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

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Van de voorzitter
Op 26 mei zullen wij weer de traditionele jaarverga-
dering houden: de ALV. Weer een moment waarop we 
het reilen en zeilen van de vereniging onder de loep 
nemen en bepalen welke koers we moeten volgen. Als 
ik terugkijk, dan zijn de activiteiten nogal afgenomen. 
Deze signalering klinkt de laatste jaren steeds sterker, 
en ik vraag me dan ook af waartoe dat gaat leiden? 
Hebben we voldoende bestaansrecht, verwachten de 
leden in deze tijd andere zaken dan voorheen, is het 
een tendens waar je maar mee moet leren leven? Het 
is hoogste tijd voor frisse en vernieuwende ideeën. 
Een andere voorzitter? Destijds (in 2005!) heb ik met 
de vorige voorzitter en de aanwezige leden tijdens 
de ALV afgesproken dat ik de voorzittershamer voor 
een jaar zou hanteren. Maar die interrimperiode is 
wat erg opgerekt. Wie neemt die taak over? Meld u 
tijdig aan.
Frans Witkamp

Beurzen en seminars

Beurzen en evenementen zomer en najaar 2011 - 
een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Electronics and Automation 25-27 mei.
ICT Vakdag 30 mei
Elektrotechniek 3-7 okt
Infosecurity 2-3 nov

RAI (www.rai.nl)
10-15 juli International Conference on wind-energy
4-6 okt Metering.billing

Brabanthallen Den Bosch
Energie en Milieu 2011 4-6 okt (www.energie2011.nl)
(www.easyfairs.com)

FHI (www.fhi.nl)
Electronics and Automation 25-27 mei Jaarbeurs
Flow, Analyse and Control Show 8-9 juni NBC
Vermogenselektronica 21 juni Elektrum
Micro, Nano Conference 15-16 nov Reehorst Ede

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Vision and Robotics 25-26 mei Koningshof
Health and Technology 13-14 sep Papendal
Kunststoffen 28-29 sep Papendal
Precisiebeurs 30 nov- 1 dec Koningshof

Mesago (www.mesago.de)
PCIM (17-19 mei te Neurenberg)
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Editorial

Nederland en Duitsland hebben zich goed hersteld van de kredietcrisis. De meeste bedrijven hebben weer 
de omzet en de winst van voor de crisis. Ik zou graag zien, dat de “FME”-industrie weer een groter aandeel 
had in het BNP. Dat zou mijns inziens onze economie wat meer verstevigen.
In de komende periode vinden drie grote beurzen met seminars plaats, die een aardige indruk geven 
van de industrie in ons vakgebied.

Electronics&Automation in mei in de Jaarbeurs. We kunnen daar op een aardige manier zien, waartoe 
onze elektronische industrie in staat is. Als je deze beurs vergelijkt met haar voorgangers, zie je ook een 
aantal vakontwikkelingen in dit vakgebied:oa meer en slimmere sensoren, meer draadloze communicatie, 
meer gebruik van glasfiber zowel voor ICT alswel als hulpmiddel tegen EMC. FHI laat veel van de toe-
passingen van haar producten zien, zowel in seminars op de beurs alswel in gespecialiseerde studiedagen.

Elektrovakbeurs in de Jaarbeurs in september. Dat is nog steeds de beurs voor de sterkstromers met 
de nadruk op elektriciteitsdistributie en elektrische installaties in gebouwen. Het vakgebied heeft zich 
uitgebreid met oa gebouwbeheerssystemen, en domotica.

Energiebeurs in de Brabanthallen te Den Bosch in oktober. Dit is nog steeds de beurs, die veel veelzij-
dige informatie biedt in het kader van de klimaatbeheersing. Een iets strakkere regie van de overheid van 
maatregelen in het kader van de klimaatbeheersing is wenselijk.
De techniek gaat als regel met kleine stapjes vooruit. In een aantal jaren vormen die kleine stapjes tezamen 
grotere stappen. Dat is in de vakgebieden, waar wij ons mee bezighouden, niet anders. Het is daarom voor 
een technicus van belang zijn vak goed bij te houden.

Helaas moet op het HBO- en universitair onderwijs bezuinigd worden. Een aantal Duitse deelstaten han-
teren het model: gratis colleges voor studenten, die hun studie in redelijke tijd doen. Dat leidt vaak tot een 
thuiswonende student met bescheiden studieschuld. Ik denk, dat Nederland daar meer naar moet kijken. 
Ook vind ik de aandacht voor samenwerking tussen bedrijfsleven en school en voor bij- en nascholing te 
gering. Goede scholing, bijscholing en technische flexibiliteit zijn van groot belang voor onze welvaart

De Kernramp te Fukushima is voor Japan een drama. Het heeft consequenties voor de gehele wereld. 
Ongetwijfeld wordt door de ramp overal in de wereld meer aandacht aan klimaatbeheersing, inclusief 
een lager energieverbruik, besteed. Of kernenergie in de toekomst geleidelijk wordt afgeschaft, of dat 
aanzienlijk meer veiligheidseisen zullen worden gesteld, is nog niet duidelijk.

Alle Elpec-leden zijn vakdeskundigen, die bovendien goed kunnen schrijven. Dat blijkt nog niet uit 
ledenbijdragen in Elpec Info.
Ik verheug mij erop, u weer te ontmoeten op onze jaarvergadering op 26 mei.

Voorbeschouwing “Electronics & Automation “
op 25-27 mei 2011 in de Jaarbeurs

De Federatie Het Instrument (FHI) is een vereniging van fabrikanten van elektronische producten. Zij 
ondersteunen elkaar bij nieuwe fabricagemethoden met als bekende voorbeelden loodarm (cq loodvrij 
solderen) en verantwoorde afvalbehandeling van gebruikte elektronica. Ze hebben heel goede contacten 
met TNO, de Nederlandse universiteiten, de overheid (met name Het agentschapNL) en de volksvertegen-
woordiging. Elk jaar organiseren zij een beurs met kleine seminars en een aantal aparte gespecialiseerde 
seminars (in 2011 ca 11 stuks).
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In 2011 wordt de beurs “Electronics & Automation “ georganiseerd, in 2010 was dat “Het instrument “ 
in de Rai; zie [3]. De formele “aftrap “voor E&A 2011 was op 9 februari 2011.
Op de beurs E&A 2011 zijn de volgende miniseminars gepland: Tracebility, Draadloos in een productie-
omgeving, Tomorrows electronics, Man Machine Interface, Duurzaamheid.
Zoals elk jaar mag je een goed overzicht verwachten van de “state of the art” van de elektronica, van de 
kennis en kunde van de vitale Nederlandse elektronische industrie, terwijl tevens een kijkje wordt gegeven 
van de nu al toepasbare research van de Nederlandse universiteiten en TNO.
E&A 2011 is voor Elpec leden zeer de moeite waard om te bezoeken. Elpec wenst de organisatoren veel 
succes.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. www.agentschapNl.nl
3. Elpec Info Dig 9 pag. 3.

Recente seminars

Sense of contact 2011
Aardig overzicht van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied van sensoren

FHI organiseert elk jaar een sense of contact (dit jaar op 7 april te Woudschoten), enerzijds omdat het onze 
maatschappij verandert en anderzijds omdat onze industrie veel sensoren produceert. Onze universiteiten 
en TNO genieten internationaal aanzien voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van sensoren.
Aanvankelijk was de sensor het gereedschap voor onze procesindustrie, dat daardoor goedkoper en nauw-
keuriger kan produceren. Daar zijn inmiddels sensoren bij openbare voorzieningen bij gekomen met als 
aardig voorbeeld; niveaumeting op verschillende plaatsen in rivieren. Mede door goedkope draadloze 
metingen kunnen we rivierhoogten bij wateroverlast door veel regen of sneeuw redelijk voorspellen en 
vaak passende maatregelen nemen.
Op dit symposium werd het nodige getoond om de kwaliteit van dijken te bepalen. In Groningen is een 
zogeheten ijkdijk gebouwd. Bij storm en hoogwater kunnen we met sensoren in de dijk meten hoe deze 
dijk zich houdt. Daarmee krijgen we beter inzicht in de wijze, waarop zeedijken in de toekomst gebouwd 
moeten worden en kunnen we bij een bestaande dijk beter bepalen of hij sterk genoeg is (Zie fig. 1).
Een tweede punt van zorg zijn de bestaande polderdijken, soms nog zg veendijken. Die kunnen bij droge 
zomers verdrogen en bij aansluitende regenperioden verschuiven of breken.
Er wordt gezocht naar methoden de sterkte van die dijken te bepalen. Eén van de onderzoeksmethoden 

1. IJkdijk uit de voordracht mw prof. J. Scherpen.

http://www.fhi.nl
http://www.agentschapNl.nl
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zouden kleine zelfstandige robots kunnen zijn, die 
gezamenlijk een dijk beoordelen (Zie fig. 2).
Al langer bekend is de methode om vanuit satel-
lieten verschuivingen van dijken te meten. Dat zou 
bij de zeedijk van Petten met een nauwkeurigheid 
van 1 mm mogelijk zijn.

Een duidelijke onderzoekstrend in de techniek is 
de natuur (planten en dieren ) te bestuderen en 
daaruit systemen “na te bouwen”. Bekend is, dat 
operatiematerieel voor “kijkoperaties “ zijn huidige 
ontwikkelingsstand heeft bereikt na de bestudering 
van wormen en inktvissen. Met kijkoperaties kun-
nen grote wonden, die anders nodig zijn vermeden 
worden. Sommige operaties zijn op die manier 

verkort van 3 weken naar 1 dag.
De grote voorvechter van studie van de biologie op dit symposium was prof. P. French van de TUD. De 
ruwe huid van walvissen en haaien bijv blijkt minder weerstand in het water te hebben dan een gladde 
huid. Ook van vogels kun je veel leren. Heel sprekend vond ik fig. 3.
Twee verwante sectoren zijn de tuinbouw en de 
medische techniek. Bij tuinbouw wil je niet alleen 
de luchtkwaliteit weten, maar ook door de plant 
heen kunnen kijken om optimale groei te kunnen 
realiseren. De heer Enthoven van Priva (bekend 
om geavanceerde klimaatregelingen in kassen en 
universitaire ziekenhuizen) liet het nodige zien oa 
fig. 4.

In de medische techniek zijn nu globaal twee 
stromingen bezig. De eerste houdt zich bezig met 
het optimale gebruik van pacemakers (hartcon-
trole en regeling) en de optimale behandeling van 
suikerpatiënten. De andere stroming kijkt naar 
weefselfouten: (onderhuidse) zweren en kankerge-
zwellen. Vanzelfsprekend is daar wat overlap met 
het fotonica-evenement 2011. Heel sprekend vond 
ik de figuur 5 ontleend aan de voordracht T. van 
Leeuwen van de UvA.

Samengevat: FHI heeft met Sense of contact 2011 een aardig overzicht gegeven, waarvoor veel waar-
dering was.

Literatuur
1. www.fhi.nl.

2. Dijkrobots.

3. Vin van een walvis met een heel goede stroomlijn.4. Temperatuur, vochtigheid en zoninstraling in een 
kas over een dag gemeten.

5. Voetzweer.

http://www.fhi.nl
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Slinger van Foucault als een fascinerende publiektrekker
In januari 1851 bedacht de Franse natuur-kundige Jean Bernard Léon Foucault een even geniaal als 
spectaculair natuurkundig experiment, dat vooral bekend werd als de “Slinger van Foucault”. Met dit bij-
zondere experiment toonde hij ondubbelzinnig aan dat de aarde dagelijks om haar as draait en dat niet de 
zon, de maan en de sterren om de aarde draaien. Overigens was het de Poolse astronoom en wiskundige 
Nicolaas Copernicus al zo’n 350 jaar eerder gelukt om op basis van hemelwaarnemingen tot dit inzicht 
te komen. Jean Foucault (1819-1868) deed ook één van de eerste accurate metingen aan de snelheid van 
het licht en verklaarde hij in 1851 het principe van de gyroscoop. Tevens ontdekte hij de kracht van een 
wervelstroom en ontwikkelde hij een methode om parabolische 
en sferische spiegels op hun vormnauwkeurigheid te testen. De 
slinger van Foucault bestaat uit een gewicht aan een lang koord 
dat aan een vast punt wordt opgehangen om daarmee vrij te kun-
nen slingeren. De slinger moet namelijk in staat zijn om urenlang 
in beweging te blijven. Als het gewicht vervolgens in een heen en 
weer gaande slingerbeweging wordt gebracht, blijkt de richting 

van de slingerbeweging langzaam te draaien om de verticaal door 

het ophangpunt. Deze draaiing is het directe gevolg van de rotatie 
van de aarde om haar as.
Foucault deed zijn eerste proefnemingen van 3 tot 8 januari 1851 
in de kelder van de woning van zijn moeder in Parijs. Zijn slinger 
bestond uit een gewicht van 5 kg aan een koord van 2 m. Op 3 
februari van dat jaar demonstreerde Foucault zijn slinger in het 
Observatorium van Parijs aan de leden van de Franse Academie van 
Wetenschappen. De “Slinger van Fou-cault” werd voor het eerst in 
de openbaarheid gedemonstreerd in maart 1851, vanuit het plafond 
van het Panthéon in Parijs. Het publiek stroomde massaal toe en 
was razend enthousiast. De gebruikte slinger bestond uit een 28 ki-

logram zware bol hangend 
aan een 67 meter lang touw. 
Jean Foucault bedacht 
voor demonstraties tijdens 
de wereldtentoonstelling 
in Parijs in 1855 een magnetische aandrijving voor de slinger. 
Vlak onder het ophangpunt zit een ijzeren ring op de kabel. In 
samenspel met het automatisch activeren van een elektromagneet 
krijgt de slinger telkens een kleine beweging, waardoor het voor 
de toeschouwers lijkt dat er sprake is van een perpetuum mobile. 
In het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen is 
op 8 mei 2007 tijdens de opening van dit gebouw door koningin 
Beatrix een Foucaultslinger in gang gezet. Andere slingers zijn 
onder andere te vinden in Berlijn en Glasgow. 
Jan M. Broeders

De slinger van Foucault in het 
Panthéon op de achtergrond bij het 
verhoogde rondje is een flinke aan-
dachttrekker voor toeristen.
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Fotonica-evenement 2011
Interessant veel omvattend congres met beurs [1]

Nederland wilde destijds haar kennis vergroten op fotonica-gebied. Het Mikrocentrum [2] kreeg van de 
voorganger van [3] de opdracht jaarlijks een evenement te organiseren en daarmee onze kennis van dit 
vakgebied te vergroten. Het eerste congres was in het congresgebouw te Den Haag, de latere congressen 
waren in het NBC te Nieuwegein (29 en 30 maart).
Op dit moment hebben bijna al onze universiteiten en TNO een grote kennis in het vakgebied, die inter-
nationaal wordt gewaardeerd. Er waren ook bijdragen uit Vlaanderen en de grensstreek met Duitsland. 
Dat is een groot succes voor [2] en [3].
Ook bedrijven delen in de vruchten van fotonica-kennis, deels grote bedrijven, die glasvezelkabel maken, 
deels kleine bedrijven, die bijv medische apparaten bouwen.
Fotonica is zeer veelzijdig. Ik heb drie onderwerpen gekozen ter bespreking.
Zeer bekend is het Cobra-instituut op de TUE [4], dat veel 
doet aan communicatie via glasvezelkabel. Daar behoren 
optische frequentie-afhankelijke versterkers, splitters, 
dempers en dergelijke bij, maar ook omzetters van optische 
naar elektrische signalen en omgekeerd. We kunnen dat 
tegenwoordig met optische en optisch-elektrische micro-
chips bouwen. Ze lijken veel op elektrische microchips. 
Een aardig plaatje is van Neways (fig. 1). ASML maakt 
gereedschap voor zulke chips.
Een volgende toepassing is de medische techniek, waar 
fotonica gebruikt wordt bij “kijkoperaties”, die grote operatiewonden meestal niet nodig maken en waarbij 
meestal veel precieser gewerkt kan worden. Fotonica is ook heel efficiënt bij min of meer normale diagnose 
van bloed, waardoor medicijnen beter gedoseerd kunnen worden.
De Erasmus-universiteit liet iets zijn over de diagnose van (kanker)gezwellen. Dat was mogelijk in een 
vroeg stadium en de omgrenzing van het gezwel was nauwkeuriger vast te stellen.
Philips liet zien, dat LED’s voor “gewone” lichtproductie jaarlijks een rendementsverbetering ondergaan 
(zie fig. 2). Mogelijk verdwijnen over een aantal jaren onze andere lichtbronnen.

Ook dit jaar heeft het fotonica-evenement een aardig overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het 
vakgebied 

Literatuur
1. www.fotonica-evenement.nl.
2. www.mikrocentrum.nl.
3. www.agentschapNL.nl.
4. www.tue.nl.

2. De ontwikkeling van het rendement van vier generaties 
lichtbronnen over de laatste 200 jaar.

1.

http://www.fotonica-evenement.nl
http://www.mikrocentrum.nl
http://www.agentschapNL.nl
http://www.tue.nl


7Elpec Info digitaal - nr. 10 - mei 2011

+

Ontwikkeling van minilaser voor medische toepassingen
Door toekenning van een budget van bijna 2,2 miljoen euro kunnen wetenschappers van de Universiteit 
Gent en de instelling imec minilasers op chips ontwikkelen. De Europese Onderzoeksraad heeft namelijk 
het budget toegewezen aan het InSpectra-onderzoeksproject van beide instellingen. De Gentse onder-
zoeksgroep Fotonica van professor Roel Baets zal met dit budget een chip ontwikkelen die uitgerust is 
met minuscule lasers. De chip meet kleine concentraties van allerlei substanties en kan voor onder meer 
medische en milieutoepassingen worden gebruikt.
Het meten van kleine concentraties van bepaalde gewenste of ongewenste substanties in de lucht, 
water, voedsel en menselijk weefsel is van groot belang in toepassingen als veiligheid, gezond-
heid en bewaking van het milieu. Bij een van de belangrijkste methodes om dit soort metingen te 
doen, wordt de optische transmissie van een medium als functie van de lichtgolflengte (spectro-
scopie) gemeten. Elke substantie heeft immers een karakteristieke optische absorptiesignatuur. 
Sinds de uitvinding van de laser in 1960 heeft spectroscopie op basis van lasers een enorme ont-
wikkeling doorgemaakt. Dit systeem wordt bijvoorbeeld gebruikt om de luchtkwaliteit in tun-
nels te monitoren. Met het nieuw te ontwikkelen systeem zijn compleet nieuwe toepassingen 
mogelijk, zoals het aanbrengen van een sensor in een gsm voor meting van koolstofmonoxide 
en het aanbrengen van een onderhuidse sensor voor continue glucosemonitoring bij diabetici. 
Om deze metingen mogelijk te maken moet het hele spectroscopiesysteem zeer klein en goedkoop 
zijn en bovendien weinig energie verbruiken, zodat het door een minibatterijtje kan gevoed worden. 
Het vernieuwende aan InSpectra is dat de basistechnologie ingezet wordt bij laserspectroscopie voor me-
dische of milieugerichte toepassingen. Eén van de uitdagingen hierbij is dat de bestaande silicon photonics 
technologie moet worden vertaald naar andere golflengtegebieden. De bestaande technologie is namelijk 
ontwikkeld voor een golflengteband in het infrarood, met een golflengte tussen 1500 en 1600 nm. Dit 
is de belangrijkste golflengteband die gebruikt wordt in de glasvezelwereld (telecommunicatie). Maar 
om diverse substanties te kunnen detecteren moeten ook metingen in andere golflengtebanden mogelijk 
zijn. Dit kan zowel bij langere golflengtes (mid-infrarood) als bij kortere golflengtes (zichtbaar licht of 
nabije-infrarood). De Photonics Research Group van de UGent en imec hebben de laatste 10 jaar een 
basistechnologie ontwikkeld die het toelaat om lichtfuncties zoals lasers te miniaturiseren op een chip. 
Informatie is verkrijgbaar bij professor Roel Baets van de vakgroep Informatietechnologie van de UGent 
(Roel.Baets@UGent.be).
Jan M. Broeders

Multi-diciplinaire of transcendente samenwerking ?
Nieuwe veel belovende trend in de( elektro-)techniek?

Een aantal jaren geleden werd er de nadruk op gelegd, dat multi-diciplinaire samenwerking in de techniek 
vaak een “must” was om vooruit te komen. Gedacht werd aan de combinaties werktuigbouw-elektrotechniek 
met als voorbeeld: de in Nederland rijdende 4-assige 6 MWe 4-systeemloks 186 en 189.
De samenwerking tussen een technisch vak en psychologie bij het ontwerp van een bedieningspaneel is 
strikt genomen een transcendente samenwerking (tussen een technisch vak en een niet technisch vak, in 
dit geval psychologie).
Kijkoperaties worden steeds meer toegepast met als resultaat veel kleinere operatiewonden. De instrumen-
ten daartoe zijn ingewikkeld. De beweging van een worm en een octopus met alleen bewegingsspieren 
was een inspirerend voorbeeld. Zonder deze voorbeelden zou de ontwikkling van de instrumenten voor 
kijkoperaties zeer veel langer hebben geduurd. De instrumenten zijn een samenwerking tussen mechat-
ronica en biologie.
Bij de promotie van 4 februari 2011 [1] was een oog van een insect de inspiratie voor de CMOS-sensor. 
Dat insectenoog is tamelijk ingewikkeld. Op verschillende delen wordt het licht anders gebroken en ge-
polariseerd.
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We wensen steeds meer goede en goedkope sensoren met een grote verscheidenheid van functioneren. 
Het lijkt erop, dat de natuur (biologie) voor veel meer sensoren en mogelijk andere toepassingen in de 
techniek model zal staan.

Integrated Systems Europe 2011 [1]
Succesvolle elektronica beurs met seminars

IS Europa is voor het eerst in Geneve gehouden in 2004. In 2010 en 2011 (1-3 februari) is IS Europa in 
de RAI gehouden met ca 30.000 bezoekers en een vrijwel volledig bezette RAI.
Het belangrijkste thema was video en visuele presentaties gekoppeld aan elektronica, dat afhankelijk van 
de beelden acties uitvoerde.
3D video was een “hot item “. Het wordt gebruikt in de industrie als hulp- en controle-middel bij de fabri-
cage en bij het ontwerp, van technische bewakingssystemen (spoorwielen bijvoorbeeld ), bij verkeers- en 
persoonsbewaking. Het is ook een belangrijk hulpmiddel bij entertainment.
Video-bewaking wordt al heel lang gebruikt, het wordt steeds verbeterd en steeds goedkoper.
Bedrijven uit Taiwan en Zuid-Korea maken nog steeds gebruik van Philips-patenten. In Nederland wordt 
op dit gebied weinig meer geproduceerd.
Ook aan visuele presentaties werd veel aandacht besteed met mogelijkheden vanuit het beeldscherm. Ik 
vond een aantal voorbeelden te druk.
Ik heb twee zg academische lezingen bijgewoond, éen over lichtbronnen en éen over akoestische calami-
teiten alarmering van een kostschool. Het waren interessante, goede lezingen, waarbij ik wat meer gebruik 
van visuele hulpmiddelen had verwacht.
De website en de daily papers gaven veel informatie.
Twee Elpec-leden, Kees vd Vlies en Bob Vos, waren er ook en kunnen wat meer ingaan op details.
Samengevat: een geanimeerde, heel interessante beurs met seminars en een goede website, die geïnteres-
seerden in specifieke onderwerpen interessante aanwijzingen kan geven.

Literatuur
1. www.iseeurope.org; www.ise-daily.com

Safety&Security 2011

Zoals de naam zegt, behandelde deze beurs(15-17 maart in de RAI) technische veiligheid (zoals brand-
meldingen) en persoonlijke veiligheid zoals camera’s in (semi-)openbare ruimten en op straat.
Siemens [2] had er veel werk van gemaakt en een klein symposium georganiseerd, waarvoor ook via [3] 
uitgenodigd werd. Daar werd ik getroffen door drie onderwerpen:
- controle centra,
- ethernet bij eenvoudige brandmelders,
- voorkomen van foutieve meldingen.

Controlecentra vroeger ook wel schakelwachten genoemd, kwamen als eerste voor bij het beheer van 
elektriciteits- en gasnetwerken, later bij het beheer van plants in de procesindustrie.
Vroeger werd veel gebruik gemaakt van blindschema’s, eerst op staalplaat, later in mozaïek. Tegenwoordig 
worden vrijwel alleen platte beeldschermen gebruikt. Het bedienend personeel zit als regel aan een tafel 
met aan de achterzijde de monitoren met de meest noodzakelijke gegevens. Daarachter staat een wand 
met nog eens een aantal beeldschermen. Als regel kan het bedienend personeel kiezen welke beelden op 
welke monitor getoond worden.
Behalve beelden van het proces, werden al gauw ook brandmeldingen en camera-beelden getoond. Het 

http://www.iseeurope.org
http://www.ise-daily.com
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is een heel gepuzzel, hoeveel man personeel met welke deskundigheid in een bedieningsruimte nodig is.
In de “moderne” tijd zijn die technische beelden vaak niet genoeg. De metro van Rotterdam had eens een 
controle-centrum, waar getoond werd, waar elk metrostel zich bevond. Dat was niet genoeg. In dezelfde 
ruimte bevinden zich nu ook een groot aantal beeldschermen van camera’s op de stations, waarmee onge-
lukken of ongewenst reizigersgedrag wordt waargenomen. Dat is een vak op zich, waarbij wat hulpmid-
delen worden gebruikt.
Ook de politie beschikt over controle ruimten met enerzijds informatie over verkeersstromen en verkeers-
geleidingsinstallaties en anderzijds camera-beelden van het publiek.
Gelukkig is er heel wat ervaring opgedaan met controle ruimtes. De hoofdregel bij een nieuw ontwerp 
is, dat het toekomstig bedienend personeel vertrouwen heeft in het nieuwe ontwerp; daarna de bedrijfs-
leiding en daarna de wettelijke toezichthouder. Behalve de verschillende voorbeelden is het mogelijk en 
bij gecompliceerde installaties verstandig een mock-up te maken. Ook bij een met alle partijen met zorg 
opgezet bedieningscentrum zijn soms later nog enkele wijzigingen nodig.
Ethernet wordt tegenwoordig veel gebruikt. Dat kan met ringleidingen en werkt ook nog goed als de 
ringleiding onverhoopt onderbroken wordt. Oud zijn enkelvoudige kabelsystemen Ook busystemen ko-
men nog veel voor.
Voorkomen van foutieve meldingen. Siemens gaf aan, dat vroeger automatische brandmeldingen voor 
85% onterecht waren. Dat wordt nu teruggedrongen door meer
grootheden te meten.
Wensen tav rookgasmetingen bij brand. Bij de brand te Moerdijk in dit voorjaar, dacht de brandweer op 
grond van hun metingen, dat weinig schadelijke stoffen in de lucht gegaan waren. Metingen op de grond 
vonden oa veel lood. Gewassen zijn afgekeurd en kinderen mochten in Dordrecht een week niet buiten 
spelen. Dit heeft helaas nog niet geleid tot de ontwikkeling van rookgassensoren, die meer schadelijke 
stoffen zouden kunnen meten.

Safety & security 2011 was een aardige beurs, die over het vakgebied veel informatie gaf.

Literatuur
1. www.rai.nl ; www.safety&securityamsterdam.nl.
2. www.siemens.com.
3. www.kiviniria.net.

Gastech 2011
Bekend congres en beurs over gasgebruik

Steenkool en olie waren eens de belangrijkste fossiele brandstoffen in de wereld. LNG heeft inmiddels 
een ongeveer even belangrijke plaats veroverd. Gas is een heel duidelijke groeimarkt. De conferentie en 
beurs Gastech (21-24 maart inde RAI) wordt jaarlijks ergens in de wereld gehouden; vorig jaar in Egypte.
Nederland heeft door haar goede aardgasnet een belangrijke positie in de gaswereld van Europa veroverd. 
Voor Amsterdam is het een eer, dat dit evenement dit jaar aldaar wordt gehouden.
Vanuit de Gasunie brengt Nederland belangrijke technische kennis mee in gastransport, compressie, re-
ductie van gasdrukken, bewakings- en beveiligingssystemen. Maar ook beschikken we over goede kennis 
en goede relaties betreffende gashandel.
Onze industrie gebruikt veel aardgas zowel van Slochteren-kwaliteit alswel van hoogcalorischer kwaliteit.
Gasdistributienetten worden al lang over de wereld gebruikt. Wat nieuwer is de toepassing in centrales 
en als brandstof voor schepen.
Verbranding met hoogrendement en tevens met gunstige rookgasemissies verlangt fijntuning van verbran-
dingssystemen. Daar heeft Nederland ook een goede bijdrage aan geleverd. De fijntuning van branders bij 
stoomketels is bijna uitgerijpt; voor gasturbines is dat iets moeilijker, maar ver gevorderd.

http://www.rai.nl
http://www.safety&securityamsterdam.nl
http://www.siemens.com
http://www.kiviniria.net


10 Elpec Info digitaal - nr. 10 - mei 2011

+

+

Wat nieuwer is het gebruik van dual-fuel-zuigermotoren bij grote schepen. Bij schepen worden meestal 
dieselmotoren gebruikt, geschikt voor zware olie. De scheepsmachinisten waren handig geworden in 
het gebruik van verschillende soorten bunkerolie en letten nu ook efficiënt brandstofgebruik en gunstige 
rookgasemissies. Het bleek goed mogelijk dit type dieselmotor ook te gebruiken als dual-fuelmotor. Olie 
dient als ontsteekbrandstof (ca 10% van de calorische waarde) en gas als hoofdbrandstof. Het aanvanke-
lijke motief om naar dual-fuelmotoren over te gaan was de brandstofprijs. Op dit moment speelt de CO2-
emissie ook een belangrijke rol. De motoren lopen redelijk, maar of altijd over fijntuning mag worden 
gesproken is de vraag.
Gas wordt op schepen in betrekkelijk kleine tanks vervoerd, waarbij de gastank soms gekoeld wordt.
Behalve de gasunie is in Groningen ook het kennisinstituut Energy Delta [2] opgebouwd.

Samenvatting
1. Nederland neemt een vooraanstaande plaats in de gaswereld in (technisch en economisch). Die plaats 
moeten we verstevigen.
2. Gastech bundelt veel technische en handels kennis op gasgebied, maar zou wat meer aandacht moeten 
besteden aan fijn-tuning van verbranding bij gas van verschillende samenstelling. Bij een dual-fuelzui-
germotor van brandstof wisselen bijvoorbeeld vereist aanvullende maatregelen.

Nagekomen bericht:
De congres papers zijn 1 april beschikbaar gekomen. Voor geïnteresseerden zeer de moeite waard.
Heel duidelijk werden getoond: gastransporten per schip en middels 
pijpleidingen over de gehele wereld, de verschillende types gastankers, de 
opslag en behandelingsmethoden van gas, de opslag van gas op schepen 
met voortstuwing middels dual-fuel-motoren. De foto toont een middels 
stroominvertor toerengeregelde synchrone motor voor compressoraan-
drijvingen van ca 50 MWe.

Literatuur
1. www.gastech.co.uk ; www.rai.nl.
2. www.energydelta.org.

Warmtenetten in Nederland [1]
Aardige voordracht van ing. K de Jong voor Kivininiria [2] te Delft op 23 maart 2011

Ten opzichte van Duitsland en Denemarken heeft Nederland betrekkelijk weinig warmtenetten. Tegenover 
een aantal jaren geleden is warmte-isolatie niet meer zo duur en zijn elektronische warmtemeters goed 
van kwaliteit en redelijk in prijs. Praktisch wil dat zeggen, dat warmtenetten wat goedkoper zijn geworden 
en dat een eerlijke toerekening van de warmteprijs goed mogelijk is. Met warmtenetten kan meer “afval-
warmte’ uit warmtekrachtinstallaties worden gebruikt en krijgt kleinschalige biomassa (bijv uit koemest) 
meer kansen. Dat geldt ook voor geothermie-projecten.
Nederland voert in Rijnmond wel een inhaalslag uit.
Om de EU-klimaatdoelen van het jaar 2020 te halen, dient Nederland zich meer in te spannen. Wat meer 
warmtenetwerken zouden daarbij helpen.
Een aardige voordracht, die aanzet tot nadenken over meer warmtenetten.

Literatuur
1. www.kiviniria.net.
2. www.warmtenetwerk.nl.

http://www.gastech.co.uk
http://www.rai.nl
http://www.energydelta.org
http://www.kiviniria.net
http://www.warmtenetwerk.nl
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Lof voor het toekomstig energiebeleid van de gemeente Utrecht
Nota Programma Utrechtse Energie 2011-2014 (www.utrecht.nl)

De gemeente Utrecht heeft in het kader van de klimaatbeheersing een nota van 44 pagina’s samengesteld, 
welke energiemaatregelen haar inziens mogelijk en economische verantwoord zijn. Zij zal de bedrijven en 
de woningeigenaren, waarvan zij maatregelen verwacht ook benaderen. Ik hoop, dat de gemeente Utrecht 
met deze maatregelen succes zal hebben. De eerste horde is genomen.
Veel gemeenten moeten zo’n plan nog maken.

Het 18e ISU 3D Congres
Het 18e Internationale Stereoscopisch Congres ISU vindt plaats in de periode van 17 tot 23 augustus 
2011 in Egmond aan Zee in het Congrescentrum van Hotel Zuiderduin. De NVvS treedt op als gastheer 
voor de leden van de International Stereoscopic Union - ISU. Inschrijving voor deelname staat open 
voor leden van de ISU, de NVvS en internationale zusterverenigingen en andere belangstellenden. Aan 
de deelname zijn kosten verbonden. Deelnemers uit binnen- en buitenland zien tijdens vele 3D projecties 

prachtige stereoscopische plaatjes, kunnen deelnemen aan excursies naar de mooiste plekjes van ons land 
en kennismaken met 3D innovaties en technieken tijdens een 2-daagse informatie- en productenmarkt. 
De locatie is de geweldige ambiance van het Congrescentrum en Hotel Zuiderduin. Voor uitgebreide info 
www.stereofotografie.nl of via www.world-of-3d.com.
Jan M. Broeders

Op weg naar intelligente netten

Prof. ten Heuvelhof presenteerde voor een enthousiast publiek tijdens een geslaagd symposium op 18 
januari 2011 in de Jaarbeurs van het Agentschap NL zijn rapport van de “Taskforce Intelligente Netten” 
[2], ook wel “Smart grids” genoemd. Zijn rapport heeft veel gemeen met het Duitse VDI/VDE-rapport [2].
Europa heeft besloten de CO2-emissie in 2020 met 20% te reduceren tov 1990 en de productie van energie 
in 2020 voor 20% duurzaam te laten geschieden zoals wind-energie, ph-zonne-energie en geothermie. Het 
Nederlandse deel is verwoord in het VROM-rapport “Schoon en zuinig”. De elektriciteitsvoorziening is 
daarbij een belangrijk onderdeel.
De directies, raden van commissarissen, het leiding gevend personeel van de energiebedrijven willen graag 
meewerken; datzelfde geldt voor de gemeentelijke, provinciale en centrale overheden.
Helaas is nog niet zoveel gerealiseerd. Het Westland is bekend om haar grote “wk-smart-grid“, maar er zijn 
meer tuinbouw “smart grids” zoals Agriporta [3] (=vereniging van glastuinders) te Middenmeer. Agriporta 
heeft een 20 kV-net met veel grote wk-units via 150/20 kV-trafo’s aangesloten op het 150 kV-net. In het 
20 kV-net worden alleen vacuümschakelaars gebruikt. Lastscheiders en hoogspanningszekeringen worden 
niet gebruikt. Daardoor worden “intelligente” ingrepen goed mogelijk.
Proefprojecten in de woningbouw en in kantoorwijken zijn welkom. Een domper is het ontslag van 96 
man ECN-personeel, dat zich in belangrijke mate met “smart grids” bezighield.
Na het enthousiasme bij de presentatie van het rapport verwacht ik een aantal interessante proefprojecten, 
gevolgd door een geleidelijke overgang van de “gewone elektriciteitsvoorziening” naar “smart grids”. 
Enige ondersteunende subsidies zullen welkom zijn.

Literatuur
1. www.opwegnaarintelligentenetten.nl ; www.agentschaapNL.nl.
2. Elpec Info Dig 9, pag. 9-15.
3. www.agriporta7.nl.

http://www.utrecht.nl
file:///E:/Elpec/Ei-dig/010/bijdragen%20Jan%20Broeders/www.stereofotografie.nl
file:///E:/Elpec/Ei-dig/010/bijdragen%20Jan%20Broeders/www.world-of-3d.com
http://www.opwegnaarintelligentenetten.nl
http://www.agentschaapNL.nl
http://www.agriporta7.nl
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Geslaagd middag-symposium op de TUD (7 jan 2011) over all-electric-auto’s
Enthousiaste deelnemers en sprekers

Ten opzichte van hun vorige symposium werden voor mij drie onderwerpen wat zwaarder belicht.
Het markante punt bij elektrische auto’s is de accu. We denken, dat de Li-ion-accu te zijner tijd de hoofd-
krachtbron is. Het grootste model, waar nu ruime ervaring mee is opgedaan is de voeding van laptops. 
Zo’n accu kost globaal € 100,-. Li-ion-accu’s in proefauto’s kosten nu tussen € 5000,- en € 10.000,-. De 
hoop is, dat dit bedrag zal dalen naar € 3000,- en de levensduur zal stijgen naar meer dan 5 jaar.
Voor het “langzaam” opladen van zo’n accu zou ca 3 kWe gedurende enkele uren nodig zijn Dat is het-
zelfde probleem als het Elektriciteitsbedrijf Delfland destijds had met elektrische boilers met een vermogen 
van 3 kWe en dus niet zo moeilijk oplosbaar.
Velen denken nu al aan een personenauto-voertuigpark in Nederland, dat voor een belangrijk deel bestaat 
uit elektrische auto’s. Ik vind het persoonlijk verstandiger te beginnen in de grote steden en daar ervaring 
op te doen met all-electric taxi’s en all-electric locale bestelauto’s.
In de grote steden is het verbeteren van de luchtvervuiling veel acuter dan in de rest van Nederland, is de 
benodigde actieradius niet zo groot en zijn veel laadpunten goed te realiseren. Hier zou ook (tijdelijk) met 
andere accu’s (bijv lood) gewerkt kunnen worden.
Overigens zijn er nog enige praktische problemen. De bedoeling is, dat de aandrijving van de auto verzorgd 
wordt door een synchrone motor met permanente Neodym-magneten, klasse H (max Cu temperatuur 200 ºC) 
geïsoleerd. Neodym wordt door enkele fabrikanten geleverd, terwijl een IEC-keuring nog niet bestaat. 
De vermogenshalfgeleiders, bijv IGBT’s, werken als regel slechts bij temperaturen hoger dan 0 ºC, vaak 
wordt zelfs 20 ºC aangehouden. Dat vraagt een warmhoudcircuit, zoals ook bij auto’s in de Skandinavië 
gebruikelijk is. Met een aantal taxi’s in de grote steden kunnen deze praktische problemen opgelost worden.
Ik denk, dat de all-electric-auto de meest kans maakt in dichtbevolkte stedelijke gebieden.

Op 18 januari is een proef met 40 all-electric-taxi’s te Utrecht aangekondigd, die ongeveer twee jaar zal 
duren. Dat is een belangrijk initiatief.

Literatuur
1. www.d-incert.nl.

All-electric-middenklasauto van Renault (Fluence ZE)
Volgens AutoReview 3/201, aardige sedan met goede rijeigenschappen

Binnenkort wil Renault een middenklasser-sedan verkopen onder de naam Renault Fluence ZE. Het is een 
5-zits-sedan met een leeg gewicht van 1543 kg, een lengte van 4,7 m en een watergekoelde synchrone motor 
met permanente Neomdym-magneten van 70 kWe. Een watergekoelde elektromotor is lichter, compacter, 
geluidsarmer dan een luchtgekoelde motor, hij heeft bovendien een iets hoger rendement.
Het maximale toerental van de motor is ca 11 
000 omw/min. De auto heeft geen schakel-
bare versnellingsbak. De maximumsnelheid 
is ca 135 km/h. De vermogenselektronica is 
waarschijnlijk ook watergekoeld.
De Li-ion-accu heeft een capaciteit van 2,2 
kWh, volgens opgave met een actieradius 
van 185 km en weegt ca 200 kg. De auto 
zou ca € 26.500 gaan kosten zonder accu. 
Deze moet geleased worden voor € 79,-/
maand. De oplaadtijd van de accu is bij 16 

http://www.d-incert.nl
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A 1-fase-voeding 230 V 6-8 h ; bij 3-fase-voeding 400/230 V 0,5 h tot 80% van de capaciteit.
Behalve de accu zijn bekende en beproefde technieken gebruikt uit de elektrische tractie (trams) en aard-
gasexpanders (hoge toerentallen). Ik denk, dat de gebruiker in de winter bij vorst zal moeten wennen aan 
warmhoudcicuits.
De rijeigenschappen zijn volgens [2] goed en de auto trekt vlot op, zodat de auto heel geschikt is als 
stadsauto of stadstaxi. Na een jaar intensief gebruik van een aantal van deze auto’s zijn de kinderziektes 
wel bekend en mi verholpen op de accu na. Daar zal langer aan gedokterd moeten worden.

Literatuur
1. www.renault.nl.
2. Autoreview 3/2011 (pg 66-69) ; www.autoreview.nl.

Elektrisch vervoer (knelpunten)
Aardige discussie bijeenkomst op 11 februari 2011 bij TNO Delft

Voorlopig is de bijdrage van duurzame energie aan de elektriciteitsproductie niet groot (< 5%), zodat het 
voornaamste voordeel is: geen rookgassen door vervoer is de stad. Vrijwel alle grote Europese steden 
streven naar minder rookgassen in hun binnensteden.
De elektrische aandrijving is principieel niet zo bijzonder en lijkt veel op die van elektrische trams.
Als eerste komt de vraag aan de orde: synchrone motor met Neodymmagneten (1) of een asynchrone 
kooiankermotor (2)? (1) is iets kleiner, is iets robuuster (geen gebroken rotorstaven) en heeft een iets 
beter rendement (95% ipv 90% bij een motorvermogen van ca 100 kWe) dan (2). Het wordt dus (1) met 
de vraag van degradatie van de magneten bij een klasse H (200 ºC) geïsoleerde motor. De pessimisten 
denken aan 30% degradatie.
Als tweede vraag komt aan de orde: het gedrag van stuurbare vermogenshalfgeleiders bij koude. Bij 
lokomotieven is waterkoeling een “must” en een minimale temperatuur van 20 ºC gewenst. Bij trams is 
waterkoeling niet nodig en mag de minimumtemperatuur wat lager zijn (bij voorkeur > 0ºC). Warmhoud-
circuits bij vorst zijn regel.
De accu krijgt nu alle aandacht. We verkiezen de Li-ion-accu, waar veel ervaring mee is opgedaan bij 
laptops, maar in een auto is veel grotere accu nodig.
Met de 40 aangekondigde elektrische taxi’s te Utrecht kunnen we een aardige bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de elektrische auto zowel aan de elektrische aandrijving alswel aan de accu.

Afschrijftermijnen bij elektriciteitsopwekking
Belangrijk hulpmiddel bij klimaatbeheersing?

Elektriciteitsvoorziening vervult nog steeds een sleutelrol in onze economie. Volgens vrijwel alle klimaat-
studies zal dat ook heel lang zo blijven. Belangrijke economische kenmerken zijn: lange bouwtijden, lange 
afschrijftermijnen en hopelijk een lange levensduur.
Belangrijke pijlers van de Europese elektriciteitsvoorziening zijn kolencentrales. Velen zijn oud, hebben 
een ongunstig rendement en ongunstige rookgasemissies. Bovendien zijn de nodige reparaties aanstaande. 
Het plan om in Nederland ca 4000 MWe aan kolencentrales te gaan bouwen (deels al in uitvoering) was 
dan ook verstandig. De Europese CO2-emissies worden wat verminderd en die van ander schadelijke 
emissies aanzienlijk meer.
Nederland is niet eenzijdig bezig. Er worden/zijn ook acht stuks gasgestookte 450 MWe STAG-units 
gebouwd, deels als wk-unit. Om te zijner tijd goed te kunnen samenwerken met windenergie zijn deze 
units relatief snel op- en afregelbaar. Dat is in de praktijk nog niet beproefd door gebrek aan windenergie.

http://www.renault.nl
http://www.autoreview.nl
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Bovendien worden nog steeds de nodige gasgestookte Ottomotor-wk-units gebouwd, waarvan er in Ne-
derland al veel staan. Zelfs zijn er plannen veel Mikro-wk-units (met Stirlingmotor) te plaatsen. Dat gaat 
langzamer dan oorspronkelijk gepland.
De groei van het wind-energievermogen verloopt langzaam met name van windparken op zee, die tzt een 
belangrijk deel van de elektriciteitsvoorziening zouden moeten vormen.
In de Eifel heb ik fraaie zonnestroom-centrales gezien, maar het duurt nog geruime tijd voordat dit type 
energie een belangrijk deel van de elektriciteitsvoorziening zal worden.
Bij het bepalen van afschrijftermijnen is een verstandige vuistregel:
- bij een afschrijftermijn van 25 of 15 jaar,
- verwachte terugverdientijd 18 resp 10 jaar,
- verwachte technische levensduur 37 resp 22 jaar.
Dit model heeft als voordelen:
- Als de terugverdientijd tegenvalt, dan zal hij als regel binnen de afschrijftermijn vallen.
- Als aan het eind van de afschrijftermijn een ander gebruikspatroon wenselijk blijkt (bijvoorbeeld minder 
draaiuren), is dat als regel financieel verantwoord. Zoiets zou mogelijk zijn door een grotere beschikbaar-
heid van duurzame energie.
- Als aan het eind van de afschrijftermijn ander gebruikseisen worden gesteld (Denk aan gunstiger rookgas-
emissies), dan is dat financieel als regel mogelijk.

Voor conventionele kolen- en STAG-centrales wordt nu een afschrijftermijn van 25 jaar aangehouden. Op 
grond van bovenstaand pleit ik voor de nieuwe eenheden voor 15 jaar. Overigens is de afschrijftermijn 
rond 1970 verlengd van 15 naar 25 jaar met toen als argument, dat de rendementen van centrales maar 
weinig meer zouden stijgen.
Met de afschrijftermijn van 15 jaar wordt duurzame energie niet afgeremd, met een termijn van 25 
jaar misschien wel.

Automerken werven met driedimensionale beelden
De stand van het automerk Jeep trok tijdens de zo succesvolle AutoRAI 2011 extra belangstelling door 
een 3D projectie. Met de speciale Jeep 3D-anaglyfen-bril op zagen de bezoekers spectaculaire 3D beelden 
van de splinternieuwe Jeep Compass in actie op een ruw en golvend terrein. Elke bezoeker mocht de 3D-
bril na afloop van de voorstelling meenemen om thuis naar 3D beelden op het scherm van de computer 
te bekijken. Kijk voor meer plaatjes op de site www.jeep3d.nl. In de tijdelijk gebouwde expositieruimte
op het buitenterrein van de AutoRAI voor de expositie Smart Future Minds Award Amsterdam 2011 werd 
bij een echt model van de compacte Smart de binnenzijde en de constructie van de motor van de Smart 
Fortwo Electric Drive auto in anaglyfenbeelden getoond. Ook voor dit project is een speciale 3D-bril 
vervaardigd.
Jan M. Broeders

De ontwikkeling van midden- en laagspanningsnetten
Gaan wij van 10 kV-open-ring-netten naar 20 kV-gesloten-ringnetten om smart-grids te kunnen realiseren?

De elektriciteitsvoorziening is van groot economische belang met als karakteristieke kenmerken betrek-
kelijk grote investeringen en afschrijftermijnen. Grote betrouwbaarheid is een vereiste.

Huidige netvorm
Op dit moment wordt UHV-net (400, 220,150,110 kV) gevormd door gesloten ringnetten. Als regel 
voeden in West-Nederland grote conventionele centrales het 400 kV-net, dat tevens gekoppeld is met het 
buitenland. Het 150 kV-net fungeert als provinciaal transportnet, gevoed uit het 400 kV-net. Heel globaal 
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wordt een stad van ca 100.000 inwoners gevoed uit een 150/10 kV-station. Zo’n stad wordt gevoed uit 
een 10 kV-net met globaal om de 1000 m een distributiestation 10/0,4 kV.
In Oost-Nederland fungeren nu 220 kV- en 110 kV-netten als elders 400 kV- en 150 kV-netten.
UHV-netten zijn gesloten ringnetten. Bij een storing merkt de verbruiker alleen een spanningsdip. De 
levering wordt niet onderbroken.
10 kV-netten zijn als regel open ringnetten. Bij een storing vindt een leveringsonderbreking plaats, die 
pas opgeheven is als een storingsploeg heeft omgeschakeld. Laagspanningsnetten zijn open-ring- of 
uitloper-netten.
Overigens zijn de toegepaste materialen in de loop der jaren gemoderniseerd.
Tot op heden geldt bovenstaand net als het beste technisch-economische compromis.

Wijzigingen van de laatste jaren
De grootste wijziging is, dat de grote conventionele centrales niet alleen meer een elektriciteitsnet voeden. 
40% van de elektriciteitsopwekking in Nederland wordt gevormd door warmte-krachtkoppeling onder-
verdeeld in 15% wk met Ottozuigermotoren tot ca 4 MWe per eenheid, invoedend op het 10 kV-net en 
25% met gasturbines-STAG invoedend op het 150 kV-net. Deze laatste categorie gedraagt zich ongeveer 
als conventionele centrales. De eerste categorie valt bij een kortsluiting vaak onnodig uit. Conventionele 
centrales moeten dan de levering tijdelijk overnemen. Bij de huidige uitvoering van de MS- en Ls-netten 
is dit niet goed te vermijden.
Een tweede belangrijke wijziging zou de ontwikkeling van 20 kV-materiaal kunnen zijn. 20 kV-scha-
kelmateriaal, kabels, distributietrafo’s zijn nauwelijks duurder dan 10 kV-materiaal terwijl de transport-
capaciteit het dubbele is van 10 kV. Het Nutsbedrijf Westland installeert consequent 20 kV-materiaal en 
is gedeeltelijk al over op 20 kV.

Verwachte wijzigingen in de toekomst
Elektriciteit blijft een belangrijke energiedrager met waarschijnlijk nog meer functies in de toekomst zoals 
gebouwverwarming met warmtepompen.
Vroeger werden vermogensschakelaars alleen in grote schakelstations geplaatst. In distributiestations 
waren MS-lastscheiders en MS-smeltveiligheden regel. Te zijner tijd zouden MS-lastscheiders vervangen 
kunnen worden door kleine vacuümschakelaars. Afstandsbediening en selectieve beveiliging behoort dan 
tot de mogelijkheden. Middels glasfiberkabels is telecom mogelijk en is gesloten ringnetbeveiliging ook 
goed uitvoerbaar.
Iets soortgelijks geldt in LS-netten. Stroombegrenzende automaten kunnen LS-smeltveiligheden vervangen 
en ook daar meer aanstuurmogelijkheden scheppen.
Behalve wk, wordt ook het nodige van wind- en ph-zonne-energie en energieopslag verwacht. Voorlopig 
kunnen invertors, gebruikt bij wind-, zonne-energie en energieopslag een kortsluitstroom van 120% In 
gedurende 0,2 s leveren, wat een selectieve afschakeling bemoeilijkt.

Toekomstig MS- en LS-net.
De hele discussie over smart-grids gaat uit van toekomstige MS- en LS-netten met beduidend meer moge-
lijkheden en ook wat meer investeringen dan nu. Het lijkt op 20 kV-netten, met alleen vacuumschakelaars, 
laagspanninsgnetten met alleen stroombegrenzende automaten, veel glasfiberkabel en veel telecom voor 
beveiliging en monitoring. Zo’n net zou heel geschikt zijn voor veel invoeding van zelfopwekkers (WK, 
wind-, ph-zonne-energie), energieopslag en schakelbare belasting.
In oa Noord-Holland is het een combinatie van tuinders gelukt een eigen 20 kV-net te bouwen en beheren 
middels 150/20 kV-trafo’s gekoppeld aan het 150 kV-net. Bovendien zijn veel grote wk-units aangesloten. 
In die 20 kV-netten komen alleen vacuumschakelaars voor. Een goed voorbeeld is Agriport (www.agripoa7.nl).
De huidige discussies over smart-grids zouden, na wat proefnetten, omgezet moeten worden in richtlijnen 
voor nieuwe netten, die nageleefd zouden moeten worden ondanks wat hogere investeringen.

http://www.agripoa7.nl
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Slotbeschouwing
De VROM-nota “schoon en zuinig” is op zich een goed, economisch verantwoord, plan, maar wel iets 
duurder dan de huidige praktijk. Smart-grids vormen daar een onderdeel van. Het uitvoeringsplan van 
“schoon en zuinig”is tamelijk vaag. Dat geldt ook voor een overzicht, wat gerealiseerd is. Duidelijke 
plannen met een betere coördinatie van de uitvoering zijn nodig.

De ontwikkeling van stoptreinen
Interessante ontwikkeling afweging van techniek en economie

In Duitsland werd vroeger nieuw spoorwegmateriaal gezamenlijk ontwikkeld door de Duitse Spoorwe-
gen en de in Duitsland gevestigde fabrikanten. De laatste grote ontwikkeling was die van een 4-assige 6 
MWe-draaistroomlok serie120 en de sterk daaraan verwante ICE1en ICE2.
Op een gegeven moment bleek, dat de lok-fabrikanten hun eigen ontwerp met ongeveer dezelfde eigen-
schappen beduidend goedkoper konden aanbieden, wat geleid heeft tot de Siemens- en Bombardier-loks 
en een versterkte rol van het keuringslichaam EBA (Eisenbahn Bundes Amt).
Bij stoptreinen (Duits Nahverkehrszuege) was de laatste gemeenschappelijke ontwikkeling, die van de serie 
425 en de nauw verwante serie 423, waarbij betrokken waren DB, Alstom-Duitsland (LHB), Bombardier, 
Siemens. Deze series zijn duidelijk onder tijd- en prijsdruk gebouwd, deels in zg lage lonen landen. Er is 
veel misgegaan in het mechanische deel (bakken en draaistellen) en iets minder in het elektrische deel. Het 
waren treinen met zg Jacobsdraaistellen (2 bakken rusten op 1 draaistel). Op zich was het niet zo moeilijk 
deze fouten te herstellen, maar het was wel kostbaar.
Het remprobleem bleek het moeilijkst. Het Duitse seinsysteem PZB90 (vroeger Indusi genoemd) gaat uit 
van een noodremweg van 1000 m voor stoppen vanuit 140 km/h, ook bij slecht weer. Daartoe moest elk 
draaistel met schijfremmen afgeremd worden. Daarbij behoort een ABS (=anti-blokkeersysteem). Dat was 
niet altijd genoeg: toegevoegde magneetsleepremmen ook niet altijd; bij zeer slechte railcondities waren 
zorgvuldig gedoseerde zandstrooiers een welkome noodzakelijke aanvulling.
Inmiddels is de serie 425 opgevolgd door de serie 422, die technisch iets is verbeterd en is voorzien van 
een botsneus volgens de huidige vernieuwde voorschriften.
Duitsland koopt nu in principe bij éen leverancier. Bij Alstom-Salzgitter de serie 440 (Coradia; met Ja-
cobsdraaistellen), die ook naar Zweden is geleverd; bij Bombardier de serie 442 (Talent2; met Jacobsdraai-
stellen); bij Siemens de serie 460 (Desiro; geen Jacobsdraaistellen), die ook aan België en Rusland worden 
geleverd en bij Stadler de serie 427 (Flirt; Jacobsdraaistellen), die in veel landen wordt geleverd. De Talent 
2 is nog niet ingezet vanwege problemen bij de keuring; de Coradia is gedeeltelijk inzetbaar.
De Nederlandse serie SLT (nieuwe Sprinter) is afgeleid van de serie 425 en wordt geleverd door een 
consortium van Bombardier en Siemens. Hij heeft wel een botsneus, maar voldoet niet aan de remeisen 
van het EBA (geen zandstrooiers).
De oude ingenieurservaring is, dat bij nieuwe producten, eerst een volledige keuring moet plaatsvinden 
en vervolgens ervaring opgedaan moet worden met een proefserie onder alle bedrijfsomstandigheden. 
Beide is bij de SLT niet gedaan. Gezien de ervaringen in Duitsland had de NS toch wel wat voorzichtiger 
mogen zijn bij de bestelling. Ik hoop, dat de kinderziekten van de bijna 100 stuks SLT’s opgelost zijn in 
de winter 2011/2012.

Aanhangsel winterperikelen
De Duitse ICE wordt bij normaal weer vrijwel dagelijks gecontroleerd op gebreken, deels via een diagno-
sesysteem, deels via wielmetingen. Daar komt bij sneeuwweer bij, dat de filters extra worden gecontro-
leerd en het onderstel met lauw water (ca 40 ºC) van sneeuw en ijs wordt ontdaan (duurt ca 2 h). Alleen 
onderbrengen in een verwarmde stalling helpt ook, maar het smelten van sneeuw en ijs zou dan 6 h duren.
Trams staan als regel ’s nachts in een remise, zodat als extra filters schoonmaken meestal voldoende zou zijn. 
Bij de Nederlandse tram- en metrobedrijven is de uitval van materieel door het winterweer niet groot geweest.
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Elke technicus vindt, dat een behandeling als van de Duitse ICE voor alle rollend materiaal gewenst is. Dat is 
veel werk en er zijn onvoldoende stallingen. In de praktijk wordt daarom naar bevind van zaken gehandeld. 
Filters regelmatig schoonmaken heeft eerste prioriteit.
NS en Prorail zeggen goed gekeken te hebben naar winterervaringen in het buitenland. Het lijkt erop, dat 
winteronderhoud en winterstallingen/werkplaatsen meer aandacht zouden moeten krijgen. Overigens de 
buitendienstgestelde werkplaats Zaanstraat te Amsterdam is (tijdelijk?) weer in gebruik genomen

Speciale winteroplossingen
Koelluchtfilters
Oostenrijk heeft veel succes gehad met lok-serie 1044/1144 (4-assig, ca 5,1 MWe). In de winters op de Bren-
ner- en Arlberg-pas hebben ze de cycloon-koellucht-filters ontwikkeld, die bij voldoende onderhoud redelijk 
sneeuwstormzeker bleken te zijn. Die techniek is nagevolgd bij de in Nederland rijdende loks 1600, 1700. 
1800, 186, 189 en bij een deel van de treinstellen IRM (serie dubbeldekkers). De overige IRM’s en de SLT 
(nieuwe stoptrein) hebben ze niet en bleken dan ook duidelijk sneeuw gevoelig.
Laaghangende bovenleiding
Onder viaducten en bij de ingang van tunnels hangt de bovenleiding vaak plotseling tamelijk laag. Het effect 
kun je in Delft-Zuid bij het viaduct van de Kruithuisweg goed bestuderen. Ook bij de ingang van de Schip-
holspoortunnel zijn nogal eens problemen. Bij een snelrijdende sneltrein krijgen bovenleiding en pantograaf 
een flinke klap; bij langzaam rijden is de aanstoot niet zo heftig. In de winter bij beijzelde bovenleiding zijn 
de effecten heftiger. In Oostenrijk is daar enige studie van gemaakt met drie oplossingen: flauwere helling 
bij het verlagen van de bovenleiding, steviger sleepstuk van de pantograaf (breekt minder gauw), lagere 
snelheid. NS/Prorail moeten deze oplossingen gepast gebruiken. We zouden minder storingen hebben gehad.
Wisselverwarming
Af en toe blijkt ook de elektrische wisselverwarming niet zo effectief. Helaas zijn er geen stoomloks meer, 
zodat teruggegrepen wordt op een lasbrander met verspreide vlam. Ik denk, dat het geharde staal daardoor 
niet beter wordt. Kennelijk is een wisselverwarming met een veel groter vermogen noodzakelijk. Vastvriezen 
van wissels bij -5 ºC behoort niet mogelijk te zijn. Gezien de dienstregeling, die wij in Nederland wensen, 
lijkt mij drastisch uitbouwen van wissels niet verstandig. Een nooddienstdienstregeling met minder wissel-
gebruik en vaker overstappen lijkt mij wel mogelijk.
Aantal gebruikte treinen
Met wat meer treinen in omloop en wat langere eindtijden op de eindpunten is de treinenloop veel minder 
kwetsbaar. NS heeft september vorig jaar 12 stuks 6-baks-dubbeldeks-duwtreinen buiten bedrijf gesteld; 
datzelfde geldt voor plan T (enkeldeks 4-baks) en plan V (enkeldeks 2-baks) Het lijkt verstandig, wat meer 
ouder materieel op reserve te houden, speciaal voor de winter. Uiteindelijk zijn de 6-baks dubbeldekstreinen 
en veel 2-baks-planV-stellen weer in gebruik genomen.
Extra treinen besteld door de DB ivm winterweer.
Op verzoek van de Duitse Bondsdag en de landelijke minister van verkeer heeft de DB uit bestaande opties 
27 5-wagen dubbeldeks-duwtreinen besteld, voorlopig geschikt voor 160 km/h. Misschien is later een ho-
gere snelheid mogelijk. Deze treinen zijn speciaal bedoeld als extra bij winterweer. ICE’s mogen bij ernstige 
sneeuw max 200 km/h ipv 300 km/h rijden met als gevolg langere rijtijden. Bovendien hebben ze extra 
winteronderhoud nodig.
Samenvatting winteroplossingen
Nederland is afhankelijk van het openbaarvervoer. ’s Winters zijn autowegen niet altijd goed berijdbaar. 
Spoorwegen kunnen een redelijk alternatief zijn, maar dat vergt wel extra kosten. Ik denk, dat met bescheiden 
kosten en iets langere rijtijden meer bereikt kan worden. Het zoutkaartje is een aardig initiatief.

Literatuur
Tijdschriften: Eisenbahn (Alba), Eisenbahn (minirex), Eisenbahn Kurier.
Boek: Die elektrische Nahverkehrzuege der Deutschen Bahn, G K Bauer, besproken in EI Dig 8.
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Mitrac Energy Saver van Bombardier
Aardige manier om stadstrams energiezuiniger te maken

Stadstrams bewegen zich momenteel vlot door het verkeer, dankzij vlot optrekken en remmen. Ze worden 
meestal gevoed door een 600 of 750 V DC-net met als toleranties +20% en -30%. Dat DC-net wordt bijna 
altijd gevoed door een diodebrug, zodat terugleveren niet mogelijk is. Met een IGBT- of IGCT-invertor 
zou dat wel kunnen, maar als regel hebben de tractiebedrijven dat niet aangedurfd.
Destijds heb ik een aantal HTS-afstudeerders begeleid 
bij de HTM. Hun GTL-trams recupereerden tot de bo-
venleidingspanning naar 720 V steeg en gingen dan op 
weerstandremmen over. Trams in het centrum van Den 
Haag konden hun remenergie als regel bijna volledig 
recupereren, maar op lijnen buiten het centrum zoals lijn 
1 (Delft-Den Haag) kon dat niet. Als de remenergie dan 
volledig gerecupereerd zou worden, zou het tractieverbruik 
op die lijn ca 30% dalen.

Bombardier heeft nu met de mitrac energy saver een 
aardige tussenoplossing gevonden. Zij slaan de remenergie 
op in een zg supercap en geven 30% besparing op tractie-

energie per tram op. Supercaps hebben de naam verliezen 
te hebben. Bombardier koelt de supercap met geforceerde 
lucht. De fabrikant bevestigt 10% van de opgeslagen rem-
energie verloren gaat.
Hoewel niet volmaakt, heeft Bombardier een aardige 
oplossing gevonden om het tractieverbruik van een 
stadstram te verminderen.

Literatuur
1. www.bombardier.com.

Ontwikkelingen stimuleren sterke groei in verkopen 3D
De spectaculaire groeicijfers van de laatste jaren worden niet meer 

geëvenaard zonder nieuwe ontwikkelingen en presentaties op vak- en 
publieksbeurzen en in de winkels. De 51e editie van de IFA in Ber-
lijn toont weer de nieuwste ontwikkelingen uit de gebieden van de 
consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten. Spectaculair is 
de toenemende belangstelling van het publiek voor driedimensionale 

1. De Mitrac energy saver, geschikt voor 
plaatsing op het dak van een tram.

2. De “lagevloertram” van de Rijn-Neckar-
regio met op het dak de vermogenselektronica 
voor de aandrijving van de motoren, de super-
cap (Mitrac).

Berlin, 2.–7. Sept. 2011

http://www.bombardier.com
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video en tv-programma’s. Ook 3D bioscoopfilms staan ruim in de belangstelling. De IFA is het platform 
voor 3D-TV aanbieders met merken als Philips, Panasonic, Samsung, Loewe en Sharp. De kijkers ge-
bruiken bij de meeste aanbieders van 3D beelden een actieve bril.
De IFA zal ook dit jaar weer rekenen op een bezoekersaantal van ruim 235.000 vakbezoekers en consu-
menten.
Jan M. Broeders

Waarheen met de HSL-Z ?
Civieltechnisch een mooie lijn met weinig verkeer in de drukke randstad met als gevolg grote financiële 
tekorten

HSL-Z als spoorlijn
De HSL-Z geldt internationaal als een fraaie spoorlijn, die heel geschikt is voor treinverkeer tot 300 km/h. 
In tegenstelling tot andere landen is een nieuw seinsysteem geïnstalleerd, dat nog steeds kuren vertoont.
Voor de HSL-Keulen-Frankfurt heeft de DB het Duitse LZB geïnstalleerd, omdat ze te weinig vertrouwen 
hadden in het Europese seinsysteem ETCS.
Voor de HSL Parijs-Straatsburg (start bouw na de HSL-Z) is ETCS level 2 (variabele bloklengte) wel 
geïnstalleerd, maar wordt voorlopig het Franse seinsysteem TVM430 gebruikt.
Een aantal HSL-lijnen in Spanje maken wel gebruik van ETCS level 1 (vaste blokken; geschikt voor 
300 km/h). Het zijn lange blokken, maar het systeem werkt. Level 2 is gedeeltelijk geïnstalleerd, maar 
wordt niet gebruikt.
Onze HSL-Z Antwerpen-Barendrecht en Rotterdam-Schiphol is voorzien van ETCS level 1 (geschikt voor 
160 km/h) en level 2 (geschikt voor 300 km/h). Omschakeling van level 1 naar level 2 is eenvoudig. In de 
praktijk wordt nu op het deel Rotterdam-Schiphol level 1 gebruikt en op het deel Barendrecht-Antwerpen 
level 2. Level 1 werkt redelijk, level 2 wordt nog steeds geplaagd door noodstops door te lang wegval-
len van het GSMR-signaal. Het wegvallen van het GSMR-signaal vindt niet plaats in tunnels met een 
lijnantenne zoals in Zwitserland.
De gebruikte treinen zouden nu volledig geschikt zijn voor level 1 en level 2. Toch vindt omschakeling naar 
level 2 op het deel R’dam-Schiphol niet plaats, hoewel dat enige tijdwinst voor de Thalys zou betekenen.
Het is de bedoeling, dat vanaf 4 april 2011 de tijdelijke Fyra ook een halfuursdienst tussen Amsterdam, 
Rotterdam en Breda zou rijden.
Ook doortrekken van de treindienst Antwerpen-Noorderkempen naar Breda, gezien het station Noor-
derkempen alleen al uit veiligheidsoverwegingen heel wenselijk, wordt steeds uitgesteld. Ook van een 
proefdienstregeling van 1 of 2 weken zonder passagiers is nog geen sprake.

Mijn visie
Aangezien overal in Europa ETCS level 2 problemen geeft, zou ik de gehele HSL–Z ETCS level 1 ge-
bruiken. Dat betekent voor de Thalys tussen Antwerpen-Barendrecht een ca 15 min langere reistijd. Een 
noodstop duurt overigens langer dan 15 min.
Bij dit voorstel kan de Thalys, de tijdelijke Fyra, de Belgische trein Antwerpen-Noorderkempen-Breda 
en Nederlands binnenlandsverkeer gebruikmaken van de HSL-Z.
Bovendien is er dan tijd en rust zich te bezinnen een seinsysteem geschikt voor 300 km/h. Misschien is 
ETCS level 2 te verbeteren, of kunnen we beter ETCS level 1 geschikt maken voor 250 km/h of 300 km/h. 
Ik denk, dat ETCS level 1 op de HSL-Z, gezien de bestaande blokken, met weinig kosten geschikt is te 
maken voor 250 km/h.

Materieel op de HSL-Z
De Thalys en de ICE3 voldoen goed en kunnen verder worden gebruikt. De tijdelijke Fyra is een nood-
oplossing geschikt voor 160 km/h. Deze diensten kunnen uitgebreid worden naar Breda of naar Brussel.
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De NS-dubbeldekkers IRM zijn geschikt voor 160 km/h. Er worden nu 81 stellen omgebouwd van 
GTO-invertors naar IGBT-invertors. Ombouw naar 25 kV-voeding is tzt voorzien. Ik zou twee stellen nu 
ombouwen en uitproberen op de HSL-Z. Als de kinderziektes eruit zijn, kan de rest volgen. Ik verwacht 
weinig kinderziektes.
Van de echte Fyra zijn nu 4 stellen afgeleverd. Ik zou éen stel een maand laten proefdraaien zonder pas-
sagiers op de HSL-Z. Als de kinderziektes eruit zijn, kan dat stel meedraaien in de dienstregeling van de 
tijdelijke Fyra.
Overigens beschikt ook het buitenland over passende treinen. De Duitse spoorwegen hebben net 27 stuks 
dubbeldeks duwtreinen besteld, waar de 4-systeem-lok 186 met draaistellen geschikt voor 160 km/h goed 
bij past. Dit materieel zou ook in Nederland en België goed gebruikt kunnen worden.

Tarieven op de HSL-Z
Op deze dure lijn, rijden naast de goed bezette Thalys, vrijwel lege treinen met tov ander binnenlandsver-
keer verhoogde tarieven. Er dreigt een faillissement.
Ik zou op de HSL-Z de tarieven voor gewoon binnenlands verkeer toepassen. Dan zijn de treinen vol en 
worden inkomsten uit reizigersvervoer veel groter. De drukke verbinding Amsterdam-Rotterdam over de 
oude lijn kan door gebruik van de IRM over de HSL wat ontlast worden. Hetzelfde geldt voor de verbin-
dingen R’dam-Breda.

Meer acties van de verantwoordelijken tav het seinsysteem, de ingezette treinen, en de toegepaste tarie-
ven zijn nodig om de lijn goed en intensief te gebruiken.

Voorstel om 250 km/h te rijden met ETCS level 1
Uitgangpunt zijn de remwegen en een bloklengte van 7,5 km tussen 2 bakens (balise) zoals nu gerealiseerd.

Remwegen
Elektrische remmen via de aangedreven wielen heeft een sterke voorkeur: betrekkelijk weinig slijtage en 
een fraaie anti-slipregeling. Een noodremming vindt plaats op alle wielen, maar veroorzaakt sterke slijtage.
Een voorzichtige schatting mijnerzijds is:
- 160 naar 0 km/h: noodremming < 4 km; bedrijfsremming < 7 km,
- 250 naar 0 km/h: noodremming < 8 km; bedrijfsremming < 14 km.

Afstand tussen twee treinen
Bij het passeren van een blok zijn drie situaties mogelijk:
- 1 blok vrij, dwz afremmen tot stilstand voor het volgende blok,
- 2 blokken vrij, dwz 160 km/h toegestaan,
- 3 blokken vrij, dwz 250 km/h toegestaan.
Als twee treinen 160 km/h rijden is de minimale afstand 15 km, bij 250 km/h 22,5 km.

Bij ETCS level 2 is de geplande afstand tussen twee treinen bij 250 km/h 15 km. Door de dode tijd van 
30 s vanwege het wegvallen van het GSRM-signaal komt daar 3 km bij dwz 18 km.

Doorbraak bij het gebruik van uranium?
Is 60-voudig efficiënter gebruik mogelijk?

Kerncentrales gebruiken uraniumstaven, die via het Kistemaker-procedé zijn gevormd uit uranium-erts. 
Als die staven niet genoeg warmte meer produceren, worden ze uitgenomen en vervolgens, of opgeslagen 
als afval, of naar een opwerkingsfabriek gebracht. De kerncentrale te Borsele heeft een contract met de 
Franse opwerkingsfabriek in Normandie “La Haque”. De toenmalige kerncentrale Dodewaard had een 
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contract met de opwerkingsfabriek te Sellafield aan de Engelse zijde van de Ierse zee.
Dat opwerken is niet zo eenvoudig en gaf en toe problemen. In West-Europa wordt gewerkt aan een oplos-
sing, waarbij de brandstofstaven langer gebruikt kunnen worden. Voor dezelfde hoeveelheid opgewekte 
elektriciteit in MWh is dan minder uranium nodig en wordt minder afval-uranium geproduceerd. Een 
dubbele opbrengst is dan al heel mooi.
China heeft volgens “VDI-Nachrichten/ Technical News”van 3 januari 2011 een nieuw procedé ontwik-
keld, waarbij uit uranium de 60-voudige hoeveelheid elektriciteit opgewekt zou kunnen worden tov wat 
nu mogelijk is. Details zijn nog niet bekend gemaakt en het procedé is nog niet goed te controleren.
Als regel is het omzetten van een uitvinding in een betrouwbaar industrieel procedé een grote tijdrovende 
klus.

Samengevat: het lijkt erop, dat tzt uranium efficiënter gebruikt zal kunnen worden en minder radioactief 
afval geproduceerd zal worden.

Nagekomen bericht uit “VDI-Nachrichten/ Technical News”van 14  januari 2011. Dhr. G. Dyck van het 
www.iaea.org te Wenen denkt, dat China niet zo’n grote vinding heeft gedaan.

De naweeën van Fukushima
Heeft kernenergie nog een toekomst?

De oudste kerncentrale te Fukushima in Japan heeft ongeveer 40 jaar gedraaid zonder noemenswaardige 
storingen. De gevolgen van de aardbeving in maart met bijkomende tsunami zijn onderschat en Japan 
plukt hiervan de wrange vruchten.
Duitsland en in haar kielzog de rest van Europa zullen hun bestaande kerncentrales opnieuw beoordelen. 
Duitsland heeft de ervaring, dat twee kerncentrales, waarvan gedacht werd, dat zij goed beheerd werden, 
al 3,5 jaar buiten bedrijf zijn vanwege wanbeheer. Zeven oudere centrales, die onder de overeenkomst 
onder kanselier Schroeder ook al afgeschakeld zouden worden, zijn voorlopig buiten bedrijf gesteld. De 
plannen voor het hernieuwde veiligheidsonderzoek zijn deels bekend en lijken mi heel redelijk.
Het lijkt erop, dat oudere kerncentrales alle definitief buiten bedrijf gesteld zullen worden, dat nieuwbouw 
voorlopig niet plaats zal vinden en dat de “moderne”kerncentrales wat verbeterd zullen worden.

Zowel kolen-, olie- en gas-gestookte centrales zullen meer gebouwd gaan worden en het gehele pakket 
EU-maatregelen in het kader van de klimaatbeheersing zal versneld uitgevoerd worden. Als we dit goed 
aanpakken, zal de Europese economische groei, weinig beïnvloed worden.

Vollast-afschakeling bij thermische en kerncentrales
Een klassieke moderne stoomturbine-centrale behoort een redundant eigen bedrijf te hebben, dat bij een 
hoofdrailsluiting van 1 seconde nog goed blijft functioneren [1].
Een moderne kolencentrale wordt vanaf synchronisatie bij voorkeur niet sneller opgeregeld dan 2% Pn/
minuut. Ook afregelen moet bij voorkeur niet sneller verlopen. Oudere centrales werden langzamer op-
geregeld.
De procedure is van vollast naar nullast 30 min, daarna ontkoppelen, de turbine laten uitdraaien (ca 0,5 
tot 1h) en vervolgens enkele uren tornen om scheeftrekken van de turbine te voorkomen. De ketelvoe-
dingspomp en de luchtventilatoren moeten blijven werken op laag vermogen om thermische spanningen 
te voorkomen.
Het meest gemene is een railsluiting van 1 s. Als het eigen bedrijf na die ene seconde weer functioneert, 
behoort de eenheid niet beschadigd te worden, maar het is een zware thermische beproeving. Na ca 1980 
werd vermogenselektronica gebruikt, dat enerzijds bij deellast een beter rendement van de eenheid oplevert 

http://www.iaea.org


22 Elpec Info digitaal - nr. 10 - mei 2011

+

+

en anderzijds een beheerster eigen bedrijf. Opstarten na een spanningsdip was nauwelijks een probleem 
en de opbrengst van pompen en ventilatoren kon aangepast worden aan de vraag.
Bij gasturbines/STAG kan op- en afregelen sneller, maar ook hier blijft de beheerder voorzichtig.
Bij kerncentrales lijkt de procedure veel op die van stoomturbine centrales. Bij voorkeur wordt afregelen 
in een langere periode dan 30 min uitgevoerd. Bovendien moet de “ketel”veel langer worden nagekoeld 
en is een aanzienlijk koelvermogen nodig. Bij de centrale Borsele (ca 400 MWe ) werd destijds opgegeven 
50 MWth wegkoelen gedurende maanden.
Bij een ongeluk zoals in Japan te Fukushima viel waarschijnlijk het 50 Hz-net weg. Dat lijkt wat op de 
éen seconde hoofdrailsluiting bij een klassieke stoomturbine-centrale. De regelstaven moeten dan zo snel 
mogelijk worden ingeregeld en er moet een groot thermisch vermogen worden weggekoeld, veel meer 
dan bij een beheerste vollastuitschakeling. Het koelvermogen moet worden geleverd door een nooddiesel.
Nabij de oude ongeluks-kerncentrale te Fukushima staat een moderne kerncentrale, waarbij de nooduit-
schakeling goed is verlopen.
Het lijkt erop, dat Duitsland wat meer gegevens heeft van beide typen Japanse kerncentrales en daarom 
heeft besloten haar oude kerncentrales tijdelijk van het net te nemen.
Japan heeft de noodprocedures bij aardbeving en tsunami kennelijk onderschat en plukt daar nu de wrange 
vruchten van.

Literatuur
1. Elpec Info 137 pag. 24-27.

Frequentie van elektriciteitsnetten
De wereld kent heden globaal twee systemen: 50 Hz en 60 Hz. Bij deze frequenties zijn de spannings-
verliezen in kabels en leidingen redelijk, meestal minder dan 5%. Bovendien is omvorming van het span-
ningsniveau met een trafo betrekkelijk eenvoudig. Bij 50 Hz is in transformatoren meer “trafo-blik” nodig 
dan bij 60 Hz. Nog steeds is de meest gebruikte motor de asynchrone vierpolige kooiankermotor, die bij 
50 Hz een synchroon toerental heeft van 1500 omw/min, bij 60 Hz 1800 omw/min.
Volgens [1] wordt 50 Hz gebruikt in Europa (incl Groen- en IJsland), Azië, Afrika en Australië en Zuid-
Amerika, (Argentinië en Chili) : 60 Hz wordt gebruikt in Noord-, Midden Amerika, het Noordelijk deel 
van Zuid-Amerika en een deel van de Arabische Staten.
Japan gebruikt 50 Hz in het noordelijk deel, waar Tokio en de kerncentrale van Fukushima staan. 60 Hz 
wordt gebruikt in het Zuidelijk deel. Rechtstreeks elektriciteitstransport van het zuidelijk deel naar het 
Noordelijk deel of omgekeerd is alleen mogelijk via een omvormer van 50/60 Hz.

Literatuur
1. www.wikitravel.org/nl/elektrische_systemen

Verbeteringen aan Duitse kerncentrales
Mw Merkel laat de komende 3 maanden een onderzoek doen om de risico’s van de huidige kerncentrales 
in te schatten. Dat voorstel is in de EU op voorstel van de Duitse commissaris Oettinger overgenomen. 
Naar verwachting zouden uit dat onderzoek enkele maatregelen volgen, die Nederland tav Borsele kritisch 
moet bekijken.
Het eerste punt is natuurgeweld. De Elbe en Weser hebben het afgelopen decennium veel hogere water-
standen gehad dan voor mogelijk werd gehouden Ook zijn meer en krachtiger aardbevingen voorgekomen 
dan verwacht, maar beduidend minder dan in Japan.
Het tweede punt is het eigen bedrijf in combinatie met de nooddiesel. Middels vermogenselka gevoede 
pompen (met name de ketelvoedingspomp) en ventilatoren, zijn na een noodstop veel gemakkelijker op 

http://www.wikitravel.org/nl/elektrische_systemen
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te starten, zeker met een nooddiesel dan pompen en ventilatoren met een vast toerental. Ook wordt af en 
toe gesproken over een moeilijk startende nooddiesel. Dat is ook bij diesels groter dan 10 MWe met de 
juiste voorzorgen niet nodig ; gezien het belang lijkt mij verdubbeling verstandig.
Tenslotte is een redundantie aansturing van de centrale een must.
Heel moeilijk is terroristenbestendigheid in te schatten.
Ik neem aan, dat alle sterkstromers met belangstelling uitkijken naar de aanbevelingen, die mogelijk van 
belang zijn voor alle centrales.

Brit-Ned per 1 april 2011 in bedrijf
HVDC-verbinding vanaf Maasvlakte

Heden is de elektrische verbinding tussen Nederland en het UK in bedrijf gegaan [1], [2], [3].
Hij loopt van Maasvlakte naar het Isle of Grain. Het is evenals de verbinding naar Noorwegen is een 
HVDC-verbinding met vrijwel hetzelfde elektrische schema. BritNed, gebouwd door Siemens, heeft een 
capaciteit van ca 1000 MWe, NorNed, gebouwd door ABB, van ca 700 MWe. De vermogensuitwisseling 
is tweezijdig van Nederland naar het buitenland en omgekeerd. Aan beide einden van de verbinding staat 
een volgestuurde 6-fasen-thyristor-brug, die uitgestuurd kan worden van 30º (levering van vol vermogen) 
naar 150º ( opname van vol vermogen).
Het is een interessante techniek, die goed van pas komt in de tijd van klimaatbeheersing.

Literatuur
1. www.tennet.org.
2. Elpec Info 151 pag. 12.
3. Elpec Info 147 pag. 13-14.

Vergelijking van Internet Security programma’s
De vier meest bekende programma’s zijn goed

Jaarlijks worden een aantal internet security programma’s in opdracht van tijdschriften getest. De beoor-
deling van deze programma’s verschilt iets, maar niet essentieel. In het Nederlandse tijdschrift Computer 
Totaal 2/2011 worden uitgebreid testresultaten verwoord. De voor zover mij bekend meest bekende pro-
gramma’s in Nederland van Norton Symantec, GData, Kaspersky en Mcafee zijn alle goed met een lichte 
voorkeur voor de twee eerst genoemde.
Je kunt deze test gebruiken als je voor bijv een verzekering de deugdelijkheid van je internetsecurity 
software moet aantonen.

Gecombineerde persconferentie van “de Metaalunie” en
de Messe-Düsseldorf op 10 maart 2011
De metaalindustrie in Nederland en Duitsland doen het technisch en economisch goed

De metaalindustrie is ouder dan de elektrotechniek en hun producten worden in de “sterk- en zwakstroom“ 
veel gebruikt. De omzet is op dit moment gelijk of beter dan voor de “financiële crisis”. Van 28 juni tot 
2 juli 2011 wordt te Düsseldorf een combinatie van 4 “metaal”-beurzen gehouden, die wereldwijd aanzien 
genieten: GIFA, Newcats, Metec, ThermProcess [2].
Het betreft bewerken en gieten van zuivere en geassembleerde ferro en non-ferro-metalen. Op dat gebied 
is veel bereikt, hetgeen in congressen op de beurs en door de standhouders wordt uitgelegd. Keuringen 

http://www.tennet.org
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komen ook voor bijv door de Duitse TUV.
In steekwoorden: Gifa –gieterijen, Metec – metallurgie, newcast- precisie gietproducten, Thermprocess – 
thermische procestechniek (hoogovens, walserijen e.d. van erts tot een zuiver metaal); zie de websites [2].
De bedrijven aangesloten bij de metaalunie gaat het goed. Zij werken goed samen met de Düsseldorfer 
Messe en met Duitse bedrijven, die tevens een deel van hun afzetgebied zijn.
Nederland heeft ook nog veel goed florerende metaalgieterijen, die ook in Duitsland een groot afzetgebied 
hebben. Deze gieterijen, meestal in Oost-Nederland gelegen, hebben een goede samenwerking met locale 
MTS-en (ROC’s) en enkele HTS-en en af en toe ook met vergelijkbare Duitse scholen.
Voor een aantal leveringen worden proef-gietstukken gemaakt en getest, wat vaak veel deskundigheid van 
gieterij en klant verlangd. Ook de TUV wordt er soms bij betrokken.
Zie ook de foto’s hieronder van het huis van een goot differentieel en van een goot rollager.

Literatuur
1. www.duesseldorf.de ; www.fairwise.de ; www.metaalunie.nl.
2. www.gifa.de ; www.metec.de ; www.newcast.de ; www.thermprocess.de.

Bouw&ICT
ICT vervult een sleutelrol

De Bouwbeurs en Bouw&ICT 2011 vonden op de goed bezochte beurzen (8-10 februari 2011 in de Jaar-
beurs zie www.bouw-en-ict.nl) gelijktijdig plaats.
Ten opzichte van de tijd, dat ik bij een elektriciteitsbedrijf werkte, was de bouw sterk geautomatiseerd. Bij 
voorkeur werden genormaliseerde constructiedelen gebruikt. Veel isolerende materialen waren beschikbaar 
en ook voor hoogbouw was veel genormaliseerd, zodat buitenonderhoud zeer beperkt kon zijn.
Sterkte, verwarmings- en koelingsberekeningen hadden een grote mate van perfectie bereikt.
Vroeger kwam het voor, dat nieuwe gebouwen moeilijk te verwarmen en te koelen waren. Door goede 
computerprogramma’s kunnen sterkte-, verwarmings- en koelingsberekeningen tijdens het ontwerp goed 
worden uitgevoerd, zodat verrassingen na de oplevering niet zo vaak meer zullen voorkomen.
Bij domotica viel mij het meest op, dat thuiswerken zo gepromoot werd. Met de huidige ADSL-aansluitingen 
en een wat betere computer kunnen ingewikkelde tekeningen opgehaald worden, van alle kanten worden 
bekeken en zelfs gewenteld worden. Dat kan zelfs bij een telefonische afstandsconferentie. Thuiswerken 
is voor veel beroepen niet meer weg te denken en de hulpmiddelen daartoe worden steeds beter.

Nationale Onderwijs Beurs 2011 een succes (25-29 jan 2011 te Utrecht)
Onderwijs is essentieel voor onze welvaart ; steeds minder schoolverlaters zonder diploma

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker, dat onderwijs een essentieel onderdeel is van onze welvaart. 
Bovendien worden in Europa vergelijkende onderzoeken gedaan, bekend onder de naam PISA. Uit die 
zg PISA-studies blijkt, dat scholen moeten proberen hun kennis aan hun leerlingen te verkopen door het 
nut van het onderwijs te laten zien.
Er zijn heel veel mogelijkheden in het onderwijs en heel veel fraaie hulpmiddelen. Het ministerie probeert 
terecht die veelheid iets in te dammen.
Als oud-HTS/PHTO-docent weet ik, hoe belangrijk een actieve beroepenveld-commissie in alle technisch 
onderwijs. Dat belang zou nog meer onderstreept mogen worden.

http://www.duesseldorf.de
http://www.fairwise.de
http://www.metaalunie.nl
http://www.gifa.de
http://www.metec.de
http://www.newcast.de
http://www.thermprocess.de
http://www.bouw-en-ict.nl


25Elpec Info digitaal - nr. 10 - mei 2011

BOEKEN

+

Behalve het beroepenveld vind ik, dat nog twee onderwerpen extra aandacht mogen krijgen.
Niet iedere leerling/student heeft tijdens zijn studie voldoende gelegenheid thuis te studeren en niet ie-
dere afgestudeerde kan in zijn opleiding een baan vinden resp behouden. Bekend is het probleem van 
“zwakstromers”, die in de “sterkstroom”een baan vinden, maar eigenlijk wat extra kennis in dat vakge-
bied willen opdoen. Vroeger werden meer avond-studies aangeboden dan nu en ik zou juist nu wat meer 
avond-studies dan vroeger wensen. Dat is mi nodig om de slogan van de ene baan naar de andere baan, 
waarbij een aanvullende kennis wordt vereist.
Samengevat : Het gaat met ons onderwijs best goed. We moeten alert zijn op maatschappelijke ontwik-
kelingen en meer mogelijkheden tot bijscholing, speciaal in het avond-onderwijs, bieden.

Literatuur
1. www.not-online.nl.

Nieuw themaboekje over onderzoeken van de zon
Voor het voortgezet onderwijs is bij Nova Informatie Centrum in een nieuwe reeks educatieve uitgaven 

het eerste themaboekje Licht verschenen. Aan de hand van de opdrachten in het themaboekje onderzoeken 
leerlingen het spectrum van de zon en de fenomenen licht en kleur. Het boekje verscheen als NOVAlab-
oefening op een initiatief van NOVA Informatie Centrum. Het onderzoek kan in twee of drie lessen gemaakt 
worden. Het geeft inzicht in een gedeelte van de sterrenkunde waarnaar op dit moment veel onderzoek 
gedaan wordt. In het overzichtelijk uitgevoerde boekje komen de volgende onderwerpen aan de orde: de 
geschiedenis van onderzoek naar licht, het verschil tussen emissiespectrum en absorptiespectrum en hoe je 
zelf het zonnespectrum kunt onderzoeken. Aan de hand van de leerdoelen is na te gaan wat er zoal geleerd 
kan worden met de mooie inhoud van dit kleurrijke themaboekje. De werkzaamheden van de wetenschap-
pers Isaac Newton en Christiaan Huygens staan centraal in de relatie tussen kleur en licht. Bijna 150 jaar 
na de experimenten van Newton onderzocht de Duitse lenzenmaker Joseph von Fraunhofer met behulp 
van een prisma het spectrum van de zon. De mysterieuze zwarte lijntjes in het spectrum van het zonlicht 
worden onderzocht. “Onderzoek de zon” is het eerste deel van de serie educatieve themaboekjes. In het 
boekje is plaats voor de uitwerkingen. De eerste uitgave is een interessant initiatief.
Jan M. Broeders

NOVAlab - Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie, Science Park 904, NL-1098 XH Amsterdam 
www.astronomie.nl.

Handbuch Schutztechnik
Grundlagen, Schutzsysteme, Inbetriebsetzung
W. Doemeland, K. Goetz
Huss-Medien GmbH-Berlin 2010 ISBN 978-3-341-01591-9
VDE Verlag Berlin Offenbach 2010, ISBN 978-3-8007-3294-4
9e druk, 453 pag. A5, € 58,-.

Dit boek geeft een goed overzicht van beveiliging van elektriciteitsnetten.
De 1e druk verscheen bij Huss-Verlag in 1974 met dhr Doemeland als schrijver; de 9e druk is een geza-
menlijke uitgave van Huss- en VDE-Verlag met dhr Goetz als schrijver. Dhr. Doemeland werkte tot zijn 
pensionering bij het elektriciteitsbedrijf van Magdeburg, dhr. Goetz werkt er nog.
Dit boek geeft een overzicht van de beveiliging van laag-, midden- en UHV-spanningsnetten met de 
daarop aangesloten apparatuur: centrales, transformatoren, asynchrone motoren. Het besteedt tevens veel 
aandacht aan aardingsproblemen.

http://www.not-online.nl
file:///E:/Elpec/Ei-dig/010/bijdragen%20Jan%20Broeders/www.astronomie.nl
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Bovendien geeft dit boek een aardig inzicht van oude beveiliging met elektromechanische relais, via 
analoge elektronische relais naar digitale relais.
Zoals de titel al aangeeft wordt ook testen van beveiligingsapparatuur apart en ingebouwd in elektrici-
teitsnetten behandeld.
Met digitale beveiliging en de huidige communicatiemethoden is zowel raildiff- alswel langsdiff-beveiliging 
goed bruikbaar tegen redelijke prijzen en worden impedantie-beveiligingen minder gebruikt. Dit boek laat 
de mogelijkheden van beiden zien.
Samengevat: een alleraardigst boek, dat zowel moderne als wat oudere beveiliging goed behandelt, aan 
te bevelen voor iedereen, die beveiliging van elekrticiteitsnetten te maken heeft.

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 werkt bij Mueller Eaton te Bonn en is heel goed ingevoerd in normcommissies.
Hij geeft uitvoerig aan, hoe kabels vnm in gebouwen gelegd kunnen worden en hoe je aan de hand van 
de belasting de eindtemperatuur schat.
In laagspanningsinstallaties kun je kiezen, of beveiligen met smeltveiligheden (zekeringen) tegen overlast 
en kortsluiting, of beveiligen met stroombegrenzende schakelaars met aparte settings tegen overlast en 
tegen kortsluitingen. Er is een neiging smeltveiliheden wat minder te gebruiken en stroombegrenzende 
schakelaars wat weer.
De auteur geeft van beide duidelijk en overzichtelijk aan hoe je ze moet toepassen.
Samengevat: voor degene, die met laagspannings-installaties te maken heeft, is dit boek aan te bevelen.

Leistungselektronik
Prof. R. Jaeger † en prof. E. Stein
VDE Verlag 2011, 6e druk; ISBN 978-3-8007-2966-1, 427 pag. A5, € 48,-.

De 1e druk is in 1977 geschreven door prof R Jaeger (Fachhochschule Koblenz), later heeft hij zijn voor-
malige student prof Stein (Fachhochschule Kaiserslautern) als mede auteur aangetrokken.
In 1977 werden regelbare aandrijvingen gevormd door DC-motoren meestal gevoed door volgestuurde 
bruggen, soms door choppers bij tractie. dat wordt zeer uitgebreid en goed behandeld. Later kwamen de 
toerenregelbare aandrijvingen met draaistroommotoren meestal asynchrone kooiankermotoren, soms syn-
chrone motoren met bekrachtigde rotor. De asynchrone motor werd eerst gevoed door thyristor-invertors 
met commutatie-schakeling, later door GTO-invertors en nu meestal door IGBT-invertors.
De toerenregelbare draaistroommotor wordt wat minder uitgebreid behandeld dan de toerenregelbare 
gelijkstroommotor. Desondanks wordt met dit boek een aardig overzicht gegeven van het vakgebied 
vermogenselka
Samengevat: een aardig overzicht van de vermogenselektronica.

Die verantwortliche Elektrofachkraft
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 135
Grundzege und praktische Aspekte einer rechtssicheren Organisationssruktur im Bereich der Elektro-
technik nach DIN VDE 1000-10, richtig organisieren, delegieren und kontrolieren
R. Ensmann, St. Euler, Cl. Eber
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VDE Verlag 2011, ISBN 978-3-8007-3149-7, 232 pag. A5, € 24,-.

Al in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd herkend, dat elektrotechniek gevaren met zich meebracht 
en dat speciale voorschriften nodig waren om ongelukken te voorkomen.
Dat heeft in Nederland geleid tot de BIH (bedrijfsinstructies hoogspanning ) en BIL (bedrijfsinstrukties 
laagspanning), die heden in NEN-normen zijn vastgelegd nl NEN 3840 (hoogspanning) en NEN 3140 
(laagspanning). Daarin staan vnl twee zaken:
- Wie zijn bevoegd handelingen (schakelen en aarden) te verrichten en welke kennis is daartoe nodig.
- Welke metingen en aardingsapparatuur zijn nodig om te schakelen en te aarden.
Als regel houden elektriciteits- en grote industriële bedrijven zich in Nederland goed aan de regels. Bij 
kleine bedrijven, waar schakelen en aarden niet zo vaak voorkomt, is het soms nodig zich strenger aan 
de regels te gaan houden.
Overal werken mensen, dwz overal worden af en toe fouten gemaakt. Bij een ongeluk met bescheiden 
schade, bekijkt als regel de arbeidsinspectie de gang van zaken. Bij een ongeluk met gewonden of doden 
beoordeelt de rechter de gang van zaken. Als eerste wordt gekeken naar het algemene gedrag in zo’n bedrijf 
(wordt de BIL/BIH) als regel goed nageleefd en als tweede: Hoe heeft het tot dit ongeluk kunnen komen?
Bij een ongeluk in een bedrijf, waar de regels niet goed worden nageleefd, zijn de straffen veel hoger. Het 
kan tot een vervolging voor dood door schuld komen.
Dit Duitse boek is geschreven door 3 deskundige auteurs, die goed met de materie vertrouwd zijn. Het 
boek behandelt alleen laagspanning. Het is heel duidelijk en ook een goede toelichting voor Nederlandse 
bedrijven.
Samengevat: een goed boek over de vereisten voor het beheren van laagspanningsinstallaties.
Als naslagwerk zeer aan te bevelen.

Low-Power High-Accurency Smart Temperature Sensors in CMOS Technology
Promotie op de TUD van dr. A. L. Aita (Braziliaan) op 1 maart 2011

De promotor was prof. G.C.M. Meier, terwijl de emeritus hoogleraar prof. J.H. Huijsing er ook bij betrok-
ken was. NXP (destijds Philips) maakt volgens prof Huijsing ook een CMos-temperatuur-sensor met een 
nauwkeurigheid van 1 ºC met een ijkmethode, waarbij meer temperatuurijkpunten nodig zijn.
Deze sensor heeft in het temperatuurbereik van -50 ºC tot +125 º een nauwkeurigheid van 0,1 ºC en behoeft 
maar bij éen temperatuur geijkt te worden ; een grote vooruitgang. De kostprijs wordt bij grootschalige 
serieproductie gering geacht, ca € 0,20 per sensor.
Zowel de TUD alswel de promovendus verdienen veel lof voor dit werk.

Datenkommunication im Automobil
Grundlagen, Bussystemen, Protokolle und Anwendungen
Chr. Marscholik, P. Subke
VDE Verlag 2011, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3275-3, 365 pag. A5, € 48,-.

In mijn jeugd werden regelmatig afstandsbedienings- en signaleringssystemen gebruikt met een aparte 
draad voor elke functie. Dat betekende enorme draadbundels met relatief veel foutkansen. Zolangzamer-
hand hebben bussystemen hun intrede gedaan, waarbij over weinig draden veel functies kunnen worden 
aangestuurd en opgevraagd.
Bij modelspoortreinen zie je ongeveer dezelfde ontwikkeling, zij het dat daar meer en geringere betrouw-
baarheid wordt verlangd dan in een auto, vrachtwagen of autobus.
Moderne verbrandingsmotoren worden aangestuurd door een rekentuig (embedded system).Via en bus-
systeem wordt de brandstofinjectie per cilinder (hoeveelheid en tijdstip) geregeld. Zo’n motor wordt in 
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een werkplaats gecontroleerd middels een diagnosestekker, waarheen de informatie via een bussysteem 
geleid wordt.
ABS kan via een lokaal embedded system worden uitgevoerd. De diagnose hiervan heeft weer een bus-
systeem nodig. EPS wordt uitgevoerd via een rekentuig, dat via een busysteem de motor en remmen 
aanstuurt; de controle op het functioneren volgt weer via de diagnosestekker.
In een auto bevinden zich ook aangestuurde systemen, die niet bij het rijden betrokken zijn namelijk de 
airco en het openen en sluiten van ramen.
In een moderne auto bevinden zich als regel een aantal bussystemen. Dit boek behandelt twee veel ge-
bruikte systemen: Canbus en LIN. Beide zijn genormaliseerd.
Behandel worden de opbouw van het systeem, de gebruikelijke normen, het gangbare gebruik.
Een aardig, zeer compleet boek over bussystemen in auto’s, dat aan te raden is voor ieder, die met dit 
onderwerp te maken heeft.

Control of surface graded transformation textures in steels for magnetic flux caatying applications
Promotie van dr. J. Gautam op 7 maartt 2011 op de TUD met als promotor prof. Kestens over de fa-
bricage van transformatorblik

Het onderzoek is uitgevoerd bij de TUD, de Universiteit van Gent en TatraSteel te IJmuiden.
Na 1950 is zg gericht transformatorblik voor de transformator-ijzerkern veel gebruikt. Het had bij een 
magneetflux in de walsrichting veel lagere verliezen dan ongericht blik. Een probleem is wel de overgang 
van het juk naar de benen. Ongericht blik blijft in gebruik bij roterende machines.
Zoals te verwachten was, is het walsen in de walsrichting een vak op zich; hetzelfde geldt voor de juiste 
bescheiden toevoegingen aan het blik. Bovendien wensen we aan éen zijde een oxidelaag als isolatie tus-
sen twee blikken teneinde de zg ijzerbrand te voorkomen. Dit proefschrift geeft een aardig inzicht over 
wat bij gericht blik komt kijken. Het is als naslagwerk aan te bevelen voor ieder, die met vermogenstrafo’s 
te maken heeft.

Nabeschouwing
Het is bovendien niet zeker, dat de eigenschappen van gericht blik gedurende de gebruiksduur geheel 
stabiel zijn. In Europa zijn zeer waarschijnlijk twee bloktrafo’s (koppelt een generator met het UHV-net) 
door ijzerbrand overgaand in een volledige trafobrand getroffen. Het betreft de Duitse kerncentrales nabij 
Hamburg: Kruemmel en Brunsbuettel, die inmiddels ca 3,5 jaar buiten bedrijf zijn. Twee bloktrafo’s van 
de centrale Maasvlakte zijn ook door ijzerbrand getroffen. Die werd tijdig ontdekt; een noodreparatie 
bleek mogelijk. Uiteindelijk zijn na de afschrijftermijn van de centrale twee nieuwe bloktrafo’s besteld 
en geplaatst. Tot nu toe werd bij ijzerbrand steeds gedacht aan fouten in het stapelproces van het blik. Het 
lijkt verstandig ook de kwaliteit van het blik te controleren.

Planung elektrischer Anlagen
Berechnungen, Formeln, und Tabellen gemaess HOAI
K. Schauer, W. Aicher
VDE Verlag 2011, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3256-2, 289 pag. A5, € 36,-.

Dit boek is sterk geconcentreerd op Duitse voorschriften voor architecten en elektrotechnici, die zich 
bezig houden met woonflats, bejaardenflats ed. Enerzijds gaat om de methode om honorarium te bere-
kenen en anderzijds om de elektrische installatie te dimensioneren (gebruik per apparaat, lichtopbrengst, 
gelijktijdigheidsfactoren, dimensionering van kabels ed) Tevens wordt verbruik berekend (geschat) en de 
verbruikskosten aan de hand van de lokale tarieven.
Voor Nederland is dit boek een aardig naslagwerk.
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Een moderne benadering van de klassieke optica
The Light Fantastic
Ian R. Kenyon
Oxford University Press, 2011, ISBN 978-0-19-958460-4, 710 pagina’s, 2e druk, £ 35.

Voor zelfstudie naar de achtergronden van de klassieke en kwantumoptica biedt het studie- en referentie-
boek The Light Fantastic een heldere theoretische benadering. De inhoud is ook bedoeld voor het gebruik 
in de technische en universitaire studies in de vakgebieden fysica, optica en fotonica. Van dit uitgebreide 
studieboek verscheen onlangs een tweede druk. In de nieuwste druk heeft de auteur ook meerdere nieuwe 
ontwikkelingen in de specifieke gebieden van de optica en fotonica meegenomen. Daardoor vindt de 
gebruiker informaties over onder andere de digitale camera, de LCD schermen, het lassen met lasers en 
over het gebruik van optische vezels in de bouw van snelle internetverbindingen.
Elk onderwerp kan separaat bestudeerd kunnen worden. In een ruime inlei-
ding geeft de auteur de achtergronden van het doel van het studieboek en 

bespreekt op compacte wijze de vervolgonderwerpen in de hoofdstukken. 
Studenten en gebruikers van het boek vinden onder andere de onderwerpen 
reflectie en refractie, lenzen en spiegels, optische instrumenten, lasers, 
interferentie effecten en interferometers, diffractie, astronomische telesco-
pen,  detectoren, optische vezels en polarisatie. Ook het grondbeginsel van 
holografie is helder behandeld. Het studieboek bevat twintig hoofdstukken 
en elk hoofdstuk eindigt met een compacte opsomming van aanvullende 
literatuur en een serie oefeningen. Een trefwoordenregister sluit dit waar-
devolle en rijk geïllustreerde universitaire studie- en referentieboek af.
Jan M. Broeders

On-load Tapchanger Diagnosis on High-Voltage Power Transformers using dynamic resistance 
Measurements
Promotie van dr. J. J. Erbrink op 28 maart 2011 op de TUD met als promotor prof. Smit

Distributietrafo’s hebben als regel een kortsluitspanning van 4 of 6%. Hun overzetverhouding wordt zel-
den gewijzigd. Een eenvoudige “trappenschakelaar”, die in uitgeschakelde toestand van de trafo omgezet 
wordt,volstaat.
Grotere trafo’s bijv 150/10 kV 60 MVA (Yd) hebben als regel een kortsluitspanning van 15% of meer. Om 
de juiste overzetverhouding te behouden is ca 10 tot 30 maal per dag wijziging van overzetverhouding 
onder belasting nodig. Een “trap” is ca 2% (geheel aantal wikkelingen). Bij het voorbeeld is een overzet-
verhouding 170-130/10,5 kV veel voorkomend. De regelwikkeling is aangebracht in het sterpunt van de 
Y-wikkeling (laagste stroom en laagste spanning). De eenvoudigste vorm bestaat uit 14 aftakkingen van 
ca 3 kV. De verbruiker mag het omschakelen niet merken, zodat kortstondig vermogen via 2 aftakkingen 
geleverd wordt. De vereffeningsstroom tussen twee aftakkingen wordt gedempt door een weerstand of een 
smoorspoel. De regelschakelaar, uitgevoerd in een bak met trafo-olie, heeft scheiders en lastschakelaars. 
Fabrikaat Reinhausen [www.reinhausen.com] wordt veel gebruikt.
Er zijn nogal wat variaties. De eerste is, dat gepoogd wordt met minder dan 14 aftakkingen uit te komen. 
Het benodigde schakelvermogen is dan bij elke trap niet gelijk.
De tweede variatie is de uitvoering van de regelschakelaar. De lastscheiders zijn altijd in een aparte bak 
ondergebracht en zijn goed toegankelijk. Bij elke schakeling komt wat gas vrij. Bij teveel gas spreekt het 
gasdrukrelais aan.
De scheiders worden soms in een aparte bak ondergebracht en zijn dan goed toegankelijk. Ook worden 
ze wel geplaatst in dezelfde bak als de wikkelingen en zijn dan moeilijk toegankelijk.
Gepoogd wordt tevens om bij de scheiders alleen Cu-contacten te gebruiken met voldoende vingers om 

http://www.reinhausen.com
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de stroom per contact te beperken.
Lastschakelaars worden periodiek bekeken en zo nodig van nieuwe contacten voorzien.
Bij de scheidingschakelaars kan dat soms, maar bij andere uitvoeringen vaak helemaal niet.
Een enkele keer wordt de eigenaar van een trafo verrast door ernstige regelschakelaarschade, die door de 
beveiliging (Buchholtz of gasdruk) meestal op tijd gedetecteerd wordt. Trafobrand is een zeldzaamheid.
Dit proefschrift heeft nu een methode ontwikkeld om vanuit nieuwe toestand of vanuit een revisie de con-
tactweerstanden periodiek te meten en vervolgens vast te stellen of het nodig is de contacten te bekijken 
en vervolgens meestal te vervangen.
Met deze methode neemt de bedrijfszekerheid toe en nemen de onderhoudskosten af.
Dit proefschrift is zeer de moeite waard voor elke trafo-eigenaar.

Handboek digitale kleuren met historie kleurencirkels
Voor het gebruik van kleuren op digitale beeldapparatuur, in ontwerpprogramma’s, bij digitale foto-, film- 
en videocamera’s en in digitale drukprocessen verscheen het zeer kleurrijke en de uiterst informatieve 
brochure Desktop Color Handbook 09/10. Dit educatieve en instructieve handboek kwam in 2002 voor 
de eerste maal op de markt als een handboek voor ontwerpers, die dagelijks werken met kleur. De firma 
EIZO nam het initiatief en werkt met een groot aantal bedrijven samen om het toepassen van kleur te 
verklaren en te stimuleren. Ook de moderne digitale apparatuur is gedetailleerd besproken en het werken 
met kleurstandaarden en software is ruim in beeld gebracht in theorie en praktijk. Maar ook is er informatie 
over drukinkten en printinkten, instructies over het gebruik van kleur-
managementsystemen, werken met Adobe software en informaties 
over de meest moderne printers, monitoren en kleurmeetapparatuur. 
Elke uitgave geeft ook een bijzonder overzicht uit de wereld van 
kleur en kleurgebruik. Gaf de vorige uitgave een gedetailleerd beeld 
over het fenomeen van de regenbogen, zo geeft de nieuwste uitgave 

alles over kleurencirkels. Het overzicht start met het ontstaan van 
kleurencirkels en geeft de ontwikkeling in historisch perspectief en 
eindigt met een uitklapbaar overzicht van alle cirkels.
Jan M. Broeders

Wo steht was im VDE-Vorschriftenwerk ?
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 1
Stichwortverzeichnis zu allen DIN-VDE-Normen und Buecher der VDE-Schriftenreihe Normen ver-
staendlich
Geen auteur genoemd
VDE Verlag 2011, ISBN 978-3-8007-3308-8, 314 pag. A5, € 19,-.

Normen zijn er om duidelijkheid te geven over wat van een apparaat verlangd wordt. Duitsland heeft daar 
een voortrekkersrol in. Normen maken concurrentie eerlijker en producten beter. Daartoe zijn kundige 
normcommissies nodig, waar industrie, overheid en wetenschap aan meewerken. Het probleem is, dat er 
zoveel normen zijn, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.
De Duitse ingenieursvereniging VDE (www.vde.com) levert ook een belangrijke bijdrage aan normen, zowel 
de aanmaak, de revisie en de bekendheid.
Dit boek geeft met een alfabetisch register aan welke normen, waarover gaan. Voorbeelden zijn: Blitzschutz, 
Hochspannungs-Prüftechnik, Transformatoren.
VDE geeft bovendien al jaren de serie uit: VDE-Schriftenreihe Normen verständlich. In dit boek wordt 
nu ook aangegeven, welke normen in welk boek van de deze serie worden beschreven.
Een geslaagd naslagwerk voor elke technische bibliotheek.

http://www.vde.com
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Hannover Messe Highlight
Special S1/2011 van ETZ

De jaarlijkse Hannover Industrie Messe is éen van de grootste in zijn soort en geeft veel vaktendenzen 
aan. Een special van ETZ geldt als wat bijzonders.
Het blad geeft drie belangrijke onderwerpen:
- industriële automatisering met
• ontwikkelingen in de besturingstechniek (compacter, betere programmeringen),
• nauwkeuriger bewegingen door synchrone motoren met permanente magneten met betere aansturingen 
en feedback (sensoren),
• wind en energie met betere aansturing van windparken.
- analyse van verbruiksmetingen.
- elektrische auto’s. Vanwege het fijnstof en de beschikbare denk ik, dat elektro-auto’s in de stad een grote 
toekomst tegemoet gaan. Buiten de stad betwijfel ik dat.

ETZ S1/2011 geeft een aardig overzicht van vakontwikkelingen. Zie ook www.vde.com ; www.vde-verlag.de

Netzgekoppelte Photovoltaikanlagen
Prof. J. Schlabbach
VDE Verlag 2011, 2e druk, ISBN 978-3-8007-3340-8, 240 pag. A6, EW Medien und Kongresse GmbH, 
ISBN 978-3-8022-5, € 32,80.

Prof. J. Schlabbach van de Fachhochschule Bielefeld heeft een aantal goede boeken geschreven of eraan 
meegewerkt. Dit boek wordt door twee uitgevers uitgegeven en heeft ook twee ISBN-nummers. Dit boek 
behandelt heel compleet in een nutshell veel over fotovoltaïsche zonne-energie.
Hij begint met een overzicht van de zonnestralingsdichtheid in Duitsland. Vervolgens behandelt hij de 
typen zonnecellen en de beste manier ze op te stellen.
De volgende stap is de vermogen-invertor en de methode om het maximale vermogen uit de zonnecel te 
betrekken.
Zonnecellen liggen meestal op een dak met het risico van blikseminslag en de noodzaak van goede aan-
rding. Daar worden ook aanwijzingen voor gegeven.
De auteur sluit af met de bespreking inclusief foto’s van uitgevoerde installaties.
Een alleraardigst, tamelijk compleet boek over fotovoltaische zonne-installaties. Het boek is aan te bevelen 
voor ieder, die met dit onderwerp te maken heeft.

http://www.vde.com
http://www.vde-verlag.de

