verbinding kunnen zorgen. Overigens wordt wel aanbevolen een goed internetsecurity-programma op de aangestuurde PC’s te installeren.
Een volgende stap is een procesindustrie, die via bedrading met sensoren communiceert en via bedrading
opdrachten geeft. De systemen, die nu vaak gebruikt worden bij grote raffinaderijen zijn het op Amerikaanse leest geschoeide Fieldbus en het op Duitse leest geschoeide Profibus. Voor kleinere systemen
wordt ethernet vaak gebruikt zoals Profinet. Voor nog kleinere systemen vindt ook CANbus toepasing.
Uitbreiding van het aantal sensoren zal in het algemeen betere procesinformatie geven en dus een beter product. Uitbreiding met bedrade sensoren is kostbaar en tijdrovend. Dat wordt tegenwoordig vaak
draadloos uitgevoerd. De meetwaarden kunnen worden vergeleken met die van de bedrade sensoren. De
ervaringen zijn gunstig, zodat aanvankelijk individuele extra opdrachten in een proces ook draadloos
worden uitgevoerd.
De volgende stap is volledig draadloze communicatie in een procesindustrie. De kostprijs is lager, de
installatietijd is korter. Het is wel een vak op zich,dat met zorg moet worden uitgevoerd.
Bezwaren tegen draadloze communicatie zijn er ook. Op dit symposium werd terloops gerefereerd aan
scheepsradar, die met name als in een haven niet terug geschakeld werd van lange naar korte afstand
verstoringen kon veroorzaken. Elders heb ik iets dergelijks vernomen van vliegveldradar. Ook moet gelet
4
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worden op kooien van Faraday.
De telegrammen moeten zo gecodeerd zijn, dat een sensor en de maincomputer duidelijk signaleren,
dat ze bij hetzelfde systeem behoren. Bovendien behoort bij elk telegram een goede bevestiging van de
ontvanger te komen.
Een aantal leveranciers op dit symposium had goede apparatuur ontwikkeld voor industriële draadloze
communicatie zoals “Endress&Hauser” (www.endress.com), “Emerson”(www.emerson.com), “Honeywell“ (www.honeywell.com), “National Instruments”(www.ni.com), “Pepperl&Fuchs”(www.peperl-fuchs.
com). De theorie werd uiteengezet door dr. P. de Cleyn van de universiteit van Antwerpen (www.ua.ac.be).
Gebruikt wordt een zendfrequentie van ca 2,4 GHz in een protocol, genoemd “wirelesshart”. Of het hier
veel op lijkende “ISA100.11a”.Het vermogen van de zenders is betrekkelijk klein. Het is de bedoeling
een afstand te overbruggen van 50-100 m; als regel geen grotere afstanden.
Het betreft een multichannel-systeem met 128 bits.
Samengevat: industriële draadloze communicatie vereist het nodige vakmanschap. Het is goedkoper en
wordt sneller aangelegd dan bedrade systemen. De foutkansen zijn klein tot zeer klein. De optimisten
vinden deze draadloze systemen in een procesindustrie volledig toereikend. De pessimisten raden aan een
aantal hoofdfuncties bedraad uit te voeren.
Draadloze communicatie in de procesindustrie wordt steeds meer toegepast en neemt een steeds belangrijker plaats in.
Nagekomen informatie:
Op de TUD was 9 maart een promotie getiteld: Ultra Linear Low-loss varactors & circuits for adaptive RF
systems van nu dr C Huang. Het onderzoek was gesponsord door NXP en betreft ook het frequentiegebied
van 2,4 GHz. RFID-systemen worden nog steeds verbeterd door gemakkelijker wisselen van frequenties,
met betere codes en beter bestendig tegen radar in havens en op vliegvelden. Daardoor worden bedrade
verbindingen steeds minder nodig,

+

Geschiedenis van de laser als een unieke lichtbron
Op basis van het gestimuleerd opwekken van licht werd in 1960 een geheel nieuwe lichtbron ontwikkeld. In
eerste instantie is de unieke en sterke lichtbron beschikbaar in de ruimten van het laboratorium. Pas na een
onderzoek- en testperiode van twintig jaar was het mogelijk de nieuwe lichtbron in bruikbare afmetingen te
produceren, de bron stabieler, compacter en goedkoper te maken. Daarna waren de ontwikkelingen bijna niet
meer bij te houden en kwamen er steeds meer soorten lasers op de markt. Ook het aantal praktische toepassingen is enorm gestegen in de techniek, fotonica, medische sector, consumentensector en in de kunst. De
lasertechniek is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig vakgebied. De fotonica en lasertechnologie hebben
gezorgd voor revolutionaire doorbraken in vele bestaande vakgebieden en lieten zelfs nieuwe vakgebieden
ontstaan, zoals in de druk- en informatietechnologie, in meet- en testtechnieken, biotechnologie, fabricageprocessen en in de professionele en consumentenelektronica. Zo is de laser niet meer weg te denken in
CD- en DVD-spelers, printers, scanners, bij projecties, snij- en bewerkingstechnieken, chirurgie, holografie,
lithografie, ruimtevaart en in vele moderne technieken en toepassingen. Het bekende begrip Laser is een
acroniem vanuit Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
De ontwikkeling van de robijnlaser
De eerste experimentele robijnlaser werd door Theodore Maiman op 16 mei 1960 in gebruik genomen. Hij
gebruikte de laser in zijn onderzoeken naar het ontstaan van interferentiepatronen. Vrijwel parallel is ook
door Arthur Schawlow een laser ontwikkeld. In het informatieve studie- en referentieboek Laser geeft auteur
Dieter Bäuerle een uitgebreid overzicht van de grondslagen en toepassingen van de laser in meerdere vaken toepassingsgebieden. Hij heeft de stroom aan theoretische en praktische informatie, voorbeelden en de
wetenswaardigheden over de laser in vijf gedeelten verdeeld. In het eerste gedeelte geeft hij een beeld van
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het werk van een aantal wetenschappers, die veel hebben bijgedragen aan de kennis over het licht, de eigenschappen en de gestimuleerde opwekking van lichtstraling. Zo was Isaac Newton overtuigd dat lichtbronnen
deeltjes uitzenden, Thomas Young bewees dat licht zich in een golfbeweging verplaatst en Albert Einstein
bracht ons de lichtdeeltjes-hypothese. De auteur gaat in op deze unieke vindingen en beschrijvingen van
genoemde wetenschappers en meerdere internationale onderzoekers en technici.
Deeltjes of golftheorie?
Een antwoord op de vraag of licht bestaat uit deeltjes of uit golven lijkt ook nu weer niet éénduidig beantwoord te worden in de verschillende paragrafen van het boek. Deeltjes en golven hebben eigenlijk twee
verschillende beschrijvingen van gelijke fysische werkelijkheid. De verklaringen hebben we nodig om alle
eigenschappen van het licht en lichtstraling te begrijpen.
Rondom het fenomeen lasers, de theorie, ontwikkelingen en toepassingen werden reeds 11 Nobelprijzen
toegekend aan de personen achter deze ontwikkelingen. Na zijn overzicht van het praktisch gebruik van de
laser bespreekt de auteur meerdere bijzondere praktische lasertoepassingen in multimedia, consumentenelektronica, holografie, laserprinters en de druk- en informatietechnologie. In de paragraaf over holografie
maakt de lezer uitgebreid kennis met de theorie en achtergronden over het opnemen en reconstrueren van
een hologram. Het verschil tussen foto’s en hologrammen is duidelijk verklaard en de auteur geeft informatie
over bepaalde type hologrammen, het opslaan van data op driedimensionale holografische opslagmedia en
over driedimensionale perceptie. Zijn tweede gedeelte van het studieboek sluit hij af met informatie over
glasvezelcommunicatie en kwantumcryptografie.
Holografische interferometrie
In het derde gedeelte vindt de lezer alles
over het gebruik van de laser in fabricage
en andere industriële toepassingen, zoals
het snijden en lassen van materialen,
het bewerken van oppervlakken, in de
micro- en nanotechnologie, optische
lithografie en LCD- en LED-techniek.
In hoofdstuk vier worden lasermeettechnieken, analyse- methoden, topografische
metingen, laser wapens en lasernavigatie,
laser-rastermicroscopie, holografische

Ter gelegenheid van de 100e geboortedag van professor
Dennis Gabor, uitvinder van de holografie, verscheen in het
jaar 2000 een postzegelblokje met een hologram.
interferometrie, gas- en vloeistoflasers en Lidar. Het vijfde en laatste
hoofdstuk geeft een uitvoerig beeld over het succesvolle gebruik van
de laser in het medische circuit, in de kunst en in de biotechnologie.
De geweldige opmars van lasers in de gezondheidszorg geeft bij
de preventieve en diagnostische handelingen een bijzondere ervaring voor medici en patiënten. De biofotonica heeft zich als nieuw
vakgebied ontwikkeld tot een aantrekkelijk toepassingsgebied. Ook
in de oogheelkunde zijn operaties uit te voeren, die in het verleden
niet mogelijk waren. Het uiterst praktisch georiënteerde boek sluit
af met een verklarende woordenlijst, een literatuuroverzicht en een
uitgebreide trefwoordenregister.
ISBN 978-3-527-40803-0, “Laser”, Dieter Bäuerle, Wiley-VCH
Verlag, 2009, 204 pagina’s, € 49,90.
Jan M. Broeders
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Interessante maidenspeech van de nieuwe federatie-voorzitter van de FHI,
de heer E. van Schagen, op 10 februari 2010
Groeikansen voor de FHI-industrie ; betere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven nodig

Dhr E. van Schagen, CEO van Simac Techniek, is sinds 1 januari 2010 federatie-voorzitter van FHI. Hij
begon met een heel logisch statement: de bij FHI aangesloten bedrijven hebben duidelijke groeikansen.
Onze technici zijn evengoed als die in de ons omringende landen. Onze universiteiten scoren in internationale rankings goed.
Wij hebben wel behoefte aan een betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Als oud-docent
denk ik met veel plezier terug aan de medewerkers van het bedrijfsleven, waarmee ik samengewerkt heb.
Zij verzorgden excursies, stage met afstudeerplaatsen en waren vaak gecommitteerden (zg beroepenveld).
Daar is nu soms een beetje de klad in gekomen. Bedrijven vonden, dat hun medewerkers vaak veel tijd
besteden aan het onderwijs en scholen zagen het bedrijfsleven af en toe als pottenkijkers.
Ik denk, dat FHI met het ministerie van onderwijs en het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) moet
overleggen om het beroepenveld meer aandacht te schenken.
De federatievoorzitter van het FHI heeft een frisse kijk op de groeikansen van bedrijven en een verbeterde
samenwerking met het onderwijs. Ik denk, dat Nederland hiervan kan profiteren

+

Intertraffic 2010 (23-26 maart op de RAI)

Goede beurs met goede voordrachten over het gehele vakgebied van verkeerstechniek
De RAI is terecht trots op deze beurs, die dit jaar in mei in Being (China) wordt gehouden en in 2011 ook
in Istanbul is gepland. De beurs sluit aan bij die van 2008 [2]. Alles wat voor het verkeer in een grote stad
nodig krijgt de aandacht: parkeergarages, kruispuntregeling, koppeling van de regeling van kruispunten in
een stadsregio, veel typen straatmobilair. Ik werd zelf het meest getroffen door het onderzoek van het ministerie van verkeer en waterstaat (VenW) en TNO naar efficiënter en veiliger gebruik van onze autowegen.
In het verleden bleek verlichting op onze autowegen de veiligheid beduidend te verhogen. Datzelfde gold
voor de borden met variabele snelheidsindicaties bij dreigende congesties tot nagenoeg stilstaande files.
Op de A12 nabij Woerden worden die borden als proef nu al ingezet om de doorstroming te bevorderen
zonder dat echt sprake is van files. Je kunt eveneens denken aan meer informatie op die borden: meer
snelheidsindicaties dan de waarden van nu (50, 70 en 90 km/h), mist- en gladheidswaarschuwingen. Voorlopig is het gedrag van de automobilist niet geheel voorspelbaar. We hebben mathematische voorstellingen
(soms neurale netwerken genoemd), die dat gedrag beter weergeven aan de hand van meetgegevens. In
dat kader moet de proef van TNO-wegtransport bij Helmond gezien worden. Zij deden daar proeven met
ca 100 personenauto’s.
VenW denkt inmiddels verder. Zij denkt aan een kleine monitor in het dashboard van de auto nabij de snelheidsmeter, waar meer informatie zo komen te staan dan de huidige snelheidsindicaties boven de weg. Dat
zou aangestuurd moeten worden met zenders langs de weg. De berichten op de monitor in de auto zouden
vaker kunnen variëren dan de snelheidsborden boven de weg. Het zou voor de wegbeheerder ook goedkoper
zijn dan de borden boven de weg. Tom-toms geven u al vaak omleidinsroutes bij verkeerscongesties aan.
De volgende stap is actief ingrijpen in de besturing van de auto, voorlopig snelheid begrenzen, eventueel
in samenwerking met afstandssensoren. Heel ver weg is automatische besturing van de auto buiten de
chauffeur om.
De Nederlandse plannen betekenen per nieuwe auto: verplicht ESP eventueel verplichte autonavigatie en
een genormaliseerde ontvanger voor de signalen van de wegbakens.
Elders in de EU leven soortgelijke gedachten. Het is nodig, dat er een Europees concept komt over de
beïnvloeding van het wegverkeer, dat dezelfde overdracht tussen bakens en auto’s zal plaatsvinden en dat
de uitrustingseisen aan auto’s genormaliseerd worden. Zo’n totaalconcept duurt een aantal jaren.
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Samengevat: In een auto komt steeds meer ICT om de wegcapaciteit en de verkeersveiligheid te vergroten.
Als eerste moeten een aantal zaken op EU-niveau worden genormaliseerd: ESP(verplicht), goede plaats
voor een monitor, ontvangers voor berichten op de monitor.
Ook zijn afspraken tussen Europese wegbeheerders nodig.
Literatuur
1. www.intetraffic.com Beursmanager t.elias@rai.nl ; c.jansen@rai.nl
2. Elpec Info Dig 1 –pg 7

+

VSK 2010 (1-5 februari) in de Jaarbeurs [1]
Goed bezochte beurs over kleinschalige klimaatbeheersing

Klimaatbeheersing vh vaak verwarming, ventilatie en koeling genoemd is inmiddels een gespecialiseerd
vak, waarbij veel elektronische regelingen (incl fuzzy logic) gebruikt worden.
De wereldwijde klimaatbeheersing heeft geleid tot zuiniger en doeltreffender oplossingen. In nieuwe
wonigen is de Duo-HR-ketel met brainthermostaat gemeen goed. De asynchrone kooiankermotoren voor
CV-water-circulatie en ketelluchttoevoer worden geleidelijk vervangen door synchrone motoren met
permanente Neodym-magneten, die het elektriciteitsverbruik van de CV nog wat drukken. De logica in
de brainthermostaat neigde al naar fuzzy logic; dat wordt wat meer. De overgang tussen een regeling met
voorwaarden naar fuzzy logic is vloeiend. Tevens wordt voor grotere installaties gebruik gemaakt van
meer thermostaten.
Ook bij kleine installaties wordt geëxperimenteerd met elektrisch aangedreven warmtepompen, die bij
verstandig gebruik als aanvulling op de HR-ketel het energieverbruik nog iets drukken.
Ook warmte- en koude opslag in waterbuffervaten of aquifers onder de woning wordt af en toe gebruikt.
Het beeld van de toekomstige ontwikkelingen in de klimaatbeheersing wordt goed aangevuld door de
energievakbeurs, die de laatste jaren in oktober in Den Bosch wordt gehouden. In 2009 is deze beurs
georganiseerd door VNU en F&B [2].
Zoals gebruikelijk bij VNU zijn ook op deze beurs Awards uitgereikt, die de beurs verlevendigen.
Speciaal voor elektrotechnici vielen twee ontwikkelingen op.
- Permanentmagneetmotoren verdringen steeds meer de asynchrone kooiankermotor. Ze worden betrouwbaarder en goedkoper
- Honeywell (award) had een heel interessante ontwikkeling met brainthermostaten en thermostaatkranen,
die uitsluitend draadloos met hun omgeving communiceerden. De draadloze thermostaat lijkt mij erg handig. Je kunt op een betrekkelijk eenvoudige manier een CV-systeem beter en zuiniger inregelen en van een
vorstbescherming voorzien. De batterijen in de “thermostaat”gaan lang genoeg mee. De levensduur van de
batterijen in een draadloze thermostaatkraan zou wel eens tegen kunnen vallen. Hoe dan ook: Draadloze
communicatie bij CV-systemen is een interessante ontwikkeling, die nieuwe mogelijkheden schept. [3]
Literatuur
1. www.jaarbeurs.nl; www.vsk.nl
2. EI Dig 6, pag 14.
3. www.honeywell.nl/pages/woningen/nieuws/cv-veilig.html; www.kijkvoelbeleef.nl.

+

KIVINIRIA-symposium “Het slimme leven” op 12 maart op de TUD
Transsectorale samenwerking in de toekomst een “must”?
De openingsspeech over dit onderwerp werd gehouden door de universiteitshoogleraar van de UvA prof.
R. Dijkgraaf, die de leiding geeft aan het herzien van het klimaatrapport van de UN en bovendien voorzitter is van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
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De oudere ingenieur weet, dat multidiciplinaire samenwerking veelal een “must” is. Wij verstaan daar
meestal samenwerking tussen beta-vakken onder. Denk aan elektrotechniek en werktuigbouw.
Transsectorale samenwerking gaat verder; heel globaal geformuleerd samenwerking tussen beta- en
alpha- disciplines. Bij energiebesparing cq klimaatmaatregelen moet niet alleen gekeken worden naar
een efficiënte technische oplossing, maar tevens een oplossing gekozen worden, die de gebruikers willen
toepassen. Zoiets geldt ook bij het ontwikkelen van nieuwe producten.
We zouden in de toekomst wel eens meer kunnen horen over het nieuwe begrip transectorale samenwerking en daarvan interessante resultaten zien.
Opmerking: Een universiteitshoogleraar is een bijzondere waardering. De meeste hoogleraren zijn verbonden aan een vakgroep. Een hoogleraar uit zo’n groep kan bevorderd worden tot universiteitshoogleraar. Hij
heeft dan meer vrijheden en kan bijv een promovendus begeleiden uit elke vakgroep van de universiteit. Hij
moet echter wel een promotiecommissie samenstellen. Tenminste éen van de leden moet een prof zijn van
een andere universiteit, liefst uit het buitenland. De gehele promotiecommissie moet het proefschrift en de
verdediging voldoende achten. Een universiteitshoogleraar is min of meer een transectorale deskundige.

+

Produktie Proces Automatisering symposium op de TUD
Het is bijna traditie, dat www.fhi.nl om het jaar een PPA-symposium houdt op de TUD.
Dit jaar (op 11 maart) kreeg de verbetering van processen van de Nederlandse procesindustrie veel aandacht, evenals de vitaliteit van de haven van Rotterdam. Andere jaren ging het vaak over nieuwe technische
mogelijkheden.
De heer J. Hurenkamp liet zien, dat in de haven van Rotterdam ondanks de recessie veel geïnvesteerd
wordt, mede in verband met de aanleg van de 2e Maasvlakte. Dat geldt niet alleen voor het havenbedrijf,
maar ook de aldaar gevestigde procesindustrie.
Als student was ik volontair bij het Shell-lab van Amsterdam. Behalve kleine lab-opstellingen, werden
daar kleine proeffabrieken gebouwd. Dat was nodig, omdat de stap van een kleine labproef naar een grote
procesindustrie te groot was. Die behoefte bestaat nog steeds. Mevrouw K. Husmann (havenbedrijf Rotterdam) vertelde, dat dit bedrijf in Botlek een grote hal ging inrichten om gelegenheid te geven kleine
proeffabrieken op te zetten; een lofwaardig initiatief.
Mede door de recessie draaien veel procesindustrieën op deellast afh van de wisselende vraag. De beheerder
van die industrie moet zijn bestaande instrumentatie (uitlezen en afstandbediening) zo inzetten, dat ook
bij deellast zijn plant goed en efficiënt draait.
Een tweede belangrijk thema was om met de bestaande of iets aangepaste instrumentatie grote storingen
zo veel mogelijk voor te zijn en kleine storingen te beperken.
De locatie van de proeffabriek in de Rotterdamse haven en een kijkje in de hal..
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Geïntegreerde automatisering en beveiliging volgens Honeywell.
Voor beide thema’s werden belangrijke tips gegeven.
Ook met dit symposium biedt FHI haar leden belangrijke hulp bij het economisch draaien van onze
procesindustrie.

+

Realisering van de klimaatdoelstellingen in Nederland
Zijn aanvullende instrumenten nodig?

In het kader van Europese afspraken heeft Nederland zijn aandeel in de nota van VROM [1] “Schoon en
zuinig”geformuleerd. Deze nota wordt alom gerespecteerd. De doelstelling tot het jaar 2020 lijken technisch en economisch haalbaar. VROM heeft nu een tweede belangrijke nota gepubliceerd : “Beoordeling
werkprogramma Schoon en zuinig “ (zie www.vrom.nl).
Een deel van deze nota gaat over de eisen te stellen aan nieuwe apparatuur vnm in Europees verband en
een deel over afspraken met branche-verenigingen en grote energieverbruikers. Deze nota bevat goede
en interessante informatie.
Energie wordt gekenmerkt door betrekkelijk grote investeringen en betrekkelijk lange afschrijftermijnen.
Het zijn vaak branchevreemde investeringen, die minder profijtelijk zijn dan in de branche gebruikelijk.
PR zou deze investeringen kunnen ondersteunen.
Ik denk als extra informatie aan een overzicht van de MJA’s (meerjarenafspraken inz energie) tussen
overheid en branche-verenigingen, woningbouwcorporaties en particulieren, die zijn afgesloten met het
rijk, de provincies en de gemeenten op de website van VROM. Bovendien aan een stand van zaken van
de uitvoering van de besparingsmaatregelen oa MJA’s.
VROM zou net als MNA en OPTA periodiek een email-nieuwsbrief moeten versturen over dit onderwerp.
Energie en klimaat zou dan meer aandacht krijgen in de weekend-bijlagen van kranten en in de vaktijdschriften.
De beleidsvoornemens van het klimaatbeleid worden goed behandeld. Wat meer aandacht aan de daadwerkelijke uitvoering zou welkom zijn voor burger en volksvertegenwoordiging.
10
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All-electric auto’s

Symposium op de TUD op 19 maart 2010 van D-incert
De all-electric auto is evenals de hybride auto technisch een aansprekend object. De TUD had er een heel
aardig symposium over georganiseerd. De synchrone motor met permanente neodym-magneten heeft door
de all-electric en hybride auto een ontwikelings-push gekregen met spin-off naar andere gebruiksgebieden.
Tot nu toe kenden wij lorries op spoorwegstations, melkventwagens en kleine tractors op industrieterreinen. Aanvankelijk werden deze met DC-motoren en weerstandsregeling uitgerust. Nu zijn dat synchrone
motoren met permanente magneten en IGBT- of FET- invertors.
Het zwakke punt was de Pb-accu, die langdurig opgeladen moest worden en een beperkte levensduur had.
We beschikken nu over Lion-accu’s, supercaps en verbeterde PB-accu’s, die als regel binnen 3h kunnen
worden opgeladen van bijna leeg tot bijna vol. Op het symposium werden kortere oplaadtijden genoemd.
Het is niet duidelijk hoe de kortere oplaadtijden de levensduur van de accu beïnvloeden.
Voorlopig is het opladen van de accu van de all-electric-auto geen probleem voor het elektriciteitsnet. Er
is wel enige discussie over de oplaadpalen (plaats en uitvoering).
Het grote voordeel van de all-electric auto is het ontbreken van rookgas-emissies, wat in binnensteden
zwaar weegt. Volgens sommigen zou in veel Europese binnensteden de luchtvervuiling ontoelaatbaar hoog
zijn. Dat spreekt voor de elektrische auto, de elektrische personen en de elektrische vrachttram ; Dresden
gebruikt vrachttrams. In steden met tramnetten moeten dan wel extra laad- en lossporen worden aangelegd.
Het tweede voordeel van de elektrische auto van geringer gebruik van fossiele brandstof is minder sprekend.
Het huidig elektriciteitsnet in Nederland heeft heden minder dan 5% invoeding van duurzame energie
(zon- en wind-energie). Elektriciteit opgewekt met conventionele centrales geeft maar weinig besparing
tov de huidige benzine- of dieselauto; elektriciteit opgewekt met warmtekrachtkoppeling wel.
Sommigen denken aan volledig elektrische vervoer van huis naar hun werk met all-electric-auto. De auto
moet dan worden opgeladen (ca 3 h?) op het werk en thuis en wel zodanig, dat het elektriciteitsnet en de
centrale-capaciteit niet behoeven te worden uitgebreid. Zo’n auto is voor vakanties niet goed bruikbaar.
De all-electric-auto is een interessant stuk techniek, maar voorlopig zie ik hem alleen rijden in binnensteden.
Literatuur
1. www.d-incert.nl; p.a.h.vandervorm@tudelft.nl

+

Hybride vuilniswagen voor Rotterdam

Voortborduren op de redelijk succesvolle hybride autobus
Inmiddels hebben een aantal fabrikanten hybride stadsbussen met dieselmotor geleverd, die zich in
stadsverkeer hebben bewezen. Optrekken vanuit stilstand gaat elektrisch tot ca 20 km/h. Daarna start
de elektrische tractiemotor ook de dieselmotor, die vervolgens de tractie overneemt. Denk aan een
dieselmotor van 150 kW tot 300 kWe en een elektromotor van 50 kW tot 120 kWe. Bij het afremmen
wordt allereerst elektrisch geremd met opslag van de elektrische energie in de boordaccu. Het tijdschrift
“Stadtverkehr”berichtte meermaals een besparing van dieselbrandstof van ca 30%., terwijl dit concept
hybride bus redelijk uitgerijpt is. Onderhoudskosten worden niet vermeld, maar die lijken redelijk te vergelijken met gewone dieselbus. Zie ook de uitgebreide reportage in [2]
Als een hybride bus met een wat grotere elektromotor en accu wordt uitgerust, kan hij in stadsgebieden
grote stukken puur elektrisch rijden; de overgang tussen de hybride en all-electric bus is vloeiend.
Over hybride LPG- of aardgasbussen wordt nagedacht. Ze lijken veel op een dieselhybride bus.
Ik zou het toejuichen als in Nederland veel meer hybride stadsbussen zouden gaan rijden.
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Op [3] werd gesproken over all-electric autobussen. Op een aantal plaatsen van de busroute zou dan
inductief elektrische energie kunnen worden overgedragen, zodat de bus dan betrekkelijk kleine accu’s
nodig had. Ik wijs erop, dat Bombardier ook een knap concept met een tram volgens dit principe heeft
gedemonstreerd. Tot een commercieel product is het nog niet gekomen.
Nieuwe vuilniswagens worden als regel uitgerust met een LPG- of aardgasmotor (Euro6) of een diesel
(Euro5). Bij lage snelheden of vrijwel stationair toerental ( legen van vuilcontainers) is aandacht voor de
emissies zinvol. De gas-motor is in het voordeel tov de diesel. Rotterdam wil nu een proef nemen met
een hybride dieselvuilniswagen zoals bij stadsbussen ; bij snelheden tot 20 km/h alleen elektrische tractie.
Het probleem van ongunstige emissies bij lage toeren van de diesel is dan opgelost, wat heel gunstig is
voor het personeel, dat de vuilcontainers aan- en afvoert. Ik denk, dat een fors grotere accu nodig is dan
bij een hybride bus. Ik wens Rotterdam veel succes met dit initiatief, maar denk, dat de dimensionering
van de aandrijving van de auto en de hulpwerktuigen (container, kraan om vuilcontainers op de tillen) een
proefperiode met een paar wagens verlangt.
Hybride auto’s zijn redelijk uitgerijpt. In stadsverkeer wordt ca 30% brandstof bespaard.
We zouden ze in stadsverkeer (stop and go) veel meer moeten gaan toepassen. Afgezien, dat de auto’s
misschien nog iets moeten uitrijpen, heeft ook het onderhoudspersoneel enige gewenning nodig. Dat pleit
voor een geleidelijke invoering. Het is een bescheiden bijdrage aan klimaatverbetering. De gewenste doelen
worden in dit vakgebied met kleine stapje bereikt en dit kan er éen van zijn.
Literatuur
1. EI 152 pag. 12.
2. Lastautoomnibus 4/2010.
3. www.d-incent.nl.

Adhesie-coëfficiënten bij railtractie

+

Friction in Wheel-rail-contacts
Promotie van R. Popovici in februari 2010 aan de UTwente
Dit onderwerp geniet grote belangstelling sinds het bestaan van spoor- en tramwegen. De spoorwegdeskundige denkt als regel aan de maximale trek- en remkracht, die als regel mag worden uitgeoefend. De
Europese 4-systeemloks, zoals de Bombardier 186 en de Siemens 189, zijn 4-assig, wegen 88 ton en mogen
30 ton trekken. Dwz de adhesie-coëfficiënt is 35%. De loks zijn voorzien van een goede antislipregeling
en kunnen zand strooien (fig 1)
1. Zandstrooiers op een stoomlocomotief (type 4.4.0) uit 1862 (links) en een elektrische locomotief uit
de serie 1700 uit 1990 (rechts).
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De promovendus heeft ’s nachts gemeten in oktober en
november 2008. Hij heeft maximale adhesie-coëfficiënten
gemeten van 5% tot 18%; zie fig 2. Hij vergeleek in een
treinstel het gedrag van een aangedreven as met een niet
aangedreven as. De meetcyclussen betroffen de Hoekse lijn
(Rotterdam-Hoek van Holland), de Zeeuwse lijn (Roosendaal-Vlissingen) en de driehoek Utrecht-Arnhem-Zwolle.
De dienstregeling is uitgelegd voor een adhesie-coëfficiënt
van tenminste 15%, ruim lager dan 35%.
De promovendus heeft een aardig model gemaakt, waarmee
de anti-slipregeling verbeterd zou kunnen worden, maar met
een maximale adhesie-coëfficiënt van 5% is geen enkele
dienstregeling te rijden; ook remwegen kunnen gevaarlijk 2. Drie tractiekrommen die zijn gemeten op
het spoor van de NS.
lang worden.
Met dit promotie-onderzoek kunnen NS en Prorail mijns
inziens het volgende doen:
- De gladheid van het spoor meten en de zg sandolyte-treinen daarover laten rijden.
- Op bijzondere trajecten een herfstdienstregeling instellen.
- Nieuwe proeven doen. De SBB zei baat te hebben met perslucht voor de wielen van de lok, die de rails
schoonblaast.
- Het aantal magnetische railremmen uitbreiden.
- Nadenken over zandstrooiers. Onze loks hebben ze nog. Plan T/V heeft ze gehad, maar ze zijn verwijderd. De andere treinstellen hebben ze niet. De supersnelle trein ICE3, waarvan Nederland er ook een
paar bezit, heeft ze ook.
De heer Popovici heeft NS/Prorail een aardig gereedschap bezorgd. NS/Prorail kunnen er voorzorgsmaatregelen mee nemen. Om ongelukken te voorkomen vind ik dat een verplichting.
Gezien de gemeten lage adhesie-coëfficiënten zullen extra magneetremmen en spaarzaam gebruikte zandstrooiers noodzakelijk zijn. We lopen dan in de pas met bijvoorbeeld Duitsland.

+

Fotonica Evenement 2010 sluit af met positieve balans
Dankzij een uitstekende voorbereiding en een internationale promo
tiecampagne is het bezoekersaantal van de vierde editie van het Fotonica Evenement dit jaar weer gestegen en geven de deelnemers aan
de KennisExpo aan, tevreden te zijn over de interesse, contacten en
vervolgafspraken. Ook de deelnemers op het Kennis- en Onderwijsplein kregen veel belangstelling van de bezoekers. De organisatoren PCN - Photonics Cluster Netherlands en Mikrocentrum
onder aansturing van het orgaan IOP Photonic Devices werken
nu al weer aan de voorbereidingen van FE 2011. In het
Fotonica Magazine, het magazine van de stichting PCN, worden de lezers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het volgende congres en krijgen de lezers fotonica-nieuws en -informatie en interessante artikelen uit de
wereld van optica en fotonica. In de nieuwste uitgave van
FM 1-2010 bespreekt Jean Schleipen een nieuwe biosensor
voor in-vitro diagnostische tests, de magnotech. Hij vertelt alles over
de ontwikkeling van deze vorm van zelftesten met kleine apparaten, zoals met de
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Magnotech biosensor. De techniek waarvan het nieuwe instrument gebruik maakt was al bekend toen
Isaac Newton zijn befaamde werk “Optics” publiceerde. De komst van de frequentiekamlaser, nu
zo’n 10 jaar geleden, heeft inmiddels voor nieuwe onderzoeksterreinen gezorgd. Het onderzoek concentreert zich vooral op precisiemetingen, fundamentele tests en hoogvermogen laserapplicaties. FM
geeft tevens sfeerbeelden van de Nederlandse deelname aan Photonics West 2010.
Jan M. Broeders

+

De ontwikkeling van endoscopen op de TUD

Met endoscopen kunnen operaties bij patiënten door chirurgen veel sneller en met veel kleinere wonden
uitgevoerd.
Dr. ir. P. Breedveld van de TUD hield op 9 februari 2010 een zg lunchlezing op de TUD. Hij ontwikkelt
endoscopen, waarmee een verschijnsel in het menselijk lichaam veel beter bekeken kan worden en waarmee ongewenst weefsel kan worden weggenomen. De wonden bij de patient worden veel kleiner en hij
geneest daardoor veel sneller.
De diameter van de endoscoop was aanvankelijk 10 mm. Hij is nu veelal teruggebracht naar 5 mm, terwijl
het instrument een veel beter bewegelijk eind heeft. Dwz het weefsel kan in het lichaam van meer zijden
worden bekeken en behandeld.
Om dit te bereiken heeft hij het bewegingsmechanisme van dieren bekeken en “nagebouwd”; het betreft
regenwormen, bloedzuigers en kleine inktvissen. Zij gebruiken voor hun bewegingen spieren, die alleen
trekkracht kunnen uitoefenen. Het werk van dhr Breedveld wordt internationaal gewaardeerd.
Met bovenstaande technieken zouden ook endoscopen, waarmee zuigermotoren, gasturbines en dergelijke
worden bekeken, verbeterd kunnen worden met grote economische voordelen.

+

Grotere vermogensshalfgeleider (IGCT) op komst?
Het VDE-Tijdschrift ETZ 12/2009 pg 64 meldt, dat ABB in 2011 een nieuwe IGCT op de markt denkt te
kunnen brengen met een sperspanning van 10 kV en een doorlaatstroom van 2000 A.
Deze halfgeleider zou met name zeer welkom zijn bij spanningsbron-HVDC voor windparken op de
Noordzee. Nu worden voor dit doel twinsets van de 6500 V 600 A IGBT van Eupec gebruikt; het overdrachtsvermogen is dan ca 350 MWe. Met de nieuw IGCT zou in een iets kleiner volume van de AC/
DC-omvormer het dubbele vermogen gerealiseerd kunnen worden.
Ook omvormers voor de Duitse spoorwegen van 110 kV 3-fasen 50 Hz naar 110 kV 1-fase 16,7 Hz zouden
wat eenvoudiger worden.
Een aangekondigde keynotespeech van PCIM2010 duidt erop, dat ABB van deze nieuwe IGCT veel verwacht voor spanningsbron-HVDC. De speech zou gehouden worden door dhr Bj Jacobson ; hij verwacht
met de nieuwe halfgeleider een 1100 MWe-installatie te kunnen bouwen.
Zowel op PCIM2009 (EI Dig 5) alswel op EPE2009 (EI Dig 6) was het duidelijk, dat een vermogenshalfgeleider van groter vermogen dan nu beschikbaar zeer welkom zou zijn.

ETCS op HSL-Z

+

Nederland heeft met de HSL-Z geen gelukkige hand. Civiel-technisch is de spoorlijn bijna perfect uitgevoerd. Tav het seinsysteem heeft Nederland te weinig naar de ervaringen in het buitenland gekeken. Op het
Noordelijk deel (Schiphol-Rotterdam; ca 67 km in 27 min) wordt ETCS level 1 (vast blokken) gebruikt,
waarbij max 160 km/h mogelijk is. Spanje en China gebruiken ETCS level 1 ook in gewijzigde vorm, tot
14
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snelheden van 300 km/h en met succes.
Op het Zuidelijk deel {Antwerpen-Barendrecht (95 km) nabij Rotterdam (12 km); 30 min} is ETCS level
1 mogelijk, maar wordt het geavanceerdere level 2 (variabele bloklengte) gebruikt. Dat heeft vanaf 13 dec
2009 (begin dienstregeling 2010) tot tenminste eind maart geleid tot een aantal dagelijkse noodstops nabij
de Belgisch-Nederlandse grens; een noodstop en het resetten kost ca 20 min. Met een complete proefdienstregeling van slechts één dag, was het euvel van de noodstops gevonden. Op het Zuidelijk deel rijden
tussen Antwerpen en Barendrecht nabij Rotterdam Thalystreinen met max 300 km/h en tussen Antwerpen en
Noorderkempen (ongeveer de Belgisch-Nederlandse grens) ook intercities met max 160 km/h. Zwitserland
heeft uitgebreid hun proeven met ETCS level 2 beschreven. Op de lijn Mattstetten-Rottrist kwamen die
noodstops ook voor met als oorzaak de ongewilde onderbreking van het GSRM-signaal. Via dat GSRMsignaal meldt de trein, waar hij precies is (essentieel bij een systeem met variabele bloklengte) en krijgt hij
toestemming om met een bepaalde snelheid te rijden. Uiteindelijk is ervoor gekozen die onderbreking ca
30 s toe te staan bij een beperking van de baanvakcapaciteit (eens per 5 min een trein ipv eens per 2,5 min)
en beperking van de max snelheid tot 200 km/h. Over het toepassen van ETCS level 2 op de Betuwelijn en
op de lijn Aken-Luik kunnen vragen gesteld worden. De verkeersdichtheid is bij beide lijnen laag.
Zo’n noodremming betekent een enorme mechanische slijtage aan de remmen van de Thalys. Gewoonlijk
wordt op de tractiemotoren geremd van volle snelheid tot ca 20 km/h. Vanaf 20 km/h assisteren de mechanische remmen de tractiemotoren bij het remmen. Een noodremming heeft bij 250 km/h ca 3750 m nodig;
een bedrijfsremming ca 7 km.
Ik zou voorlopig maar op level 1 met max 160 km/h gaan rijden. Dat is omgaand mogelijk en betekent 13
minuten extra reistijd tov max 300 km/h; korter dan bij een noodstop.
Volgens mijn gegevens zijn de blokken op de HSL-Z voor ETCS level 1 gemaakt met een lengte van 7,5 km
(net iets langer dan de bedrijfsremweg bij 250 km/h). Aanpassing van ETCS level 1 van 160 naar 250
km/h is gezien het Spaanse voorbeeld niet zo moeilijk. Bij 250 km/h is voor de lijn Antwerpen-Rotterdam
4 minuten extra nodig dan bij max 300 km/h De baanvakcapaciteit staat dan elke 7,5 min een trein met
een maximumsnelheid van 250 km/h toe. Theoretisch zouden twee blokken voor de trein voldoende zijn;
praktisch lijken mij 3 blokken wenselijk; de lijnlengte met ETCS is ca 80 km. Een baanvakcapaciteit van
elke 7,5 minuten een trein is voorlopig ruim voldoende.
Ook op het noordelijk deel (Schiphol-Rotterdam) zou tzt op ETCS level 1 met max 250 km/h kunnen
worden overgegaan. De tijdwinst tov nu zou dan ca 5 minuten bedragen tov de huidige rijtijd.
Samenvatting: de huidige frequente noodstops zijn kostbaar en voor het publiek hoogst ongewenst. Zij
lijken heel veel op de ervaring van de Zwitserse lijn Mattstetten-Rottrist. Direct overgaan naar ETCS level
1 met max 160 km/h is veel beter. De overgang naar ETCS level 1 met max 250 km/h is gezien de goede
buitenlandse voorbeelden redelijk snel realiseerbaar. Daarna kan in Europees verband nog eens naar ETCS
level 2 (variabele bloklengte) gekeken worden. De meerwaarde voor de HSL is voorlopig niet zo groot.
Elders in Europa en in China wordt ETCS level 1 met succes toegepast; level 2 alleen in Zwitserland met
veel haken en ogen.

+

Interessante mededelingen van de Opta

Forse boete voor spyware-verspreiders en geleidelijke in gebruikname glasvezelnetwerken
De Opta (www.opta.nl) kwam op 8 februari jl met twee interessante mededelingen.
- De Opta had een boete opgelegd van € 1 miljoen aan partijen achter “Dollar Revenue”. Dit bedrijf verspreidde ongewenste spyware. De rechter heeft de motivering van Opta overgenomen en de boete bepaald
op €0,8 miljoen.
- De Opta heeft een onderzoek laten doen naar de behoefte van glasvezelnetwerken. Het rapport omvat
50 pag. Zoals te verwachten voldoen Cu-netwerken meestal nog goed en zal de overgang naar glasvezel
geleidelijk plaatsvinden.
Samengevat: De Opta waakt nog steeds over de belangen van telecomgebruikers en staat open voor vragen.
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Levensduur van kerncentrales
In de Duitse politiek is momenteel een discussie gaande over de gebruiksduur van kerncentrales. Deze
zijn destijds geprojecteerd voor een levensduur van 40 jaar. Gedurende die tijd behoort zo’n centrale door
onafhankelijk toezicht goed gecontroleerd te worden Dat gebeurt rechtstreeks door de UN-energiebureau
te Wenen (www.iaea.org) of door een land in samenwerking met het IAEA. Een belangrijk onderwerp is
het mogelijk bros worden van de “stalen”koepel. Een kerncentrale is gecompliceerder dan een kolencentrale, die ook een aantal onderdelen heeft, die aan slijtage onderhevig zijn en af en toe vervangen moeten
worden. De regering Schroeder was met de Duitse elektriciteitsbedrijven overeengekomen, dat de looptijd van een aantal centrales verkort zou worden tov 40 jaar. De huidige regering wil juist een verlenging
(meer dan 40 jaar). De Duitse minister van milieu wijst er nu nadrukkelijk op, dat een verlenging alleen
verantwoord is, indien een technisch onderzoek tezamen met het IAEA dat verantwoord acht. Soms treden
ook binnen de looptijd van 40 jaar ernstige storingen op, zoals bij de kerncentrale Kruemmel bij Hamburg,
die inmiddels al 3 jaar buiten bedrijf is.
Bij verantwoorde verlenging van de levensduur van de centrale Borsele is ook een onderzoek nodig en
mogelijk een aantal vernieuwingen.

+

Microsoft Office 2010 ongeveer in mei beschikbaar
Soms gratis update van office 2007 naar 2010 mogelijk

Ongeveer in mei 2010 komt Microsoft Office 2010 beschikbaar. Beta-versies zijn geruime tijd geleden
beschikbaar gesteld, zodat we net als bij Windows7 weinig kinderziekten mogen verwachten. Office
2010 heeft wat meer mogelijkheden dan Office 2007 oa het maken van pdf-files. Office 2010 is geschikt voor Windows XP (SP3), Vista en 7.
In een aantal gevallen kan Office 2007 gratis worden geupdate naar Office 2010. Zie de preciese mogelijkhden www.office.com/techg.

+

Nieuwe STAG-centrale van 870 MWe
in bedrijf gesteld

Volgens een persbericht van Siemens zijn op 12 februari 2010 twee STAG-units van elk 430 MWe in
de Sloe-centrale (Vlissingen-Oost), eigendom van
Delta Energy (Nederland) en EDF (Frankrijk) in
bedrijf gegaan. Het betreft twee identieke 1-assige
STAG-units met elk éen generator met en gasturbine
type SGT5-4000F (ca 290 MWe) en een stoomturbine
SST5-5000 (ca 140 MWe). Het elektrisch rendement
is 59% en de NOx-emissie < 15ppm.
De units zouden geschikt zijn voor 250 starts per jaar
en kunnen snel starten. Van koude start tot synchroniseren is ca 30 min; na 40 min zou de gasturbine
vol vermogen kunnen leveren. Het is knap werk van
Siemens.
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Oratie van prof. ir. F.C.M. Wegman op 27 januari 2010 op de TUD
Deskundige van verkeersveiligheid met interessante plannen

Prof. Wegman heeft zijn oratie gehouden ongeveer een jaar, nadat hij is benoemd. Hij was voordien directeur van SWOV en had in die functie goed samengewerkt met Prof. P. van Vollenhoven en mevrouw
Peijs (nu commissaris van de koningin in Zeeland en voordien minister van verkeer en waterstaat).
Zijn eerste opmerking was, dat het aantal verkeersdoden in Nederland de laatste 15 jaar drastisch is gedaald. Dat komt door een multidisciplinaire aanpak. De komende jaren zijn alleen op deze manier meer
resultaten te bereiken. Wij elektrotechnici spelen daar een bescheiden rol in.
Algemene maatregelen zijn wegverlichting (als eerste met veel succes ingezet tussen Amsterdam en Muiden
op de A1) en snelheidsindicatie bij (dreigende) files (als eerste met veel succes ingezet tussen tussen Rotterdam en Den Haag op de A13 ). De wens is dit systeem automatisch uit te breiden naar alle autowegen
en tevens te voorzien van een adviessnelheid bij mist en gladheid. Proeven met automatische maximum
snelheidsindicatie om de doorstroming te bevorderen vinden nu plaats op de A12 nabij Woerden. Voordat
deze uitbreidingen uitvoeringsrijp zijn, verloopt enige tijd. De ongelukken, die waarschijnlijk voorkomen
worden, zijn als regel kostbaarder dan de investering in verbetering van de wegsignalering.
In de auto is nu ABS (anti-blokkersysteem) algemeen goed en komt ESP (electronic stability program) in
zwang. Het is in Duitsland verplicht voor tankauto’s en autobussen (bij snelheden > 80 km/h).
ABS vereist een multidisciplinaire aanpak. Het remblok moet ca 10x sneller bewegen dan het wiel (in de
praktijk schijfremmen). Nodig zijn ook goede sensoren om de slip te meten.
ESP is nog een stuk ingewikkelder. Je hebt nodig: ABS, sensoren, die de beweging van het voertuig
detecteren, beïnvloeding van het gaspedaal (e-gas) en van de stuurbekrachtiging (correctie van over- en
onderstuur). Er is bovendien enig rekenwerk voor nodig. Bij gecompliceerde voertuigen (vrachtauto’s
met oplegger of aanhangwagen) is dat meer dan voor personenauto’s.
Ik vind, dat ESP zo snel mogelijk ingevoerd moet worden in vrachtwagens, autobussen en stevig gemotoriseerde personenauto’s. De verkeersveiligheid is er duidelijk mee gediend.
Voor verkeers(veiligheids-)onderzoek zijn veel knap geautomatiseerde metingen nodig.

+

Hoe afhankelijk zijn auto’s van elektronica?
De recente problemen met de Toyota Prius hebben de aandacht gevestigd op de belangrijke plaats van
autoelektronica.
Vroeger was alles mechanisch. Een gaspedaal was verbonden met een smoorklep voor een carburator,
waarbij een terugstelveer werd gebruikt. Ook het hydraulisch systeem van de remmen werd direct bediend.
Bijna tegelijk zijn beide systemen veranderd.
We wilden zuiniger auto’s met schonere uitlaatgassen. Dat kon het beste met elektronisch gedoseerde
brandstofinjectie. Het gaspedaal bediende een potmeter, feitelijk e-gas. Later werd dit systeem nog meer
verfijnd. Plankgas-optrekken kon niet meer; het kostte veel brandstof en had weinig effect. Het brandstofinjectiesysteem berekende de maximale zinvolle hoeveelheid brandstof. Soms wordt bij speciaal bij
vrachtwagen bij een noodremming de brandstof gedoseerd geknepen vanwege de emissies. Dit gedoseerd
gas geven wordt nu meestal e-gas genoemd.
Bijna tegelijk werd ABS (=anti-blokkeer-systeem) ingevoerd. Bij een slippend wiel wordt de remwerking
tijdelijk onderbroken. De Japanse industrie gebruikte hiervoor al vroeg fuzzy-logic. Door ABS remmen
auto’s veiliger als regel veel veiliger dan zonder ABS.
Bij deze elektronische systemen behoort de fabrikant een fail-safe-systeem te ontwerpen. Ook de instantie,
die de toelating tot het wegverkeer regelt, moet het systeem zorgvuldig beoordelen. Dat is in Nederland
de Rijksdienst voor het wegverkeer (RWD), die keuringen aan TNO-wegtransport kan opdragen. Vanzelfsprekend is er ook contact met buitenlandse keuringsinstanties.
Ook bij grote beurten vinden nu softwaretests en updates plaats. Misschien moet dat wat uitgebreid worden.
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Veel ingrijpender is ESP (Electronic Stability Program). Daarmee kunnen het gas-, rem- en stuurcorrecties worden uitgevoerd. Bij personenauto’s werd dit lang als een luxe gezien; bij (nieuwe) autobussen
en tankauto’s is het vaak verplicht.
Hybride voertuigen zoals de Toyota Prius remmen, indien mogelijk recupererend. Dat maakt remmen
nog iets gecompliceerder.
Een auto heeft nog andere embedded systems aan boord zoals het stellen van spiegels.
Samengevat: Auto’s worden door auto-elektronica veiliger en doelmatiger. Het is niet feilloos. Dat waren
de oude mechanische systemen ook niet. De discussie van nu is een aansporing voor de keuringsinstanties
zorgvuldig te werken.
Literatuur
1. ECN Daily dd 8 februari 2010.

Rectoraatswisseling op de TU Delft

+

Overdracht van prof J Fokkema aan prof K Luyben
Prof Fokkema heeft zijn rectoraat op buitengewoon loffelijke wijze vervuld. Het meest kenmerkend vond
ik zijn regelmatige bijeenkomsten “krant lezen met de rector”. Hij heeft zich ingespannen om de technische
en maatschappelijke belangen van student en de promovendus te behartigen. Navolging in het onderwijs
is aanbevelenswaardig.
In de rectoraatsperiode is de bachelor-master-structuur ingevoerd en het promotiebeleid verstevigd. Dat
heeft geleid tot veel meer buitenlandse studenten en promovendi.
De TUD heeft in deze periode bij internationale rankings hoog gescoord en is groter geworden.
Prof Fokkema vond ook, dat de ingenieur oog moest hebben voor het maatschappelijk belang van de
techniek oa bij de klimaatbeheersing.
Prof Fokkema sluit een heel succesvol en gewaardeerd rectoraat af, waar anderen veel van kunnen leren.

Stuifsneeuw in de elektrotechniek

+

Recente storingen, veroorzaakt door stuifsneeuw, met de snelle Eurostar- (kanaaltunnel) en ICE3-(Duitsland)
treinen hebben ons weer eens gewezen op de moeilijke problemen met stuifsneeuw. Oostenrijks eerste grote
lok-serie met vermogenselka (serie 1044, 4-assig, 5,3 MWe, eerste bouwjaar 1978) had met een kleine serie
een winter met succes op Brenner- en Semmeringpas gereden, voordat zij op de Arlbergpas werd ingezet.
Daar bleek veel stuifsneeuw loodrecht op de trein voor te komen en vielen de loks door stuifsneeuw uit. De
lok heeft DC-serie-motoren (zg Wellenstrom) met commutator en luchtgekoelde thyristoren. Uiteindelijk
zijn cycloon-luchtinlaatfilters gebouwd, die middels centrifugaalkracht de sneeuw afscheiden.
In [1] wordt er bovendien op gewezen, dat het belangrijk is, dat inlaatluchtroosters bovenaan in het railvoertuig zitten. Opwarrelend stof en stuifsneeuw zullen de inlaatluchtroosters wat minder bereiken. Na de
luchtfilters komt een grote kast met enige onderdruk, waar de reststof of stuifsneeuw achter blijft. Vandaar
wordt de lucht via (cycloon-)ventilatoren met opnieuw filters in de ruimte met de te koelen apparatuur
geblazen, waar dan enige overdruk (essentieel) heerst.
Bij trams met DC-serie-motoren en gepekelde baan traden ook problemen op, die heel radicaal werden
opgelost middels watergekoelde motoren. Deze waren kleiner, compacter, stiller en hadden een hoger
rendement dan de luchtgekoelde motoren. Waterkoeling is in de elektrotechniek ook populair bij HPIGBT’s; luchtkoeling was vaak niet intensief genoeg.
De loks voor de Betuwelijn (serie 189) en de tijdelijke loks voor de HSL-Z (serie 186) hebben watergekoelde vermogenselektronica. De nieuwe NS-sprinters hebben tevens watergekoelde motoren.
De Eurostar heeft luchtgekoelde GTO’s en asynchrone kooiankermotoren; de ICE3 hebben watergekoelde
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IGBT’s en luchtgekoelde asynchrone motoren. Ze rijden al een aantal jaren en uitval door stuifsneeuw
was tot nu toe geen thema. Deze winter bij beide af en toe wel.
Overigens past NS bij een aantal nieuwe treinstellen IRM ook cycloonfilters toe. Voor de oudere exemplaren uit de serie zullente zijner tijd de bestaande filters door cycloonfilters worden vervangen (NOS 15
jan 2010; NRC 21 jan 2010). Het aantal storingen aan treinstellen door stuifsneeuw zou met cycloonfilters
veel minder zijn geweest.
Stuifsneeuw was in de elektrotechniek (wel voor remsystemen) tot nu geen belangrijk aandachtsveld.
Meer aandacht lijkt zinvol. Sommige loks en treinstellen blijken minder gevoelig voor stuifsneeuw. We
moeten deze ervaringen bundelen en gebruiken. Het is duidelijk, dat spoor- en tramwegen in de winter
meer (klein) onderhoud nodig hebben. Daar moet bij personeel en werkplaatsen mee gerekend worden.
Het aantal storingen in de elektriciteitsvoorziening lijkt deze winter bescheiden en nauwelijks meer dan
in andere jaargetijden.
Hebben lezers ook stuifsneeuw-ervaringen?
Literatuur
1. Eisenbahn Oesterreich 2/2010 pag. 76.

Waterkoeling in de elektrotechniek

+

Aantrekkelijke methode, verhoogde belangstelling na deze koude winter
Waterkoeling is een ingewikkeld vak, dat veel voordelen biedt, maar wel de nodige zorg vereist. Bij
elektrotechnici overheerste lang de gedachte: Water en elektrotechniek gaan niet samen. Met moderne
afdichtingen behoeven waterlekkages geen probleem meer te zijn.
Stoommachine
De oudste technische toepassing van water is het gebruik in de stoommachine. Daar leerden we, dat de
waterkwaliteit van groot belang is. Water mag geen kalk en zuurstof bevatten en moest op de juiste manier basisch worden gemaakt, opdat de ketel niet langzaam in het ketelwater zou oplossen. Hoe hoger
de stoomdruk, hoe meer eisen aan het ketelwater worden gesteld. Bij stoomturbine -centrales is de ketelwater- bereidingsinstallatie uitgebreid. Een aardig voorbeeld van een “kleine” installatie is die van het
energiecentrum van de VU te Amsterdam.
In de commerciële tijd van stoomloks werd de ketel regelmatig gewassen (verwijderen van kalkafzettingen), maar werd als regel weinig aan het ketelwater gedaan. Museumstoom-installaties lukt het als regel
afgewerkt industrie-ketelwater te verkrijgen met buitengewoon goede resultaten voor de museumstoomloks
(beduidend minder ketelrevisies nodig dan vroeger)
Voor CV-installaties in woningen is kraanwater als regel goed genoeg, maar verversen is ongewenst.
Automotor
De bekendste fabrikanten van luchtgekoelde goede automotoren waren VW (te Wolfsburg) met de benzinemotor in de “kever” en Deutz (te Keulen) met luchtgekoelde vrachtwagendiesels. Toen beide fabrikanten
naar waterkoeling overgingen waren de resultaten: intensievere koeling (dwz compactere motor mogelijk)
en stillere motor met hoger rendement.
De beste koeling vond plaats met behandeld water, waarbij geen metalen oplosten in het koelwater. Het
risico van bevriezen bleef bestaan. Iets minder goed is extra toevoeging van anti-vries, waardoor de warmtecapaciteit van het water afneemt. Het is nu de gangbare praktijk. Waterlekkages van een automotor zijn
nu een zeldzaamheid.
Grote synchrone machines
Synchrone generatoren van centrales met 3000 omw/min hebben op dit moment een max rotordiameter
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van ca 1,2 m. De gunstigste koelcondities zijn bij li=Tp (ideële ijzerlengte = poolsteek). Bij li=2 Tp was
luchtkoeling niet eenvoudig. Met waterstof (H2) in de koelspleet lukte het wel. Bij nog grotere eenheden
(nog ongunstiger li/Tp-verhouding) zoals op de Centrale Hemweg (ca 600 MVA) was een nog intensievere
koeling nodig dan alleen met H2. Tussen de geleiders in de groeven werd een kunststofwaterleiding gelegd.
Bevriezen was geen thema, dus antivries was niet nodig, wel goed behandeld water met lage geleiding.
Bij eenheden vanaf ca 1000 MVA wordt op dezelfde manier waterkoeling in de rotor toegepast. Het water
brengen van de stilstaande stator naar de met 3000 omw/min draaiende rotor blijkt goed mogelijk.
Deze gespecialiseerde toepassing is, voor zover ik weet, het eerste gebruik van waterkoeling in de elektrotechniek, overigens in een bedrijf met veel specialisten.
Elektromotoren bij trams
Ir. van Keulen van het GVB te Amsterdam vertelde destijds, dat hij op een sneeuwdag, waarbij veel
pekelwater was gebruikt, ongeveer twee trams per dag binnen kreeg, met een gat groter dan een vuist
in de commutator. In Wenen was dat nog erger. Zij hebben geëxperimenteerd met waterkoeling van het
statorhuis, terwijl de rotor met gesloten luchtkoeling werd gekoeld. Dat beviel, ondanks het ventileren
van het borstelstof. Bij asynchrone kooiankermotoren beviel zo’n systeem beter (geen borstelstof). De
watergekoelde motor is kleiner en stiller dan de luchtgekoelde versie; hij heeft bovendien een iets hoger
rendement. Overigens hebben kleine watergekoelde asynchrone kooiankermotoren vaak geen interne
luchtkoeling. Bij synchrone motoren met permanente Neodym-magneten is zelden een interne luchtkoeling aanwezig (de rotor produceert nauwelijks warmte)
De volgende stap was waterkoeling van de vermogenselektronica. De halfgeleider wordt op een koelvin
gemonteerd. Aan deze koelvin worden waterleidingen gemonteerd. De koeling kan alleen met water
worden uitgevoerd of door lucht en water tezamen.
Ca 10 jaar geleden werd waterkoeling van motor en vermogenselka algemeen toegepast bij trambedrijven
in Oost-Europa vanwege de winterse omstandigheden en bij de spoorwegen in Italië, omdat luchtkoeling
in een hete zomer ook niet zo eenvoudig was. De waterkoeling van motor en vermogenselka was meestal
uitgevoerd als éen circuit.
Ruim 10 jaar geleden werd de Eupec IGBT (FZ600R65KF1 ; 600 A doorlaatstroom en 6500 V sperspanning) vrij gegeven, na zeer uitgebreide geslaagde tests. Hij beviel niet en bleek pas goed te voldoen na
waterkoeling en een verbeterd aanstuurblok. De universele loks, geschikt voor 4 bovenleiding-spanningen,
van Siemens 189 (4-assig, 6,3 MWe, max 140 km/h) en Bombardier (4-assig, 5,6 MWe, max 140 km/h),
die beiden in Nederland rijden hebben een watergekoelde IGBT-tractie-aandrijving met genoemde IGBT
en luchtgekoelde asynchrone kooiankermotoren.
De nieuwe NS-sprinter (SLT) heeft een watergekoelde IGBT-tractie-aandrijving en watergekoelde asynchrone motoren.
Eisen aan het koelwater bij vermogenselektronica
Als regel wordt aangenomen, dat moderne IGBT’s het best werken bij temperaturen vanaf 20 ºC. Als
strikt de hand wordt gehouden aan stationaire verwarming van het koelwater bij lage buitentemperaturen
is antivries niet nodig en kan het koelsysteem kleiner worden uitgevoerd.
Als rekening gehouden moet worden met een opstelling bij vorst zonder verwarming is antivries en een iets
groter koelsysteem nodig. De trein kan overigens pas rijden, nadat het koelwater voldoende is opgewarmd.
Nieuwe toepassingen
In de klassieke elektronica zijn af en toe betrekkelijk hoge warmtedissipaties nodig. De hoofdprocessor
van een PC krijgt nu extra luchtkoeling. Als dat in de toekomst onvoldoende blijkt, moet naar andere
koelmethoden gezocht worden. Aan waterkoeling wordt nog niet veel gedacht.
Slotbeschouwing
Waterkoeling van vermogenselektronica en elektromotoren heeft een belangrijke plaats veroverd in de
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elektrotechniek. Ik verwacht nog een uitgebreidere toepassing in de toekomst, zelfs in vakgebieden, die
nu nog niet denken aan waterkoeling. Waterkoeling vraagt wel de nodige extra zorg.

+

42 nieuwe metrostellen voor Rotterdam
Officiële in dienststelling op 22 maart 2010

De RET [1] heeft 42 nieuwe 3-delige
metrostellen van het type Flexity Swift
gekocht bij Bombardier [2]. Het zijn op enkele details na dezelfde stellen als gekocht
voor Randstadrail (Den Haag CS – R’dam
Hofplein tzt R’dam CS). De voornaamste
kenmerken zijn: leeg gewicht 64 ton, capaciteit 270 passagiers (104 zitplaatsen,
166 staanplaatsen), vermogen 8x130 kWe,
IGBT-invertors, motoren en invertors
luchtgekoeld, geschikt voor zijrail- en
bovenleidingvoeding.
Heel actueel: elk draaistel is voorzien van
een paar automatische zandstrooiers per rijrichting, die altijd werken. In de bestuurscabine is een indicatie van de voorraad strooizand per voorraadbak.
Ter vergelijking: Bij de metro van Amsterdam werken de zandstrooiers alleen bij bovenleidingvoeding.
Het zijn fraaie, geriefelijke, goed gemotoriseerde metrostellen met een rustige loop, waar de RET ongetwijfeld veel plezier van zal hebben.
Literatuur
1. www.ret.nl.
2. www.bombardier.com.

+

Fotonica-evenement 2010 (30 maart te Nieuwegein) [1]
Nederlandse universiteiten en TNO opereren op Europees niveau

Het inmiddels jaarlijkse fotonica-evenement biedt iedereen de gelegenheid zich op goed op de hoogte te
stellen van de ontwikkelingen in het vakgebied: fotonica. De Nederlandse overheid doet veel om innovatie
te bevorderen middels haar afdeling van EZ Senternovem, sinds kort Agentschap genoemd [2].
Het resultaat van dit innovatie-initiatief is, dat onze
technische universiteiten, enkele algemene universiteiten en TNO zeer deskundig zijn in dit vakgebied
en mondiaal hun aandeel leveren in de ontwikkeling
daarvan.
Naast een aantal interessante lezingen, was er een
beurs, waar de universiteiten, TNO en een aantal
kleine hightech-bedrijven, nauw gelieerd aan universiteiten hun kennis en kunde lieten zien. De wat grotere
industrieën in dit vakgebied zijn meestal verenigd in
FHI [3]. Hun productie in dit vakgebied wordt oa getoond op “Het Instrument”, dit jaar eind september in
de RAI. Het Duitse BMFT (BundesMinisterium fuer
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Belangrijke thema's in de gezonheidszorg.

Het voorbeeld van een DWDM-netwerk.

Forschung und Technik) heeft meer mogelijkheden om
innovaties bij de industrie ingevoerd te krijgen dan het
Agentschap van EZ. Nederland moet meer de werking
van het BMFT goed bestuderen en overnemen, wat
onze industrie te goede zou kunnen komen.
Het mijns inziens belangrijkste vakgebied van fotonica is de telecom. Grote signaal-verbindingen
worden uitgevoerd met glasfiber, waarbij THz wordt
overgedragen. Net als bij de telecom via coax-kabels
zijn hier frequentie- en fase-afhankelijke versterkers
nodig. Het moduleren en demoduleren kent ook zijn
problemen en frequenties, die onbedoeld bij dit proces
worden opgewekt moeten worden weggefilterd. KPN
gebruikt ook veel glasfiber voor nieuwe verbindingen,
waar grote signaaltransporten nodig zijn.
Of elke woning over een aantal jaren een glasfibersignaal-aansluiting zal krijgen, is nog niet zo duidelijk.
Glasfiber wordt ook in hoogspanningsinstallaties gebruikt, omdat daarmee eenvoudig spanningsverschillen

Een optische OFDM transmitter.

kunnen worden overbrugd. Glasfiber is ook een goed middel bij EMC-problemen. De verbinding tussen
opdracht-computer en IGBT vindt vanwege EMC vaak plaats via glasfiber.
Een tweede belangrijk gebruiksgebied is industriële sensoren. Voor optische sensoren, eventueel met beweegbare lens, wordt goed gekeken naar de oogbouw van verschillende dieren; een transectorale aanpak
dus. Inmiddels is de maatschappij handig in het maken van verschillende optische sensoren en loont het
speciale sensoren met uitleesapparatuur te maken voor een bepaald productieproces.
Fotonica wordt ook steeds meer gebruikt bij medische toepassingen zoals endoscopen. Lichaamsfuncties
kunnen middels fotonica vaak beter en met minder hinder worden waargenomen. Ook dit is een groeimarkt.
Instelbare lenzen.
Samengevat: het fotonica-evenement 2010 was een succes.
De bezoeker kreeg een goed inzicht in de nieuwe ontwikkelingen. Nederland moet zich afvragen of onze industrie
deze innovaties voldoende gebruikt.
Literatuur
1. www.fotonica-evenement.nl ; www.microcentrum.nl.
2. www.senternovem.nl ; www.agentschap.nl ; www.ez.nl.
3. www.fhi.nl.
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Sense of contact 2010

Fraai overzicht van enkele prestaties van onze universiteiten en TNO [1]
Het symposium “Sense of contact”van het FHI is een jaarlijkse traditie, waarbij FHI de nieuwste ontwikkelingen op sensorgebied laat zien en waarbij de industrie laat zien, hoe deze ontwikkelingen worden
toegepast.
Duitsland, een groter taalgebied, organiseert jaarlijks [2] in Neurenberg. Daar worden vrijwel alle sensoren,
die de industrie gebruikt getoond. Bovendien hoe sensoren verbeterd worden.
De grote lijnen van dit symposium waren:
- het gebruik van sensoren in de medische wetenschap met name bij “kijk”-operaties [3]
Hierbij worden robots gebruikt, enerzijds aangestuurd door een chirurg en anderzijds voorzien van veel
sensoren, die voorkomen, dat op verkeerde plaatsen geopereerd wordt. Op deze manier zou tzt heel nauwkeurig geopereerd kunnen worden met kleine wonden,
waarbij bijv kanker gezwellen weggehaald kunnen
worden op een manier, die we nu nog niet beheersen.
- het gebruik van CMOS biosensoren. Dat is een
combinatie van een klassieke chip, die middels biocomponenten wat meet (bijv de verontreiniging van
voedsel) en meetgegevens opslaat. Deze kunnen
worden uitgelezen, maar autonome RFID-zending is
ook mogelijk.
- proeven met sensoren bij booreilanden op zee, die
via RFID onder water hun signaal naar het booteiland
zenden.
Een sensorchip (90-nm TSMC CMOS).
256 x 256 nanoelectrodes,
4 temperatuursensors, 8 A/D-converters en onchip digitale dataopslag.

Een "Packaged sensor chip".
Laserlassen van een VW Passat in de fabriek te
Embden.
Detectie van kleine deeltjes in een oplossing.
- elektrische lassen met een robot door de UTwente. Kennerlijk hebben zij VW geholpen met
zo’n lasproces (zie sheet 5 van dhr Lakovou ). Dit
soort technieken is in de gehele machinebouw nodig.
Er was ook een aardige lezing over het onderzoeken
van oude schilderijen met röntgenstralen. Vaak blijElpec Info digitaal - nr. 7 - mei 2010
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ken schilderijen overgeschilderd te zijn. Dit soort voordrachten verwachtte ik niet op de Sense of contact.
Samengevat: FHI heeft op een aardige manier laten zien, waartoe onze universiteiten en TNO in staat
zijn. Dat klopt ook met de goede internationale waardering van deze instituten. Niet al die ontwikkelingen
worden in de onze industrie toegepast.
Literatuur
1. www.fhi.nl/senseofcontact.
2. www.sensor-test.com.
3. www.mitec.nl.

Emergency Communications

+

Studie-bijeenkomst van KIVINIRIA op 7 april te Delft over het bereiken van burgers in noodgevallen
Formeel heeft de overheid nu alleen de alarmsirene om de burgers te waarschuwen. Deze draaien de eerste
maandag van de maand proef. Op deze manier kunnen we weinig informatie overdragen. De landen van de
EU werken nu aan een emergency-alert-systeem, dat elke mobiele telefoon, ongeacht bij wie aangesloten,
een SMS krijgt met daarop de belangrijkste mededelingen zoals ernstige brand in dat gebouw, mijdt de
omgeving. Volmaakt is zo’n systeem niet, maar de burger krijgt wel veel redelijke goede informatie. De
hoop is, dat zo’n systeem in 2011 al beperkt zou werken. De USA willen ook zoiets, maar gaan er vanuit,
dat een emergency-allert-systeem pas zal werken bij de volgende generatie mobiele telefoons.
Een bijzonder systeem is amber-alert, dat door bemiddeling van minister Hirsch Ballin, nu al in Nederland
werkt. In de USA gaat de politie ervan uit, dat een kind, dat door vreemden is gekidnapt, weinig kans van
overleven heeft, indien niet binnen 3h gevonden. Daar zijn door amber-alert 500 tot 800 kinderen gered, in
Nederland 1 kind. Amber-alert werkt net als emergency-alert op de mobiele telefoons op SMS, liefst met
een foto van het betreffende kind. Bovendien wordt ambert-alert ook geplaatst op digitale nieuwsborden.
Emergency- en ambert-alert kunnen bij calamiteiten cq vermissing van kinderen veel leed voorkomen.
Enerzijds zullen we ermee moeten leren omgaan en anderzijds zullen deze systemen nog wel iets uitegbouwd worden.
Zie ook www.netpresenter.com

BOEKEN
Explosionsschutz nach VDE und BetrSichV
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 65
Kl.Wettingfeld
VDE Verlag 2009, 4e druk; ISBN 978-3-8007-3012-4, 942 pag. A5, € 39,-.
Het onderwerp explosiebeveiliging heeft veel aspecten, die de schrijver uitgebreid behandelt. De uitgave
van de 4e druk is voor hem een groot succes. De schrijver werkt bij de “TUV” een heeft in dit vakgebied
grote ervaring; hij is bovendien een gewaardeerd lid van een aantal normcommissies.
Explosies veroorzaken als regel (forse) bedrijfsschade, maar ook (ernstige) persoonlijke ongelukken zijn
mogelijk. Bij een ongeluk in het algemeen moeten ontwerpers en beheerders steeds vaker aantonen, dat
zij hun werk goed hebben gedaan.
Vaktechnisch onderscheidt dit boek: ongelukken met vaste, vloeibare en gasvormige stoffen zowel door
explosies alswel door brand veroorzaakt door elektrische apparatuur of verschijnselen zoals bliksem.
Ongelukken worden vaak veroorzaakt door hotspots of vonken. Er zijn heel veel voorschriften over.
In hoofdstuk C worden de vaktechnische oorzaken behandeld; in de hoofdstukken D t/m F de verschil24
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lende beschermingsmethoden en in hoofdstuk G de beproevingen.
De schrijver is goed thuis in Duitse en internationale voorschriften en geeft goed aan welke voorschriften
voor welk geval geldig zijn
Het is een heel uitgebreid boek met zeer veel goede informatie.
Samengevat: vrijwel ieder elektrotechnisch en werktuigkundig bedrijf heeft het onderwerp explosie- en
brandbescherming veroorzaakt door elektrische apparatuur of verschijnselen zoals bliksem te maken. Dit
omvangrijke boek is een uitstekend naslagwerk.
Blindleistungskompensation-Netzqualitaet
M.Grosse-Gehling, W Just, J Reese, Prof J Schlabbach
VDE Verlag 2009, ISBN 978-3-8007-3199-2, 267 pag. A6.
EW Medien und Kongresse GmbH, ISBN 978-3-8022-0971-0, € 29,80.
VDE geeft tesamen met VDEW (elektriciteitsbedrijven in Duitsland) een serie boeken uit voor personeel
op MTS-niveau, dat overigens ook zeer de moeite waard is voor HTS- en TU-ingenieurs. Het boek Netzstationen, besproken in EI Dig 5 op pg 32 behoort ook tot deze serie.
Het onderwerp blindvermogens cq cos φ-compensatie en netkwaliteit heeft nogal wat haken en ogen. De
schrijvers behandelen het onderwerp goed en de lezer krijgt een aardige indruk van het vakgebied.
In Nederland wordt veel midden- en laagspanningskabel gebruikt met als gevolg, dat cos φ-compensatie
niet vaak nodig was. De nutsbedrijven hanteren de voorschriften voor aangesloten apparatuur niet streng.
Dat verandert, omdat we enerzijds veel meer UHV-kabel krijgen en anderzijds veel meer “smart grids”.
Bovendien verdwijnen gloeilampen tgv gasontladingslampen. Dat betekent, dat veel meer bedrijven incl
de nutsbedrijven zelf met cos φ-compensatie te maken krijgen.
De schrijvers leggen keurig uit, hoe condensatorbatterijen gedimensioneerd, geschakeld en beveiligd
moeten worden. Het schakelen van condensatoren kan hoge piekstromen veroorzaken en overspanning
en harmonischen kunnen een forse extra verwarming veroorzaken.
Betrekkelijk nieuw is compensatie middels IGBT-PWM-invertoren, waarbij met sterk wisselende cos φ
het mechanisch schakelen vervalt.
Netkwaliteit heeft twee hoofdcomponenten: onderbreking van de levering en afwijkingen van sinusvormige stroom en spanning. De meeste apparaten zijn gevoeliger voor een niet-sinusvormige spanning dan
voor een niet-sinusvormige stroom.
Uitgelegd wordt, hoe een niet sinusvormige spanning wordt veroorzaakt en hoe extra verwarming ontstaat.
Vervolgens worden zuig- en sperfilters uitgelegd.
Waarschuwing: Cos φ-compensatie met condensatoren en harmonische problemen zijn ingewikkeld en
ook in dit vakgebied ervaren deskundigen worden nog wel eens verrast.
Samengevat: een alleraardigst boek, dat cos φ-compensatie uitgebreid uitlegt en laat ruiken aan harmonische problemen. Als introductie in dit vakgebied is dit boek ten zeerste aan te bevelen.
Lexikon der Elektrotechniker
K Jaeger †, F Heilbronner
VDE Verlag 2010, 2e druk, ISBN 978-3-8007-2903-6, 524 pag. A4, € 44,-.
De Duitse ingenieursvereniging VDE besteedt net als het KIVINIRIA in Nederland aandacht aan de geschiedenis van de techniek, waar ze ook boeken over uitgeven (ca 4 stuks).
Dit boek besteedt ongeveer een halve tot een hele pagina per persoon met een foto voor de belangrijkste
personen. De nadruk ligt op Duitsers, maar veel Europese en enkele Amerikaanse persoonlijkheden passeren ook de revue. Het betreft zowel uitvinders alswel degenen, die grote industrieën gegrondvest hebben.
Onder de uitvinders noem ik: Kando (persoonlijkheid bij Ganz, Hongaar, bouwer van de eerste elektrische
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locomotief), Von Dolivo-Dobrowolki (persoonlijkheid bij AEG, uitvinder van de draaistroommotor, Volta
(Italiaan, grondlegger elektriciteitsleer). Marconi (Italiaan, grondlegger elektriciteitsleer met name bij elektromagnetische golven), Kamerlingh Onnes (Nederlander, bereikte bijna de laagste absolute temperatuur)
Onder de grondleggers van de industrieën dhr Emil Ratenau (grondlegger van AEG) en dhr W Siemens
(grondlegger Siemens).
Dit boek bespreekt ca 700 namen van grootheden uit de elektrotechniek.
Samenvatting: dit is een alleraardigst boek, waar zeer veel namen van grootheden uit de elektrotechniek
worden besproken. Het is ten zeerste aan te bevelen voor (school-) bibliotheken en voor geïnteresseerden
in de geschiedenis der techniek.
Errichten von Niederspannungsanlagen in Raeumen mit Badewanne oder Dusche
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 67a
W Hoermann, B Schroeder, B Schulze
VDE Verlag 2010, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3134-3, 257 pag. A5, € 24,-.
In de badkamer gebruiken we graag elektriciteit. Dat brengt risico’s met zich mee, waar verschillende
voorschriftencommissies zich over gebogen hebben. Dit boek brengt op een duidelijke manier de resultaten
van die voorschriften en bevat veel heel duidelijke tekeningen.
Dit boek is een aanwinst voor installateurs van nieuwbouwwoningen en woningen, die verbouwd worden.
Samengevat: een aanwinst voor degenen, die met de elektrische installatie van badkamers te maken hebben.
Smart heat and power ; utilizing the flexibility of micro cogenration
Proefschrift op de TUD van M Houwing, verdedigd op 5 maart 2010
Bijna wereldwijd wordt een micro-warmtekrachtinstallatie met Stirling motor als een ideaal medium gezien
als vervanging van een cv-installatie in een woning. Ook dit bedrijfskundig bedrijfskundige proefschrift
laat de grote mogelijkheden van dit type installatie zien. Helaas zijn er in Nederland betrekkelijk weinig
geplaatst (naar zeggen max 300 stuks). Zie ook EI Dig 2 pag, 8-9. Het lijkt erop, dat de techniek nog niet
geheel is uitgerijpt.
OPC - Von Data Access bis Unified Architecture
J.Lange, F Iwanitz, Th J Burke
VDE Verlag 2010, 4e druk; ISBN 978-3-8007-3217-3, 494 pag. A5 met CDROM, € 58,-.
OPC betekent: Openess, Productively and Collaboration. Het symboliseert de krachtige en moderne verbinding van automatiseringscomponenten met aanstuur hardware en apparaten in het veld (fabriek) met
gestandaardiseerde leveranciersafhankelijke apparatuur. Eén van de schrijvers, Th. J. Burke, is voorzitter
van de OPC-foundation. Zie ook www.opcfoundation.org
OPC kan in een geautomatiseerd proces de eenheidstaal zijn, waarmee een productieproces wordt ontworpen
en aangestuurd. De componenten in zo’n geautomatiseerd proces kunnen van verschillende leveranciers
komen en geprogrammeerd zijn in een automatiseringstaal van de componenten bouwer. OPC kan haar
opdrachten overdragen aan zulke componenten en de bevindingen van die componenten overnemen. Het
boek is uitvoerig en gebruikt aardige tekeningen. Desondanks denk ik, dat de inhoud van dit boek pas goed
overgedragen wordt, als een groep specialisten en/of studenten zich daar gezamenlijk in oefent.
Gezien de OPC-foundation wordt OPC op tamelijk grote schaal gebruikt.
Samengevat: een goed omvangrijk goed boek over OPC met aardige tekeningen. Het is geschikt als leerboek voor een groep studenten of als naslagwerk voor de specialist.
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Geschiedenis en praktische toepassingen van 3D beelden
Iedereen heeft wel eens een stereoscopisch of een holografisch plaatje gezien en zich sterk over het
ruimtelijke effect van deze driedimensionale beelden verbaasd. Het waar te nemen effect van de diepte
in de beelden lijkt zo eenvoudig te realiseren, maar de werkelijkheid over het ontstaan van deze bijzondere beeldtechnieken laat de lezer van het uiterst informatieve boek 3D van hoofdstuk tot hoofdstuk
verbazen.
De auteur heeft de geschiedenis van 3D beelden gedetailleerd onderzocht en heeft een interessante
verhandeling daarover in woord en beeld gebracht, aan de hand van de verwerking van de resultaten
en eigen bewerkingen verkregen uit een uitgebreide literatuurstudie. In zijn boek bespreekt hij eerst de
algemene opzet ervan en voorziet zelfs dit gedeelte al met een enorme schat aan informatie uit boeken
en tijdschriften.
Zijn benadering van de geschiedenis over het ontstaan van optische en visuele media is voor een deel
ontleend aan de publicatie “Techniques of the Observer” van auteur Jonathan Crarys, die verscheen in
1990. In zijn inleiding gaat Jens Schröter ruim in op zijn specifieke benadering en krijgt de lezer al snel
een gedetailleerd overzicht van de lange weg, die driedimensionale beeldtechnieken moesten afleggen
voor de ultieme erkenning en waardering door het kijkende publiek. De techniek van de fotografie en
de techniek van stereoscopie hebben beiden zo hun eigen ontwikkeling doorgemaakt. Fotografie werd
al sneller populair bij het volk en de stereoscopie kreeg pas een geweldige impuls door het gebruik van
stereofoto’s in de 3D kijkers. Pas rond 1851 ontdekten de commerciële aanbieders van fotografieën de
kracht van de combinatie tussen stereoscopie en de fotografie, een toepassing, die zich in de groei al
snel stabiliseerde. Aanvankelijk werden de stereoscopische beelden door grafische ontwerpers getekend, zoals de uitvinder Sir Charles Wheatstone in 1838 de eerste voorbeelden publiceerde. Later kwamen er steeds meer gecompliceerde stereoscopische tekeningen, die steeds moeilijker te maken waren.
De fotografie gaf echter nieuwe mogelijkheden om met 3D foto’s ook verrassende visuele effecten te
realiseren. Leuk is het om te weten dat er rond 1900 talrijke extra aanvragen voor patenten op één of
andere stereoscopische methode werden ingediend.
Na deze interessante verhandelingen over het ontstaan van de stereoscopie behandelt de auteur in chronologische volgorde de verdere opmars van de driedimensionale technieken en bijbehorende visuele
uiting ervan. Veel aspecten van de kleurtechniek in de fotografie, de enorme invloed van de geometrische optica op het realiseren van driedimensionale plaatjes en de weer in 1935 toenemende vraag naar
3D-foto’s en dat uitgerekend in de periode van het “Derde Rijk”. Stereofoto’s kregen voor een korte periode een politieke lading. In Duitsland ontstonden meerdere bedrijven, die volledig stortten op de productie van stereofoto’s en stereokijkers. In een apart hoofdstuk bespreekt de auteur de nieuwe aandacht
voor stereofotografie. Er is ook een geheel hoofdstuk besteed aan de rotokunst van Marcel Duchamp.
De roterende schijven van kunstenaar Marcel Duchamp geven bij een voldoende draaisnelheid het visuele effect van geometrische figuren, die uit het
oppervlak omhoog komen en daarmee ruimtelijke Stereoscoop van Charles Wheatstone (1833). Hij
geometrische figuren vormen. Hij begon zijn ex- maakte voor zijn stereoscoop een hele reeks van
perimenten in het jaar 1918 en sloot die periode af stereoscopische tekeningen en onderzocht met dit
instrument de fysiologie van de visuele perceptie.
met het ontwerp van de “Rotoreliefs” in 1935.
De als lenticulaire beeldtechniek bekend staand
3D beeldmedium met potentie om uit te groeien
als een veel gevraagde 3D informatie- en reclamemiddel is al bekend aan het begin van de 20e
eeuw in de vorm van verschillende patentaanvragen. Door de uitvinder Gabriel Lippmann werden
in 1908 al experimenten met een lenzenraster
uitgevoerd. Door W. Hess werd in 1912 de patentaanvraag voor het vervaardigen van een stereoscopisch plaatje met een lenzenraster ingediend. Het
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patent werd pas op 16 februari 1915 aan hem verleend. De driedimensionale beeldvorming in een plat
vlak ontwikkelde zich als holografie.
Ook holografie als 3D beeldmedium heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt om volledig erkend te
worden als een techniek met een geweldig toekomstperspectief en inmiddels een wereldwijde toepassing. Het begon allemaal in 1948, toen uitvinder Dennis Gabor daarover publiceerde. In het jaar 1971
ontving Dennis Gabor voor zijn vinding de Nobelprijs voor Natuurkunde.
Over het ontstaan van het hologram en de bijkomende aspecten van theoretische en praktische achtergronden van constructie en reconstructie en veelzijdige toepassing van het hologram geeft de auteur op
een overzichtelijke en inspirerende wijze alle relevante informatie en achtergronden. Er is tevens aandacht voor het hologram als een kunstzinnige uiting. Het studieboek en referentiebron voor driedimensionale beeldtechnieken bevat een zeer uitgebreid literatuuroverzicht. Een apart gedeelte in het boek bevat
de kleurenversies van een aantal illustraties bij de teksten. Dit boek hoort thuis in elke technische bibliotheek van scholen, instituten en universiteiten met een opleiding beeld- en informatietechnologie en multimedia. Ook voor het gebruik in opleidingen beeldtechnieken, optica en perceptie is het boek geschikt.
ISBN 978-3-7705-4739-5, “3D”, Jens Schröter, Wilhelm Fink Verlag, 2009, 384 pagina’s, € 49,90.
Jan M. Broeders
Het werk van Isaac Newton centraal in Newton Mania
In het tentoonstellingsgedeelte Newton van Newton Mania duiken leerlingen in de hype van de fysica in
de 18e eeuw. Ze verdiepen zich in Isaac Newton’s voor- en tegenstanders en ervaren het effect van zijn
nieuwe natuurkunde op het dagelijkse leven en de maatschappij. Het onderdeel Mania is een moderne
speeltuin van de mechanica. Met 22 spellen zijn leerlingen zelf op speelse ontdekkingsreis langs de uitvindingen en ontdekkingen van Isaac Newton. Leerlingen krijgen onder andere antwoord op de vraag
waarom een appel valt van de boom en waarom de maan aan de hemel blijft staan. Het zijn de wetten
van Newton die ons de antwoorden geven op deze en andere vragen. Isaac Newton (1642-1727) is een
van de grootste wetenschappers aller tijden. De geschiedenis in een notendop is op aantrekkelijke wijze
getekend als een stripverhaal, waarin ook een ondernemende Leidse professor een rol speelt. Willem
Jacob ’s Gravesande blijkt daarbij niet zozeer wetenschappelijke tegenstand, maar allerlei politieke en
godsdienstige intriges te moeten overwinnen. Het stripboek is een leuke aanwinst voor de leerlingen en
leerkrachten voor de lessen in mechanica en natuurkunde. De expositie blijft t/m 12 september 2010.
ISBN 978-90-5041-120-2, “Newton in Nederland”, Ad Maas, René Bergmans en Peter FitzVerploegh,
Epsilon Uitgaven, 2009, 29 pagina’s, € 7.
Jan M. Broeders
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