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Beurzen en seminars

Graag maak ik u attent op de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op dinsdag 28 september, 14.00
uur. U komt toch ook? Het is het moment bij uitstek
om naast de reguliere zaken te praten over het wel
en wee van de vereniging. Over de continuïteit, wat
u er van verwacht, wat anders zou moeten enz. enz.
De laatste jaren hebben we al geconstateerd dat de
groei er uit is. Over oorzaken en gevolg hebben we al
diverse malen gesproken en misschien moeten we de
koers bijstellen. Ik denk zelf dat het ook tijd is voor
een nieuwe voorzitter die met een eigentijdse visie
de vereniging een push kan geven. Toen ik in 2005
het voorzitterschap aanvaardde, was de afspraak dat
dat voor een jaar zou zijn. Inmiddels zijn het er vijf!
Wie voelt zich geroepen mijn rol over te nemen?
Neem dan snel contact met mij op!
Ik zie u allen in ieder geval graag binnenkort in de RAI.
Frans Witkamp

Beurzen en evenementen najaar 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)
Het Instrument (FHI; 28 sep-1 okt)
Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 2010 (12-14 okt)
FHI (www.fhi.nl)
D&E Event 2010 in het Evoluon te Eindhoven
Micro Nano Conferentie 17-18 nov op UTwente
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Health and technology congres te Papendal (1415 sep)
Kunststoffenbeurs Koningshof te Veldhoven
(29-30 sept
Precisiebeurs Koningshof te veldhoven (1-2 dec)
Mesago (www.mesago.de)
SPS (23-25 nov te Neurenberg)
KIVINIRIA (www.kiviniria.net)
Jaarcongres over energie (6 okt HAN-te Arnhem)
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Editorial van Henk Mijnarends
Gelukkig kruipt de Europese (incl Nederlandse) economie uit het dal. Mondiaal zijn maatregelen in voorbereiding of genomen om de banken beter te controleren. Heel voorzichtig wordt ook aan maatregelen gedacht
om de industrie beter te controleren. Soms worden bedrijven, die redelijk renderen en dat de komende jaren
naar verwachting ook zullen blijven doen, toch opgeheven om verplaatst te worden naar lage-lonenlanden.
Dat gebeurt ook vaak als de overheid van het oorspronkelijke vestigingsland zo’n bedrijf (krachtig) ondersteund heeft.
Helaas heeft Nederland na de verkiezingen op 9 juni 2010 nog geen nieuwe regering. We weten nog weinig
van de wijzigingen van het overheidsbeleid in de komende jaren.
Als we naar ons vak zelf kijken, dan zien we gestage vorderingen op het gebied van de (proces-)automatisering en de vermogens-elektronica-aandrijftechniek. “Het Instrument 2010” (28 sep- 1 okt) en “De industriële
week 2010” (5 – 8 okt) laten het nodige zien. Ik beveel beide beurzen (incl seminars) van harte aan. Oa FHI
probeert in bovenstaand vakgebied meer industriële activiteiten in Nederland te krijgen. Dat beveel ik ook
van harte aan.
Over ethernet-toepassingen, die steeds meer gebruikt worden, heeft Elpec Info nog niet zoveel geschreven.
Bijdragen van leden over dit onderwerp zijn welkom. Nauw verwant aan dit onderwerp is elektrische tractie. De grote steden en NS hebben recent omvangrijke investeringen gepleegd en zijn van plan nog meer
te investeren. Dat wordt beïnvloed door het beleid van de nieuwe regering. De onbevredigende resultaten
van het nieuwe Europese seinsysteem ETCS level 2 verhinderen het intensief gebruik van de HSL-Z en de
Betuwelijn. Intensief gebruik van beide lijnen zou ook het binnenlands verkeer ten goede komen. Het zou
verstandig zijn ETCS level 1 ipv level 2 te gebruiken zoals Spanje en China doen, of een nog ouder goedwerkend seinsysteem te installeren totdat level 2 bevredigend werkt.
Zwitserland heeft dubbelsdeks-S-Bahn- (6-baks) en Intercity-materieel(8-baks) besteld met een vermogen
per stel 6 MWe. 2- en 3- stellen kunnen gekoppeld rijden; dwz per trein van 12 of 18 MWe. Dat is bij 1500
V DC onmogelijk; bij 25 kV 50 Hz kan dat wel. De omschakeling van 1500 V DC naar 25 kV 50 Hz zou
meer aandacht moeten krijgen.
Energiebesparing cq klimaatbeheersing staat EU-wijd hoog aangeschreven. De ingenieursvereniging KIVINIRIA houdt er op 6 oktober een jaarcongres over. Nederland heeft met de VROM- nota “schoon en
zuinig” haar doelstellingen goed verwoord. Het is niet zo duidelijk, of we op schema liggen. De huidige
regering zou meer moeten sturen. De traditioneel veelzijdige “energievakbeurs 2010” te Den Bosch (12-14
okt) beveel ik aan.
De elektriciteitsvoorziening doet het goed. De netten worden fors uitgebreid. Er worden veel kolencentrales
gebouwd en veel gasgestookte STAG-units. Tav duurzame energie worden aardige projecten gerealiseerd;
in volume wat weinig tov de doelstellingen van “schoon en zuing”.
Er wordt veel gesproken over grote administratieve automatiseringsprojecten. Denk aan het elektronische
patiëntendossier, het C2000-systeem en het zg rekeningrijden. Een beperkte opzet in een beperkte regio wordt
zelden overwogen en zou heel verstandig zijn. In de “werktuigbouw” wordt als regel eerst een prototype
gemaakt, na het verhelpen van kinderziektes een kleine serie en dan pas een grote serie. De kinderziektes
behoeven niet alleen van technische aard te zijn; het kunnen ook bedieningsfouten zijn.
Iedereen gebruikt in en buiten de techniek de computer ofwel ICT intensief. Dat is niet mogelijk zonder
adequate beveiliging. We wijzen daarom de beurs “Infosecurity” in Utrecht van 3-4 nov 2010; VNU organiseert ook zo’n beurs in Brussel.
In augustus mag ik ook wensen uiten tav ons technisch onderwijs in het komend studiejaar. Ik hoop, dat de
samenwerking met het bedrijfsleven intensiever wordt en meer nascholing zoals PHTO zal worden aangeboden.
In ons vak gebeurt veel. We proberen daar zo goed mogelijk over te berichten in Elpec Info.
De Elpec-jaarvergadering op de eerste dag van “Het Instrument 2010” (28 september 2010) is een traditionele
ontmoetingsplaats van leden; hij noodt tot interessante vakdiscussies. Ik verheug mij op beide.

+
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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 mijns inziens voorbeeldig. Wij kunnen er genieten van de Nederlandse kennis en kunde zoals de laboratoriumtechniek, de toeleveranciers van de automobielindustrie,
de automatiseringstechniek nodig voor de procesindustrie, kennis en kunde van het maken van sensoren
eventueel gekoppeld met RFID.
Het FHI gaat zoals uit hun studiedag van 15 juni blijkt ook meer aandacht schenken aan vermogenselektronica-aandrijftechniek.
In de Jaarbeurs vindt de zogeheten Industriële 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
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 zeer de moeite waard.

+

FHI-symposium over vermogenselektronica
In haar hoofdkantoor in Leusden nabij Amersfoort heeft FHI (www.fhi.nl) op 15 juni jl een alleraardigste
studiedag over vermogenselektronica gehouden, waar ik vele oude bekenden uit het vakgebied ontmoet
heb. Zij waren allen lovend over deze dag en hoopten net als ik, dat FHI hier een traditie van zou maken
net bijv als van de PPA-dagen en de Sense-of-contact. Die dagen ondersteunen de betreffende industrie
en bevorderen de samenwerking tussen de bedrijven.
Het best werd ons Nederlands kunnen hier gedemonstreerd door de voordracht van dhr R Wolf (Imtech
Vonk) over een 24 MWe pulsvoeding voor de Europese X-ray free Electron Laser. Een aandachtsonderwerp
van VEL is netvervuiling. De TUE gaf iets van de problemen weer en ROOD gaf aan hoe het gemeten
kon worden. Echte problemen zijn er niet, aandacht blijft vereist.

+

Neemt de netvervuiling in 50 Hz-netten toe?

Toenemende netvervuiling betekent meer storingen en meer schade
Het niet meer verkopen van de gematteerde gloeilamp en het toenemend gebruik van de spaarlamp betekent in principe meer netvervuiling enerzijds door meer geproduceerde harmonischen en anderzijds door
minder (gloei-)weerstandsdemping. De normen zijn uiteengezet in [1].
Op het FHI-VEL-symposium van 15 juni jl (zie voorgaande bericht) liet dr. Sj. Cobben (TUE) zien, dat
spaarlampen bepaald geen wenselijke netstroom en ongewenste spanningspieken produceren. Ook toonde
het bedrijf Rood [2] fraaie dure meetinstrumenten om netvervuiling te meten. Het is de bedoeling dat ook
te doen op de beurs “Het Instrument “ in de RAI.
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De plaatselijke installateur van Schipluiden had
als ervaring, dat tgv harmonische stromen de
belastbaarheid van kabels en schakelaars kon fors
afnemen. Denk aan de definitie van de harmonischen arbeidsfactor: λh= I1 / √ ( I12 + I32 + ).
Als meetinstrument voor netkwaliteit werd vaak
gebruikt de Fluke 1750 [3].
Netvervuiling is gecompliceerd. Verbruikers en
te zijner tijd mogelijk ook decentrale opwekking veroorzaakt netvervuiling. De netbeheerder
moet de vervuiling meten en zonodig passende
maatregelen nemen of opleggen.
De fabrikant van apparatuur behoort de vereiste
immuniteit van zijn apparatuur volgens EN 50160
(voorheen VDE 0160) aan te tonen.
Teveel netvervuiling of te weinig immuniteit van
apparatuur betekent slecht of niet functioneren
van apparatuur, eventueel ook uitval. Het oude
probleem van extra thermische belasting door
harmonische stromen duikt nog regelmatig op.
Het onderwerp krijgt mijns inziens te weinig aandacht. Meer betrouwbare metingen, die gepubliceerd
worden, zouden welkom zijn.
Elpec-leden zouden daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Wie heeft ideeën?
Literatuur
1. Elpec Info Dig 2 pag. 11 en 12.
2. www.cnrood.com.
3. www.fluke.nl.

Voeding van metrolijnen

+

Waar liggen de grenzen?

Metrolijnen worden overal met gelijkspanning gevoed. Gebruikelijk is 750 V DC met een zijrail. “Modern” is een zijrail, die aan de zijkant en de bovenzijde geïsoleerd is en waar aan de onderzijde stroom
wordt afgenomen. Dat is veiliger voor het spooronderhoudspersoneel dan de oudere systemen, waar de
stroom aan de bovenzijde wordt afgenomen. Als toleranties voor de voeding gelden + 20% (900 V) en
- 30% (525 V) . Het materieel moet bij deze spanningsband goed functioneren en tussen + 20% (900 V)
en - 10% (675V) vol tractievermogen kunnen leveren. Als regel wordt de stroomafname beperkt tot
4000 A (soms 5000 A). Een nieuw GVB-metro stel neemt bij 750 V af 4267A (bij 675 V 4693 A). Drie
RET metrostellen nemen bijna dezelfde stroom af. Twee metrotreinen kunnen vlak achter elkaar rijden,
waardoor de voeding extra belast wordt.
Met dit soort metrotreinen is een heel zwaar 750 V DC-voedingsnet nodig met veel voedingspunten.
Madrid en Barcelona hebben voor hun nieuwe lijnen voor 1500 V DC gekozen, waarbij de stromen tov
750 V DC gehalveerd worden; dwz een minder zwaar DC-net en minder voedingspunten.
1500 V DC behoeft voor de metrostellen weinig duurder uit te vallen. De tractie-invertors voor 750 V
gebruiken IGBT’s met een sperspanning van 1700 V en een pulsherhalings-frequentie van > 2 kHz. Indien
deze IGBT’s vervangen worden voor IGBT’s met een sperspanning van 3300 V en dezelfde pulsherhalingsfrequentie zijn deze invertors zowel voor 750 V DC-voeding alswel voor 1500 V DC-voeding geschikt.
Voor oudere metrostellen is het geschikt maken voor twee spanningen kostbaarder. De toen gebruikte
4

Elpec Info digitaal - nr. 8 - september 2010

GTO’s of IGBT’s zijn als regel niet geschikt voor beide spanningen.
De prijs voor een gelijkrichterstation voor 750 of 1500 V bij dezelfde stroomsterkte is bijna gelijk. Gelijkrichters voor 750, 1500 en 3000 V DC kunnen voor 4000 A tegenwoordig uitgevoerd worden met zes diodes,
die in prijs niet zoveel verschillen. Serie en parallel schakelen van diodes is zelden meer nodig. Voor 1500
en 750 V worden als regel dezelfde DC-schakelinstallaties gebruikt. Alleen de gelijkrichtertrafo verschilt.
De NZ-lijn te A’dam wordt in een geboorde tunnel gelegd. Daar is een bovenleiding met kleine zig-zag
goed mogelijk. De metrotunnel tussen het Centraal-station en het Amstelstation is geschikt voor een 1500
V bovenleiding. Een bovenleiding is ook veiliger dan een zijrail.
De praktijk in Spanje om 1500 V DC bovenleiding in metrotunnels te gebruiken, zal langzaam aan in de
gehele wereld overgenomen worden. Het is goedkoper en beter geschikt voor grote vermogens dan 750 V.
Ik vind, dat A’dam en R’dam nog eens moeten nadenken over hun toekomstige metrovoedingen.

+

De ontwikkeling van Schorch en Heemaf
Lessen over sociaal verantwoord ondernemen?

Toen ik afstudeerde in 1961 waren beide fabrieken gerenommeerde bouwers van elektromotoren met elk
ca 2500 werknemers; Heemaf was gevestigd in Hengelo, Schorch in Rheydt nabij Venlo. Beide fabrieken
behoorden in de elektrotechnische sector thuis met een globale winst van ca 5% op de omzet. Sinds 1961
hebben elektromotoren een belangrijke ontwikkeling meegemaakt.
Heemaf is uiteindelijk opgeheven, omdat het bedrijf te weinig winst maakte. Schorch is nog steeds een
belangrijke fabriek en bouwt goede moderne elektromotoren oa veel voor windmolens. De werkgelegenheid in de regio, deels hoogwaardig, is behouden. Aan het behoud van Schorch hebben velen meegewerkt:
de bedrijfsleiding, de ondernemingsraad, het regionale bestuur, het hoger en universitair onderwijs.
Ik vind, dat onze metaal- en elektroindustrie iets zou mogen groeien. Het maakt onze werkgelegenheid
wat veelzijdiger. De vorige regering heeft de industrie proberen te stimuleren met het innovatie platform.
Dat heeft minder opgebracht dan verwacht. Ik denk, dat ook lessen getrokken moeten worden uit de ontwikkeling van bedrijven, die bescheiden, maar in de branche gebruikelijke winst maken. Schorch is een
leerzaam voorbeeld.

+

Nieuwe metrostellen voor Amsterdam

Fraaie 6-wagenstellen met een hoog stroomverbruik
Het GVB te Amsterdam heeft 23 zeswagen-metrostellen bij Alstom te Duitsland (vh LHB) besteld met
een optie 12 extra stellen. Het zijn brede (3 m) bakken van ca 20 m lang, rustend op twee draaistellen met
een capaciteit van ca 1091 passagiers. Langere metrotreinen zijn gezien de perronlengte niet mogelijk. De
middelste vier bakken zijn aangedreven met 4x4x200 kWe-motoren. De RET heeft 3-baks-metro’s besteld
met een baklengte van ca 14m, rustend op Jacobsdraaistellen. Drie van deze stellen zijn ongeveer even
lang en hebben dezelfde capaciteit en ongeveer hetzelfde motor vermogen als een GVB-stel. De RET wil
voorlopig met 2 gekoppelde stellen rijden.
Van de nieuwe bestellingen zullen de RET en het GVB ongetwijfeld veel plezier hebben. Ik denk, dat
750 V DC voeding een verzwaring nodig heeft.
Literatuur
1. www.alstom.com.
2. Elpec Info Dig 7 pag. 21.
3. Stadtverkehr 5/2010 pag. 11-14 en 28-30.

+
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Smart Fortwo Electric Drive
Eerste all-electric auto met een verwachte jaarproductie in 2010 van 1500 stuks
De fabrikant van Smart komt de eer toe
tot nu toe de grootste serieproductie van
all-electric-cars te hebben uitgevoerd
[1] [2] [3]. Het is een typische tweepersoons stadsauto met een actieradius
van ca 135 km en een topsnelheid van
80 km/h. De aandrijving vindt plaats via
de achterwielen; de accu ligt onder de
stoelen ongeveer midden tussen voor en
achteras. De auto accelereert van 0-60
km in 6,5 s. Uit figuur 1 leid ik een goede
gewichtsverdeling (ca 50:50) tussen voor
een achteras af. [2] laat een aantal foto’s zien; ook bovenstaande foto is daaraan ontleend. Het test-team
van AutoReview was tevreden.
Het is een aardige stap op weg naar de all-electriccar, waarmee we Smart kunnen complimenteren.
Literatuur
1. Auto Review 8/2010 pag. 54-56.
2. www.smartusa/com/electricdrive.
3. Wegweiser Elektromobilitaet onder Boekbesprekingen in dit nummer.

Zomerperikelen 2010

+

Van omgewaaide hoogspanningsmasten tot uitgevallen koeling in de ICE
Omgewaaide hoogspanningsmasten
Voor de elektrotechnicus was 14 juli 2010 een spectaculaire dag. Op die dag had het KNMI een waarschuwing uitgebracht voor extreem weer. Tijdens een onweersbui zijn vijf hoogspanningsmasten van de
150 kV-lijn Doetinchem-Ulft omgewaaid. Persoonlijke ongevallen hebben zich door deze gebeurtenis niet
voorgedaan. Het uitgevallen traject was onderdeel van een gesloten ringlijn, zodat de gevolgen voor de
gebruikers bescheiden waren. Tennet maakte eerst een tijdelijke verbinding en daarna worden de masten
vervangen of gerepareerd. In Gelderland wordt een slankere 150 kV-mast met een kleinere voet gebruikt,
dan in West-Nederland. De 380 kV-masten in heel Nederland lijken veel op de 150 kV-masten in WestNederland. Het is nu nog niet bekend, hoe de definitieve reparatie zal plaatsvinden (zie onderstaande foto,
ontleend aan de NOS).
Vanzelfsprekend is in de omgeving van
Doetinchem veel meer schade aangericht.
Het deed denken aan de windhoos, die
Borculo in 1925 trof.
Koelwaterproblemen
Voor het oppervlaktewater wordt in de
zomer een maximumtemperatuur van 30
ºC gehanteerd, terwijl het water niet meer
dan 5 ºC verwarmd mag worden. Die grenzen zijn in Nederland nu dicht genaderd.
6
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Koelingsproblemen in de Duitse supersnelle treinen ICE
Op 10 juli zijn uit een ICE te Bielefeld volgens de Duitse pers ca 44 personen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht vanwege overhitting. In de trein zou de temperatuur tussen 45 ºC en 50 ºC geweest zijn.
Zo langzamerhand wordt over de ICE’s meer bekend. De koeling van de oudste stellen (ICE1 en 2) met
motorwagens is geschikt om bij een buitentemperatuur van 32 ºC het interieur te koelen tot 24 ºC. Bij
een hogere buitentemperatuur wordt de koeling afgeschakeld. Dat is ernstig, omdat geen ramen geopend
kunnen worden. Veel wijzer zou zijn om bij hogere buitentemperaturen het interieur 8 ºC af te koelen. Dat
is wat onaangenamer, maar veroorzaakt geen ernstige gezondheidsproblemen bij de reizigers.
De ICE3 (treinstelversie) kan bij 35 ºC nog naar 24 ºC koelen.
Franse en Spaanse treinen hebben geen problemen met uitgevallen koeling.
Niet bekend is, of ook de tractie-installatie koelingsproblemen heeft en terug moet vallen op bijv 90%-vermogen.
Samengevat: niet alleen ’s winters wordt elektriciteitsvoorziening en elektrische tractie geplaagd door
weerperikelen. Dat komt ook in de zomer voor. We moeten op beide alert zijn.
Grote storingen in de elektriciteitsvoorziening
Voldoende transparantie aanwezig?
Op 16 mei is vanaf ca 0-2.30 h in Delft en omgeving de elektriciteitsvoorziening onderbroken geweest; de
brandweer moest assisteren in een schakelstation. Op 17 mei gold dit van ca 7-8 h voor het Botlekgebied
en van ca 9-10.30 h wederom voor Delft en omgeving. Over deze storingen is heel weinig meegedeeld.
De eerste lijkt te maken te hebben met een brand in een 150/25 kV-trafo; de overige storingen hebben
plaatsgevonden in het 150 kV-net. Het waren allen storingen in een zogeheten gesloten ringnet, waarbij
storingen alleen voor de verbruiker gewoonlijk merkbaar mogen zijn door een spanningsdip van max
0,5 s. Over deze storingen is nauwelijks iets meegedeeld.
Voor aansluitingen op open ringnetten houdt www.dte.nl toezicht. Zij hebben de laatste jaren wat voorwaarden verscherpt met gunstig resultaat. Storingsdiensten zijn soms uitgebreid, onderhoud is soms verbeterd,
netten zijn soms verzwaard.
Voor UHV-netten is uiteindelijk www.tennet.org (volledig eigendom van EZ) verantwoordelijk. Afgezien
van persoonlijke nieuwsgierigheid, zou wat meer openheid over deze storingen heel verstandig zijn. Het
kan pure pech zijn, maar ook aanleiding zijn voor netverzwaring of verbeterde beveiliging. Tenslotte was
zeker op 17 mei een belangrijk industriegebied getroffen.
Ik pleit voor wat meer openheid bij zulke belangrijke storingen.

+

Internationale beurs ISE toont introductie 3D films

De internationale vakbeurs ISE Integrated Systems Europe in de RAI Amsterdam is terecht Europa’s No.1
show voor professionele audio- en beeldapparatuur en voor de bijbehorende elektronische systemen.
Actueel, innovatief en volop in beweging is de komst van driedimensionale video-, televisie- en bioscoopfilms. Alle bladen, kranten en rubrieken staan boordevol met nieuws en informatie over 3D apparaten
en 3D programma’s. Alle nu beschikbare systemen,
methoden en het comfort voor de kijkers is dan uitgebreid besproken en voorzien van illustraties en
afbeeldingen. 3D is “booming” en “business” en dat is
duidelijk te merken en te zien. Tijdens de periode van
Afbeelding van een 3D beeldscherm van
Samsung voor het kijken naar 3D beelden; het
bedrijf levert schermen in de uitvoering voor
een 3D bril of autostereoscopisch beeld.
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de ISE 2010 gaven meerdere demonstraties
van 3D-displays, -projectie en -methoden de
bezoekers een compleet beeld van de huidige
mogelijkheden en de verkrijgbaarheid op
internationale schaal. Tijdens ons uitgebreide bezoek keken wij voornamelijk naar de
ontwikkelingen van 3D beeldtechnieken voor
de consument. Er wordt veel gesproken en
geschreven in vaktaal en met vakbegrippen.
Belangrijk zijn de begrippen “3D Stereo” of
“S3D”, die staan voor een speciale technologie. Deze technologie maakt het mogelijk om
stereoscopisch 3D beeld en geluid op een
perfecte en uniforme wijze te produceren.
Fabrikanten van consumentenelektronica
brengen steeds meer voor stereoscopische
3D beelden geschikte professionele en consuVoor het Museum Het Valkhof heeft Zero Creative het
“getijdenboek” van Katherina van Kleef met de nieuwste mentenapparaten op de markt. Een belangrijk
beeldtechnologie uitgewerkt in driedimensionale beelden. onderdeel voor een optimaal kijkgenoegen is
de te gebruiken 3D-bril of een 3D-lenticulair
beeldscherm. Ook de toe te passen 3D-opnametechnieken en 3D-bewerkings- en verwerkingssoftware
kregen speciale aandacht tijdens de beurs ISE. In dit verslag geven wij onze lezers een beeld uit het aanbod
aan informatie, apparatuur en systemen van fabrikanten, ontwikkelaars, organisaties en instituten.
De organisatie ITVA Integrated TV- & Video-Association) onder de leiding van Dr. Gerhard Dotzler,
bracht een speciale brochure uit met veel informatie over 3D en leveranciers. Naast een agenda met de
belangrijkste Europese evenementen in 2010 is er een artikel over S3D-foto’s en schrijven deskundigen
over nieuwe LCD- en LED-beeldschermen. Bij Canon zagen we een presentatie van stereoscopische
beelden vanuit Canon 3D projectoren met de bijbehorende 3D-brillen. Bij het bedrijf Delta Electronics
Europe lag het accent op demonstraties met 3D lenticulair beeld voor reclamedoeleinden en mogelijkheden voor het leveren van een compleet geheel van software, hardware, 3D-programma’s en grote
3D-lenticulairschermen van 42” en 47”. Mitsubishi presenteerde 3D met haar DLP Projector XD 600 en
3D demo shutterbril. Bij Zero Creative maakten we uitvoerig kennis met mogelijkheden van het omzetten
van 2D beelden in 3D beelden en het vertonen ervan op de 3D lenticulaire schermen. Een fascinerende
ervaring is het resultaat van het kijken naar spectaculaire bewegende 3D beelden en de wonderlijke diepte
in het beeld. Met name voor toepassingen in medische omgevingen ontwikkelde Tridelity een compact
3D-beeldscherm voor het kijken naar medische foto’s in driedimensies. Op basis van de beoordeling van
de 3D informatie is het stellen van diagnoses eenvoudiger en betrouwbaarder voor de behandelend arts of
chirurg. De opgedane ervaringen zijn toegepast op het
ontwerp van autostereoscopische display’s met een
resolutie van 1280 x 1024 pixels en voor het spelen
van computerspelletjes is er het 3D beeldscherm met
1920 x 1200 pixels.
Uit Denemarken komt het nieuwe product “dreamoc”, dat werd gepresenteerd door het bedrijf
Publitec. Bezoekers werden op magie verrast en
Een 57” autostereoscopische multi-viewer beeldscherm van Tridelity met een resolutie van 1920 x
1080 pixels, waarnaar meerdere personen gelijktijdig kunnen kijken naar 3D beelden.
8
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bleven minuten lang bij de presentaties kijken. De verkoper noemt het een 3D holografische projectie. In
het piramidevormige apparaat wordt het beeld als het ware in de lucht geprojecteerd. Het geheim zit hem
in het gebruik van de half doorlatende spiegels. Spectaculair is deze vorm van presentatie zeer zeker.
Andere leveranciers van 3D-display’s op de vakbeurs waren onder andere Magic met een serie 3D LCD
monitoren voor 3D HDTV programma’s. Bij BenQ werd 3D gedemonstreerd met een digitale projector
en een voorzetfilter en een 3D-shutterbril. Met de “ApolloWall” maakte HoloVis een fascinerende indruk
met de groot formaat 3D schermen en 3D beelden op bezoekers. Voor trainingen en demonstraties in 3D
een geweldige realistische ervaring.
Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij
www.ITVA.eu
www.canon-europe.com
www.deltadisplays.com
www.mitsubishielectric.nl
www.zerocreative.com
www.samsung.nl
www.tridelity.de
www.publitec.tv
www.magickr.com
www.BenQ.eu
www.holovis.com

De volgende ISE vakbeurs vindt plaats van 1 tot en met 3 feb- Een 3D holografische projectie noemt
ruari 2011 in het beurscomplex van de RAI Amsterdam. Voor de leverancier deze spectaculaire nomeer informatie www.iseurope.org. Voor uitgebreide gegevens over viteit uit Denemarken.
3D-TV en andere 3D-displays kunt u kijken naar de informatie
op de aangegeven sites.
Jan M. Broeders

Aardgasbussen van Veolia

+

In september 2009 heeft Veolia in Haaglanden het streekbusvervoer van Connexion overgenomen. Zij
gebruiken daarbij aardgasbussen van MAN, die een rookgasemmissie hebben van Euro 6, terwijl moderne dieselbussen voorlopig aan Euro 5 voldoen, een iets ongunstiger emissie. De aardgasbussen hebben
sinds de ingebruikname,ook in deze koude winter, heel weinig storingen gehad. Een compliment voor de
betrokkenen.
TNO-wegtransport, destijds gevestigd
in Delft, nu in Helmond, is in Europa als
éen van de eerste begonnen met LPG en
aardgas als motorbrandstof bij wegtransport. Zij hebben daarbij contact gehad met
MAN en DAF, die beide goede voertuigen
gebouwd hebben. DAF verwachtte een
kleine afzet en is gestopt; MAN heeft nu
een grote markt.
De ongelede bussen van Veolia (zie fig
1) hebben een 6 cilinder 8 liter motor
zonder exhaustblower met een venturi1. Aardgasbus van Veolia.
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carburateur met elektronische geregelde gasinjectie. Het is een zg lamda=1-motor met een zg
3-wegkat. Het ontstekingstijdstip wordt met een
zogeheten klopsensor gecontroleerd. Op het dak
liggen 6 gastanks met een maximale gebruiksdruk
van 250 bar. Het opladen en legen van de gastanks
wordt ook elektronische geregeld. De actieradius
is ca 400 km.
MAN levert ook geleden bussen. Daarbij wordt
ongeveer dezelfde motor gebruikt, maar nu met
een exhausblower.
Op 29 april 2010 heeft een excursie plaatsgevonden
van Kiviniria en MTC naar de Veolia-busgarage te
Zoetermeer. Daar is een aardgaslaadpunt, gebouwd 2. Aardgascompressor en vulstation.
door Geveke (zie fig 2). Aardgas wordt aangeleverd De foto’s zijn gemaakt door wijlen Jan van Huijksloot.
met een druk van 8 bar en daar gecomprimeerd tot
250 bar. Volledig opladen van de bus duur ca 9 min.
Het enige punt van zorg is de hoge druk (250 bar) van de aardgasvaten. Ze zijn met veel zorg ontworpen
en gebouwd en ze worden met veel zorg onderhouden. Personenauto’s met LPG-tank (max 25 bar) mogen
als regel in Duitsland geen parkeergarage in.
Opgemerkt zij, dat Veolia en Connexion vergevorderde fusieplannen hebben.
De aardgasbus draagt bij aan een gunstiger luchtvervuiling in onze binnensteden. Zonder elektronische
regelingen was deze aardgasbus niet mogelijk geweest.
Literatuur
1. www.veolia-transport.nl.
2. www.geveke.com

In memorian Jan van Huijksloot

Hij was na zijn pensionering een bekend spoorwegjournalist geworden met wie ik prettig heb samengewekt.
Als laatste heb ik samen met hem de excursie naar de aardgasbussen van Veolia bijgewoond. Hij is na een
operatie op 12 juni 2010 onverwacht overleden. Wij verliezen met hem een prettige deskundige collega.

+

Ideaal universitair en hoger beroepsonderwijs
Zijn ten onrechte vrijstellingen verleend ?

West-Europa meent terecht, dat innovatie van essentieel belang is voor onze economie. Daar behoort
goed onderwijs bij. Voor universitair en hoger beroepsonderwijs zijn accreditatie -commissies (voorheen
visitatie -commissies) ingesteld, die dat onderwijs goed controleren. Zo’n commissie spreekt met school
- directies, docenten, studenten, gecommitteerden en het zg beroepenveld. Niet elk onderwijs -instituut
wordt goed beoordeeld. In dat geval komt de inspectie in actie en krijgt de school een periode om zich te
herstellen. Vindt dat niet plaats, dan wordt zo’n opleiding gesloten.
Het MBO is overgegaan van een voorgeschreven programma naar een programma, dat zij zelf mogen
kiezen. De accreditatie komt mij daar wat langzaam op gang.
Kennelijk zijn er nu klachten in met name het HBO over ten onrechte verleende vrijstellingen voor vakken
en voldoendes voor afstudeerwerken. Daartoe is de commissie Leers ingesteld.
Voor zover de klachten nu bekend zijn, is de remedie eenvoudig. Een schriftelijke motivering voor een
vrijstelling en een verplichte gecommitteerde bij een afstudeerverdediging lijken voldoende. De inspectie
moet dat wel controleren.
10
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Ons universitair en hoger beroepsonderwijs is mede door de accreditatie-commissies goed. Intensiever
contact met het beroepenveld is welkom; eventuele misstanden worden dan ook eerder gesignaleerd.
De accreditatie van het MBO moet snel op gang komen. Ik verwacht wat extra controle werk van de
inspectie als resultaat van de commissie Leers.

+

Nieuwe dubbeldekstreinen voor Zwitserland

Veel noviteiten wo 950 kMWe synchrone tractiemotoren met permanente magneten
Volgens [1] heeft de SBB bij Bombardier 59 dubbeldekstreinen (IC en IR) besteld vol met noviteiten.
De eerste stellen zullen December 2013 geleverd worden. Voor elektrotechnici is de grootste noviteit
de aandrijving met synchrone motoren met permanente (Neodym) magneten klasse H geïsoleerd van
ongeveer hetzelfde vermogen als in de AGV van Alstom. Het zijn Aluminium-bakken met twee speciale
draaistellen per bak. Het draaistel heeft een automatische radiale instelling van de assen per bocht en een
nieuw kantelmechanisme, waardoor in bochten sneller kan worden gereden en de railslijtage vermindert.
Zwitserland heeft 4-baks dubbelsdeks-S-Bahn-treinen van Siemens in dienst. Ze zijn net uitgeleverd en
bevallen goed. In bestelling zijn 6-baks dubbelsdeks-S-Bahn-treinen bij Stadler met 8 asynchrone kooiankermotoren van elk 750 kWe, totaal 6 MWe. Eén stel is gereed en rijdt proef. De 6-baks dubbeldekkers
van NS type IRM hebben een vermogen ca 3 MWe.
De nieuw bestelde Bombardier-8baks-dubbeldeks-trein is een verdere ontwikkeling van de bestelde
6-baks-S-Bahn-treinen met 25% meer motorvernogen (7,5 MWe per trein, 950 kWe per motor) en een
iets ander type motoren.
Alstom bouwt nu 25 stuks supersnelle AGV-treinen met synchrone permanent magneet (Neodym) motoren van 1 MWe, die door veroudering van het magneetmateriaal na enige tijd 700 kWe vermogen zouden
kunnen hebben. Het zijn de grootste commerciële tractiemotoren met permanente Neodym-magneten
tot nu gebouwd. De prototypes zijn uitgebreid met succes beproefd. Commercieel gebruik heeft nog niet
plaats gevonden [2].
Bombardier biedt ongeveer dezelfde motoren aan. Of een samenwerking met Alstom heeft plaatsgevonden
is niet vermeld. Zorgvuldig beproeven blijft een “must “.
Duitsland heeft een aantal treinseries kantelbaktreinen in dienst, die geplaagd worden door problemen.
Soms moesten de treinen tijdelijk volledig uit bedrijf genomen worden, soms alleen het kantelbakmechanisme. Het lijkt erop, dat in Duitsland geen nieuwe kantelbaktreinen zullen worden besteld. Dat maant
andere spoorwegbedrijven tot voorzichtigheid.
Het zou van Bombardier en de SBB verstandig zijn zo snel mogelijk een prototype te bouwen en uitgebreid te beproeven.
Als dat met succes is afgesloten, zou ruim een half jaar commerciële dienst verstandig zijn, voordat de
serie met de noviteiten gebouwd wordt. De beschikbare tijd lijkt erg kort. Zelfs met min of meer normale
draaistellen en asynchrone kooiankermotoren wordt nog steeds een moderne goed bruikbare dubbeldekstrein geleverd.
Literatuur
1. Eisenbahn Oesterreich 6/2010 (www.minirex.ch) pag. 273-279.
2. Elpec Info Dig 1 pag. 5; EI Dig 3 pag. 15.
3. www.vacuumschmelze.de.

+

Synchrone motoren met permanente Neodym-magneten

De grote orders voor Alstom (AGV) en Bombardier (SBB-dubbeldekkers), waarbij 1 MWe-motoren (klasse
H geïsoleerd ) gebruikt worden, onderschrijven het belang van synchrone motoren met permanente Neodym-magneten. VAC [3] is een goed leverancier, die in zijn catalogus een aantal eigenschappen weergeeft.
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De magneetsterkte van Neodym varieert bij aflevering ± 4% en mits de maximaal toegelaten temperatuur
niet wordt overschreden, kan de magneetsterkte 20% in waarde dalen; het kan ook minder zijn.
Veel aandacht vraagt de situatie, waarbij het statorkoper 200 ºC heeft bereikt en de bovenleiding uitvalt.
Daarmee vervalt de koeling (zowel lucht- als waterkoeling) en straalt de stator naar de rotor, die dan ook
200 ºC zou kunnen bereiken. Volgens de catalogus zou bijv Vacodym 688 240 ºC kunnen verdragen, maar
bij een lagere temperatuur blijft het van betere kwaliteit.
Ik zou preferen, dat een onafhankelijk lab zoals Kema of TUV de magnetische eigenschappen volgens
IEC-normen zouden kunnen keuren en dat een aantal TU’s zich met Neodym-onderzoek zouden bezig
houden. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.
Voor zover mij bekend, zijn er nog geen IEC-voorschriften, vindt geen keuring plaats in een onafhankelijk
lab en doen TU’s slechts zeer spaarzaam onderzoek aan Neodym.

PCIM 2010

+

Wederom een grote mondiale succesvolle conferentie over vermogenelektronica
PCIM [1] is een jaarlijkse grote internationale conferentie over vermogenselektronica, waar veel noviteiten
getoond worden. De conferentie op 4-6 mei te Neurenberg jl was goed bezocht en ademde de sfeer van
een duidelijk toenemend gebruik van vermogenselektronica, mede door de toenemende energiebesparing.
Om het overzicht te vergemakkelijken geven conferentie-directeuren een overzicht van de noviteiten en
zijn ook drie sprekers uitgenodigd voor een zg keynotespeech. Ontwikkelingen worden meestal gedaan
in die vakgebieden, waar marktvraag naar lijkt te bestaan. Dat zijn dit jaar: meer toepassing van energiebesparing middels goedkope aandrijvingen (oa meer compacte IGBT’s gecombineerd met aanstuurblok),
meer toepassingen bij grote energiebedrijven zoals spanningsbron HVDC, meer gebruik van elektriciteitsopslagmethoden, meer gebruik bij automotive, meer toepassingen van snelschakelende hoogvermogenshalfgeleiders.
Visie van de conferentie-directeuren prof. H. Knoell en prof. M. Pacas over de keynote-speeches,
intelligente aandrijftechniek en bijdragen aan energie-efficiëntie en duurzaamheid.
Als onderwerpen voor de keynote-speeches zijn door PCIM uitgezocht: energieopslag (1), spanningsbron
HVDC met een nieuw ontwikkelde halfgeleider van groot vermogen (2), modelvorming van vermogenselektronica (3) .
Verder beschouwen Knoell en Pacas als belangrijke ontwikkelingen: verbeterde intelligente aansturing
van draaistroommotoren, meer sensorloze aansturingen, toenemend gebruik van FPGA’s ipv DSP’s, meer
aandacht aan elektromotoren met wisselkoppelonderdrukking, energieopslag met Li-ion-batterijen en
supercaps voor hybride auto’s, trams en metro’s, DC-netten voor zonnecollectoren en brandstofcellen.
Visie van de conferentie-directeur dr U Scheuermann (Semikron) over de ontwikkeling van vermogens-halfgeleiders
Allereerst neemt het belang van HVDC toe. De stroombronversie wordt verreweg het meest gebruikt.
Nederland heeft er nu ook mee te maken via de verbinding met Noorwegen (NorNed), die in bedrijf is en
met UK (BritNed), dat binnenkort in bedrijf gaat. Bij stroombronverbindingen zijn aan beide zijden roterende synchrone generatoren (centrales) nodig. Tbv de geplande zonne-stoom-centrales in Noord-Afrika
wordt ook uitgegaan van de stroombronversie. ABB heeft hiertoe een nog grotere thyristor ontwikkeld
dan tot nu toe beschikbaar: 4000 A doorlaatstroom, 8,5 kV-sperspanning gemonteerd op een 6 inch-schijf.
Voor verbindingen met windparken op de Noordzee is spanningsbron-HVDC veel geschikter.
Tot nu werden 600A 6,5 kV IGBT’s in twin-schakeling gebruikt, waarbij vermogens van 300-400 MWe
konden worden omgevormd. ABB heeft nu een nieuwe IGCT (integrated-gate-controlled-thyristor) ontwikkeld met 3200 A doorlaatstroom en 10kV sperspanning. Dat zou een spanningsbron-HVDC-verbinding
mogelijk maken van 1100MWe. Het klinkt veelbelovend. De nieuwe IGCT is uitgebreid getest, maar een
12
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proef-spanningsbron-HVDC-installatie met de nieuwe IGCT is nog niet gebouwd.
De tweede belangrijke ontwikkeling is het toenemend gebruik van SiC, dat voorlopig nog steeds met
“vleugjes”aan een halfgeleider (oa IGBT) wordt toegevoegd. Hij wordt dan compacter, is geschikt voor
een hogere junction-temperatuur, heeft bij voorkeur waterkoeling nodig, heeft minder verliezen en benodigt als regel een iets ander aanstuurblok. Een passend aanstuurblok betekent optimaal schakelen zonder
overspanningen, waardoor geen snubbers nodig zijn. Het proces van SiC toevoegen is al jaren aan de gang
met gunstige resultaten. Een IGBT geheel van SiC is er nog niet.
Ook wordt met GaN (=diamand) geëxperimenteerd. De doorlaat- en schakelverliezen zijn dan nog lager.
Het compacter maken van IGBT’s heeft geleid tot het element BIGT, waarvan ABB een exemplaar levert
met 2000 A doorlaatstroom en 3,3 kV sperspanning, heel geschikt voor tractie-toepassingen bij 1500 V
DC-voeding, maar ook voor een nieuwe generatie windmolens van 8 MWe, die over 5 jaar verwacht wordt.
Speciaal voor PV-zonne-energie en hybride voertuigen zijn aparte halfgeleiders ontwikkeld, mede vanwege
de verwachte grote marktvraag.
Keynotespeech 1 – Energy storage. State of the art and future trands van prof. D. Sauer (RWTHAachen) .
We zijn gewend aan kleinschalige energie-opslag zoals startaccu’s voor auto’s, backup voor elektronische
apparatuur (bijv PC), of voor camera’s. De volgende stap is: no-breaks, hybride auto’s en nog grotere
accuvermogens zijn gewenst voor de elektriciteitsvoorziening.
Klassiek zijn de Pb- en NiCd-accu. Cd wordt als belastend voor het milieu beschouwd en nauwelijks meer
gekocht. De Pb-accu is tov 10 jaar geleden sterk verbeterd, hij wordt nog steeds verbeterd en is vaak 1e
keus, hoewel Pb ook voor het milieu minder gunstig is.
Bij accu’s wordt gekeken naar opslagcapaciteit/kg accugewicht, temperatuur waarbij de accu werkt (koeling of verwarming kan nodig zijn), levensduur, prijs.
Er zijn heel wat soorten beproefd en er worden nog steeds interessante proeven genomen. Het meest
gebruikt is voorlopig de Pb-accu, Li-ion-accu en supercap.
De supercap is geschikt voor kortstondige opslag van grote hoeveelheden energie zoals tijdelijk opslaan
van remenergie van treinen, metro’s of trams.
De Pb-accu kan veel, maar is zwaar. Veel duurder, maar beter is de Li-ion-accu, die veel lichter is. Min of
meer ideale accu’s zijn er voorlopig nog niet.
Keynotespeech 2 – HVDC Light can deliver 1100 MWe van Bj. Jacobson (ABB)
Zoals vermeld onder Scheuermann is spanningsbron-HVDC (bij ABB HVDC Light genoemd) [3] het
enige bruikbare transportmiddel voor windparken op zee. Er bestaat nu ruime ervaring met Estlink 350
MWe (verbinding Estland – Finland) vanaf 2006. De omvorming is gebaseerd op twee IGBT’s (600A
6500V) in twin-schakeling.
ABB denkt nu met de nieuwe IGCT (=andere techniek dan IGBT) met 3200 A doorlaatsctroom en 10
kV sperspanning (fig. 1) een
1100 MWe-verbinding te kunnen 1. IGCT van ABB met 3200 A doorlaatstroom en 10 kV sperspanning.
maken.
De schrijver spreekt ook zijn vertrouwen uit in kabelverbindingen
over de zeebodem. Het zijn steeds
twee parallel gelegde kabels voor
bijv + 300 kV en -300 kV. Tot
nu toe zijn steeds papierkabels
gelegd. De NorNed-verbinding
heeft daarbij betrekkelijk veel
storingen gehad, bijna eens per
halfjaar. De schrijver denkt, dat
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binnenkort ook betrouwbare kunststofkabels geleverd kunnen worden. Voor UHV zijn AC-kabels tot nu
toe gemakkelijker te maken dan DC-kabels. Storingen worden als regel zeer beperkt beschreven.
Er is een belangrijke stap gezet voor windparken op zee.
Keynotespeech 3 – Towards virtual prototyping and cromprehensive multi-objective optimisation
in power electronics van J Biela, J Kolar, A Stupar, U Drofenik, A Muesing (ETH Zurich)
In de gehele techniek worden modellen ontwikkeld, waarmee ingewikkelde ontwerpen worden vereenvoudigd en minder life-testen nodig zijn. Voor vermogenselektronica met kleinere vermogens was/is
PSPICE heel geschikt. De TUD heeft destijds ten behoeven van de regeltechniek PSIC ontwikkeld, dat
nu verdrongen is door Matlab. Dr. Duyssens (TUD) heeft Caspoc ontwikkeld voor vermogenselektronica.
Voor kleine vermogens kan ook gewerkt worden met PSPICE.
De ETH Zürich is nu met een veel uitgebreider programma bezig, waarmee ook de gebruikte componenten,
de thermische huishouding en EMC kunnen worden ontworpen. We zouden dit programma in Nederland
op TU’s en HTS-en moeten proberen. Het lijkt heel aantrekkelijk.
Aanvullende informatie over vermogenshalfgeleiders
IGCT [4]
Omstreeks 1990 werd de GTO ingevoerd en werd het maken van toerenregelbare draaistroomaandrijvingen eenvoudiger. De GTO had forse doofpulsen aan het rooster nodig en gaf forse overspanningen bij
afschakelen, waartoe snubbers nodig waren. Het bleef enigszins een oplossing voor specialisten.
Bijna gelijktijdig werden IGBT (=insulated gate bipolar transistor; uitgevonden door Eupec, toen onderdeel
van Siemens) en de IGCT (=insulated gate controlled thyristor; uitgevonden door ABB) geïntroduceerd.
De IGBT bestaat uit een groot aantal IGBT’s in éen
huis (presspack); hij maakt mits aangestuurd door
het juiste stuurblok geen overspanningen. Hij wordt
voor veel hogere pulsherhalingsfrequenties gemaakt
dan de GTO. Ik vind de Eupec IGBT 600 A 6,5 kV,
die in de 4-systeemloks met waterkoeling wordt
gebruikt een zeer geslaagde constructie.
De IGCT is net als de GTO één grote halfgeleider
en lijkt robuuster. De nieuwe 3,2 kA 10 kV IGCT
van ABB kan van grote betekenis worden voor
spanningsbron-HVDC. Hij heeft een pulsherhalingsfrequentie van 1 kHz of meer. Zie fig 1 en fig 2
BIGT [5]
2. Afschakeling van de IGCT van fig. 1.
ABB denkt met een iets andere configuratie een compacter
en goedkopere 3,3 kV IGBT te kunnen bouwen met stromen
groter dan 2000 A. Ze noemen hem BIGT; zie fig 3 en 4.
Algemeen wordt goed gekeken naar toekomstige markten en worden nieuwe series IGBT’s geïntroduceerd met
sperspanningen van 650 V, 1250 V, 1700 V, 3300 V met
grote stromen tot ruim 2000 A. 650 V is heel geschikt voor
automotive; 3300 V voor 1500 V DC-tractie en toekomstige
windmolens.

3. 3,3 kV BIGT-module test setup.
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Aanvullende informatie over elektromotoren
Wisselkoppels
Toerenregelbare asynchrone kooianker motoren met
GTO-invertors hadden veel last van wisselkoppels
en extra verliezen. Als geen passende wikkelfactoren en derating (ca 25%) werd gekozen, was de
aandrijving onbruikbaar. Bij IGBT-invertors met
pulsherhalingsfrequentie van 1 kHz onderdrukte
de statorspreiding de wisselkoppels en extra verliezen aanzienlijk zodat de derating 10 to 15%
moest worden en kon wat minder streng op wikkelfactoren worden gelet; let wel afhankelijk van
de toepassing. Een pomp stelt minder strenge eisen
dan een positieregeling. Voor middelgrote motoren 4. 3,3 kV Hi pack substrates; BIGT-substrate links
zijn pulsherhalingsfrequenties van 5 kHz mogelijk en IGBT-substrate rechts).
en voor kleine motoren van 20 kHz.
Sommigen dachten, dat bij synchrone motoren met permanente magneten, waarbij de luchtspleet ca 3x
zo groot is dan bij asynchrone machines wisselkoppels geen thema meer waren. Dat wordt nu door [6]
tegengesproken. Zij denken aan modificatie van het pulspatroon middels terugkoppeling. Ik vind, dat
allereerst naar de constructie van de motor moet worden gekeken. Hoe dan ook wisselkoppels blijven
aandacht vragen.
Permanent magneetmateriaal [7]
[7] is de enige, die erop wijst, dat Neodym door temperatuursinvloeden ca 25% in magneetsterkte kan
verzwakken. Evenals ik, vind hij, dat dit door universiteiten beter onderzocht moet worden en dat onafhankelijke keuringen gewenst zijn.
De synchrone motor met permanente Neodym-magneten wordt heel belangrijk. Desondanks wordt er
door technische universiteiten weinig onderzoek aan gedaan.
Aanvullende informatie regelingen (intelligente motoren)
Synchrone motoren met permanente Neodym-magneten worden steeds meer gebruikt. Ze zijn net als
asynchrone kooiankermotoren goed te regelen met een IGBT-invertor. Het berekenen van de slip vervalt.
Daarvoor in de plaats komt de noodzaak de rotorpositie te kennen. Daarbij wordt niet altijd dezelfde
nauwkeurigheid verlangd. Een positie/toeren-regeling van een hand van een robot stelt hogere eisen dan
een toerenregeling van een CV-pomp.
Vaak is éen sensor in de stator, die de positie van de rotor aangeeft via een tandkrans voldoende. Ook de
toerenregeling van een conventionele synchrone machine met bewikkelde rotor wordt meestal zo uitgevoerd.
Vaak wordt de positie van de rotor nauwkeurig weergegeven op een aantal merkplaatsen en daartussen
wordt geschat. Veel fabrikanten van motoren gaan samenwerkingsverbanden aan met een sensorfabrikant.
Positieregelingen kunnen daardoor een goede performance krijgen.
Echter niet voor alle aandrijvingen zijn nauwkeurige positieregelingen nodig; denk aan pompaandrijvingen
bij CV’s en aan tractiemotoren. Inmiddels zijn of worden nu ook toerenregelingen voor synchrone motoren
ontwikkeld, die geen sensor nodig hebben. Dat gebeurt als regel met een hulpsignaal in de stator. Zie [8].
Ook daarbij zijn een aantal varianten.
Voorlopig zijn aandrijvingen met sensor het meest gebruikt. Dat zou over enige jaren anders kunnen zijn.
Het gebruik van DSP (=digital signal processor) en FPGA (field-programmable gate array)
Prof. Krah heeft al eerder van zich doen spreken inzake aandrijvingen met een korte responsie tijd. Hij blijft
zoeken naar nog snellere responsies. Bij kleine motoren met een lage zelfinductie wenst hij een rekentijd
van 3,2 µs. In die tijd moeten de transformaties worden uitgevoerd en een deel van het PWM-pulspatroon
worden berekend. De nu meestal gebruikte DSP’s zouden dan te traag zijn. De FPGA zou beter kunnen
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5. Geavanceerde snelle positieregeling met een kleine synchrone motor met permanente Neodym-magneten.
parallel rekenen en geschikter zijn. DSP en FPGA zijn verwante IC’s.
Velen zullen nadenken over deze resultaten, die of snellere DSP’s of meer FPGA’s zouden kunnen gaan
betekenen in de aandrijftechniek. Zie ook [11].
Slotbeschouwing
Vermogenselektronica blijft een interessant vak, dat zich mag verheugen op een steeds groter toepassingsgebied. Het grootste toepassingsgebied is de aandrijftechniek inc elektrische tractie.
Windmolens zonder vermogenselektronica zijn niet meer mogelijk. Voor windenergie op zee is spanningsbron-HVDC nodig. Beide worden ondersteund door betere halfgeleiders.
Automotive wordt een nieuw groot toepassingsgebied. Dat leidt tot een impuls voor synchrone motoren
met Neodym-magneten en een speciale serie vermogenshalfgeleiders.
Elektrisch railtractie is nog steeds in de lift. Vermogenselektronica is daarbij een “must”.
Literatuur
1. www.pcim.de; www.mesago.de
2. Elpec Info Dig 5 pag. 16-21.
3. Elpec Info Dig 1 pag. 5-6.
4. 10 kV HPT IGCT rated at 3200 A, a new milestone in high power semiconductors. I Nistor ea (ABB).
5. The next generation BIGT Hipack modules with with current ratings exceeding 2 kA. A. Kopta ea (ABB).
6. Torque pulsations reduction for permanent magnet synchronous steering back actuator, M. Risticevic
(Papst Motoren).
7. Selecting the best magnetic materials for use in electric machines, D. Jones (USA).
8. Senorless motordrives in industrial applications, prof. M. Pacas (Uni Siegen).
9. Fast and high precision motor control for high performance servo drives, Chr Klarenbach, prof. J. O. Krah.
10. Elpec Info 148 pag. 3-5.
11. www.google.com; wikipedia.
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Internationaal congres over spoorwegbeheer

Mechatronica een onmisbaar hulpmiddel, dat steeds meer gebruikt wordt
Het drukkere treinverkeer van nu, de zwaardere treinen en de grotere trek- en remkrachten betekenen,
dat het spoor (met name de rails) kunnen worden beschadigd. Om dat te herstellen beschikken we nu
over aardige hulpmiddelen en meetmethoden om de beschadigingen te kunnen opsporen teneinde enerzijds ongevallen en anderzijds veel ernstiger beschadigingen te voorkomen. Daarbij moet zowel naar de
spoorbaan alswel naar het tractievoertuig worden gekeken. Dat was het thema van van het congres over
16
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Spoorwegbeheer op 2 juni in Amstelveen.
Op 3 juni werd naar geluid en trillingen gekeken. Geluid krijgt veel aandacht in verband met de vergunning een spoorbaan te gebruiken. Trillingen veroorzaken ook geluid, maar tevens beschadigingen aan
spoorbaan en railvoertuig.
Zwaarder treinverkeer
In 1956 nam Nederland met een rit van de veel gebruikte stoomlok 3737 (2C) afscheid van de stoomtractie. Zijn taken werden grotendeels overgenomen door de E-lok 1100 (BoBo). De modernste lok, die nu
in Nederland gebruikt wordt, is de 4-systeem-E-lok 189 (BoBo)
De kenmerken van de loks zijn:
3700, asdruk 17 ton, vermogen 900 kW, trekkracht 10 ton, max snelheid 110 km/h
1100, asdruk 18 ton, vermogen 2 MWe, trekkracht 18 ton, max snelheid 120 km/h
189, asdruk 21 ton, vermogen 6,4 MWe, trekkracht 30 ton, max snelheid 140 km/h
In de tijd van de 3700 waren goederentreinen van 2000 ton iets bijzonders; twee loks 189 trekken heden
regelmatig ertstreinen van 5500 ton. De 189 heeft als enige van de drie een goede anti-slipregeling ASR).
De spoorrails waren in 1950 meestal UIC 46, nu UIC 54 of UIC 60 (=oa 60 kg/m)
Golfslijtage en squats
Bij trambedrijven met elektrische trams was golfslijtage bij tramhaltes voor 1950 al bekend. Nu bij NS/
Prorail veel treinen met ASR zijn uitgerust, komt golfslijtage op elk station voor. Het wordt meestal tijdig
gedetecteerd en weggeslepen.
Veel erger zijn de zg squats van soms 2-3 mm diep. Een tollend wiel vreet zich kennelijk in de rails. Wegslijpen is als regel niet meer mogelijk. Blijft over oplassen of rail vervangen.
Helaas komen golfslijtage en squats niet alleen in stations voor, maar feitelijk op alle baanvakken, waar
hoge koppels nodig zijn. Denk aan zware goederentreinen op een hellend of bochtrijk traject.
De oorzaken zijn: slecht liggende spoorbaan door minder goed grindbed, minder goede bochten, inhomogeniteiten van de rails, gladde rails door bijv bladeren, neerslag (regen of olie), slechte ASR op de
lok. Sommige loks worden nog steeds als railvreters (Gleisfressers) beschouwd. In de tijd van stoomloks
kwam dat vaker voor.
Het ideaal beeld van het spoorbedrijf is, dat door de coniciteit van de wielen, de wielflenzen de zijkant van
de rails niet raken. Dat betekent, dat op de railvoertuigen wielflens-profilering
tijdig moet worden uitgevoerd, veel aandacht moet worden besteed aan de ASR
.Ook het overige loopwerk ( oa lagers, veren en schokdempers) moet voldoend
vaak gecontroleerd worden. Principieel is bij een IGBT-geregelde motor zoals
op de 189 de ASR beter af te regelen dan bij een GTOgeregelde motor.
2. Zogeheten squats.
Bij de S-Bahn Berlijn is recent nog eens duidelijk
geworden, dat zandstrooiers de nodige aandacht verdienen. Het Duitse EBA (=Eisenbahn Bundes Ambt)
controleert remmen en zandstrooiers steeds scherper.
Het ideaal beeld van wiel-rail-contact is niet altijd
1. Golfslijtage.
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voorhanden. Flenssmering is dan heel nuttig.
Flenssmering op de lok functioneert beter dan
een smeerpot aan de baan. De RET heeft uitgebreide proeven gedaan ca twee jaar geleden.
Flens- en railslijtage verminderden volgens die
proeven met ca 50%.
De spoorbaan beheerder heeft een aantal middelen tot zijn beschikking. Veel wordt gebruik
gemaakt van grindonderstopping, ook preventief. De overige middelen zijn railslijpen,
rail oplassen, harder loopprofiel op de rails,
gedeeltelijk of geheel vervangen van rails. Dat
kost allemaal veel geld, zodat een objectief
criterium nodig is.
3. Beschadiging aan het spoor over lengtes van 20 meter Het eerste is versnellingsmeting op speciale
meettreinen, het tweede versnellingsopnemers
of meer.
(fig4) op gewone treinen. Daar zijn aardige
voorbeelden van. Echter bij zulke opnemers op de Franse TGV was ongeveer 25% van de trillingen niet afkomstig van spoorbaanfouten. Het draaistel slingerde kennerlijk ook af en heftig bij een goede baan. Bedenk
vroeger werd in de TGV koffie geschonken in halfvolle bekers.
Op dit congres werd weinig aandacht aan het loopwerk geschonken en veel aandacht aan metingen met trillingsopnemers en de methoden van verbetering van de spoorbaan. We kunnen nu redelijk snel de beschadigingen vinden, zodat ernstige beschadiging van de spoorbaan kan worden voorkomen en daarmee ongelukken
door een beschadigde spoorbaan. Ook beschikken we over aardige methoden om de spoorbaan te verbeteren.
Geluid en trillingen
Dit was het onderwerp van 3 juni. Het is veel minder uitgerijpt dan het vorige onderwerp. De spoorwegen
besteden heden veel meer aandacht aan dit onderwerp, omdat het een bestanddeel van de vergunning wordt
resp zal worden om de spoorbaan te gebruiken.
Duidelijke waarheden zijn: dieseltreinen maken meer lawaai dan elektrische treinen. Dieseltreinen produceren ook rookgasemissies. Elektrisch remmen is veel stiller dan mechanisch remmen met remblokken via
blokrem of schijfrem. Onze moderne treinen remmen tot ca 20 km/h elektrisch onder AC recupererend en
onder DC op weerstanden.
Schijfremmen lopen altijd iets aan (ook bij auto’s) en produceren continu wat geluid. Blokremmen maken
alleen bij remmen geluid. ASR is wenselijk om platte wielkanten te voorkomen. Voorlopig wordt het remgeluid wat beperkt middels materiaalkeuze.
Bij trams worden vaak tussen wielband en wiel rubber blokken geplaatst. Het helpt goed, maar is bij hoge
snelheden of zware aslasten minder geschikt.
De oplegging van de rails op de dwarsligger is erg belangrijk en bij betonnen dwarsliggers en slabtrack geluidstechnisch moeilijker dan bij houten dwarsliggers. Daar wordt geëxperimenteerd met materiaalsoorten.
Trillingsdempers tegen de rails (buitenzijde baan) helpen ook (fig 5) Tenslotte kunnen gunstige resultaten
worden behaald met geluidsschermen naast de spoorbaan (oa bij de
HSL Keulen-Franfurt)
Heel bekend zijn piepende bochten. Daar geldt een oude waarheid.
Om de coniciteit te kunnen benut4. Versnellingsopnemers op een
TGV-draaistel.
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ten, is spoorverwijding nodig. Dat
kan tot ca 4 cm. Te weinig spoorverwijding is gevaarlijk. Het railvoertuig
gaat zg wringen in de bocht en kan
ontsporen. Dat is gebeurd bij Ternoot
bij Randstadrail nabij Den Haag CS;
na spoorverwijding waren er geen
problemen meer. De HTM heeft de
spoorverwijding Schedeldoekshaven
(ook bij Den Haag CS) heel goed
uitgevoerd en tevens iets weggeslepen
van de contrarail van de groefrail aan
5. Rails op dempend kunststof opgelegd in plaats van op staal.
de binnenzijde van de bocht.
Flenssmering helpt altijd en railprofilering beperkt. Een spreker gaf als voorbeeld de scherpe bocht in de spoorbaan van Den Haag CS naar HS.
De spoorwijdte verbreding zou daar slechts enkele mm (??) zijn ipv ca 4 cm. Flenssmering en railprofielwijziging zouden iets geholpen hebben.
Samenvatting
Beschadigingen aan rails kunnen goed worden opgespoord en verholpen. Wat meer aandacht voor het loopwerk van rollend materieel lijkt mij gewenst.
Spoorweglawaaibestrijding staat nog in de kinderschoenen. Daar is nog veel, deels experimenteel, onderzoek
nodig. Piepende bochten zijn sinds lang bekend. Op dit symposium werd te weinig aandacht besteed aan
spoorverwijding. Flenssmering helpt altijd.
Europoint had een aardig 2-daags-symposium georganiseerd.
Literatuur
1. www.europoint.eu.

Nagekomen bericht

Op zondagavond 25 juli 2010 is te Stavoren een ernstig ongeval gebeurd met een railslijptrein. De IVW
(inspectie van het ministerie verkeer en waterstaat) heeft daarna het gebruik van dit type slijptrein verboden,
totdat de onderzoeksresultaten en bekend en verwerkt zijn. Op de lijn Leeuwarden-Stavoren is niet zoveel
treinverkeer. Per trein is het vermogen ca 300 kW. Ik verwacht daarom alleen op de stations een klein beetje
golfslijtage.

+

Regionale Fotonica Dag en andere fotonica-activiteiten

Een datum voor de Regionale Fotonica Studiedag staat vast op 24 november a.s. Deze aantrekkelijke
PCN-activiteit zal plaatsvinden op de High Tech Campus te Eindhoven. Een aantal instellingen en
bedrijven uit de regio zijn op deze dag vertegenwoordigd en een breed spectrum aan fotonica-ontwikkelingen zal de revue passeren. Deelnemers maken kennis met de stand van zaken in de lithografie en
de nieuwste optische technieken in printers en kopieermachines van Océ. Ook zijn er diverse voordrachten uit het vakgebied en wordt het geheel leerzaam afgesloten met een rondleiding bij Philips
MiPlaza. Aan de deelname zijn kosten verbonden. In samenwerking met VSL en Avantes organiseert
PCN de cursus Radiometrie/ Spectrometrie op 14 oktober 2010 bij VSL (Dutch Metrology Institute)
te Delft, met onderwerpen uit de klassieke optica die weer zeer actueel zijn binnen zeer uiteenlopende
toepassingsgebieden. Van LED-verlichting tot en met toepassingen in de geneeskunde, maar ook in
de land- en tuinbouw. Zowel bij Avantes als VSL wordt een groeiende behoefte ervaren aan kennis bij
mensen, die bij hun dagelijkse beroepspraktijk geconfronteerd worden met klassieke onderwerpen.
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Vanaf heden kunt u zich aanmelden voor deze unieke cursus. Kijk ook op de PCN-website voor de
actuele informatie over deze cursus.
In samenwerking met LASER2000 en het instituut Photon Engineering (US) staat de driedaagse cursus
Illumination op het programma, en wel in de periode van 8 tot en met 10 november in het Novotel te
Eindhoven. Tijdens de cursus komen onderwerpen aan de orde zoals, het optisch modelleren en optisch ontwerpen met geavanceerde “non-focussing optics” software. Een elementaire basiskennis van
radiometrie en spectrometrie en optische principes is voldoende om deze cursus met succes te kunnen
volgen. Het aantal deelnemers is beperkt. Ook aan deze driedaagse cursus zijn kosten verbonden. Meer
info over het programma en voor aanmelding raadpleeg de informatie op de PCN-website.
Jan M. Broeders

Power Gen Europe 2010

+

Goed bezocht congres met beurs over opwekking van elektriciteit in breed verband
Powergen (8-9 juni RAI Amsterdam) organiseert jaarlijks ergens in Europa een breed congres over elektriciteitsopwekking (techniek en bestuur), dat de bezoeker een goed inzicht geeft in het vakgebied. Elektriciteit omvat in Europa ca 15% van het energiegebruik, maar het vormt wel een sleutelenergie. Europa
heeft een klimaatbeheersingsplan opgesteld, waaraan de lidstaten zich gecommitteerd hebben. Daar werd
goed op ingespeeld.
Als lezer van het Duitse VDI-Blad BWK [2], kon je op dit congres met beurs ongeveer vinden, wat daar
in een jaar werd vermeld.
Soorten elektriciteitsopwekking
Voorlopig wordt de ruggengraat van de elektriciteitsopwekking gevormd door centrales gestookt met
fossiele brandstof, het merendeel gestookt met steenkool, wat minder met gas en soms ook op diesel of
stookolie. Er worden enkele kerncentrales gebouwd en een aantal gepland.
Voor duurzame energie wordt gedacht aan waterkracht, wind- en zonne-energie. Dat blijft in Nederland
voorlopig duidelijk minder dan 10% van de totale opwekking .
Centrales gestookt op fossiele brandstof en/of biomassa
Voorlopig bestaat het merendeel uit steenkool gestookte centrales; in feite een gemoderniseerde uitvoering van de kolengestookte eenheid van de centrale Hemweg te Amsterdam. As, en zwavel worden uit
de rookgassen gefilterd. NOx wordt beperkt door een royale ketel met “semi-koude vlam” en naschakeling van een soort 3-weg-kat. Het rendement is 40-45%. CO2-opvang wordt veel besproken, maar is nog
nergens gerealiseerd, mede door een enorm benodigd compressor-vermogen tot ca ¼ van het elektrische
vermogen van de eenheid.
Siemens is heel succesvol met STAG-units (gasturbine met nageschakelde stoomturbine) met een eenheidsvermogen tot ca 450 MWe en een elektrisch rendement van 58%. Als brandstof wordt aardgas gebruikt; de
NOx-emissie is zeer bescheiden, dankzij een knap ontworpen en geregelde verbrandingskamer. Er draaien
binnenkort 6 stuks in Nederland deels als warmtekracht-unit. [3] [4]
Biomassa is onderdeel van een zogeheten korte kringloop. Prof. L. Reijnders gelooft daar niet in. Biomassa
wordt soms bijgemengd bij steenkoolcentrales (oa Maasvlakte); soms worden speciale biomassacentrales
gebouwd ter grootte van 20-50 MWe. Aangezien de samenstelling van de brandstof varieert, is veel zorg
bij de rookgasreiniging nodig.
Warmtekracht-koppeling vormt in Nederland nu ca 40% van de elektriciteitsopwekking, verdeeld in 25%
gasturbine-/STAG-units en 15% Ottozuigermotoren. Het zijn gasgestookte eenheden. Tav de conventionele
opwekking wordt veel brandstof bespaard. De Nederlandse ervaring is economisch en technisch gunstig.
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Omdat veel opwekking plaatsvindt op spanningsniveaus van 10 kV, 20 kV en laagspanning, moeten deze
netten anders behandeld worden dan vroeger toen daar alleen energie werd afgenomen. Dat betekent met
name andere spanningsregeling, andere beveiliging, meer aandacht voor loadflows en kortsluitgedrag.
Dat wordt als regel smart grids genoemd, waarbij locale intelligentie gewenst is. In de praktijk wordt tot
nu toe volstaan met betrekkelijk eenvoudige maatregelen, die als regel voldoende zijn.
Duurzame energie
Dat is voor Nederland: wind-, zonne-energie, waterkracht en biomassa; tezamen minder dan 10% van de
elektriciteitsopwekking.
Bij windenergie kunnen nog windmolens op het vaste land worden bijgeplaatst, maar de verwachtingen
zijn gericht naar windparken op zee. De 3,5 MWe-molen is uitgerijpt, de 5 MWe-molen zal dat naar verwachting over enkele jaren zijn, de 8 MWe-windmolen mogelijk over 5 jaar. Voor windenergie op zee op
geruime afstand van de kust is spanningsbron-HVDC nodig. De ontwikkelingen gaan langzaam, maar
vorderen wel.
Bij zonne-energie zijn veel technici geneigd naar stoom-zonnestroom te kijken. In Spanje staan een aantal
50 MWe-units, die redelijk goed functioneren [5]. De kWh-prijs zou gelijk zijn aan die van wind-energie
op zee ca Euro 0,25/kWh.
Fotovoltaïsche cellen zijn voorlopig duurder en vragen een nog groter oppervlak.
Slotbeschouwing
Elektriciteitsvoorziening was vroeger een onderwerp,
waar vnm technici zich mee bezig hielden. Dat doen
regeringen en volksvertegenwoordigingen nu ook. Dat
betekent, dat energiebesparing en duurzame energie
meer kansen krijgen.
Literatuur
1. www.powergeneurope.com.
2. www.vdi.de; www.ebwk.de.
3. Elpec Info Dig 7 pag. 16.
4. Elders in Elpec Info Dig 8.
5. Elpec Info 5 pag. 25-26.
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Een voorbeeld van een 210 MWe-luchtgekoelde
Fig. 4. Assembly
of themet
stator3000
with the
rotor inserted
synchrone
generator
omw/min.
VENTILATION SYSTEM AND THERMAL CONDITION

3D een sterke troef voor een succesvolle
photokina 2010
To increase the efficiency of active parts cooling, new engineering solutions (Fig. 5)

De consumenten- en vakbeurs photokina vindt dit jaar weer voor de 31e keer plaats in meerdere hallen
allowing rational distribution of airflows in the cooling system were applied.
van het beurscomplex Messe Keulen. Door ruim 1300 exposanten uit ruim 50 landen is er een veelIn the exhaust circuit of ventilation chosen, the air circulation circuits in the stator core
zijdig aanbod aan beeldtechnieken, -middelen
and rotor winding are separated. The centrifugal fans, which provide the cooling air
en -methoden uit de wereld van de foto- en
circulation in the stator core ducts, were used. The air motion in the rotor cooling ducts is
beeldtechniek. De 31e photokina vindt plaats van
initiated exclusively through a pressure created by these ducts.
21 tot en met 26 september en zal naar verwachting van de organisatoren meer dan 150.000
bezoekers opleveren. De photokina biedt een
uitgebreid aanbod voor consumenten en vakbezoekers en er zijn speciale programma’s en
presentaties voor elke groep belangstellenden in
privé of professionele sfeer. Het aanbod vanuit
de internationale vak- en detailhandel trekt weer
aan, hetgeen duidelijk waar te nemen is aan het
aantal aanmeldingen uit deze branches. Binnen
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het concept van speerpunten vinden we bijvoorbeeld een extra aandacht voor de onderwaterfotografie
met demonstraties. Maar ook de 3D trend zal kleurrijk en spectaculair worden gepresenteerd bij producenten, bedrijven en instituten. De organisator presenteert tevens een samenwerking met de internetgroepen als Twitter, Flickr, Facebook en andere wereldwijde internetfamilies, die in elke seconde
duizenden digitale beeld- en geluidsfragmenten uitwisselen. Deelname aan verschillende competities
is voor zowel de amateurfotograaf als voor de professionele fotograaf mogelijk. Aan deze competities
zijn veelal flinke geldprijzen verbonden. De foto- en beeldindustrie heeft slechts licht geleden door de
economische teruggang en de “hand op de knip” actie van de consumenten. Het is op straat zichtbaar
dat er steeds meer foto’s gemaakt worden met een steeds hogere kwaliteit en digitale resolutie. Veel van
deze vaak vluchtige beelden verdwijnen in de sociale interne netwerken. Een ander deel wordt op papier
afgedrukt of vinden een plaatsje in de succesvolle fotoboeken. Laat u zich zeker verrassen tijdens een
bezoek aan de photokina 2010 in Keulen. Informatie op www.photokina.de en in de bekende film- en
fototijdschriften.
Jan M. Broeders

+

Siemens persconfererentie op Power Gen Europe 2010

Siemens levert alle producten, benodigd voor elektriciteitsopwekking, transport en distributie. Topic
van dit moment is de geslaagde STAG-unit van ca 430 MWe.
Siemens is terecht heel trots op haar nieuwste STAG-unit (ca 290 MWe gasturbine met nageschakelde
stoomturbine van ca140 MWe) met een elektrisch rendement van 58-59%.
Er staan of worden opgesteld: 2x Sloe-gebied, 3x Waterweg, 1x Hemweg.
Siemens gaat er van uit, dat het benodigde vermogen goed en snel kan variëren van 50-100% Pn en dat
zonodig een aantal starts en stops per dag mogelijk zijn met beperkte invloed op de levensduur. Daartoe
zijn een aantal thermische modellen gemaakt, die laten zien, hoe snel een start mag duren bij koude en
diverse warme starts. Ook zijn constructiewijzigingen doorgevoerd om deze thermische cyclering beter
mogelijk te maken. Vroeger zou zo’n cyclerende belasting zorgelijk worden bekeken. Bij de Sloe-centrale
is tevens gezorgd, dat onderdelen van de verbrandingskamer en schoepen snel kunnen worden geïnspecteerd en gewisseld. Het ziet er veelbelovend uit.

+
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Persconferentie van MAN op Power Gen Europa 2010

MAN is een veelzijdig bedrijf, dat op deze persconferentie de nadruk legde op zuigermotoren
MAN is heel bekend door de fabricage van zuigermotoren met als bestemming vrachtauto’s en schepen.
Ze leveren ook veel grote dieselcentrales voor met name tropische bestemmingen. Daar worden nu ook
emissie-eisen gesteld, die merendeels vervuld kunnen worden door slim gebruik van exhaust-turbo’s met
variabele opbrengst of seriegeschakelde turbo’s. Tevens is MAN bekend door Otto-gas-motoren en dualfuel-motoren voor wk.

+
Windvermogens op zee in Europa in 2009
Volgens www.ebwk.de pag. 11
UK – 688 MWe
Denemaken – 663 MWe
Nederland – 247 MWe
Zweden – 164 MWe

België – 30 MWe
Ierland – 25 MWe
Finland – 24 MWe
Duitsland – 72 MWe

BOEKEN
Laserexperimenten met het educatieve montagepakket
In het dagelijks leven van de huiskamer of tijdens het werk of studie speelt de laser een belangrijke rol in
beeld- en geluidapparatuur, in computerapparatuur en in printers. In de praktijk zijn er echter nog veel meer
toepassingen voor de laser. Om al spelenderwijs de werking van de laser te ervaren is een set ontwikkeld
voor het experimenteren met de werking en gedrag van de laser. In het uitgebreide pakket zijn meer dan 60
bouwdelen verzameld voor het uitvoeren van 12 experimenten uit het vakgebied van de opto-elektronica
en het bouwen van 25 eenvoudige schakelingen voor licht- en lasergestuurde overdracht van spraak en
muziek. Maar ook voor de professionele onderzoekers, studenten en docenten in het hoger onderwijs en
op de universiteiten is er nog voldoende te leren en te experimenteren met de laserpointer. De proefjes en
experimenten staan in het begeleidende leer- en doeboekje. Aan de hand van uitgebreide beschrijvingen
van de belangrijkste onderdelen in het pakket en vele grondschema’s is het mogelijk om direct aan de slag
te gaan. Het boekje start met een uitleg over de oorsprong en over de eigenschappen van de meegeleverde
diodelaser. De elektronica onderdelen en de verbindingsdraadjes worden zonder te solderen gemonteerd op
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insteekplaatjes. Gebruikers van de laser experimenteerset moeten nog wel een batterij kopen
om de proefjes te kunnen doen. Na eenvoudige
experimenten volgen er vele moeilijke elektronica
proefjes waarvoor wat extra onderdelen moeten
worden aangeschaft, zoals een elektromotortje
en een spiegel. Door het insteekprincipe van
onderdelen blijven de draadjes intact en kunnen
weer worden gebruikt voor de volgende proef. De
laser experimenteerset zal uitstekende diensten
verrichten in het onderwijs voor de vakgebieden
van fysica en elektronica en in het bijzonder voor
de fotonica.
ISBN 978-3-645-65012-0
“Laser-Experimente”, Günter Wahl, Franzis
Verlag, 2010, montagemateriaal en uitgebreide handleiding, € 39,95.
Jan M. Broeders
Die elektrischen Nahverkehrzuege der Deutsche Bundesbahn
K. G. Bauer
EK-Verlag (www.eisenbahn-kurier.de) ISBN 978-3-88255-229-4, 272 pag. A4, € 49,-.
De uitgever Eisenbahn-Kurier gaf oorspronkelijk alleen het gelijknamige “hobby”-tijdschrift uit, waarin
behalve spoor- en tramweg beschrijvingen ook af en toe technische beschrijvingen van nieuw materieel
voorkomen. Daar is later het meer professionele “Stadtverkehr” bij gekomen en nog later speciale tijdschriften en boeken.
Dhr. Bauer heeft boeken geschreven over draaistroomloks en over draaistellen van met name Bombardier.
Hij is goed geïnformeerd. Bij dit boek heeft hij de medewerking gehad van: Bombardier, Siemens, Alstom
(Duitsland) en Stadler, die elk een voorwoord hebben geschreven.
Duitsland heeft gekozen voor een bovenleidingspanning van 15 kV 16,7 Hz. Tot ca 1970 werden railvoertuigen gebouwd met 1-fase-serie-commutatormotoren, gevoed door een 1-fase-trafo met aftakkingen. Dat
systeem is meer geschikt voor gebruik op een lok dan op een treinstel.
Treinstellen zijn als regel zwaarder gemotoriseerd per ton treingewicht dan een lok en een groter deel van
het treingewicht is adhesiegewicht. Met treinstellen kan als regel sneller worden opgetrokken en geremd,
waardoor de baanvakcapaciteit wordt vergroot.
Na ca 1970 was de vermogenselektronica zo ver ontwikkeld, dat toepassing op een railvoertuig goed mogelijk
was, aanvankelijk met thyristoren en DC-seriemotoren (zg Wellenstrom) en nog later middels toerenregelbare
draaistroom asynchrone motoren gevoed door GTO-invertors en nog later middels IGBT-invertors. Beide
vormen waren ook geschikt voor toepassing op een treinstel.
Bij loks zijn de gebruikelijke maximale motortoerentallen bij
- 1-fase-serie-wisselstroom: ca 1700 omw/min, bij treinstellen soms iets hoger,
- DC-serie-motor: ca 2500 omw/min,
- asynchrone kooiankermotoren gevoed uit een GTO-invertor: ca 4000 omw/min,
- idem gevoed uit een IGBT-invertor: ca 6000 omw/min (theoretisch 18000 omw/min).
Voor hetzelfde vermogen kan door het hogere toerental een steeds kleinere motor gebruikt worden. Een
draaistroommotor met max 6000 omw/min heeft ongeveer het viervoudige vermogen als een 1-fasemotor
met max 1700 omw/min bij hetzelfde gewicht en volume.
Voor de tweede wereldoorlog zijn in Duitsland enkele treinstellen gebouwd, die rond Stuttgart zijn ingezet. Dat
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waren zware betrouwbare treinstellen met deels geklonken carrosserieën, waarbij veel onderhoud nodig was.
De overgang naar een grote serie treinstellen bij de DB werd gevormd met de 3-wagentreinstellen serie
420, die gebouwd zijn voor de Olympische spelen te München (1972). Het waren degelijke treinstellen
met DC-serie-motoren (12 stuks van 200 kWe/treinstel) gevoed door thyristorbruggen, die tot ca 20 km/h
recuperatief remden. De DB kreeg toen te maken het verschijnsel met harmonischen . Deze zg S-Bahntreinstellen zijn lang doorgebouwd door alle Duitse spoorwegmaterieelbouwers gezamenlijk (toenmaals
een gangbare praktijk); een aantal rijden nog steeds.
Na ca 1995 groeide het besef, dat het mogelijk was een lichter treinstel te bouwen met zg Jacobsdraaistellen
(draaistel, waarop 2 bakken rusten) en draaistroom-aandrijving met GTO’s. Verschillen waren er in het aantal
wagens per treinstel (2 of 4) en in de vloerhoogte. Geleverd werd weer door een samenwerkingsverband
van spoorwegleveranciers. Gebruikt werden motoren van ca 400 kWe (ca 2350 kWe per 4-wagentrein).
Na aflevering bleek, dat te goedkoop was gebouwd. De wagenbak moest bij veel treinstellen worden
verbeterd. Ook op de aandrijving was het nodige aan te merken. Hoewel Duitsland alle treinen (loks en
treinstellen) met zandstrooiers uitrust, kwamen dezelfde adhesie-problemen voor als bij de promotie van
dr Popovici (EI Dig 7 pag. 12-14) beschreven.
De werking van de zandstrooiers moest worden verbeterd (te weinig zand geeft remproblemen en te veel
zand geeft problemen met het seinwezen), evenals het anti-slip-software-programma. Met deze maatregelen
bleven remproblemen bestaan. Draaistellen en remschijven moesten verzwaard worden en magneetrailremmen moesten worden ingebouwd. Op dit moment zijn de remproblemen redelijk opgelost.
De Duitse toezichthouder het EBA (Eisenbahn Bundes Ambt) is door de ervaringen wijzer en strenger
geworden.
Na ca 2005 wordt gewerkt aan een verbeterde serie treinstellen met watergekoelde IGBT-invertors, waarvan uitdrukkelijk wordt vermeld, dat ze superieur zijn aan luchtgekoelde IGBT-invertors. Bovendien is
met een IGBT-invertor een nauwkeuriger aansturing mogelijk dan met een GTO-invertor, die bovendien
een groter volume heeft. Bovendien zijn nu motoren met max 6000 omw/min mogelijk. Ook aan de kop
worden zwaardere botseisen gesteld (toekomstige EU-eis).
De spoorwegmaterieelbouwers werken nu (2010) als regel niet meer samen in een consortium, maar bieden
meestal elk een eigen concept aan en wel:
- Consortium: Serie 422 (verbeterde 423), 4-wagens,
- Bombardier: Talent 2 (serie 442), 2-6 wagens, nog niet toegelaten door het EBA,
- Alstom: Coradia (serie 440), 3-6 wagens, inmiddels toegelaten door het EBA,
- Stadler: Flirt (serie 427-429), 2-5 wagens, toegelaten door het EBA.
Duitsland heeft grote series voorstadstreinen gekocht en bestelt regelmatig bij. De capaciteit van de voorstadslijnen wordt daardoor wat groter dan bij lok-getrokken treinen.
Het bouwen en beheren van voorstadstreinen is een vak apart. Duitsland heeft er zich aanvankelijk in verslikt, maar heeft nu betrouwbare treinstellen. Het is een boeiend stuk techniek met betrekkelijk veel facetten.
Pruefung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel – Grundlagen und Methoden
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 124
U.Faber, M.Grapentin, Kl.Wettingfeld
VDE Verlag 2010, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3221-0, 334 pag. A5, € 26,50.
De drie ervaren auteurs hebben aan meerdere VDE-boeken over keuring van elektrische installaties en
producten meegewerkt. De auteurs hebben veel ervaring in Duitse normcommissies.
Het boek begint de juridische grondslagen van het keuren van apparaten en installaties. Ter vergelijking: Wie
in Nederland bij een ongeval betrokken raakt met een auto zonder APK kan grote problemen krijgen om te
bewijzen, dat zijn auto van voldoende kwaliteit was. Dat geldt in de elektrotechniek ook. Het is belangrijk
een apparaat of installatie tijdig te keuren om sterker te staan bij ongevallen.
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Na de juridische grondslagen worden meetmethoden behandeld van stroom, spanning, weerstanden en
impedanties. Het laatste deel gaat over foutstroommetingen (aardlekschakelaars) en foutstroomautomaten
(aardlekautomaten).
Samenvatting: Een heel nuttig boek, dat feitelijk in elke bedrijfsbibliotheek zou moeten staan.
Principes, bouwwijzen en toepassingen van de lasers
Het studieboek en referentiewerk “Laser” geeft op een gedetailleerde heldere wijze alle informatie en
wetenswaardigheden over de principes, bouwwijzen en de vele toepassingen van de moderne lasers. Van
dit veel gebruikte universitaire studieboek is inmiddels de 7e druk verschenen. In het voorwoord voor de
nieuwe druk schrijven de auteurs een korte inleiding over 50 jaar laser en laserstraling. De grondbeginselen
en de natuurkundige principes van lasers zijn fundamenteel behandeld.
Het hebben van wiskundige kennis en ervaring is een vereiste om de
leerstof en de bewijzen te begrijpen. De auteurs hebben de inhoud van
het boek kunnen samenstellen vanuit eigen ervaringen bij het lesgeven
en het telkens samenstellen van nieuw materiaal in de vorm van dictaten
en voordrachten. Door een diversiteit van de inhoud en de overzichtelijke
wijze van behandelen van de leerstof is dit studieboek geschikt voor
gebruik door docenten en studenten aan de technische universiteiten,
hogescholen en bij specifieke cursussen en opleidingen aan instituten
en speciale leergangen. Het uitgebreide vakgebied van de laser is in 24
hoofdstukken behandeld met onderwerpen als de eigenschappen van
licht, absorptie en emissie van licht, lasertypen, spiegels, polarisatie,
modulatie, frequentieselectie en -omzetting, stabiliteit en coherentie,
foto-detectoren en energiemeetapparaten, spectraalapparaten en interferometers en toepassingen van lasers in holografie, bij medisch onderzoek
en in de geneeskunde.
ISBN 978-3-642-10461-9
“Laser”, Jürgen Eichler en Hans Joachim Eichler, Springer-Verlag, 2010, 7e druk, 490 pagina’s, € 59,95.
Jan M. Broeders
VDE-Pruefung nach BetrSichV, TRBS und BGV A3
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 43
W. Hennig
VDE Verlag 2010, 9e druk; ISBN 978-3-8007-3200-5, 546 pag. A5, € 33,-.
Als subtitel zou moeten gelden: Hoe kunnen we veilig met elektriciteit omgaan?
Het belangrijkste deel van het boek gaat over laagspanning, aarding, aardverbindingen en afleidstromen
door het menselijk lichaam. Bovendien worden meetmethoden en meetinstrumenten besproken om vast te
stellen, of een installatie aan de veiligheidsnormen voldoet. Over genoemde onderwerpen zijn veel voorschriften gemaakt. De auteur kent die goed, maar laat goed en praktisch zien, hoe een veilige situatie kan
worden bereikt. Sommige plaatjes zijn heel sprekend.
Bedenk, dat bij een ongeluk en/of schade de eigenaar cq beheerder van een installatie moet aantonen, dat
de installatie en de bedieningsvoorschriften aan de normen voldoen en dat de persoon, die het ongeluk is
overkomen voldoend deskundig was en voldoende verantwoordelijkheidsgevoel had om de bediening te
kunnen uitvoeren.
Voor laagspanningsinstallaties laat dit boek nogmaals zien, hoe de verdeelinstallatie, kabels en leidingen
moeten worden beveiligd en geaard. Tevens, hoe met metingen moet worden vastgesteld, of de beveiliging
en aarding correct is. Hij wijst er ook op, dat gevaarlijke potentiaalverschillen kunnen ontstaan tussen twee
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aardingen en hoe dat kan worden vermeden. De auteur besteedt ook aandacht aan isolatieweerstanden en
de bescherming van een bedienend persoon, die een geïsoleerd deel aanraakt.
Al met al een aardig boek, dat heel geschikt is als naslagwerk bij ieder, die laagspanningsinstallaties ontwerpt of beheert.
De 50e geboortedag van een unieke optische ontdekking
De laser, door meerdere wetenschappers stralingsbron genoemd, is een toestel voor het versterken van licht
of het opwekken van een scherpe gebundelde lichtstraal. De uitvinding van de laser heeft gezorgd voor vele
technologische ontwikkelingen en de medische wetenschap zou niet
meer zonder kunnen. In de vijftig jaar dat deze unieke en magische
lichtbron bestaat is het begrip laser volkomen ingeburgerd in populaire en wetenschapspublicaties en in de dagelijkse spreektaal. In
nagenoeg alle technologische toepassingen wordt deze bijzondere
lichtbron gebruikt voor opslag, verwerking en reproductie van informatie. In het informatieve boek “Laser” gaat de auteur in op de
omvang van de eerste feiten, die aan serieuze ontwikkelingen van
een laser ten grondslag lagen. Dankzij het baanbrekende werk van
Planck, Einstein en Bohr werd een basis gelegd voor verder onderzoek, dat voornamelijk is uitgevoerd in de USA. Na de uitvinding
in 1960 werd ook in Duitsland onderzoek uitgevoerd op instituten,
universiteiten en bij bedrijven. De Duitse optica- en laserindustrie
heeft zich zeer sterk kunnen ontwikkelen en de toepassingen van
lasers en laserlicht zijn goed voor een scherpe economische groei. De
belangrijkste toepassingsgebieden zijn door de auteur gedetailleerd
uitgewerkt. Het studieboek sluit af met een historisch overzicht over
het ontstaan van de laser en heeft een uitgebreid trefwoordenregister.
ISBN 978-3-88680-946-2
“Laser”, Ernst Peter Fischer, Siedler Verlag, 2010, 304 pagina’s, € 22,95.
Jan M. Broeders
Photovoltaik
Strom aus Sonnenlicht fuer Verbundnetz und Inselanlagen
Prof. H Haeberlin
VDE Verlag 2010, ISBN 978-3-8007-3205-0, 710 pag. A4, Elektrosuisse-Verlag 2010, ISBN 978-3-90521462-8, € 68,-.
Prof. Haeberlin uit Bern heeft jaren besteed aan onderzoek naar ph-zonne-energie en doet dat nog steeds.
Hij wil iedereen, die zo’n installatie wil gaan bouwen of reeds bezit een helpende technische hand geven.
Dat doet hij met dit boek, dat vrijwel alle technische aspecten van ph-zonne-energie uitgebreid behandelt
met een aardige tekst en goede fraaie figuren.
Zijn boek omvat de volgende hoofdstukken:
- eigenschappen van zonne-energie,
- typen zonne-cellen,
- opstelling van zonne-cellen vast gemonteerd en enigszins bewegend met de zon,
- invertors om van de ouput uit de cellen maximaal vermogen te trekken,
- aankoppeling aan het openbare net incl mogelijke netvervuiling,
- eiland bedrijf met batterijen,
- bescherming tegen blikseminslag,
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- dimensionering van ph-zonne-energie-installaties,
- financieel renedement van zulke installaties. Dat hangt natuurlijk ook af van de subsidie-mogelijkheden,
die per land en per jaar kunnen verschillen,
- beschrijving van 14 uitegvoerde installaties.
Een heel compleet goed boek met duidelijke tekst en figuren over ph-zonne-energie. Het boek is zeer aan
te bevelen voor ieder, die zo’n installatie wil bouwen of beheren.
Dreiphasen-Leistungs-Transformatoren
Prof. P. Baier
VDE Verlag 2010, ISBN 978-3-8007-3117-6, 204 pag. A5, € 33,50.
Prof Baier is hoogleraar aan de Hochschule Leipzig en gebruikt dit boek over vermogenstrafo’s vanaf ca
100 kVA tot ca 1000 MVA daar als dictaat. Hij is daarin tamelijk compleet.
Kernopbouw met gericht blik, lagen- en schijven-wikkelingen, regelwikkelingen, klokgetal, gewenste
schakelgroepen, 3-wikkelaars, Bucholz- en differentiaalbeveiliging. De student krijgt een goed inzicht in de
opbouw van een vermogenstrafo. Gespecialiseerde onderwerpen zoals stootspanningsbeproeving, gewenste
blikinductie (ca 1,6-1,8 T) worden niet behandeld.
Een alleraardigst boek, waarin de HTO- en TU-student goed kennis maakt met de vermogenstrafo. Zeer
aan te bevelen.
Hochdynamische Regelung elektrischer Antriebe
Prof. U. Nuss
VDE Verlag 2010, ISBN 978-3-8007-3218-0, 402 pag. A5, € 39,-.
Prof. Nuss is hoogleraar aan de Hochschule Offenburg en gebruikt dit boek over geregelde draaistroomaandrijvingen als diktaat. Hij gaat ervan uit, dat de lezer enig begrip heeft van de machinedynamica, weet
hoe een gelijkstroommotor in een draaistroommotor getransformeerd kan worden en omgekeerd en weet
hoe een gelijkstroommotor geregeld moet worden.
Het boek gaat over door IGBT-invertors geregelde asynchrone kooiankermotoren en synchrone motoren
met permanente magneten. Tevens over de voeding uit en terugvoeding naar het 50 Hz-net van de DCspanningstussenkring met een IGBT-invertor. De auteur heeft ook de nodige ervaring met netfilters, die de
regeling beïnvloeden.
Voor iemand met de nodige voorkennis bevat dit boek veel nuttige informatie.
Een interessant specialistisch boek over regeling van draaistroommotoren, aan te bevelen voor degenen
met de nodige voorkennis.
Starkstromkabelanlagen
M.Kliesch, F Merschel
VDE Verlag 2010, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3265-4, 316 pag. A6, EW Medien und Kongresse, 2e druk,
ISBN 978-3-8022-0972-7, € 39,80.
Deze serie boeken wordt uitgegeven door de Duitse ingenieursvereniging VDE en de gezamenlijke elektriciteitsbedrijven. Dit boek is speciaal bedoeld voor opzichters en geeft een goed overzicht van heden gebruikte
kabels en garnituren met duidelijke foto’s en tekeningen. Tav de kabels wordt behandeld: gebruikelijke
geleiders (Cu, Al, soorten van afwerking zoals diverse typen draad, massief Al), diëlektrica (papier, oliedruk,
pvc, polyaethyleen, XLPE), typen buitenmantels.
Het volgende onderdeel is de belastbaarheid (ook in bundels), kortsluitvastheid, belastbaarheid van het
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aardscherm. Daarna wordt veel aandacht besteed aan moffen en eindsluitingen. Allereerst de wenselijke
veldbeelden, diverse typen moffen, verbinden van papier- en kunsstofkabels, verbinden van de aders.
Afgesloten wordt met beproeving van kabels. Allereerst type- en levensduurbeproevingen op de fabriek,
vervolgens afname beproevingen oa deelontladingen en de zg echo-methode om fouten te zoeken.
Een alleraardigst, duidelijk boek over kabels. Iedereen, die met kabels te maken heeft, moet de inhoud
kennen. Het boek is zeer aan te bevelen.
Erfindungen am Arbeitsplatz
Pflichten, Rechte und Auswirkungen nach ArbEG aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht
R. Ventzke
VDE Verlag 2010, ISBN 978-3-8007-3014, 130 pag. A5, € 29,-.
Met dit onderwerp had ik als HTS-docent regelmatig te maken. Afstuderende studenten vonden regelmatig
iets, waardoor de kwaliteit van een product aanzienlijk verbeterde en/of de productiekosten aanzienlijk
daalden. Het kwam overigens zelden tot een patentaanvraag. Die studenten verdienden als regel maar een
fractie van het minimumloon. Bedrijven en studenten reageerden daar heel verschillend op.
Sommige bedrijven boden studenten een vaste baan aan met terugwerkende kracht tot het begin van de
stage. Andere bedrijven vonden, dat de vinding voor hen was en verboden de student zijn afstudeerverslag
te gebruiken bij de sollicitatie voor zijn eerste baan.
Er is in Nederland rond 1990 bij een researchlab door studenten op stage een vinding gedaan, waarop patent
verkregen was. Dat bedrijf heeft een rechtzaak tegen de studenten aangespannen, verloren.
Overigens is het in het belang van een bedrijf, innovatieve medewerkers in dienst te hebben. Het versterkt
de concurrentiepositie.
In Duitsland is in 1957 al een wet over dit onderwerp van kracht, waarin de rechten van werkgevers en
werknemers beschreven zijn. Zo’n wet geeft wat ondersteuning bij onderhandelingen bij belangrijke vindingen van (tijdelijke) werknemers. Dit boek geeft belangrijke aanwijzingen.
Een uitvinding op een bedrijf is niet automatisch eigendom van dat bedrijf en evenmin automatisch eigendom
van de uitvinder. Als (tijdelijke) werknemers bij een bedrijf belangrijke vindingen doen, wordt door beide
partijen soms heel verschillend gereageerd. Dit boek helpt in zulke gevallen het probleem wat objectiever
te bekijken. Het is aan te bevelen voor bibliotheken van HTO-scholen, universiteiten, grote bedrijven en
vakbonden.
Wegweiser Elektromobilitaet
Dr. Th. Becks, Prof. R. de Doncker, L. Karg, Prof. Chr. Rehtanz, A.-M. Reinhardt, Dr. J.-O. Willums
VDE Verlag 2010, ISBN 978-3-8007-3280-7, 390 pag. A5, 2-talig boek in Duits en Engels, € 29,-.
Elektromobiliteit krijgt in Duitsland veel belangstelling. Enerzijds zijn er veel grote steden, die hun luchtkwaliteit willen verbeteren, anderzijds heeft Duitsland een grote automobielindustrie, die het nieuwe type
auto ook willen leveren. Overigens zijn er in de hele wereld steden, waar de luchtkwaliteit te wensen
overlaat en waar elektromobilteit welkom is. De elektrische personen- en bestelauto is uit het oogpunt van
luchtvervuiling het meest gewenst in grote steden. Een nevenvoordeel is, dat de afstanden er betrekkelijk
kort zijn en dat het niet zo moeilijk is veel laadpunten te realiseren.
De all-electric car heeft veel overeenkomsten met de hybride auto en de elektrische tram.
Een laadpunt lijkt veel op een diodegelijkrichter voor de bovenleiding van de tram. We willen extra iets, dat
het karakter van de batterij kent en de laadstroom gaat regelen. Vooralsnog wordt wisselspanning “getankt”
en komt de hele gelijkrichter in de auto. Als er veel elektrische auto’s komen is aanvullend loadmanagement
nodig enerzijds om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen en anderzijds om goedkope en/of
duurzame stroom de voorkeur te geven. Het beïnvloeden van het elektriciteitsnet is ingewikkelder bij veel
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particuliere all-electric cars en wat eenvoudiger bij taxi- en bestelwagencentrales.
De elektrische aandrijfmotor van een all-electric of hybride car kan net als bij een moderne tram een
asynchrone kooiankermotor zijn, maar we gebruiken veel liever de synchrone motor met permanente
Neodym-magneten. Die is lichter en heeft minder verliezen. De invertor tussen motor en accu kan een
gewone IGBT-invertor zijn. Als accu wordt het liefst de dure Li-ion-accu gebruikt. Het optimaliseren van
de elektrische installatie van een elektrische auto is een heel werk. Het uittesten van “gewone” auto’s is
een hele klus; dat geldt ook voor de elektrische auto. Zie ook het artikel: “ Smart Fortwo Electric Drive “
elders in dit nummer.
In Duitsland zijn veel instanties met elektrische auto’s bezig; in Frankrijk iets minder. Dit boek geeft uitgebreid aan, wie zich in beide landen met elektrische auto’s bezig houdt. Dat wil niet zeggen, dat andere
Europese landen er niets aan doen. Het betreft automobielbouwers, bouwers van componenten (motor,
vermogenselektronica, optimale aansturing, accu’s), toekomstige gebruikers in stedelijke agglomeraties
Dit boek geeft duidelijk aan wie zich in Duitsland en in mindere mate in Frankrijk met elektrische auto’s
bezig houdt en ook met welk onderdeel. Het boek is van belang voor degenenen, die mee willen helpen
aan de ontwikkeling van de elektrische auto.
Natuurkundige principes van lichtbronnen en optica
In het referentie- en studieboek Photonik behandelt de auteur op een compacte en heldere wijze de aandachtsgebieden, die samenhangen met opwekking en meting van licht en de fundamentele principes van het
omvangrijke leer- en vakgebied van de optica. De inhoud is elementair en bevat alle noodzakelijke theorie,
formules en mathematische bewijzen waarmee alle studenten, docenten en andere gebruikers van het boek
alles te weten komen uit dit telkens weer groeiende vakgebied van onderzoek, wetenschap en toepassingen.
De auteur heeft gezorgd voor praktische benaderingen van de theoretische grondslagen over het ontstaan van licht, meten van lichtstraling, conventionele lichtbronnen, eigenschappen van het licht, optische componenten en optische apparaten. Veel aandacht is er voor
de nieuwe LED lamp, voor het fenomeen van het laserlicht en de vele laserlichtbronnen met veelzijdige
toepassingen in nagenoeg alle sectoren van techniek, wetenschap, consumentenmarkt en geneeskunde. In het hoofdstuk met voorbeelden van toepassingen van de laser bespreekt de
auteur bewerkingen van materialen door lasers, de laser in gebruik als instrument bij oogcorrecties en als
een coherente lichtbron in de holografie. De te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van de laser
zijn besproken. Elk hoofdstuk sluit af met verdiepende vragen en vraagstukken, waarvan de oplossingen
achterin het studieboek zijn vermeld. Een uitstekend universitair studieboek.
ISBN 978-3-486-58880-4
“Photonik”, Rainer Dohlus, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2010, 587 pagina’s, € 59,80.
Jan M. Broeders
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