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Beurzen en seminars

Het is al weer even geleden, maar toch herinner ik
mij het afgelopen Elpec eindejaarsevenement als
de dag van gisteren. Het was een lust voor het oog
om al die antiquarische auto's van dichtbij te kunnen bekijken. Ook het boeiende verhaal van Rolaf
Klapwijk over elektrische auto's, het "genomineerde"
transportmiddel voor de toekomst, gaf juist weer een
blik in de toekomst. Een mix van oud en nieuw dus,
dat, voorzover ik heb kunnen horen, bij de deelnemers in goede smaak is gevallen. Dat het geheel
werd afgesloten met een uitstekend wok-diner gaf
het geheel nog eens een gezellig tintje.
Waar we dit jaar ons eindejaarsevenement gaan
houden, weet het bestuur nog niet. Graag doet het
bestuur een beroep op uw ideeën. Heeft u suggesties,
dan horen wij die graag. U zult er uw collega's vast
een groot plezier mee doen. En u zelf wellicht ook.
Frans Witkamp

Beurzen en evenementen voorjaar 2011 - een keuze

RAI (www.rai.nl)
Integrated Systems Europe 1-3 februari
Gastech 2011 21-24 maart
AutoRai 21-23 april
FHI (www.fhi.nl)
PPA-dag op de TUD 7 april
Sense of contact te Woudschoten 7 april
Electronics and Automation Op de Jaarbeurs 2527 april
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Fotonica Evenement te Nieuwegein 29-30 maart

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)
Electronics and Automation 25-27 mei FHI
Elektrotechniek 3-7 okt

Easyfairs (www.easyfairs.com)
Mocon in de Brabanthallen 20-21 april
Industrie & Milieu
Mesago (www.mesago.de)
PCIM (17-19 mei te Neurenberg)
KIVINIRIA (www.kiviniria.net),
TUD (www.tud.nl), TUE (www.tue.nl) ,
UT (www.utwente.nl)
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Editorial
Allereerst wens ik alle leden, hun familie en onze Elpec-relaties een goed 2011.
Nederland behoort tot de welvarendste landen van Europa, heeft relatief goed opgeleide burgers en een
relatief lage werkeloosheid. We zijn grotendeels hersteld van de credietcrisis.
We hebben na de verkiezingen van 9 juni 2011 eindelijk een nieuwe regering. Zoals in heel Europa moet
ook Nederland bezuinigen. Dat betekent, dat de overheidsuitgaven nog eens zorgvuldig moeten worden
bekeken. Dat geeft de pers (papier en digitaal) een goede gelegenheid om de argumenten pro en contra
nog eens goed weer te geven.
In ons vakgebied gaat de automatisering nog steeds door enerzijds om nauwkeuriger en goedkoper te
produceren en anderzijds om energie te besparen. De beurs Electronics and Automation geeft daarvan
een goed overzicht, evenals wat kleinere studiedagen van FHI en het Mikrocentrum.
Dat betreft slimme software, nieuwe betere sensoren, knappe monitoringssystemen en meer draadloze
signaaloverdracht.
In de Jaarbeurs vinden dit voorjaar ook een aantal beurzen plaats, die automatisering in de werktuigbouw
en de bouw en ICT-gebruik laten zien. Ook het Fotonica-evenement in Nieuwegein is de moeite waard.
De thema’s de laatste jaren waren: klimaatbeheersing (zie VROM-nota Schoon en zuinig) en hogere waterniveau’s (zie rapport commissie Veerman). Daar gaat veel werk in zitten en daarvoor is ook innovatie
nodig. Helaas wordt daar in de pers mi te weinig aandacht besteed.
Op veel plaatsen wordt over onderwijs gesproken. Ik ben blij, dat avond-opleidingen voor HBO en universiteit wat meer aandacht krijgen en dat de discussie over de studieduur lijkt te zijn afgerond. Universitaire
opleidingen duren soms erg lang. Twee jaar extra tov de officiële studieduur en daarna een sterk verhoogd
college-geld lijkt mij een aardige oplossing.
Ik heb nog wel een wens. In Elpec Info Dig zouden wat meer schrijvers actief moeten zijn. Dat zou voor
de vereniging Elpec met veel begaafde schrijvende leden geen probleem mogen zijn.

+

Geslaagd Elpec Jaarfeest op 26 november 2010
Gezellig samenzijn met technisch tintje

De Elpec-leden bezochten afgelopen jaar het Ford-museum [1] te Hillegom en na afloop werd gegeten in
een nabijgelegen restaurant.
Ford heeft veel bijgedragen aan de auto-massa-mobilisatie van de wereld. Zijn auto’s waren van het begin
af redelijk betrouwbaar. In het museum konden we de ontwikkeling zien van ca 1910 tot ca 1960. Ford
heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de techniek en van de massafabricage.
Daarna volgde een voordracht door Rolf Klapwijk van AGV [2], voorheen gevestigd in Maasland, maar nu
in Oosterwijk (NB). Met name in de grote steden wordt transport gewenst zonder lokale rookgas-emissies.
Dat betekent: elektrische taxi’s, elektrisch lokaal goederenvervoer, elektrische vuilniswagen, elektrische
bussen. De accu is het grote probleem. Hij is zwaar, duur, heeft naar verhouding een kleine capaciteit en
heeft een lange oplaadtijd. Voor lokaal vervoer kan met een relatief kleine accu volstaan worden. Op dit
moment zijn er twee ontwikkelingen: enerzijds de all-electric-auto en anderzijds een hybride auto uitgerust
met een relatief grote accu (binnen de stad elektrisch en
buiten de stad een verbrandingsmotor). Voorlopig betreft
het proefauto’s met leuke technische ontwikkelingen.
De Elpec-leden kunnen aan een genoeglijk samenzijn
terugdenken.
Literatuur
1. www.fordmuseum.nl.
2. www.allgreenvehicles.nl.
2

Een elektrisch aangedreven Transit 8+1.
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Accu’s voor all-electric-cars
Interessante ontwikkelingen gaande

In de jaren zestig van de vorige eeuw waren twee typen accu’s gangbaar: de loodaccu en de NiCd-accu.
De NiCd-accu is ontwikkeld uit de NiFe-accu: hij gold als robuuster en was duurder. Hij werd gebruikt
in railvoertuigen en kleine schakelstations. Op dit moment zijn er milieu-bezwaren tegen Cd en wordt
de NiCd-accu nauwelijks meer gemaakt. De loodaccu is ten opzichte van 1960 sterk verbeterd en wordt
bijna overal gebruikt. Er is ook een droge versie.
Voor fototoestellen en laptops is de Li-ion-accu ontwikkeld, die meer capaciteit heeft in hetzelfde volume
als de loodaccu, maar ook duurder werd.
Bij de elektrische auto is in het begin teruggegrepen op de loodaccu. De melkboer-ventwagens van Spijkstaal gebruikten ze ook.
Toyota is begonnen met hybride auto’s zoals de succesvolle Prius. Bij remmen wordt met een synchrone
generator met permanente Neodym-magneten (ca 60 kWe bij de nieuwste versies) elektriciteit opgewekt
en opgeslagen in een accu. Bij optrekken wordt de 1,8 liter-benzinemotor door de synchrone motor ondersteund. Op die manier wordt in de stad met veel stop-and-go-verkeer ca 30% brandstof bespaard.
De vraag was, welke accu voor de Prius beschikbaar was. De loodaccu was te zwaar, de Li-ion-accu was
nog niet beschikbaar; gekozen is voor een Ni-metaalhydride-accu. Als een Li-ion-accu beschikbaar komt,
kan in de stad elektrisch worden gereden.
De ontwikkelingen staan niet stil. Toyota en VW denken met www.sanyo.com binnenkort een voldoend
grote en robuuste Li-ion-accu ontwikkeld te hebben. Sanyo zal waarschijnlijk binnenkort een onderdeel
vormen van www.panasonic.com. Sanyo heeft ervaring met Li-ion-accu’s voor laptops.
De toekomstige Opel Ampera zal ook een Li-ion-accu krijgen en bovendien een kleine benzinemotor. De
net geïntroduceerde Nissan-Leaf heeft een Li-ion-accu en is all-electric.
De Li-ion-accu voor de elektrische auto is nog niet uitontwikkeld. Ik hoop ook, dat binnenkort een aantal
leveranciers in staat zullen zijn hem te leveren. Op de beurs productronica te Muenchen wordt ook aandacht
besteed aan Li-ion-accu’s voor elektrische auto’s. Zie www.vdma.org/productronics. VDMA geeft aan, dat
voor een massa-productie van Lio-ion-accu’s voor elektrische auto’s nog enige ontwikkelingen nodig zijn.
Van 12-23 april 2011 is de Autorai gepland. Ik verwacht rond deze beurs veel nieuws over de elektrische
auto.
Mochten lezers meer informatie hebben over de Li-ion-accu, dan houd ik mij aanbevolen.

+

Nabeschouwing beurzen gehouden in het najaar 2010

Het instrument 2010

Goed bezochte beurs met seminars, die een goed overzicht geeft in het kennen en kunnen van de
Nederlandse elektronica-industrie
De Federatie het Instrument (www.fhi.nl) organiseert elk jaar een grote beurs met mini-seminars, de even
jaren Het Instrument en de oneven jaren Electronic&Automation. Deze beurs had ruim 17.000 bezoekers. Bovendien organiseert FHI jaarlijks een aantal gespecialiseerde seminars. Ook kent FHI een aantal
werkgroepen, die de bij hen aangesloten industrieën ondersteunen. Veel bij FHI aangesloten industrieën
werken nauw samen met universiteiten uit Nederland, waarbij mij nanotechniek en sensoren opvielen.
De hoofdgroepen van deze beurs waren: industriële elektronica, industriële automatisering, laboratorium
technologie. De goed doordachte website bevat veel informatie over de standhouders en hun producten.
Vroeger waren de toppers van telemonitoring: Fieldbus, Profibus, Canbus, Ethernet. Daar is nu draadloze
communicatie bijgekomen.
Bovendien worden met de miniseminars de bezoekers goed op de hoogte gebracht van de state of the art
in een bepaald vakgebied.
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Digitale oscilloscopen van Rohde en Schwarz.
FHI werkt veel samen met universiteiten. Ik was onder de indruk van de prijsuitreiking aan een groep
deskundigen van de UvA, die een methode bedacht had om TBC snel en relatief goedkoop te detecteren.
De methode is van groot belang voor de ontwikkelingslanden.

+

De industriële week in de Jaarbeurs te Utrecht

PD 5214.5055.82 V 01.00

Goed bezochte combi-beurs met eenvoudige seminars, die een goed overzicht geven van het vakgebied
De industriële week bestaat uit 4 beurzen, die verwant zijn. Het betreft: Aandrijftechniek, industrial
processing, industry & automation, macropak. Voor de eerste drie is www.feda.nl de overkoepelende
organisatie. Zij werken samen met universiteiten en hogescholen. Feda gaat de samemwerking met TNO
intensiferen. Totaal zijn ca 23000 bezoekers
gemeld.
Je krijgt op deze beurs een goed overzicht van
het vakgebied. Ook hier valt telemonitoring op.
Helaas wordt in dit vakgebied minder in Nederland gebouwd dan vroeger. Op de stands
waren ook minder constructeurs aanwezig.
Feda werkt net als FHI samen met het onderwijs. Op een aantal hogescholen wordt
een nieuwe afstudeerrichting mechatronica
gevormd.
Het zou goed zijn als Feda en FHI meer zouden samenwerken. Twee beurzen, die elkaar
gedeeltelijk overlappen zouden niet op twee Voorbeeld van een aantal stands. Beckhof levert veel
opeenvolgende weken moeten plaatsvinden. ethernet.

Energievakbeurs

+

Interessante goedbezochte beurs, waar veel energie-vakkennis en veel gemotiveerde energie-deskundigen
aanwezig waren.
De energievakbeurs is inmiddels een traditie geworden. Hij werd gehouden met de beurzen milieu2010
4
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en surface2010 van 12-14 oktober in de Brabanthallen te Den Bosch.
De basis van deze beurs is nog steeds de VROM-nota “schoon en zuinig”, waar Nederland haar aandeel
in het Europese klimaat-akkoord beschrijft.
Dat akkoord werd destijds door VROM, KIVINIRIA en Greenpeace tot het jaar 2020 als een realistisch
akkoord beschouwd, dat met economisch verantwoorde maatregelen uitvoerbaar was.
Uit de tijd na de eerste energiecrisis na 1973 onder de kabinetten Lubbers is de weg om zoiets uit te voeren
goed aangewezen. Enig research, proefprojecten, goede begeleiding van de uitvoering door de overheid;
dat laatste enerzijds door MJA’s (meerjarenafspraken), energie-coördinatoren per regio en publiciteit in
regionale, landelijke vakbladen en vaktijdschriften.
Aangezien de nota “schoon en zuinig” al enige tijd bestaat, heb ik enige tijd geleden VROM gevraagd,
hoe de stand van zaken betreffende de uitvoering was. 15% zou ongeveer moeten zijn uitgevoerd. VROM
kon dat ook na enige aandringen niet bevestigen.
Om “schoon en zuinig” uit te voeren is meer coördinatie en meer publiciteit van de centrale, regionale
en gemeentelijke overheden nodig. Het betekent ook een ondersteuning van onze economie, vakkennis
en werkgelegenheid. Het is verstandig dit werk aan te pakken. Alleen al met de kennis en kunde op de
energievakbeurs komen we een heel eind.
De maatregelen, die de meeste besparing opbrengen zijn niet zo spectaculair: meer warmte isolatie, meer
HR-ketels met betere regelingen, meer terugwinning van warmte uit afvalwater,
meer aandacht voor energiegebruik in de procesindustrie, koppelen van de fabricage van producten, waar
meer energiedragers nodig zijn.
Warmtekracht-koppeling (wk) is in Nederland nog steeds een succes. Er is op economische basis nog veel
meer mogelijk. Voor kantoorgebouwen zijn warmtepompen met warmte- en koude opslag, bij voorkeur
in aquifers, al redelijk uitgerijpt.
Geothermie heeft inmiddels een goede start gemaakt in Lansingerland en Den Haag-Zuid. Het is duurzame
energie op economische rendabele basis en we kunnen er ca 15% van onze energiebehoefte mee dekken.
Ph-zonne-energie en warm water zonne-energie stonden uitgebreid opgesteld.
Nederland heeft veel kennis van energie, wij hebben veel enthousiaste deskundigen en we kunnen op
economische verantwoorde manier veel bereiken. We moeten energie/klimaat-techniek beter coördineren.
Literatuur
1. www.energievakbeurs.nl.
2. Elpec Info Dig 14-15.
3. www.vrom.nl.

SPS 2010 te Neurenberg

+

De grote Duitse automatiseringsbeurs was een succes
Mesago organiseert veel succesvolle beurzen. Elpec Info besteedt al jaren aandacht aan PCIM (vermogenselektronica) en SPS. Beide beurzen worden ook in China georganiseerd; SPS ook in Italië.
De hoofdboodschap van deze beurs (23-25 november te Neurenberg ) was, dat de omzet van veel Duitse
bedrijven [metaalindustrie (bij ons FME) en petrochemie] bijna op het niveau ligt van voor de laatste
kredietcrisis.
Op SPS wordt dat ondervonden in nog grotere belangstelling voor bedrijfsautomatisering. Dat geeft iets
goedkopere en beter producten en levert ook een bijdrage aan energiebesparing en rookgas-emissiebeheersing. SPS is een trendsetter in de wereld.
De techniek op SPS2010 hebben wij kunnen bekijken op de Nederlandse beurzen “Het Instrument” en op
“De industriële week”. De trends zijn: iets meer en fraaiere toerengeregelde aandrijvingen met wat meer
synchrone motoren met Neodymmagneten; nog wat meer uitbouw van monitoringsystemen, deels met
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ethernet en draadloos; nog wat uitgebreider gebruik van sensoren.
Samengevat: wederom een succesvolle trendsettende automatiseringsbeurs.
Literatuur
1. www.mesago.de.
2. ETZ S4/2010; www.vde-verlag.de.

+
Nederlandse uitvindingen te zien in de Patent Parade

De Patent Parade is een reizende interactieve tentoonstelling over uitvindingen in Nederland. De Patent
Parade zal 10 grote bibliotheken van het land aandoen. Daarmee zal naar verwachting in een jaar tijd 1,2
miljoen bezoekers worden bereikt. De Patent Parade is interactief, er zijn vele uitvindingen te zien en te
proberen. Maar ook unieke prototypes en doorsneden van producten zijn te bekijken. Tijdens de tijd van de
Parade organiseren de bibliotheken speciale programma’s voor scholen en bedrijven. De Parade is ontstaan
door het 100-jarig bestaan van de Rijksoctrooiwet, die al sinds haar bestaan door NL Octrooicentrum wordt
uitgevoerd. Op de Patent Parade zijn bijna 70 echt
Nederlandse uitvindingen te bekijken. Ooit gezien
hoe de Philips Senseo er echt van binnen uitziet en
wat voor uitvindingen erin verborgen zitten? Zelf
een kogelvrij vest aandoen of juist voelen hoe kogels
erin blijven hangen? Het is allemaal te zien op de
Patent Parade. Kijk voor locaties op de site van de
Patent Parade (www.patentparade.nl). Van 5 tot en
met 29 januari 2011 is het evenement te gast in de
bibliotheek van Arnhem aan de Koningstraat 26
en van 2 tot en met 26 februari 2011 in de grote
bibliotheek Hoogstraat 110 te Rotterdam.
Ter gelegenheid van de viering 100 jaar Rijksoc- TNT Post gaf een zogeheten Prestigeboekje uit ter
trooiwet verscheen een serie postzegels met afbeel- gelegenheid van de 100 jarige rijksoctrooiwet.
dingen van uitvindingen.
Jan M. Broeders

Slippen van treinen

+

Voorlopig grote verschillen van opvatting tussen Duitsland en Nederland
Mede naar aanleiding van de ernstige ongelukken bij de S-Bahn te Berlijn, dat een directie-wisseling
aldaar tot gevolg had, is het Duitse EBA (Eisenbahn Bundes Amt) van mening, dat alle Duitse treinen,
metro’s en trams van goed werkende zandstrooiers moeten zijn voorzien om toelating te krijgen tot het
Duitse spoorwegnet.
In februari 2010 promoveerde dr. R. Popovici op de UT [1]. Hij mat op een aantal Prorail-baanvakken
met NS-materieel een adhesiecoëfficiënt van 5%, terwijl de dienstregeling uitging van tenminste 15% en
bij moderne loks gerekend wordt met 35%. Hij beschouwde zandstrooiers als een “must”.
In september 2010 promoveerde dr. A. Arias-Cuevas, copromotor dr. Z. Li [2] op de TUD over dit onderwerp. Hij is wat voorzichtiger. Een baanvakdeel, waar veel geremd en opgetrokken wordt, slijt sneller
dan de rest van het baanvak. Zandstrooiers en magneet-sleeprailremmen vergroten de slijtage op zo’n
baanvakdeel ook. “Hobbelige” rails, een slecht liggend draaistel en een slechte ASR (anti-slipregeling)
vergroten de remweg eveneens. Hij heeft gemeten met de NS-lok 1600 (voorzien van zandstrooiers) en NS
dubbelsdeks IRM-materieel (voorzien van magneet-sleeprailremmen en niet voorzien van zandstrooiers).
Zijn conclusies waren heel duidelijk: Op een goede baan met een goed liggend draaistel kan het wiel6
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railcontact bij natte rails (speciaal in de herfst) zo slecht zijn, dat onvoldoende geremd kan worden.
Magneet-sleeprailremmen verbeteren het remgedrag wel, maar onvoldoende. Af en toe zijn goed werkende zandstrooiers een “must”. Ze kunnen ook heel nuttig zijn bij het optrekken.
Duitsland gebruikt iets fijner zand dan Nederland, dat iets beter remt en waarvan ook iets minder nodig
is. Zandstrooiers kunnen tegenwoordig heel gevoelig worden afgesteld.
Er zijn in 2010 twee promoties geweest, uitgevoerd met medewerking van NS en Prorail, die het standpunt van het EBA onderschrijven. NS en Prorail hebben meegewerkt en de conclusies niet aangevochten.
Alle loks in Nederland hebben zandstrooiers, alle trams in Nederland hebben die ook (wettelijke verplichting). De nieuwe RET-metrostellen (R’dam) hebben zandstrooiers, die ook in de metrotunnel worden
gebruikt. De GVB (A’dam) plant dit ook na het ongeluk in de metrotunnel in de Wibautstraat ten gevolge
van een verkeerd gemonteerde wielflenssmering.
Ik hoop, dat NS zo wijs is, snel zandstrooiers op al haar materieel te plaatsen, voordat ernstige ongelukken zoals te Berlijn optreden.
Literatuur
1. Elpec Info 7 pag. 12-13, promotie UT.
2. Low Adhesion in the Wheel-Rail Contact, promotie op de TUD van dr. O. Arias-Cuevas met dr Z Li
als copromotor.

+

Kleur als een symbool voor herkenning van merknaam
In de afgelopen 30 jaar gebruikten meerdere nationale en internationale ondernemers kleur als hun herkenningssymbool. Het is echter een kostbare aangelegenheid om een bedrijfs- of merklogo in een kleur
te laten registreren. Tijd en geld spelen de belangrijkste rollen in het proces van een aanvraag, maar het
werk en de inspanning worden ruimschoots beloond. Het logo en de over te brengen boodschap blijven
bij de consumenten in herinnering. Volgens een bericht in de New York Sun in 1906 had Louis Comfort
Tiffany iets in de aanbieding, wat men voor geen geld van de wereld van hem kopen kon. Men kreeg het
alleen als geschenk en wel in de vorm van een draagtas in een blauwe kleur, het zogenoemde Tiffany
blauw. Het is de magisch psychologische macht van kleur, waardoor mensen belangstelling hebben voor
een bepaalde kleur en de associatie met een merk en een product. Wanneer men een bepaalde kleur in het
hoofd van mensen wil vasthouden, moet de kleur in elk consumentencontact gebruikt worden.
Bedrijven, instituten en ondernemingen willen graag door klanten en consumenten geassocieerd worden
met de zelf gekozen kleur. Kleur heeft een herinneringwaarde. Zij zendt een signaal uit naar de waarnemer, nog voordat men nog maar één letter heeft gelezen. Men reageert op de kleur in het algemeen
zeer intuïtief en denkt bij voldoende bekendheid aan vroegere diensten of producten van het bedrijf. In
het kleurbewustzijn van mensen heeft zich een ware revolutie ontwikkeld. Veel bedrijven zijn dan ook
op zoek naar kleur en herkenning door de consument. Kleur geeft namelijk duidelijke taal en brengt de
boodschap sneller over. Bekende merken als IBM (blauw), Orange (oranje), Coca-Cola (rood), Milka
(paars) en ABM-Amro (groen), zijn slechts enkele voorbeelden van het gebruik van een bepaalde kleur
om duidelijk herkend te worden. Wettelijke bescherming van een gekozen merkkleur is nog relatief
nieuw. Alleen al het definiëren van een bepaalde kleur vraagt om speciale aandacht in de aanvraag en in
de beoordeling van de autoriteit. Het kiezen van een bedrijfskleur wordt mede bepaald door historische
ontwikkelingen, maar ook door de psychologische betekenis van een kleur. Het merkenrecht wordt steeds
meer internationaal geregeld, waardoor merken en symbolen ook internationaal erkenning krijgen en
gebruikt kunnen worden.
Kleur is emotioneel, erkenning en waardering. Bedrijven kunnen zelfs in bepaalde situaties een kleur laten
registreren zonder daarbij het bedrijfslogo mee te nemen in een aanvraag. Voor het aanvraag- en toekenningsproces moet wel een lange periode gereserveerd worden. Zo stak Pepsi-Cola vele miljoenen in zijn
campagne “Project Blauw” om de associatie van de kleur blauw met het bekende drankje van Pepsi-Cola
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te versterken. Kleur associeert. Rood staat voor impulsiviteit, strijdlust, intuïtie en zelfvertrouwen. Blauw
wordt vaak geassocieerd met autoriteit, intuïtie, idealisme, concentratie, waarheid en traditie. Geel staat
voor intelligentie, logica, nieuwsgierig, precisie, communicatie en snelheid. In de dagelijkse praktijk van
het leven kennen we de begrippen als de witte motor, meer blauw op straat, de groene golf, de blauwe
enveloppe en door rood rijden. Kleur heeft daarmee een speelse functie in communicatie- en denktaal.
De ingeburgerde begrippen als “rood staan”, “groene vingers”, “van de blauwe knoop” en “op een roze
wolk leven” geven ook nog eens aan dat kleur en de betekenis ervan sterk verweven zijn in ons dagelijkse
communiceren.
Bron: Inspire van Iggesund Paperboard
Jan M. Broeders

+

Compacte elektromotoren van Maxonmotor

Kleine motor met 22 mm diameter van 240 W geschikt voor temperaturen van 200 ºC
Maxon Motor is bekend om haar knappe prestaties bij het bouwen van kleine motoren.
De motor EC 22 HD, een zogeheten gelijkstroommotor met elektronische commutatie, is feitelijk een
synchroservo met Neodymmagneten. Deze motor is onder meer geschikt voor diepzeewerk en kan 1700
bar druk en 100 G weerstaan. Met oliekoeling is de motor geschikt voor
240 W en 200 ºC, met luchtkoeling voor 80 W.
Behalve een knappe prestatie van Maxon Motor is het ook een knappe prestatie
van Neodym-leverancier. Over veroudering van het Neodym is niets vermeld.
Literatuur
1. Maxonmotor.nl.

Duurzaam werken

+

Op 25-28 oktober werd op de TUD en de Haagse Hogeschool (vestiging Delft) met medewerking van
TNO een internationaal congres over dit onderwerp gehouden [1]. Iets eerder op 6 oktober had [2] een
jaarcongres over hetzelfde onderwerp gehouden, waarbij een uitgebreid rapport gepresenteerd werd. Er
is wel enig verschil over de interpretatie van het woord duurzaam.
Drie keynotespeeches van [1] spraken mij aan.
Allereerst van mw prof. J. Cramer, minister in het kabinet Balkenende 4. In die periode vond de klimaatconferentie van Kopenhagen plaats. Het doel was afspraken te maken, zodat de opwarming van de
aarde 3 ºC niet zou overschrijden. Nederland was in die periode EU-voorzitter en mw Cramer moest met
EU-voorstellen komen, die door de andere EU-landen (speciaal de andere minister van milieu) werden
ondersteund. Dat lukte. De USA kwam zelfs met een intentieverklaring, die de senaat niet wilde onderschrijven. Mw Cramer gaf een goed beeld, hoe moeizaam klimaatakkoorden tot stand komen.
Ook de keynotespeech van prof. D. Huisingh sprak mij aan. Hij onderschreef de speech van mw Cramer,
merkte op, dat de woestijnen zich nog steeds uitbreiden ten nadele van de aangrenzende landen. Hij wees
op de problemen van ondervoeding van een belangrijk deel van de wereldbevolking en over uitputting
van grondstoffen.
Prof. W. Ockels (voorheen astronaut) sprak over de onder zijn leiding ontworpen zonne-auto en zonneboot, die successen hebben behaald in resp Australië en Friesland. Als student meewerken in zo’n team
is een leuke ervaring.
De EU wenst in het jaar 2020 20% minder energieverbruik van in 1990 en bovendien 20% meer duurzame
energie. De VROM-nota “schoon en zuinig “ geeft daar aardige economische verantwoorde oplossingen
voor: veel warmte-isolatie, zuiniger processen, meer gebruik van warmte uit afvalwater, inzetten van geo8
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thermie, verder ontwikkelen zonne- en wind-energie, meer openbaar vervoer. Europa zal zich in moeten
spannen om deze doelstellingen te bereiken ondanks de economische crisis. Voor de periode 2029-2050
wordt aan een aantal scenario’s gedacht. De referenties omvatten veel detailinformatie.
In de pers krijgt duurzaamheid en klimaatbeheersing mijns inziens te weinig aandacht. De benodigde
maatregelen leveren extra arbeidsplaatsen. De publieke opinie helpt maatregelen te realiseren.
Literatuur
1. www.erscp-emsu2010.org.
2. www.kiviniria.net.

Symposium smart grids

+

Aardig symposium ter gelegenheid van de oratie van prof. Slootweg
Ter gelegenheid van de oratie van prof.. Slootweg tot bijzonder hoogleraar elektriciteitsvoorziening middels
smart grids is een klein symposium georganiseerd (TUE 10 september 2010). De vakgroepen elektriciteitsvoorziening op de TUD en TUE zijn omgedoopt tot vakgroepen duurzame elektriciteitsvoorziening
om de nadruk te leggen op het element klimaatbeheersing.
Vroeger werd onder een smart grid verstaan een middenspanningsnet met invoeding van veel zelfopwekkers [1]. Zo’n net zou zowel vermogen kunnen afnemen van het koppelnet, alswel vermogen kunnen
terugleveren aan het koppelnet. Voorlopig is de praktijk veel warmtekrachtkoppeling (WK )-installaties
met Ottozuigermotoren gestookt op aardgas. Tzt komt daar ook wind- en ph-zonne-energie bij. In- en
uitschakelbare belasting is in zo’n net welkom. Het Westland is een voorbeeld van smart grids met wk
met een vermogen van ca 400 MWe. Bovendien is er veel schakelbare belasting (plantenbelichting) Het
functioneert goed, maar bij een 25 kV-storing valt kortstondig veel wk-vermogen uit.
Bedenk, dat in 1980 de Nederlandse regering ernst maakte met energiebesparing, nu klimaatbeheersing
genoemd. Vanuit die tijd zijn twee succesvolle onderwerpen naar voren gekomen: gebouw-isolatie en
warmtekrachtkoppeling (WK) Er was vrijwel geen wk, nu is dit ca 40% van de elektriciteitsopwekking in
Nederland, waarvan ca 25% middels gasturbine- en STAG-units en ca 15% middels Ottozuigermotoren.
De eerste categorie heeft eenheden groter dan 10 MWe, was gewoonlijk aan een net van 50 kV of hoger
gekoppeld en wordt als min of meer gewone centrales behandeld.
De tweede categorie, warmtekracht met Ottozuigermotoren, heeft eenheden als regel kleiner dan 2 MWe.
Ze worden meestal via een 10 kV/LS-trafo aan een 10 kV-net gekoppeld. De fraaie beveiligingen van
grote centrales gekoppeld aan een 150 kV-net zijn in een 10 kV-net te duur.
De TUE heeft de definitie smart grid nu uitgebreid met grootschalig inzetten van duurzame energie
(zoals wind-energie op zee) voor een groot elektriciteitsnet. Dat gebeurt in de recente referenties [2], [3]
en [4] ook. Centrales gestookt op fossiele brandstof moeten dan af en toe hun vermogen fors variëren.
De nieuwe Siemens STAG-units van ca 450 MWe, waarvan er een aantal in Nederland staan/komen zijn
zo gebouwd, dat betrekkelijk snel op- en afregelen mogelijk is. Behalve technische maatregelen zijn ook
tarieven nodig, die elektriciteitsafname bevorderen als veel vermogen beschikbaar is en afremmen als
weinig vermogen beschikbaar is.
Alle EU-landen hebben zich verplicht tot een belangrijke deelname aan klimaatbeheersing, voor Nederland
verwoord in de VROM-nota “schoon en zuinig”.
Het symposium op de TUE verwoordde op een aardige manier de verschillende aspecten.
Literatuur
1. Elpec Info Dig 4 –pag. 14-15; E&I 12/2008.
2. E&I 7-8/2010 pag. a6.
3. BWK 9/2010 pag. 33 (www.ebwk.de).
4. ETZ 9/2010 pag. 46-49.
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Middenspannings-smart-grids in Nederland
Genoemde netten zijn openbare elektriciteitsnetten met zelfopwekkers {warmte-kracht-koppeling (=wk),
windmolens en zonnecelcentrales} en (af-)schakelbare belasting.
Met eenvoudige hulpmiddelen zijn in Nederland goed bruikbare netten gecreëerd.
De oudste vorm is warmtekracht in de tuinbouw, bij ziekenhuizen en bij woonflats. In het Westland is het
totaal afgenomen vermogen ruim 200 MWe; het met warmtekracht opgewekt vermogen was in het jaar
2000 ca 200 MWe en zou in 2010 ruim 400 MWe zijn. Warmtekracht is voornamelijk gesitueerd in de
tuinbouw, waar veel afschakelbare plantenbelichting voorkomt. De wk-installaties zijn opgebouwd uit
Otto-zuigermotoren gestookt op aardgas met een grootte van max 2MWe tot het jaar 2000. Zij zijn geplaatst
dicht bij middenspanningstrafo-stations (10/0,4 kV of 20/0,4 kV). Het lokale kortsluitvermogen was goed
beheersbaar. De units voeden als regel de tuin, waar ze opgesteld zijn en tegelijk vindt terugvoeding plaats
naar het openbare net. Theoretisch kunnen ze in eilandbedrijf een deel van het openbare net voeden, maar
dat gebeurt uiterst zelden. De grootste zorg was tot het jaar 2000 de spanningshuishouding. De regeling
van de trappenschakelaars van de 25/10 kV-trafo’s moest worden ingesteld op de gemiddelde spanning
in het 10 kV-net en niet op de spanning aan de 10 kV-klemmen van de 25/10 kV-trafo.
Tussen 2000 en 2010 is het wk-vermogen uitgebreid van ca 200 MWe tot ca 400 MWe en zijn ook ook
enkele grotere wk-units geplaatst tot ca 4,4 MWe; zie ook [6]. Die zijn of direct aangesloten op het 10
kV-net of via een bloktrafo op het 20 kV-net.
Gezien het grote wk-vermogen was sturing van de loadflow noodzakelijk. Westlandinfa [5] kan de wkvermogens zonodig automatisch beperken, waardoor netoverbelasting vermeden wordt. Daartoe zijn
afspraken met wk-eigenaren gemaakt.
Een punt van zorg is de selectiviteit bij kortsluitingen. Vanouds zijn ter bescherming van de wk-units de
beveiligingen ingesteld op afschakelen bij een overstroom ca 1,2 In of onderspanning ca 0,8 Un ≈ 0,1 s.
Dwz bij elke grote spanningsdip in het openbare net valt veel wk onnodig uit, omdat kortsluitingen in
kabels meestal na een langere tijd uitgeschakeld worden. Middenspanningsnetten zijn als regel als open
ringnet uitgevoerd.
Meestal zijn in middenspanningsnetten kabels met overstroombeveiliging tegen kortsluiting beveiligd. Dat
is betrekkelijk goedkoop. Vroeger werden meestal stroom-tijd-onafhankelijke overstroomrelais gebruikt.
Zo langzamerhand wordt op stroom-tijd-afhankelijke overstroomrelais gebruikt. Kortsluitingen met forse
stromen duren zodoende korter, wat de kabels spaart.
Netten met een spanning van 25 kV en hoger zijn als regel als gesloten ringnetten uitgevoerd. Ze worden
tegenwoordig meestal met langsdifferentiaal beveiliging uitgerust, waarbij uitschakeling na een kortsluiting meestal na 0,1 s plaatsvindt.
Voor het beschermen van een wk-unit geldt net als bij conventionele eenheden de de zg kritische kortsluittijd (KKT). Na het opheffen van een spanningsdip mag de vereffeningsstroom niet te groot zijn. Een
KKT-curve ziet er bij kleine units globaal uit als Uk = 0 KKT=0,25 s, Uk = 50% KKT = 1 s Uk = 70%
KKT = 3 s. Bij grotere units zijn de tijden langer. Onderstaand in een aanhangsel enige informatie over
de bepaling van de curve.
In het UHV-net duren kortsluitingen als regel 100-150 ms, bij uitzondering 700 ms.
Bij een middenspanningsnet duren kortsluitingen bij langsdiff-kabelbeveiliging ca 100 ms. Maar bij
overstroombeveiligingen meestal 300 ms-500 ms; soms 1000 ms.
Bij kortere spanningsdips na een netkortsluiting vallen in samenwerking met een KKT (=kritische kortsluitstroom tijd)-beveiliging op de wk-unit bij netkortsluitingen in het middenspanningsnet veel minder
wk-units uit. Voor stroom-tijdafhankelijke kabelbeveiliging en KKT-beveiliging op de wk-units is geen
kostbare investering nodig.
Bedenk wel, dat wk met Otto-zuigermotoren ca 15% van het Nederlands productievermogen is. Grootschalige wk met gasturbines of STAG is ca 25%. Dat wordt behandeld is kleine conventionele centrales
en aangekoppeld aan 50, 110 of 150 kV-netten Daar treden nauwelijks selectiviteitsproblemen op, omdat
10
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daar al regel langsdiff-beveiliging met een uitschakeltijd van 100 tot 150 ms wordt toegepast.
Voor windmolens, nu meestal 1,5 of 2,5 MWe per molen, wordt vaak een aparte 10 of 20 kV-kabel naar
een 150/10 kV-station (resp 150/20 kV of 110/10 of 110/20 kV) gelegd. Gewoonlijk is een windmolen
in staat om 120% stroom gedurende 200 ms te leveren. Ik pleit voor 130% stroom gedurende 300 ms. Bij
spanningsdips in 10 of 20 kV-netten zullen de molens gewoonlijk onnodig uitvallen, bij spanningsdips <
200 ms in het 110 of 150 kV is sprake van een grensgeval bij de huidige gang van zaken; bij mijn voorstel
zullen ze meestal aangekoppeld blijven.
De huidige windmolen kan niet in eilandbedrijf draaien.
De tien zonne-cel-centrales rondom Trier (zie artikel op pagina 13) hebben uitgaande van 2000 vollasth
per jaar een vermogen van 2-6 MWe. Dat zal vaak betekenen, dat een aparte kabel nodig is naar een
110/10 kV-trafo-station. De vermogenselektronica lijkt veel op die van windmolens; de zonnecelcentrale
kan niet in eilandbedrijf draaien.
Samengevat: de huidige Nederlandse middenspannings-smart-grids voldoen.
Bij wk, inmiddels een belangrijk deel van de elektriciteitsopwekking, wordt veel fossiele brandstof (aardgas)
gespaard; de eindverbruiker is wat goedkoper uit. Subsidies zijn niet nodig. Met eenvoudige maatregelen
kan de selectiviteit verbeterd worden. Dat gebeurt mij te weinig en telangzaam.
De spaarzaam opgestelde windmolens functioneren ook goed en sparen ook fossiele brandstof. Subsidies
zijn onmisbaar. Ph-zonnecelcentrales met een vermogen van 2-6 MWe hebben wij in Nederland weinig.
Bij een veel groter vermogen aan wind- en zonne-energie zullen meer maatregelen nodig zijn tav af- en
inschakelbare belasting, sneller op en afregelen van conventioneel vermogen en selectiviteit. Bij nieuwe
STAG-centrales worden maatregelen genomen om op- en afschakelen van vermogen te versnellen.
Elektriciteitsnetten worden voorzichtig voorbereid op meer vermogen warmtekracht, wind- en zonneenergie, zodat ook in de toekomst de middenspannings-smart-grid goed zullen functioneren.
Aanhangsel 1: Windparken op zee
Volgens EBWK (zie www.ebwk.de �����������������������������������������������������������������
en EI Dig. 8 pag. 23) beschikte Nederland in 2009 over een windvermogen op zee van 247 MWe, terwijl het totale Nederlandsvermogen ca 15000 MWe bedraagt. Het
zijn windparken, die met draaistroom aan het 150 kV-net gekoppeld zijn; ze kunnen niet in eilandbedrijf
draaien. Om dit windvermogen te gebruiken is voldoende netcapaciteit nodig. Je kunt je afvragen of voor
windvermogen met betrekkelijk weinig vollasturen altijd het n+1 – reservesysteem nodig is.
Volgens dezelfde bron was het totale Europese windvermogen op zee ca 2000 MWe, ca 2% van het vermogen van de landen, die deze windparken opgesteld hebben.
In de Oostzee nabij Kiel en de Noordzee nabij Husum zijn twee grotere windparken van tzt ca 300 MWe
met spanningsbron-HVDC in gebruik. Deze kunnen wel in eilandbedrijf draaien. Het beschikbare kortsluitvermogen is in principe geschikt voor de eerst aansprekende beveiliging; niet voor de back-up.
De nieuwe IGCT van ABB zou spanningsbron-HVDC tot ca 1000 MWe per windpark mogelijk maken.
Het is heel goed, dat dit soort installaties gebouwd en beproefd worden en dat daar vervolgens enige jaren
bedrijfservaring mee opgedaan wordt.
Ondanks het engagement van de technici, die er aan werken, duurt het nog een aantal jaren voordat
spanningsbron-HVDC op zee technisch uitgerijpt is.
We beginnen enige kijk te krijgen op de gelijktijdigheid van windvermogen op zee en van weersvoorspellingen over windvermogen op zee.
Met deze kennis gewapend kan het beheer van het 400kV- en 150 kV-koppelnet worden aangevuld.
Aanhangsel 2: KKT-curve
De KKT-curve is afhankelijk van het aangekoppelde net, van de constructie van de aangekoppelde
synchrone machine en de vermogens- en bekrachtigingsregeling. Siemens heeft voor de berekening het
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fraaie, maar ingewikkelde programma Netomac. Dat programma wordt veel gebruikt voor grote centrales.
Eenvoudiger is het programma Diane van [1]. Een voorbeeld voor een kleine machine is de curve:
Uk = 0
t = 0,2 s
Uk = 0,15 Un
t = 0,3 s
Uk = 0,25 Un
t = 0,7 s
Voor grotere machines gelden langere tijden.
Het uiteindelijke criterium voor de KKT-curve is de vereffeningsstroom bij het beëindigen van de kortsluiting. Bij grote centrales is een uitgebreide storingsregistratie aanwezig, waaruit de opgetreden stroom
na een netsluiting kan worden afgeleid en de KKT-curve eventueel kan worden bijgesteld. Voor kleine
wk-installaties heb ik zo’n meting nooit gezien. Met proeven is men terughoudend vanwege angst voor
aggregaatschade. Een voorzichtige curve als bovenstaand zou veel onterechte uitschakelingen kunnen
verhinderen.
Er zijn bovendien wat stelmogelijkheden: demper, bekrachtigingsregeling, vermogens-regeling. Voor de
demper zijn waarden X”d = 0,12 en X”q=0,24 gunstig (ook tav van demping van harmonischen). De twee
grote marktleveranciers van laagspannings-synchrone generatoren zijn Newage uit Stamford en Leroysomer. Hun bekrachtigingsregelingen voldoen goed. Hetzelfde geldt voor de twee grote leveranciers van
vermogensregelingen: Woodward en Heinzmann. Of de regelingen nog iets verbeterd kunnen worden,
weten we niet. Als regel worden generatoren van een wk-installatie ruim bemeten.
Het VDE-boek Netzdynamik [2] beschrijft de verschijnselen goed, maar aanbevelingen doet hij ook niet.
Het promotieonderzoek van dr. E. Coster [3] komt ook met een vereenvoudigde KKT-beveiliging. In een
toelichting van [3] in april 2010 voor IOP-EMVT geeft Coster ongeveer hetzelfde aan. De zuigermotorwk-units worden bij kortsluiting vaak onnodig snel afgeschakeld.
Ik zou graag een onderzoek aan echte aggregaten willen met verschillende dempers, bekrachtigings- en
vermogensregelingen gekoppeld aan electriciteitsnetten met verschillend kortsluitvermogen. Ik verwacht
daarvan verbeteringen aan smart-grids, met name minder onnodige uitval bij kortsluitingen. Tot nu zijn
er aardige computersimulaties gedaan.
Aanhangsel 3: EZ-rapport: Op weg naar intelligente netten in Nederland (juli 2010) Discussiedocument van de Taskforce intelligente netten (voorzitter prof dr. E. ten Heuvelhof /TUD)
Dit document is een lezenswaardig stuk over de toekomst van de elektriciteitsvoorziening in Nederland;
deels ook over de gasvoorziening. De directeur van Tennet ir. M. Kroon is lid van de Task Force. De
hoofdpunten zijn:
- Elektriciteits- en gasvoorziening zijn in Nederland goed. Energie wordt tzt zowel wat schaarser en duurder
gezien de klimaatafspraken. Wij moeten er meer flexibel mee omgaan:
- Duurzame energie moet een eerste voorkeurspositie krijgen tov energie opgewekt met fossiele brandstof;
wk moet vanwege zijn gunstig rendement een tweede voorkeurspositie krijgen.
- Nederland heeft meer schakelbare belasting nodig bij onverwachte overmaat aan duurzame energie en
tekort aan duurzame energie. Het zou wenselijk zijn als middels intelligentie in elektriciteitsnetten belasting
automatische geschakeld wordt.
- De transportnetten in Nederland moeten ruim bemeten zijn om zowel de nu aanbouw zijnde centrales
gestookt op steenkool en aardgas optimaal te kunnen gebruiken alswel energie uit toekomstige windparken. Niet in dit rapport staat, dat het 400 kV-net in Duitsland fors uitgebreid moet worden. Zie oa ARDteletekst en het VDI-tijdschrift BWK.
- Nederland heeft veel kleine warmtekracht in middenspanningsnetten. Dat zal nog wat worden uitgebouwd.
Samengevat: een aardig rapport over de toekomst van voornamelijk de elektriciteitvoorziening, waar
velen het mee eens zullen zijn. Ook in dit rapport is de definitie van smart grids opgerekt van middenspanningsnetten naar de gehele elektriciteitsvoorziening.
Aanhangsel 4: VDE/ETG Rapport Smart Energy 2020 . Mrt 2010; BMWi-raport juni 2010 Auf
den Weg zum Internet der Energy [7]
12
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Globale planning voor de uitbouw cq ombouw van de toekomstige Duitse elektriciteitsnetten
Duitsland maakt globaal dezelfde plannen als Nederland voor haar toekomstige elektriciteitsnetten. De
plannen voor de midden-spannings-smart-grids zijn ongeveer dezelfde als voor Nederland. Heel veel
nadruk wordt gelegd intelligente meters, die met gebruikmaking van internet ook een rol moeten gaan
spelen bij schakelbare belasting.
Het Duitse 400 kV-net is op dit moment krapper bemeten dan het Nederlandse net. Klassiek vermogen
moet wat flexibeler worden met een mogelijkheid van wisseling van kolengestookte stoomturbine-centrales
naar gasgestookte STAG-units en omgekeerd. Daar komt bij, dat uitbouw van het 400 kV-net nodig is
om windvermogen van zee diep Duitsland in te voeden. Ook in dit opzicht loopt Nederland wat voor.
Aanhangsel 5: Toekomstvisies van verschillende promoties op de TUD/TUE in het kader van IOPEMVT
Structuur midden- en laagspanningsnetten wordt enigszins vergelijkbaar met die van UHV-netten
Heden worden middenspanningsnetten als regel als open-ringnetten bedreven met gebruik van veel lastschakelaars en hoogspanningszekeringen. Voor laagspanningsnetten geldt dat ook, maar uitlopernetten
komen ook vaak voor.
De nieuwe visie is in middenspanningsnetten uitsluitend gebruik te maken van kleine vacuümschakelaars
(deels geschikt voor synchronisatie) en glasvezelverbindingen voor communicatie. Je kunt dan net als bij
UHV-netten langsdiff-beveiliging gebruiken en korte afschakeltijden realiseren.
In openbare laagspanningsnetten worden veel smeltveiligheden gebruikt. Ook daar zouden net als bij de
industrie uitsluitend stroombegrenzende schakelaars moeten worden gebuikt.
Ca 10 jaar geleden werden bovenstaande ideeën onbetaalbaar geacht. Door de ontwikkeling van de techniek zijn de prijzen gezakt en door de wens naar smartgrids is meer geld voor investeringen beschikbaar.
Bovendien zou de middenspanning 20 kV wat meer aandacht moeten krijgen. Voor een nieuw net is het
nauwelijks duurder dan 10 kV, terwijl de capaciteit verdubbelt.
Ik verwacht te zijner tijd meer gebruik van vacuümschakelaars in middenspanningsnetten en stroombegrenzende schakelaars in laagspanningsnetten.
Literatuur
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De praktijk van ph-zonne-energie-centrales in de omgeving van Trier
Tijdens mijn vakantie werd ik door een artikel in de plaatselijke krant [1] opmerkzaam gemaakt op een
aantal ph (=fotovoltaïsche)-zonne-energiecentrales in de omgeving (tot 30 km afstand van Trier). Het is
een goed voorbeeld van dit soort centrales volgens de huidige stand van de techniek alleen geschikt voor
bedrijf gekoppeld aan het openbare elektriciteitsnet.
De zonne-cellen zouden ruim 20 jaar mee kunnen gaan en in die tijd 20% in capaciteit kunnen verliezen.
Bij veel duurdere zonnecellen zou 10% degradatie optreden. De streek staat bekend als een “Luft-Kurort”,
zodat vervuiling door vervuilde lucht niet waarschijnlijk is.
Beschadiging van de zonne-cellen door weersomstandigheden met name hagel is mogelijk.
Ik vind een levensduur van 20 jaar voor de IGBT-invertors voor de aankoppeling van de zonnecel met
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het openbare net tamelijk lang en verwacht, dat ook daaraan reparaties nodig zouden zijn. Eilandbedrijf
is er nog niet bij. Voor meer technische informatie zie [2].
Op [3] werd ook een kortere levensduur van de invertors van 20 jaar verwacht.
Hoe dan ook. In de omgeving van Trier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van ph-zonne-energie-centrales Zulke grote ph-zonne-energie-centrales heeft Nederland nog niet.
Onderstaand een lijst van de ph-zonnecentrales volgens [1].
Solaranlage Hasborn/Niederoeffingen; opp 40 ha, jaaropbrengst 12000 MWhe, investering € 35 miljoen.
Solaranlage Foehren; opp 29,7 ha, jaaropbrengst 9000 MWhe, investering € 30 miljoen.
Solaranlage Kenn; opp 30,7 ha, jaaropbrengst 5900 MWhe; investering € 18 miljoen.
Solaranlage Bitburg-Irsch; opp 14 ha, jaaropbrengst 5600 MWhe, investering € 15,5 miljoen.
Solaranlage Kinheim; opp 12 ha, jaaropbrengst 4000 MWhe.
Solaranlage Leiwen; opp 12,8 ha, jaaropbrengst 3600 MWhe; investering € 11 miljoen.
Solaranlage Mehring; opp 13 ha, jaaropbrengst 3400 MWhe, investering € 12,5 miljoen.
Solaranlage Longuich; opp 16,4 ha, jaaropbrengst 3100 MWhe, investering € 10 miljoen.
Solaranlage Riol; opp 12,3 ha, jaaropbrengst 3600 MWhe, investering € 10,4 miljoen.
Solaranlage Pruem-Rommersheim, opp 7 ha, jaaropbrengst 2800 MWhe, investering € 5 miljoen.
Literatuur
1. Trierischer Volksfreund dd 17/9-2010; www.volksfreund.de.
2. Photovoltaik, prof H Haeberlin, VDE-Verlag ISBN 978-3-80073205-0, besproken in Elpec Info Dig
8 pag. 27.
3. Energievakbeurs 2010 (www.energievakbeurs.nl).

+

Grote Otto-gasmotoren voor warmtekracht-koppeling
Nav de discussies op de Energievakbeurs 2010 heb ik gekeken naar grote Otto-gasmotoren voor warmtekracht. De meeste fabrikanten leveren motoren met een maximale grootte van 2,5 MWe.
Dat zijn motoren met een
toerental van 1500 omw/
min met betrekkelijk
kleine cilinders, omdat
het anders te moeilijk
is het vlamfront na de
ontsteking met de bougievonk te beheersen. Aan de
exhaust-turbo(‘s) wordt
veel aandacht besteed.
Opvallend is een Jenbacher-motor van J624 van 4,4 MWe (leanburn) met de volgende belangrijkste
gegevens:
24 cilinders met boring en slag van resp 190x220 mm en ηe=46,5%
Er staan een paar van deze motoren in het Westland; ook met 3-wegkat, geschikt voor CO2-bemesting.

+

Gebruik van 3dimensionale beelden in de geneeskunde
De spectaculaire ontwikkelingen in het toepassen van driedimensionale beeldtechnieken in het segment
van de consumenten-elektronica zijn nu ook zichtbaar in de vakgebieden van de geneeskunde. Tijdens
de succesvolle vakbeurs Medica in de Messe Düsseldorf toonden meerdere fabrikanten en vertegen14
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woordigers door demonstraties het gebruik van 3D-beelden tijdens onderzoeken en actieve operaties. Op
de vakbeurs gaven specialisten uitgebreide demonstraties van operaties via het 3D-beeldscherm en een
speciale 3D-bril. Bezoekers konden de oefenoperaties live zien via de 3D-bril. Meerdere chirurgen geven
aan tevreden te zijn met de nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde en het steeds vaker toepassen van
3D apparatuur. Bij bedrijven als Sometech Inc., Sony en Viking Systems werden 3D demonstraties gegeven met gebruik van de Real 3D bril. Het bedrijf Sometech presenteerde het 3D laparoscoop systeem, bij
Schölly Fiberoptic werd in 3D endoscopie getoond en bij een aantal bedrijven werd 3D door het gebruik
van een lenticulairscherm getoond.
Jan M. Broeders

+

Geslaagd symposium over de ontwikkeling van verbrandingsmotoren
De actieve branchevereniging van VIV hield op 28 oktober in Zeist een symposium en startte met de
huldiging van een aantal ROC’s en bedrijven, die vernieuwd actueel onderwijs over zuigermotoren met
gunstige emissies had opgezet. Voor HBO is ook nog onderwijsactualisering gepland.
Het symposium was opgebouwd uit 3 voordrachten van prof. Ph. de Goey (TUE), ir. R. Verbeek (TNOautomotive te Helmond) en dr. J. Klimstra.
Prof. de Goey gaf aan, dat wereldwijd gezocht werd naar verbeterde rendementen, gunstige emissies en
een verstandige brandstofkeuze. Olie raakt waarschijnlijk het eerst op, zodat overgang naar LNG en/of
bijmengen met biomassa waarschijnlijk zijn. Over biomassa zijn de meningen verdeeld. Voedsel zoals
mais kweken voor bio-olie wordt heden niet meer verstandig geacht en ook niet iedereen is het eens met
de zogeheten korte CO2-cyclus. Met de huidige sensoren en elektronische regelsystemen kunnen we veel.
Dat wil zeggen een goede verbranding, zo nodig vlamvertraging door EGR (exhaust gas recirculation) en
nabehandeling van rookgassen
Ir. Verbeek sprak over gemodificeerde diesels. In de scheepvaart (zeevaart en binnenvaart) wordt steeds
meer aandrang uitgeoefend om de emissies gunstiger te krijgen middels bijv lagere havengelden. In dat
kader worden technieken gebruikt, die veel lijken op die voor vrachtwagendiesels met Euro5 (EGR en
nabehandeling van rookgassen). In plaats van AdBlue in een speciale kat wordt meestal ureum gebruikt.
In toenemende mate wordt als brandstof ook LNG of LPG gebruikt. Voor “kleine” cilinders kan de
brandstof ontstoken worden met een bougie. Voor wat grotere cilinders worden vaak voorkamers met
bougie gebruikt met een wat rijker mengsel dan in de hoofdcilinder. Voor nog grotere cilinders is dual
fuel de meest gebruikte oplossing. De geïnjecteerde dieselolie zorgt voor een goede ontsteking van het
gasmengsel met een goed vlamfront. Het vermogen wordt dan voornamelijk verkregen uit LNG (90% op
basis calorische waarde) met als pilotbrandstof diesel (10% op basis calorische waarde). Het opslaan van
LNG op een schip moet met zorg gebeuren. Bij gasbussen gebeurt de opslag met 250 bar.
Zeescheepvaart had al te maken met wisselende kwaliteit van bunkerolie; daar komt nu wisselende kwaliteit van LNG bij.
De resultaten van het gebruik van dual fuel motoren zijn gunstiger emissies en beperking van het dieselolie gebruik.
Dr. Klimstra wees erop, dat de vrije gasmarkt niet geïnterpreteerd moet worden als calorische evenwaardig.
Zelfs bij branders kan dat problemen geven, maar zeker bij Ottozuigermotoren.
Dit symposium gaf een aardig overzicht van de technische stand van zaken. Van Mijn kant tevens een groot
compliment voor de actualisering van het ROC-onderwijs en misschien tzt ook van het HTO-onderwijs.
Literatuur
1. www.verbrandingsmotor.nl; www.fme.nl; www.opvolvermogen.nl.

+
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Fotonica evenement 2011 breidt uit
Op dinsdag 29 en woensdag 30 maart 2011 staat het Nieuwegein’s Business Center in het teken van licht
tijdens Fotonica Evenement 2011. Fotonica Evenement is dé ontmoetingsplek in de Benelux om de talloze nieuwe mogelijkheden van licht (fotonica) te ontdekken. Het inspirerende congres en de uitgebreide
expositie zijn gratis te bezoeken. Dit evenement wordt georganiseerd door Mikrocentrum en Photonics
Cluster Netherlands in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Fotonica Evenement slaat een brug tussen de onderzoekswereld en het bedrijfsleven, het is de schakel
tussen nieuwe technologieën en innovatieve toepassingen. Wetenschappers, onderzoekers, ondernemers,
directieleden, beleidsmakers, adviseurs en studenten komen jaarlijks bij elkaar om hun kennis over fotonica te delen en te netwerken.
De 5de editie wordt van 1 naar 2 dagen uitgebreid waardoor het congresprogramma nog veelzijdiger is
met presentaties rondom de maatschappelijke thema’s:
Healthcare & Life Science
Lighting
Information & Communication Technology
Industrial Photonics
Photonics in Daily Life
Solar
Fundamental Research Photonics
Voorbeelden van technologie onderwerpen die zowel in het congresprogramma als op de KennisExpo
aan bod komen zijn:
Microscopie (NIEUW)
LEDs en OLEDs (NIEUW)
Integrated Optics
Lasers (NIEUW)
Optical Sensing en Imaging
Activiteiten
Naast het zeer informatieve congres zijn er
nog meer redenen om bezoek te brengen aan
Fotonica Evenement 2011:
KennisExpo
Ruim 60 bedrijven uit de Benelux tonen de kansen met
fotonica.
Applicatieplein
Uiteenlopende producten met fotonische oplossingen.
Hands-on Photonics
Exposantendemonstraties van nieuwe lichtbronnen tot en
met detectiesystemen.
Kennis- en Onderwijsplein
Opleidingscentra, onderzoeksinstituten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland.
Fotowedstrijd
Bezoekers zijn uitgenodigd om hun mooiste foto in te
zenden met het thema ‘Licht aan het werk’, waarop te
zien is hoe licht op bijzondere wijze aan het werk is gezet.
Brokerage Event
Face to face meetings tussen nationale en internationale
MKB’ers.
Mikrocentrum, Eindhoven, http://www.fotonica-evenement.nl (ook voor registratie van gratis bezoek).
Bron: persinfo van Mikrocentrum

7e EMC-ESD-praktijkdag

+

Interessante studiedag met veel informatie
Mijn oud-collega Cees Keyer heeft op 27 oktober jl een interessante studiedag tezamen met FHI georganiseerd met veel informatie en veel interessante informatie, die gedownload kan worden.
16
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ith novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1. Voorbeelden van EMC-metingen.

De wetgeving bestaat voornamelijk uit de normen EN 503701-1 EMC part 1 emission en EN 503701-2
part 2 immunity. Het lijkt heel eenvoudig: apparaten mogen weinig elektromagnetische straling emitteren
en andere apparaten moeten beschermd zijn elektromagnetische straling.
De hulpmiddelen daartoe zijn op het oog eenvoudig. Een elektromagnetische straling emitterend apparaat
wordt in een magnetische en elektrostatische kooi van Faraday geplaatst en zo nodig verbonden met een
th novaPDF Printer
(www.novaPDF.com).
Please register
to remove
this message.
goed geaarde
kabel. Het probleem
is actueel
geworden
sinds wij met embedded systems of computers
werken met een logische spanning onder 5 V.
EMC-problemen komen vrijwel overal voor, ook bij huishoudelijke apparatuur.
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Uit mijn beroepspraktijk noem ik 3 voorbeelden:
Voorbeeld 1: Grote hoogspannings-schakelstations . Met digitale beveiliging kan een kortsluiting aanmerkelijk sneller en selectiever afgeschakeld worden dan met de beveiligingen, die voordien gebruikt
werden. Ook de moderne telemetrie biedt veel voordelen.
Echter in zo’n schakelstation kunnen kortsluitstromen optreden van 40 kA en bij het schakelen, zelfs van
scheiders treedt ook straling op. In een schakelstation kun je maar beperkt proeven doen (afschakelen van
scheiders bijv). Voor kortsluitproeven ben je op modelopstellingen bij de Kema aangewezen.
Mede door het werk van prof. Van der Laan (TUE) zijn heel bruikbare methoden gevonden met goed
geaarde metallische verbindingen. Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van glasfiber communicatie.
Voorbeeld 2: Warmtekracht-installaties met Ottozuigermotoren. Voor een bougievonk is bij een arm
mengsel een drijvende spanning nodig van 25 tot 40 kV. Moderne regulateurs gebruiken een elektromagnetische actuator, die met vermogenselektronica wordt aangestuurd. Bovendien zijn voor de gecontroleerde verbranding diverse sensors nodig. Vroeger werden hydraulische regulateurs gebruikt; de digitale
is veel beter. De meest verkochte fabrikaten zijn Heinzmann en Woodward. Zij hebben de problemen van
elektrische en magnetische afscherming verbonden met geaarde afgeschermde draden vroeg onderkend
en goed opgelost.
Voorbeeld 3: Elektromotoraandrijvingen middels vermogenselektronica. Ik vind het beste voorbeeld:
de 4-systeemloks van 6 MWe, die in Nederland rijden. Elke motor wordt aangedreven door een aparte
IGBT-invertor, die bij het schakelen elektromagnetische golven uitstraalt. Als sensoren zijn nodig: motorstroom en spanning, motortemperatuur, toerental.
Het aansturen van de IGBT’s vanuit het rekentuig gebeurt met glasvezelcommunicatie. Er zijn veel
stoorbronnen, zoals het springen van de pantograaf. Uit de betrouwbaarheid van de loks blijkt, dat de
EMC-problemen goed zijn opgelost.
Op het symposium werden een aantal meetopstellingen besproken.
De emeritus hoogleraar prof. J. Catrysse van de Katholieke Hogeschool Brugge Oostende heeft in zijn
voordracht een aantal voorbeelden opgenomen; zie figuur1.
Samengevat: een goed symposium, waar veel onderwerpen zijn besproken. Iemand, die informatie over
EMC nodig heeft, moet de sheets zeker gaan bekijken.
Literatuur
1. www.fhi.nl; www.hva.nl – docent Cees Keyer.

+

Computertijdschrift met informatie over thema 3D
Het zelf bouwen van een computer heeft bij meerdere professionele
gebruikers van de PC een bijzondere voorkeur. Zij zijn dan niet direct
geïnteresseerd in een eenvoudige samenstelling van de hardware en de
standaard gebruiksmogelijkheden, maar kijken veelal naar het gebruik
in de spelletjes wereld van de PC. De uitgave PC Games Hardware
is een speciaal tijdschrift voor professionele en particuliere bouwers
en gebruikers van computers. In het blad staan tips, wetenswaardigheden, besprekingen en bouwtips voor optimale resultaten. Ook
worden er onderdelen en systemen van de PC getest en de gegevens
toegelicht en producten aanbevolen. Vanwege het 10-jarig jubileum
van de uitgave verscheen er een speciale editie met extra aandacht
voor het 3D beeldgebeuren in de computer-, foto- en filmindustrie.
In een aantrekkelijk 3D-starterpakket zorgde de uitgever voor een
grote 3D-anaglyfenbril, een exclusief 32 pagina’s tellende bijlage
over het nieuwe 3D-gebeuren, een 3D-CD met alle belangrijkste ge18
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reedschappen en vele voorbeelden van 3D-plaatjes en van 3D-videobeelden. De redactie van PC Games
Hardware 09/2010 heeft gezorgd voor een gevarieerde samenstelling van de bijlage vol met 3D. Na een
korte uitleg over Stereo Photo Maker, een gratis software voor de productie van 3D-beelden, vindt de
lezer een overzicht van de meest voorkomende 3D-technologieën, de praktijk van 3D en de 3D-brillen,
monitoren en laptops voor 3D beelden. Ook de testresultaten van geschiktheid van moderne TV-toestellen
zijn uitgebreid toegelicht. Tenslotte krijgen de lezers een overzicht van de beschikbare 3D bioscoopfilms.
Jan M. Broeders

+

Mechatronica-informatiedag op de TUD
Op de TUD zijn de vakgroepen regeltechniek van de faculteiten Elektrotechniek, Natuurkunde en werktuigbouw enkele jaren geleden samengevoegd tot een interfacultaire vakgroep, die door de bundeling van
kennis heel goed werkt. Bovendien kan de oude definitie van mechatronica goed worden waargemaakt.
Behalve kennis van regeltechniek is ook veel kennis van het te regelen proces en van sensoren nodig.
Zuigermotoren leveren per klap onder schijnbaar gelijke condities 5 to 10 % verschil in vermogen, zodat
nabij de eindwenswaarde van het vermogen niet te fel moet worden geregeld.
Vroeger kon het NOx-gehalte in de rookgassen niet worden gemeten, maar werd dit gehalte bepaald uit
meerdere meetwaarden. Sinds ongeveer twee jaar kan dit wel.
De informatiedag op 4 november jl had de volgende aandachtspunten: adaptieve optica, mechatronica bij
automotive, bio-medische instrumenten, micro- en nano-elektronica en sensoren, robots, precisie mechanica .
Zelf vond een opstelling naar ASR (=anti-slipregeling) bij auto’s heel interessant. De inputgegevens waren
niet alleen de wielversnelling, maar ook het askoppel gemeten via het lager.
Tevens vond ik de vemogensregeling van een windmolen middels een stelsel remflappen op een wiek ook
de moeite van het bekijken waard.
Wie een mechatronisch probleem heeft, moet in ieder geval eens gaan praten met DCMM.
De informatiedag was zeer geslaagd.
Literatuur
1. www.dcmm.tudelft.nl; i.n.vanmarion-rehorst@tudelft.nl.

Cloudexpo en telecomexpo

+

Array publications heeft dit evenement dat op 8 en 9 december 2010 in de Jaarbeurs plaatsvond, twee
aardige symposia georganiseerd aangevuld met een kleine beurs. De bijeenkomst zou nog beter tot zijn
recht gekomen zijn als het tezamen met de Infosecuritybeurs zou zijn gehouden.
Cloud-computing is heden een veel gebruikt woord met een minder duidelijke omschrijving.
Conventioneel is een bedrijf met een main-server, waarop een aantal PC’s in een bedrijf zijn aangesloten.
Dat wordt al wat ingewikkelder als dat bedrijf twee vestigingen heeft met ongeveer dezelfde uitrusting.
Zo’n bedrijf moet dan een verbinding tussen beide vestigingen huren. Op dit moment is zo’n ICT-uitrusting
meestal niet voldoende. Bij technische bedrijven is het vaak nodig, dat een technicus ergens in het land
op de hoofdserver inlogt om technische informatie zoals tekeningen op te vragen. Wat nieuwer is de mogelijkheid van inloggen bij thuiswerken.
Grote bedrijven zoals de RABO-bank of Siemens kunnen zo’n ICT-systeem heel goed zelf organiseren;
kleine bedrijven besteden hun ICT vaak uit aan gespecialiseerde bedrijven.
Die bedrijven combineren de behoeften van hun klanten vaak. De opslag van gegevens en het rekenwerk
van hun klanten worden dan verdeeld over de beschikbare computers, die de betreffende klanten vaak niet
kennen. Aangezien de piekverbruiken van verschillende klanten zelden samenvallen zouden de klanten
dan voor minder geld meer mogelijkheden tot hun beschikkingen hebben. Deze ICT-dienstverlening wordt
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vaak cloud-computing genoemd. Ook grote verbruikers maken soms gebruik van cloud-computing.
Voorzichtig worden wat regels opgesteld, waaraan aanbieders van cloud-computing zich te houden hebben. De meeste gebruikers van cloud-computing-systemen zouden tevreden zijn over de performance en
de beveiliging.
Als buitenstaander vind ik de aanbeveling van de Infosecurity-beurs heel verstandig. Inventariseer de onkosten en ongemakken van minder goed functioneren en van inbraak van je aandeel in cloud-computing
en tref voorzieningen om deze onkosten te beperken.
ICT wordt voor een bedrijf steeds belangrijker. Het is daarom nodig, dat hier veel aandacht aan wordt
besteed. Daarop heeft dit symposium duidelijk gewezen.

+

Levensduurverlenging van Duitse kerncentrales
In een TV-interview (29/8/2010) met de ARD liet bondskanselier Mw A. Merkel blijken, dat zij denkt
aan verlenging van de levensduur van de Duitse kerncentrales. Haar gedachte was, dat de kerncentrales
gezonde bedrijfsmiddelen waren, waarvan verlenging van de levensduur profijtelijk kon zijn voor zowel
elektriciteitsopwekkers alswel voor de overheid.
De Duitse kerncentrales zijn ontworpen voor een levensduur van 40 jaar. Na die tijd werden grote reparaties verwacht. De stalen koepel zou bijvoorbeeld te bros worden.
Ten tijde van bonskanselier Schroeder is besloten de levensduur te bekorten (< 40 jaar).
Ondanks het feit, dat Duitse kerncentrales als degelijk vakwerk worden beschouwd, zijn er toch ernstige
incidenten geweest binnen de oorspronkelijke levensduur van 40 jaar. De bekendste zijn de kerncentrales
nabij Hamburg Kruemmel en Brunsbuettel. Beide zijn inmiddels 3 jaar buiten bedrijf. Ook op de andere
kerncentrales worden regelmatig reparaties uitgevoerd.
Onze Nederlandse kerncentrales Borsele moest van het www.iaea.org (het bekende UN-bewakingsorgaan
te Wenen ) van een buitenbediening worden voorzien, een kostbare investering.
Na enkele reparaties dit jaar aan de kernreactor te Petten wordt ook daar over vervanging gesproken.
Als een kerncentrale voldoet aan de strenge veiligheidseisen van het IAEA en daar regelmatig op gekeurd
wordt, is hij menselijkerwijs gesproken veilig.
In de Duitse discussie wordt weinig gezegd over de IAEA-eisen en toekomstig verwacht onderhoud. Ik
denk, dat vijf jaar levensduurverlenging vaak weinig problemen zal geven, maar dat verlenging van 10
of 15 jaar wel eens heel kostbaar zou kunnen zijn.
In Duitsland speelt bovendien, dat de kernafvalopslag in de Harz (plaats Gorleben), officieel een tussenopslagplaats, niet naar ieders mening een veilige stabiele opslag is. Alternatieven zijn nog niet gevonden.
Verlenging van de levensduur van kerncentrales is een besluit met veel aspecten. Op 5 september heeft
de Duitse regering besloten een verlengingsvoorstel van 8 jaar voor oudere kerncentrales en 12 jaar voor
modernere kerncentrales naar het parlement te sturen. In hoeverre oudere centrales gemoderniseerd moeten
worden volgens de modernste veiligheidsinzichten is niet duidelijk. Er wordt gesproken over € 0,5 miljard
moderniseringskosten per kerncentrale. Sommigen vinden een hoger bedrag nodig.
De Bundestag (ongeveer Duitse Tweede Kamer) is akkoord; of de Bundesrat (ongeveer Duitse Eerste
Kamer) het besluit moet goedkeuren, wordt betwist.

+

Korte berichten
De beste persfoto van 2010

De Zilveren Camera, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland, wordt binnenkort voor
de 62e keer uitgereikt. Op zondag 23 januari 2011 zal in het Fotomuseum Den Haag blijken wie de beste
nieuwsfoto van 2010 maakte. In het Fotomuseum zijn de genomineerde foto’s voor de Zilveren Camera van
20
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24 januari tot en met 7 maart 2011 te zien. Op 23 januari worden ook de Canon Prijs voor vernieuwende
fotojournalistiek en de Nationale Portretprijs uitgereikt. Voor meer informatie over het programma en de
locatie www.zilverencamera.nl.
Jan M. Broeders

Nieuw type 380 kV-mast nabij Bleiswijk

Tennet heeft voor uiterlijk schoon een nieuw type 380 kV-mast geplaatst. De eerste staan in Lansingerland nabij de kruising van de HSL met de A12, waar een groot 380 kV-station gebouwd wordt. De oude
vertrouwde vakwerkmast is veel volumineuzer.
Zie www.tennet.org/tennet/nieuws/100422nieuwtypehoogspanningsmastenlangsa12bijbleiswijkgeplaatst.aspx

Nieuw Security tijdschrift van Kaspersky

De bekende leverancier van Internet Security Kaspersky is gestart met een gratis Engelstalig digitaal tijdschrift SecuReview. Het eerste nummer is interessant. Zie www.kaspersky.com/nl; www.securelist.com.

Grote elektrotechnische vakbeurzen in 2011

In 2011 zijn in Nederland twee grote vakbeurzen: Electronics and Automation en Elektrotechniek. De
eerste beurs gaat over automatiseringen en de tweede beurs over elektrotechniek in het algemeen.
Beide beurzen worden al jaren gehouden en zijn voor Elpec-leden de moeite waard om te bezoeken.
Bovendien worden in Nederland veel kleine goede beurzen en studiedagen gehouden, waarover ik wat
heb aangegeven.

Kunstlicht in schilderkunst

Tot en met 29 januari 2011 toont Museum De Koperen Knop in een heel bijzondere expositie de invloed
van kunstlicht op de kunst. Aan de hand van vele voorbeelden en technieken krijgen de bezoekers een
schitterend beeld van lichteffecten en licht als beeldvormend middel in schilderkunst. Schijnsels en kleuren zijn in de expositie in de hoofdrol. Door op bepaalde wijzen te spelen met licht of door een lichtval
op een juiste wijze te sturen, kunnen heel bijzondere effecten worden verkregen. In het centrale deel van
de expositieruimte is een kleine ruimte ingericht waarin kan worden gespeeld met schaduwen. Onder de
deelnemende kunstenaars vinden we onder meer Willy Belinfante, Hajo Drott, Mario Guerine, Jeroen
Henneman, Piet Zandstra, Hans Schork, Nicolas Schöffer, Nico Verleg, Gerrit Wijngaarden en Koji Ogura.
De expositie werd mogelijk door een ruime medewerking van het Museum “Kunstlicht in de Kunst” uit
Eindhoven, dat ondanks het succes vanaf het begin in 2002 inmiddels definitief werd gesloten.
Museum De Koperen Knop, Binnendams 6, NL-3373AD Hardinxveld-Giessendam, www.koperenknop.nl.
Jan M. Broeders

BOEKEN
Distributed power Flow Controller
promotie van dr Zh Yuan op de TUD dd 18 oktober 2010 met als promotor prof. J.A. Ferreira.
Het onderwerp ligt op het snijvlak van vermogenselektronica en elektriciteitsvoorziening. Bij het transport
van elektrische vermogen over een koppelnet, ben je afhankelijk van de impedanties van bovengrondse
lijn en kabels. Het gevolg kan zijn, dat van parallelle circuits een deel zwaar tot overbelast is en een ander
deel onderbelast. Het kan ook zijn, dat de impedantie van een lange lijn zo hoog is, dat stabiliteitsproblemen ontstaan met centrales.
Voor de spanningen 110, 150, 220 en 400 kV werd tot nu toe nauwelijks vermogenselektronica gebruikt.
Bij een ongunstige cos φ werden schakelbare condensator- en smoorspoel-batterijen gebruikt. Voor onElpec Info digitaal - nr. 9 - januari 2011
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gunstige parallelle belastingen de zg dwarstrafo’s [1]. Alle Nederlandse koppelpunten met het buitenland
op 400 kV-niveau zijn van een dwarstrafo voorzien. Dat werd 10 jaar geleden niet verwacht.
In Zweden worden voor “lijnverkorting “ condensatorbanken in serie in een 400 kV-circuit geplaatst.
Voor kleine vermogens voornamelijk laagspanning worden heden soms met PWM-invertoren blindstroomcorrectie uitgevoerd. Voor grote vermogens is dat niet zo eenvoudig.
De promovendus komt nu met een oplossing waarbij aan de einden van een verbinding PWM-invertors
van fase naar sterpunt geplaatst worden en verdere in serie met de lijn andere PWM-invertors. Het heeft
iets weg van parallel en serie-injectie van TF (toonfrequent).
Hij heeft dat heel knap uitgewerkt. Te zijner tijd zou het een aardige aanvulling kunnen zijn voor het
beheer van 400 kV-netten.
Voorlopig is nog geen proefinstallatie gebouwd voor een veel lager spanningsniveau. Desondanks een
aardig promotiewerk, dat tzt heel belangrijk zou kunnen worden.
Literatuur
1. Elpec Info Dig 3 pag. 10-11.
Modernisation of Electricity networks
promotie van dr. M. Jonker op de TUD dd 7 september 2010 met als promotor prof. J. Groenewegen en
copromotor dr. R. Kunneke.
Als je lang in de elektriciteitsvoorziening hebt gewerkt, valt het op, dat deze bedrijven vaak iets anders
worden beheerd dan “gewone” industriële bedrijven. Bijzonder in de sector is, dat investeringen als regel
relatief hoog zijn en technische levensduur en afschrijftermijnen relatief lang. Soms worden te lange termijnen gekozen en wordt binnen de afschrijftermijn vernieuwd, omdat anders te veel storingen optreden.
Elektriciteitsnetten worden gewoonlijk afgeschreven in 25 jaar. Dat is voor woonwijken een redelijke
termijn, maar voor industrienetten meestal veel te lang. Grote schakelstations worden ook meestal afgeschreven in 25 jaar, maar voor elektronische beveiliging en monitoring is 15 jaar aan de lange kant.
Dit proefschrift pleit voor meer flexibiliteit, meer vernieuwingen en innovatie afhankelijk van de netomstandigheden en afhankelijk van smart grids. Welke levensduur is verstandig voor wk, windmolens en
ph-zonne-energie en zijn er netaanpassingen voor nodig.
De bedrijfskundige kijk op elektriciteitsnetten is verfrissend. Voor betrokkenen is het verfrissend dit
proefschrift te lezen.
Wetenschap en experiment bronnen voor ons welzijn
Dat de wetenschap in Nederland bruist van de activiteiten met
resultaten, die ook inmiddels internationale erkenningen hebben
gekregen, is in het derde deel van de serie “Experiment NL” op een
voortreffelijke wijze weergegeven. Samensteller en eindredacteur
Marcel Senten heeft ook nu weer kans gezien om heel interessante en zeer invloedrijke successen uit de actuele wetenschap in
Nederland op plezierige, onderhoudende en leerzame manier in
woord en beeld te brengen. Experiment NL is een samenwerking
tussen het tijdschrift Quest en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - NWO. Quest en NWO slaan al sinds 2008 met
de drie publicaties Experiment NL een brug tussen wetenschap
en het brede publiek. Ook in dit derde deel vertellen toponderzoekers uit alle hoeken van de Nederlandse wetenschap over de
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nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen van de afgelopen periode. Van mysterieuze donkere energie in
het universum, de lust tot voortplanten, tot en met de opkomst en neergang van ons brein.
En nog veel meer inspirerende, leerzame en prikkelende onderwerpen. Het boek is tevens een geweldige
informatiebron voor het gebruik in het onderwijs voor klassikale en voor individuele projecten. Met twaalf
hoofdonderwerpen biedt de inhoud van het boek al een veelheid aan thematische onderwerpen. Elk thema
is weer verdeeld in praktische en uitstekend herkenbare onderwerpen. Bij de start van het hoofdonderwerp
komt telkens de wetenschapper aan het woord die in de wetenschappelijke activiteiten aan het onderwerp
onderzoek verricht. De lezers vinden onder andere thema’s als “Wat eten we morgen”, “Lust tot voortplanten”, “Kunstkunde”, “Ik denk dus ik doe”, “Zorg voor de aarde” en “De duistere kant van het heelal”.
In de detaillering vinden we artikelen als “Kwal op het menu?”, “Lawaai, teken van onbeschaafdheid?”,
“Stiekeme seks”, “MRI maakt Alzheimer vroegtijdig zichtbaar”, “Vervalser ontmaskerd”, en nog veel meer
weetjes en feiten. In het thema “Kunstkunde” wordt onder andere ingegaan op de toenemende betekenis
van de rol van een restaurator in de moderne kunst of op de vraag of we een Rembrandt nog wel moeten
conserveren. “Het geeft een zekere lichtheid aan het bestaan als alles op zijn tijd weer verdwijnt”. Ook de
verschuiving van de rol van musea van bewaarfunctie naar educatie komt aan de orde. De Venusbeeldjes
van moddervette vrouwen met enorme borsten blijven ook nu nog een mysterie. In het thema “De duistere
kant van het heelal” geven de wetenschappers aan dat het overgrote deel van het universum nog zoek is.
Ook zijn er portretten en biografieën van de Spinozawinnaars van 2010 opgenomen. Het uiterst leerzame
boek sluit af met een register van de genoemde wetenschappers en een trefwoordenlijst. Bij de erkende
boekhandel is het boek verkrijgbaar.
“Experiment NL - deel 3”, Marcel Senten, G + J Uitgevers, ISBN 978-90-8927-067-2, 2010, 222 pagina’s, € 17,95.
Jan M. Broeders
Snelcursus in 3D zien en in 3D begrijpen en ontwerpen
Met de gedetailleerde handleiding 3D van Siegfried Schrotta kan nagenoeg iedereen met enig aankomend
tekentalent zonder lastige tekentechnische grondbeginselen driedimensionale voorstellingen tekenen. Al
snel tekent men vrij zwevende virtuele objecten. Stap voor stap wordt de methode bijgebracht en ontstaat
er gelijktijdig een nuttige training voor de ogen om ook het ruimtelijk zien te oefenen en te ervaren. Door
het toepassen van een trucje zal het snel lukken de ruimte voor het beeldvlak ruimtelijk te laten zweven.
Zelfs wanneer de lezer van dit ontdekboek niet tekent, is het een belevenis om te ervaren hoe onze hersenen
reageren op ruimtelijke vormen. Om volledig te kunnen genieten van alle informatie en wetenswaardigheden in het boek is het noodzakelijk stereoscopisch te kunnen zien. De auteur heeft de inhoud in vier
activiteiten verdeeld, te weten in zien, begrijpen, tekenen en vormgeven. In een klein bericht schreef de
auteur zijn herinneringen op over zijn start van het 3D tekenen en zijn groeiend enthousiasme om maar
steeds verder te gaan met ontdekken en ontwerpen van 3Dcomposities. Ook is er een historisch overzicht van stereoscopie
naar het vrij zichtbare ruimtelijk beeld en de moderne digitale
hulpmiddelen. Het werk van de pioniers als Alfons Schilling,
Salvador Dalí en Bela Julesz is genoemd.
Al snel na het bestuderen van het eerste gedeelte van het boek is
het mogelijk om zelf succesvol aan de slag te gaan. Alles is uitermate duidelijk verklaard in tekst en door eenvoudige tekeningen.
Het is verbluffend hoe het rangschikken van een tiental identieke
plaatjes diepte kunnen scheppen in het totaal beeld. Een zeer
interessant boek voor actieve mensen.
“3D”, Siegfried Schrotta, Verlag J.H. Röll, 2007, ISBN 978-389754-267-9, 131 pagina’s, € 29,80.
Jan M. Broeders
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Design of Transverse Flux Permanent Magnet Machines for large Direct-Drive Wind Turbines
promotie van d.r Deok-je Bang op de TUD dd 20 oktober 2010 met als promotor prof. J. Ferreira en
copromotor dr. H. Polinder.
De promovendus stamt uit Zuid-Korea, waar hij een proefmodel van ca 1 MWe gebouwd heeft van zijn
nieuwe machine-ontwerp. De goedkoopste generator voor een windmolen is een hoogtoerige generator (ca
1500 omw/min) met tandwielkast. Om de tandwielkast te vermijden zijn een aantal concepten ontworpen
zonder, de zg direct-drive versies. De generatoren hiervoor zijn tamelijk zwaar. De nieuw ontworpen
generator is door het gebruik van twee luchtspleten wat lichter en bedoeld voor vermogens van 5, 10 en
20 MWe. Proefmolens van 5 MWe met een “hoogtoerige”motor bestaan inmiddels.
De rotor bestaat uit een ring met afwisselend Noord-Zuid en Zuid-Noord gerichte magneet. Aan beide zijden
van die rotor is een stator geplaatst met wikkelingen. Tov een motor met 1 luchtspleet is dit type lichter.
De koppeling met het 50 Hz-net vindt in dit proefschrift niet plaats met een cyclo-convertor, maar een
IGBT-spanningsbron-invertor. Met de IGBT’s (600A 6500V) gebruikt oa in de lok 189, is een 5 MWe
generator goed aan het 50 Hz-net te koppelen. Voor grotere vermogens is een gecompliceerdere schakeling nodig.
Het is een aardig ontwerp, dat mijns inziens snel in ca 1,5 MWe-molen moet worden geplaatst om de
bruikbaarheid van dit ontwerp te testen. Daarbij worden dan ook ervaringen met de mechanische fabricage
en de regeling opgedaan.
Modeling and Simulation of Low Voltage Arcs
dubbelpromotie van dr. A. Balestrero en dr. L. Ghezzi de TUD dd 12 oktober 2010 met als promotor prof.
L. v.d. Sluis en copromotor dr. M. Popov.
Nederland heeft met de Kema naam gemaakt met de keuring van schakelmaterieel en schakelaars. Prof.
v.d. Sluis heeft er lang gewerkt en het lid van het promotieteam prof. Smeets werkt er nog en is tevens
hoogleraar op de TUE. Beide promovendi zijn werkzaam bij een fabriek van schakelmateriaal van ABB
in de omgeving van Milaan en hebben voornamelijk daar hun promotieonderzoek verricht. Zij bedanken
een aantal medewerkers van die fabriek voor hun medewerking. Dhr. Balestro heeft zich voornamelijk
met metingen bezig gehouden en dhr. Ghezzi met de modelvorming.
Sinds mijn ingenieursdiploma in 1961 is op laagspanningsschakelaargebied veel gebeurd. De max afschakelstroom is duidelijk vergroot, het volume van de schakelaars is verkleind, de zg stroombegrenzende
schakelaars (stroombegrenzing bij afschakelingen binnen 5 ms) zijn betrouwbaar geworden en het onderhoud is verminderd.
Het begrijpen van het gedrag van de vlamboog bij afschakelen heeft tot verbeterde constructies geleid.
Door verbeterde meettechnieken was de verbeterde theorie ook beter te verifiëren.
Dit dubbele promotieonderzoek heeft de kennis over laagspanningsschakelaars en over meetmethoden
van afschakelverschijnselen weer vergroot.
Schutz bei Ueberlast und Kurzschluss in elektrischen Anlagen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 143
Erlaeuterungen zur neuen DIN VDE 0100-430:2010-10 und DIN VDE 0298-4:2003-8
U. Spindler.
VDE Verlag 2010, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3283-8, 232 pag. A5, € 27,-.
De schrijver is directielid van Moeller Eaton te Bonn en hij is heel actief voor de Duitse normen commissies en van daaruit voor IEC.
Dit boek behandelt de thermische belastbaarheid, de overlast- en kortsluitstroombescherming van laag24

Elpec Info digitaal - nr. 9 - januari 2011

spanningskabels. Hij geeft aan welke typen kabels bestaan en welke maximale belastings- en kortsluittemperatuur zij kunnen verdragen.
De schrijver gaat heel uitgebreid in op kabels in gebouwen in horizontale en verticale kabelgoten, tegen
elkaar gelegd en gelegd met tussenruimtes.
De bescherming kan plaatsvinden met smeltveiligheden, maar kortsluitstroombegrenzende schakelaars
worden steeds vaker ingezet.
De schrijver gebruikt veel duidelijke figuren.
Bij hoogspanningskabels, die niet besproken worden, is de thermische barrière door de dikkere isolatie
nog groter. Daar worden in de mantel heden vaak glasfibers ingevoegd, waarmee de kabeltemperatuur
nauwkeuriger bepaald kan worden. Ik denk, dat glasfibers in de toekomst ook in laagspanninsgkabels
gebruikt zullen gaan worden.
Samengevat: een aardig en duidelijk boek, dat ieder, die te maken heeft met grote gebouwen eens bekeken
moet hebben.
Crash_Kurs Regelungstechnik
J. Kahlert.
VDE Verlag 2010; ISBN 978-3-8007-3066-7, 290 pag. A4 met CD-ROM, € 39,-.
Dr. Kahlert is docent aan de Fachhochschule Hamm en hij heeft tevens een eigen ingenieursbureau. Dit
boek is een goede inleiding in de regeltechniek. Hij behandelt klassieke PI- en PID-regelaars met 1e orde
en dode-tijdleden. Vervolgens gaat hij in op 2- en 3-punts-regelaars, cascade-regelingen, Fuzzy-logic en
heel kort multivariabele regelingen.
Regeltechniek wordt veel duidelijker en veel beter toepasbaar met simulatie-programma’s. Dat was vroeger
in Nederland vaak PSIE, tegenwoordig meestal Matlab. Dit boek gaat uit van Winfact (zie www.winfact.
de) en wel de versie Boris, dat bijgevoegd is op CD-ROM.
Persoonlijk besteed ik iets meer aandacht aan de max overshoot (in de energietechniek als regel 5%) en
het vermogen, benodigd om snel te regelen.
Samengevat: Een goed en duidelijk leerboek regeltechniek voor de HTS en TU, zeer aan te bevelen.
Het gebruik van lasers in wetenschap en techniek
Vijftig jaar geleden, in mei van het jaar 1960, straalde het licht
van de laser voor de eerste maal in een laboratorium. Deze door
de mens gerealiseerde kunstmatige lichtbron heeft een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. De fascinerende afgelegde weg in de
ontwikkeling van wetenschap en techniek is op een overzichtelijke
wijze weergegeven en toegelicht in het nieuwe compacte boekje
“Laser”. Door voorbeelden uit de praktijk heeft de inhoud waarde
voor docenten en studenten natuurkunde en optica. Maar ook
geïnteresseerden in het bewerken van materialen met de laser
vinden een schat aan praktische gegevens. Hoe de basis voor
de ontdekking van de laser werd gelegd is tevens aangegeven
in de inleiding van het theoretische gedeelte.
De basis voor de ontdekking en productie van de laser lag in
het jaar 1917 door een baanbrekende verhandeling van Einstein.
Ook de werking en de eigenschappen van de laser zijn uitgebreid
behandeld. Daarbij is het gebruik van formules, bewijzen en fysische eigenschappen tot een minimum beperkt. Alle hedendaagse
toepassingsgebieden van de laser zijn benoemd en voorzien van
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gedetailleerde beschrijvingen en voorbeelden uit onder andere de gebieden van communicatie, materiaalbewerkingen, medische technieken, gezondheidskunde en consumentenelektronica. Het geheel is een
leuk en interessant leerzaam boekje.
“Laser in Wissenschaft und Technik”, Wolfgang Radloff, Spektrum, Akademischer Verlag, ISBN 9783-8274-2427-3, 2010, 153 pagina’s, € 14,95.
Jan M. Broeders
Einsatz gebrauchter Komponenten in neuen Produkten der Elektrotechnik
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 136
Nach DIN EN 62309 (VDE 0050): 2005-02 und unter Beruecksichtigung europaeischer Richtlinien
(RoHS-, WEEE-, Abfallrahmen Oekodesignrichtlinie) und des ElektroG
Prof. F. Belli, dr. F. Quella, dr. J. Bonsted.
VDE Verlag 2010, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3171-8, 179 pag. A5, € 23,-.
Hergebruik van materialen is een onderwerp, waar veel over geschreven wordt en voor de toekomst aanbevolen is. De schrijvers zijn resp hoogleraar in Paderborn, gepensioneerd medewerker van Siemens te
München, partner van een advocatenkantoor te Frankfurt gespecialiseerd in technische zaken.
Het is een aardig initiatief van VDE-Verlag een boek over hergebruik van materialen uit te geven.
Globaal wordt over drie onderwerpen gesproken:
- hergebruik als grondstof. Bekend is dat de Hoogovens te Nederland (nu Tatra) oud ijzer van autowrakken bijmengde bij de productie van ruw staal.
- hergebruik van kunststoffen met weinig bijmenging van nieuw materiaal.
- hergebruik van oude onderdelen, die zorgvuldig getest worden voor hergebruik. Als voorbeeld wordt
een printtransformator behandeld. Na zorgvuldig testen zou de besparing ca € 4,- per exemplaar kunnen
bedragen, ongeveer de helft van een nieuw exemplaar.
Daarmee wordt enerzijds hergebruik van materialen bevorderd en anderzijds door de fabrikant wat meer
winst behaald.
Die testen, hoe zorgvuldig uitgevoerd, zijn niet waterdicht. Ik vind, dat de toekomstige verbruiker het
moet weten en een langere garantietermijn of een lagere prijs moet krijgen.
Samengevat: dit boek geeft een aardig inzicht in de mogelijkheden van hergebruik van materialen met
de daarbij geldende voorschriften. In de toekomst zal hergebruik toenemen en mogelijk zullen ook de
inzichten daarover wat veranderen.
Het boek is aan te bevelen voor hen, die er mee te maken hebben of krijgen.
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