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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 hielden wij weer onze traditionele jaar-
vergadering: de ALV. De uitkomst was al een klein 
beetje voorspelbaar. We gaan door op de uitzette koers, 
geen spectaculaire evenementen of baanbrekende 
acties. Geen andere voozitter. Dat neemt niet weg 
dat we blijven hechten aan zaken als ons lijfblad, het 
einde-jaarsfeest (gepland op de 11de van de 11de in 
2011) en de perskaart.
In deze korte kolom is natuurlijk weinig ruimte voor 
een beschouwing over elektronicaland. Wat mij op-
valt is de sterke strijd die zich ook publiekelijk laat 
voelen tussen de telecomgrootmachten Apple en 
Samsung. Over de dalende prestaties van de nummer 
1 van enkele jaren geleden: Nokia. Waar gaat het 
allemaal nou eigenlijk om? Over "gelikte" GUI's? 
Over geldverdienen met internet via de ether? Over 
Facebook, Hyves, Twitter en hoe het allemaal mag 
heten? Enfin, het houdt ons in ieder geval goed bezig.
Frans Witkamp

Beurzen en seminars
Najaar 2011, een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Elektrotechniek 3-7 okt, Infosecurity 2-3 nov 

RAI  (www.rai.nl)
4-6 okt Metering.billing
26-27 nov EWEA offshore
31 jan – 2 feb 2012 ISEurope 2012

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

FHI  (www.fhi.nl)
D&E event 22 sep Evoluon
Micro, Nano Conference  15-16 nov Reehorst Ede 
PPA-dag 8 dec op de TUD

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

Easyfairs (www.easyfairs.com) 
Pumps&valves 5-6 okt  Ahoy Rotterdam

Array Seminars (www.array.nl) 

Mesago (www.mesago.de) 
SPS (22-24 nov te Neurenberg) 

KIVINIRIA (www.kiviniria.net),
TUD (www.tud.nl),  TUE (www.tue.nl),
UT (www.utwente.nl)
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Editorial

Vanuit de blik van een technicus ziet Nederland er zonnig uit. Onze industrie “draait” goed. Onze univer-
siteiten en hogescholen hebben op éen uitzondering na een goede naam en het aantal studenten neemt toe.
Een aantal grote projecten in Nederland liepen eens minder goed. Dat is sterk verbeterd. Ik denk aan de 
kustbescherming onder de naam “zandmotor”, die onze waterstaatkundige kennis en kunde demonstreert. 
Het werk aan de Delftse spoortunnel vlot goed. Dat geldt ook voor de Amsterdamse Noord-Zuid-lijn na 
opvolging van de adviezen van de commissie Veerman. Het moeilijkste stuk moet nog wel komen. Helaas 
is de dienstregeling op de HSL-Z voor het komend jaar beginnend in december 2011 is nog niet vastgelegd 
vanwege twijfels over het seinsysteem.
Onze elektrotechnische kennis en kunde wordt in het najaar weer gedemonstreerd met beurzen en seminars. 
Het meest opvallend zijn de beurzen elektrotechniek in de Jaarbeurs en de energiebeurs in de Brabanthal-
len. Ook kleinere beurzen en seminars zijn vaak zeer de moeite waard afhankelijk van de interesse van 
onze leden. 
Nu Duitsland van kernenergie afziet, worden veel meer inspanningen gepleegd bij energiebesparing en 
duurzame energie. Dat zou Nederland ook moeten doen.
Nederland heeft door goed werk van oa onze universiteiten internationaal een goede naam bij micro- en 
nanotechniek. Het tweedaags symposium, georganiseerd door FHI, is de moeite waard.
Op meer plaatsen wordt zorg geuit over infosecurity. Het opbergen van gegevens bij cloud-computing krijgt 
op veel plaatsen regelmatig de aandacht. Dat geldt ook voor back-up-opslag bij infosecurity-programma’s. 
Het meest gegeven advies is: Sla in ieder geval op in Europa, waar nog enige wettelijke bescherming is. 
De beurs Infosecurity geeft nadere informatie.
In technisch Nederland was al enige zorg over al te zware bezuinigingen door de centrale overheid. Daar 
komen zorgen over de stabiliteit van de Euro bij. 
Desondanks wens ik U een plezierig en vruchtbaar najaar 2011 toe. 

Elektrobeurs 2011 (3-7 oktober) - een voorbeschouwing
De beurs Elektrotechniek in Utrecht is al jaren (41 jaar) een begrip, waarbij de beursorganisatie VNU 
en de Fedet hun uiterste best doen Nederland te tonen, waartoe haar “sterkstroom”-industrie in staat is. 

VNU en Fedet [2] zijn er terecht trots op, dat de beurs Elektrotechniek al heel lang bestaat en gedurende 
die tijd steeds veel bezoekers trok. Het karakter is wat veranderd. Aanvankelijk waren er, afgezien van 
grote leveranciers van allerhande laagspanningsproducten, ook grote stands van bouwers van hoogspan-
ningsschakelinstallaties, elektromotoren en transformatoren.
Op dit moment ligt het zwaartepunt op laagspannings en besturingssystemen.
Om de beurs aantrekkelijker te maken worden zg ETOP-awards uitgereikt, waarvan op 8 juni de ge-
nomineerden bekend gemaakt werden. Ik vond het aardigste ontwerp een 2,5 We LED-armatuur voor 
galerijverlichting met power factor > 0,9 en een lichtopbrengst vergelijkbaar met 8 We conventionele TL 
fabrikaat Philips.
De beurs heeft ook een aardig symposium-programma:
Maandag (3 oktober), Dag van het licht
Dinsdag, Dag van de installatie
Woensdag, Dag van de energie oa Smart Grids
Donderdag, Dag van de industrie
Het wordt een heel aardige informatieve beurs, die ik ten zeerste kan aanraden aan alle elektrotechnici. 

Literatuur
1. www.elektrotechniek-online.nl 
2. www.fedet.nl 

http://www.elektrotechniek-online.nl
http://www.fedet.nl
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Nog enkele voorbeschouwingen

Energiebeurs in de Brabanthallen te Den Bosch in 4-6 oktober
(www.energievakbeurs.nl; www.milieuvakbeurs.nl) Dit zijn nog steeds de beurzen, die veelzijdige informatie 
bieden in het kader van de klimaatbeheersing. Denk aan duurzaam bouwen, pV-zonne-energie en afval-
waterbeheersing.

Micro-, nano-conferentie (15-16 november) in de Reehorst te Ede (www.fhi.nl)
Nederland behoort tot de deskundige landen in dit vakgebied door het werk van onze (technische) uni-
versiteiten en TNO. FHI organiseert twee-jaarlijks een conferentie, die de stand van het vak laat zien. 
Apparatuur wordt steeds meer van intelligentie voorzien. Miniaturisering draagt daar veel toe bij. De 
verwachting is, dat de nanotechniek op veel meer gebieden van groot belang zal worden.

Infosecurity, Storage Expo, Tooling Event 2-3 november (www.infosecurity.nl) in de Jaarbeurs
Het is geen grote beurs, maar iedereen heeft met virussen, hackers, risico van diefstal van gegevens en 
veilige gegevensopslag te maken. Op deze beurs wordt over deze onderwerpen waardevolle informatie 
verstrekt. We hebben een bekend spreekwoord:”Als het kalf verdronken is, dempt men de put“. Laat dat 
u niet overkomen bij Uw ICT. 

Verslagen van beurzen en seminars gehouden in het voorjaar van 2011

Electronics & Automation 2011 (25-27 mei in de Jaarbeurs)
Geslaagde goed bezochte beurs, die een goed overzicht gaf van de Nederlandse elektronische industrie

Zoals te verwachten na de goede voorbereiding was E&A weer een succes. Nederland heeft een vitale 
tamelijk veelzijdige elektronische industrie. FHI ondersteunt dat met werkgroepen, waarbij onderling 
kennis wordt uitgewisseld. FHI heeft ook goede contacten met EZ (speciaal het AgentschapNL), de volks-
vertegenwoordiging en onze universiteiten. Daardoor worden een aantal promotieplaatsen gecreëerd, die 
kennis opleveren voor de industrie. 
Elpec is door ir Paul Petersen (tevens Elpec-lid) op een aardige manier ontvangen. FHI bood ons tevens 
ruimte om onze jaarvergadering te houden. Elpec denkt terug aan een geslaagde beurs, waarop wij heel 
aardig zijn ontvangen. 

Jaarlijks organiseert FHI goede 
gespecialiseerde seminars. Op 
de beurs werden ook aardige 
korte seminars gehouden over 
toekomstige ontwikkelingen 
(Tomorrows Electronics) en 
actuele ontwikkelingen. De ge-
bruikte sheets konden enige tijd 
na de beurs gedownload worden.

Bij deze enkele highlights: 
Bij Tomorrows Electronics werd 
een overzicht gegeven door “Ma-
ser engineering “ over de steeds 
kleiner wordende chip. Voor zeer 

1. Ontwikkeling van de chipgrootte.

http://www.energievakbeurs.nl
http://www.milieuvakbeurs.nl
http://www.fhi.nl
http://www.infosecurity.nl
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gespecialiseerde bedrijven schept dat mogelijkheden voor de mobiele telefoon, die zich ontwikkelt in de 
richting van een kleine PC. Het meeste gebruikt wordt deze mogelijkheid bij embedded systems en smart 
sensors, waar de Nederlandse industrie ook een aandeel in heeft. Zie fig. 1 
Man machine interface blijft een heel essentieel onderwerp. Als de bediening van een apparaat niet 
goed “klikt” kan met het apparaat veel minder worden gedaan. Zie ook [3]. Dat kan gaan om betrekke-
lijk eenvoudige bedieningsapparatuur zoals de afstandsbediening van een TV tot een bewakings- en/of 
beheerscentrum. Zie fig. 2.
Van het seminar Duurzaamheid sprak mij Solarpro met het ontwerp van een Ph-zonne-cel-collector het 
meest aan. Zie fig. 3.
Op deze beurs kon draadloze overdracht niet ontbreken, daarover het seminar Draadloos. 
Draadloze communicatie is heel verleidelijk. Ingewikkelde en/of tijdrovende bedradingen zijn niet nodig 
en wijzigingen zijn snel aangebracht. Desondanks: Bedenk geheel foutloos is draadloze communicatie 
niet. Afhankelijk van het belang van de communicatie is het verstandig voor belangrijke signalen een 
bedrade verbinding aan te leggen. 
De keuze zijn ingewikkeld: zendfrequentie, zendvermogen, te overbruggen afstand, emc (actief en pas-
sief) , gebruikte zendfrequenties (ook radar) in de omgeving. Dhr. P. de Beer van TUeV Rheinland gaf 
een overzicht over de eisen te stellen aan de te gebruiken apparatuur. Dhr. Canrinus gaf een voordracht 
over de frequentiekeuze. Het onderwerp draadloos wordt een apart artikel.
Samengevat: de miniseminars op deze beurs waren de moeite waard. 

Literatuur
1. www.fhi.nl; www.eabeurs.nl 
2. Elpec Info Dig 10 pag. 2-3.
3. Elpec Info Dig 10 pag. 7-8.

2. Bewakings en/of beheerscentrum.

http://www.fhi.nl
http://www.eabeurs.nl
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Draadloze communicatie nav de EA-beurs 2011
Deze vorm van communicatie mag zich verheugen over grote belangstelling, onze 3 TU’s doen er uit-
gebreid onderzoek naar

Bedrading is in ieder geval tijdrovend, terwijl draadloze communicatie snel aangebracht en gewijzigd 
is. Er zijn op dit moment globaal 6 belangrijke toepassingsgebieden, waarvan 5 gebruik maken van de 
frequentie van 2,4 GHz (en/of 5 GHz). Onderstaande systemen worden veel gebruikt. Ik heb geprobeerd 
aan te geven, waarvoor de verschillende systemen gebruikt worden. 
Internationaal wordt nog steeds gesleuteld aan de standaarden. 
- WiFi ofwel WLAN, Bluetooth en IR in de woning.
- RFID meestal in warenhuizen. 
- RFID/NFC bij toegangscontrole en openbaar vervoer.
- Wireless hart bij de procesindustrie en/of bij FME-industrie met kleinere processtraten.

Draadloze communicatie in de woning
- Voor de bediening van oa de TV wordt heel vaak IR (infraroodsturing) gebruikt. Het werkt goed en je 
kunt onmiddellijk zien, of het gewenste commando is uitgevoerd.
- Voor internet op laptops wordt heel vaak WiFi ofwel WLAN met WPA- of nog beter WPA2-versleuteling 
gebruikt.
Als een PC of laptop via een kabel wordt aangesloten, is de kans, dat derden het radiosignaal gebruiken 
miniem. Met WiFi is de kans aanwezig. Met een goede versleuteling en/of PC-beveiliging via een inter-
netsecurity-programma is de kans, dat hackers je PC penetreren miniem, maar het komt voor, dat jouw 
modem als gratis internetbron gebruikt wordt 
In de praktijk wordt het voordeel van laptop, die overal in het huis kan internetten heel hoog aangeslagen.
- Bluetooth wordt oa gebruikt om een printer op afstand te besturen. 

3. Ontwerp van zonne-cel-bouwer Solarpro.
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- Voor toegangscontroles wordt heel vaak RFID/NFC (radiofrequent-identification/near field-commu-
nication) gebruikt, waarbij een te overbruggen afstand van hooguit 10 cm nodig is. Het meest bekend is 
waarschijnlijk de OV-chipkaart, maar ook veel toegangspasjes werken op dit principe. Gezien de geringe 
afstand is de kans op foutief werken klein.
- RFID kan gebruikt worden als alternatief voor de zogeheten barcode in een warenhuis.
- Voor industriële processen wordt veel Wireless hart gebruikt. Het wordt door grote bedrijven onder-
steund oa ABB en Siemens. Vroeger werd veel geklaagd over haven- en vliegveldradar. Die problemen 
zouden zijn opgelost. Veelal zijn de gebruikers heel tevreden. Desondanks beveelt dhr Canrinus [7] aan 
om cruciale commando’s ook via draad te verzenden. 

Een aantal Elpec-leden heeft veel kennis van draadloze communicatie. Wij zouden het op prijs stellen als 
éen van hen wat dieper op het onderwerp zou ingaan. 

Literatuur
1. www.eabeurs.nl.
2. www.wikipedia.org/wiki/wirelessHart.
3. www.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identificatiion.
4. www.hartcomnunication.org.
5. www.tuv-eps.com TUEV Rheinland gevestigd te Groningen.
6. www.devlab.nl gevestigd te Eindhoven.
7. www.canco.nl gevestigd te Veenendaal.
8. www.wikipedia.org/wiki/WiFi#Versleuteling.
9. www.wikipedia.org/wiki/Bluetooth.

55 jaar Technische Universiteit Eindhoven

Op 28 mei 2011 vierde de TUE met een speciale Dies-Natalis officieel hun 55-jarig bestaan ter gelegen-
heid waarvan meer bijeenkomsten (symposia) zullen worden gehouden.
In 1956 werd de oprichtingsakte ondertekend. In 1957 konden studenten zich voor het eerst inschrijven. De 
TUE heeft zich sindsdien tot een hoogwaardige technische universiteit ontwikkeld. Later is de Universiteit 
Twente opgericht. De TUD, TUE en Utwente werken nu intensief samen op basis van gelijkwaardigheid. 
Ook voor de regio betekent de TUE veel. 

Digitale media
Aardig symposium van de VIP op 31 mei 2011

Het was een leuk initiatief van de VIP ( www.industriepers.nl) de ontwikkeling van de digitale media te be-
spreken, hoewel niet iedereen het daarover eens is.
Vrijwel iedereen beschikt nu over een computer met tenminste WindowsXP, 2 GB RAM en een 19” beeld-
scherm en een ADSL-aansluiting. De laatste 10 jaar zijn op privé-internetgebied enorm veel vorderingen 
gemaakt. Een relatief snelle computer, relatief snelle ADSL-aansluiting en een relatief groot beeldscherm 
is wel een “must”. 
Dat betekent, dat heden persmededelingen per brief hoogst zelden plaatsvinden. Met een e-mail met bij-
lagen wordt als regel veel meer en zonodig veel gedetailleerdere informatie verstrekt. Veel lof verdient 
de Duitse beursorganisatie Mesago. 
Ook bij tijdschriften, zie je steeds meer digitale uitgaven oa Elpec Info, Folia (UvA). 
De meningen over twitter ed waren heel verschillend. Als elke Nederlander gaat twitteren , is dit medium 
zijn aantrekkelijkheid kwijt. 

http://www.eabeurs.nl
http://www.wikipedia.org/wiki/wirelessHart
http://www.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identificatiion
http://www.hartcomnunication.org
http://www.tuv-eps.com
http://www.devlab.nl
http://www.canco.nl
http://www.wikipedia.org/wiki/WiFi#Versleuteling
http://www.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://www.industriepers.nl
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E-books is een hoofdstuk apart. Collegedictaten en studieboeken worden tegenwoordig vaak op het infra-
net van de onderwijsinstelling gezet. Daar is veel voor te zeggen. Updaten kan betrekkelijk eenvoudig. Na 
afloop van de studie kan de afgestudeerde er veel baat bij hebben nog eens in zijn dictaten te neuzen. Hij 
moet zijn dictaten dan ofwel op papier, ofwel digitaal hebben opgeslagen. Sommige scholen behandelen 
hun dictaten slordig. Collegedictaten als een soort e-book op een gewone PC is op dit moment wel de trend.
E-books als lectuur komt ook voor. Ik denk, dat zulke e-books alleen kans van slagen hebben als ze dui-
delijk goedkoper zijn dan papieren boeken. 
Het is moeilijk de toekomst te voorspellen. Post zal steeds meer per e-mail plaatsvinden en tijdschriften 
zullen meer digitaal worden dan wel meer digitale bijlagen krijgen. Ik denk, dat papieren tijdschriften en 
boeken wel zullen blijven, maar waarschijnlijk veel minder dan nu. 

FHI-studiedag Vermogenselektronica bij Kema
Aardig overzicht van een aantal mogelijkheden van het vak en van Nederlandse deskundigheid

Evenals vorig jaar [2] heeft FHI dit jaar weer een studiedag vermogenselektronica georganiseerd (21 juni 
2011). Daarbij waren de belangrijkste items: miniaturisering van vermogenselektronica, belangrijke Ne-
derlandse industrieën, smart grids, de mogelijkheden van de Kema-labs.

De miniaturisering van vermogenselektronica vordert gestaag. Prof. Ferreira, die de slotrede hield, is 
voor zijn prestaties en die van zijn vakgroep geëerd met een keynotespeech op EPE [3].

De grootste verbetering 
komt door kleinere halfge-
leiders, die minder warmte 
produceren.
Het basismateriaal is nog 
steeds Si. Heel lang is 
gefilosofeerd over SiC. 
Al enige jaren wordt dit 
materiaal met “vleugjes” 
ingevoegd bij de junctions 
met als gevolg, dat oa de 
doorlaatspanning van IG-
BT’s drastisch is verlaagd. 
Inmiddels worden nu ook 
halfgeleiders geleverd ge-
heel gemaakt van SiC oa 
vrijloopdiodes en JFET’s. 
GaN (diamand) heeft nog 
gunstiger eigenschappen. 
Overigens worden de ove-

rige materialen in een schakeling steeds beter (kleiner, minder verliezen, betere spanningsbestendigheid). 
Werd vroeger gedacht aan een schakeling op een printplaat; tegenwoordig wordt aan driedimensionale 
opbouw gedacht. Zie fig. 2.
Bij aandrijvingen voor groot vermogen is het grote voorbeeld van compactheid de 4-assige 84-tons 
4-systeem 6 MWe-lok zowel van Siemens 189 alswel van Bombardier 186. Deze graad van compactheid 
is mogelijk geworden door de HP-IGBT. Met de daarvoor gebruikte GTO’s is een 4-assige 4-systeem 
6 MWe-lok niet mogelijk. De loks 186 en 189 rijden in Nederland. 
Aan 4-assige 9 MWe-loks is nog geen behoefte; ik verwacht hem wel. 

6
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Example of efficiency improvement with SiC 
devices: ECPE industrial drive project

SiC JFET’s and SiC freewheel diodes (2011)

12VERMOGENSELEKTRONICA 2011Electrical Power Processing

• Energy savings
10x better FOM (efficiency X density/cost) 
compared to Si equivalent

• Miniaturization
Can switch at very high frequencies,
First transistors offered as flip-chips 

65mm

200V GaN device 20V Si device

40mm

GaN semiconductors potential  

1. Mogelijkheden van GaN tov Si.
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Nederlandse grote be-
drijven 
Ik ben vaak bij Smit-Slik-
kerveer geweest en heb 
er ook veel afstudeerders 
gehad. De geschiedenis 
van dit bedrijf is bijzonder. 
Het bouwen van grote 
synchrone generatoren 
wordt nu op de oude lo-
catie verricht door Brush. 
Het tractie-materieel is 
overgegaan naar Alstom 
en deels naar Strukton 
Rail [4], dat in 2010 een 
omzet had van ruim 600 
miljoen euro en een per-
soneelsbestand van ruim 
3000 man. Ze zijn nog 
steeds goed in het bou-
wen en onderhouden van 
elektrische installaties van 
treinstellen, metro’s en trams. Ter illustratie zie fig 3.
Nederland is al jaren goed in het schrijven van simulatie-programma’s. Ik heb zowel gewerkt met pro-
gramma’s tbv de elektrotechniek alswel tbv de werktuigbouw (zuigermotoren). Bedenk wel: een simulatie-
programma is niet zalig makend. Je kunt met zo’n programma snel een ontwerp maken en vervolgens een 
redelijk proefmodel bouwen. Dat proefmodel leert, dat de simulatie iets verbeterd moet worden enz. In de 
praktijk zijn met simulaties veel minder life-proeven nodig. Een ontwerp verloopt zo sneller en goedkoper.
Heel bekend zijn de regelmodel-simulaties TUTSYM en PSI, die in heel Europa veel gebruikt zijn, maar 
inmiddels wat overvleugeld worden door Matlab.

Wat minder bekend is de 
vermogenselektronica-
simulatie Caspoc van dr P 
J van Duijsen [5]. Behalve 
het schakelgedrag kan hij 
verliezen simuleren. Hij 
gaf voorbeelden van wind-
molens, ph-zonne-energie, 
elektrische aandrijvingen 
bij wegtractie (autobussen, 
scooters ) 

Smart Grids
Op dit moment zijn er veel 
bijeenkomsten over smart 
grids. De wereld wil veel 
meer duurzame energie 
gaan gebruiken. De nadruk 

2. 12 V DC-400 V DC-convertor eens een printplaat (1200 cm³; 92 W-ver-
lies), nu dankzij 3-dimensionale opbouw een stuk kleiner (172 cm³; 40 W-
verlies). Over enkele jaren dankzij nieuwe materialen (53 cm³; 12 W-verlies).

3. IGBT-modules van 
Strukton Rail.
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ligt daarbij op waterkracht, windenergie, ph-zonne-energie, biomassa. In Nederland zijn de mogelijkheden 
voor waterkracht beperkt en over biomassa wordt veel gediscussieerd.
Wind- en ph-zonne-energie zijn onomstreden. Voor beide is vermogenselektronica nodig. Ph-zonne-energie 
kan op daken van woningen en utiliteitsgebouwen worden geplaatst. Als regel zullen de opgewekte ver-
mogens door het lokale elektriciteitsnet worden opgenomen. 
Windenergie vindt als regel plaats in “buitengebieden”of op zee. Daarvoor is aansluiting op belangrijke 
knooppunten van het elektriciteitsnet nodig.
Het nu gebruikelijke elektriciteitsnet kan als regel die vermogens wel verwerken evenals dat voor wk het 
geval is. 
Eigenlijk willen we meer: 
- minder verbruik als er weinig duurzame energie beschikbaar is en meer verbruik als er veel duurzame 
energie is,
- een wat grotere selectiviteit,
- meer transport mogelijkheden. 
Het gebruik van duurzame energie zal stevig groeien. We beschikken over de benodigde techniek. De extra’s, 
die we wensen, zijn tamelijk duur. De praktijk zal leren, wat in ervan in de toekomst gerealiseerd wordt. 

Kema
De Kema heeft zich oorspronkelijk gericht op de conventionele elektriciteitsnetten met name op de keuring 
van de daarvoor benodigde apparatuur. Ze hebben daarbij wereldfaam gekregen.
Naast het kortsluit- en hoogspanningslab beschikt Kema nu ook over een vermogenselektronica-lab. 
Ze zijn daardoor ook geschikt voor consultatie ten behoeve van smart grids.

Slotbeschouwing
FHI heeft weer een aardige studiedag georganiseerd. Behalve de grotere ontwikkelingen, die ik heb be-
schreven, waren er ook aardige detail-oplossingen.

Literatuur
1. www.fhi.nl; h.wijsman@fhi.nl
2. Elpec Info Dig 8 pg 3-4
3. www.Strukton.com; wim.platschorre@strukton.com 
4. www.caspoc.com 

Atoomklokken zorgen voor een nauwkeurige navigatie
De nieuwste publicatie van het tijdschrift Fotonica Magazine 
juni 2011 bevat onder andere een artikel over de beschikbaarheid 
van een super GPS via het bestaande glasvezelnet. Voor een 
dichtbevolkt land met een uitgebreid modern glasvezelnetwerk als 
Nederland biedt dit volop mogelijkheden voor nieuwe innovatieve 
technologie. Tegenwoordig zijn het de atoomklokken in de 32 GPS 
satellieten die je via de navigatie car kit vertellen waar je je 
bevindt. Door de komst van optische klokken en de toepassing van 
glasvezel voor het transport van de kloksignalen zijn er nieuwe 
toepassingen voor super GPS beschikbaar. Het artikel vertelt er 
alles over.
Verder is de redactie erin geslaagd het waardevolle artikel over 
hoge-resolutie temperatuurmetingen met de snelheid van het licht 
op te nemen. Verder maken de lezers kennis met een methode 
om beschadigingen in materialen te identificeren met optische 

http://www.fhi.nl
mailto:h.wijsman@fhi.nl
http://www.Strukton.com
mailto:wim.platschorre@strukton.com
http://www.caspoc.com


10 Elpec Info digitaal - nr. 11 - september 2011

+

+

vezels. Nienke Bosschaart is de winnares van de posterwedstrijd die werd gehouden tijdens het 
Fotonica Evenement 2011 met haar presentatie van een nieuwe methode om de toestand van het 
bloed van bijvoorbeeld een baby in de couveuse pijnloos te controleren door het gebruik van optische 
spectroscopie. FM bevat ook een verslag van het succesvolle Fotonica Evenement met een uitgebreid 
congresprogramma, de kennisexpo, vakgerichte workshops, het brokerage event en de fotowedstrijd. 
Het Fotonica Evenement vond dit jaar plaats voor de vijfde keer. Met een record van 706 bezoekers 
een geslaagd evenement. Het tijdschrift sluit af met een uitgebreide boekbeschrijving over de 
geschiedenis van de laser als een unieke lichtbron.      
Jan M. Broeders

Netvervuiling anno 2011
Steeds meer “harmonischen” met risico op schade

Rond 1950 bestond het elektriciteitsnet uit opwekkers met synchrone generatoren en afnemers met asyn-
chrone kooiankermotoren en gloeilampen; ook nog een vleugje vermogenselektronica zoals gelijkrichters 
voor treinen en trams.
Rond 1970 kwamen daar gestuurde thyristorgelijkrichters bij.
Rond 1980 kwamen de eerste GTO-invertors voor toerenregelbare draaistroomaandrijvingen.
Rond 1990 kwamen de eerste IGBT-invertors.

Vanaf 1950 hebben deskundigen gewaarschuwd voor netvervuiling, die af en toe ernstige schade ver-
oorzaakte. Elektronische apparatuur is betrekkelijk snel bestendig gemaakt tegen de harmonische span-
ningsniveaus van de oude VDE 0160. Bijna alle apparatuur is thermische wat zwaarder bemeten en draai-
stroommotoren werden uitgevoerd met wikkelfactoren, die meestal de 5e en 7e harmonische onwerkzaam 
maakten op het koppel.
De opwekking met wind- en ph-zonne-energie begint heden wat vorm te krijgen. Deze elektriciteitsop-
wekking is via vermogenselektronica aan het 50 Hz-net gekoppeld. 
Het streven om spaarlampen in te zetten ipv gloeilicht, was niet altijd netvriendelijk. Een spaarlamp met 
cos φ = 0,1 zou af en toe voorkomen. 
Sommige plannen voor smart grids gaan uit van uitsluitend aangekoppelde vermogenselektronica.

Een geheel ander phenomeen is het vervangen van bovengrondselijnen voor UHV (150 en 380 kV) door 
kabels, waardoor fraaie resonantiekringen kunnen ontstaan.
Alles tezamen is de kans op resonanties in elektriciteitsnetten en op netvervuiling duidelijk toegenomen. 
Ik verwacht geen grootschalige, maar wel lokale problemen. Het is daarom heel verstandig beide ver-
schijnselen registrerend te gaan meten op betrekkelijk veel plaatsen in het net. Daarmee zijn we tijdig 
gewaarschuwd als grote problemen dreigen te ontstaan. Noodzakelijke oplossingen in het net kunnen af 
en toe kostbaar zijn. 

Knap en belangrijk onderzoek aan elektromotoren in Oostenrijk 
Interessante publicaties over de invloed van harmonischen op asynchrone kooiankermotoren gebruikt in 
elektrische tractie [1]. Interessant onwerp van synchrone motoren met permanente Neodym-magneten 
voor elektrische tractie [2]

De Oostenrijkse ingenieursvereniging beschouwt het kennis aandragen van universiteiten aan de indu-
strie als een zeer belangrijke taak van haar tijdschrift E&I. De artikelen uit beide genoemde tijdschriften 
gelden als zg oorspronkelijk werk van de universiteiten van Graz en Wenen met ondersteuning door Elin 
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(oa fabrikant van elektromotoren). 
De middels vermogenselektronica aangestuurde elektromotor is de basis van de meeste mechanisatie. 
Onderzoek daaraan is zeer welkom. 
Het onderzoek van [1] betreft vnm extra verliezen tengevolge van harmonischen. Dat gebeurt middels 
een computermodel, dat zorgvuldig geverifieerd wordt met metingen aan een proefmotor. Elektrische 
tractie is de kraamkamer van vermogenselektronica met een grote spin-off naar andere toepassingen. Het 
onderzoek betreft een 4-polige 100 kWe-motor gevoed door een IGBT-invertor. 
Helaas heb ik nogal eens een mismatch gezien met als gevolg: extreem warme motor en/of hinderlijk 
stappenmotorgedrag. 

De stand van de techniek is:
Alle asynchrone machines hebben baat bij halfgesloten groeven of open groeven met halfmagnetische 
spie en over éen groefsteek scheefgestelde rotor- of statorgroeven. Gelet moet worden op wisselkoppels 
(stappenmotor gedrag) en extra verliezen. 
Karakteristieken van invertors middels:
- GTO’s, theoretisch max toerental van een 4-polige motor 4500 omw/min , max pulsherhalingsfrequentie 
van 250 Hz. Met de juiste wikkelfactoren (fk=4/5 en fd=6/7) en het juiste pulspatroon zijn de wisselkoppels 
bescheiden en is een derating van 25% nodig (Eigen onderzoek nav problemen met warmtekrachtkoppeling)
- HP-IGBT’s (sperspanning 6500 V; zie oa [3] ), theoretisch max toerental 18 000 omw/min, max puls-
herhalingsfrequentie 1 kHz, wikkelfactoren en pulspatronen luisteren iets minder nauw.
Derating ca 15% (oa E&I)
- HP-IGBT’s (sperspanning 3300 V; zie oa [3]), theoretisch max toerental 36 000 omw/min, max pulsher-
halingsfrequentie 2 kHz, wikkelfactoren en pulspatronen luisteren iets minder nauw.
Derating ca 10% (oa E&I)
- HP-IGBT’s (sperspanning 1700 V; zie oa [3]), theoretisch max toerental 90 000 omw/min, max pulsher-
halingsfrequentie 5 kHz, wikkelfactoren en pulspatronen luisteren iets minder nauw.
Derating ca 5% soms 7,5% (oa E&I)
Bij elektrische tractie worden vanwege de tandwielektronicast meestal max toerentallen van 6000 omw/
min toegepast.

Ondanks deze goede metingen en berekeningen, is het verstandig voor de in bedrijfsstelling van de 
combinatie invertor/motor hem na te meten op temperatuur en eventueel op wisselkoppels. Permanente 
temperatuurbewaking van de wikkelkoppen is aan te bevelen; het wordt ook vaak gedaan. 

Samengevat: Extra verliezen en wisselkoppels krijgen niet altijd de zorg, die ze nodig hebben. Hoewel 
niet geheel nieuw is [1] toch een aardig naslagwerk. 
 
Interessant ontwerp van synchrone motoren met permanente Neodym-magneten voor elektrische 
tractie [2]
Een synchrone motor met permanente Neodym-magneten weegt ongeveer 25% minder dan een asynchrone 
kooiankermotor met hetzelfde vermogen. Hij heeft bovendien een wat beter rendement. Bij elektrische 
en dieselelektrische tractie worden deze motoren dan ook met veel belangstelling bekeken. Topics zijn de 
hogesnelheidstrein AGV (fabrikaat Alstom; merendeels uitegeleverd) en de 6-baks dubbelsdekstreinen van 
Bombardier voor de SBB (nog niet uitgeleverd) . Beide treinen zijn/worden voorzien van 1 MWe-motoren. 
Ook bij dieselelektrische treinstellen wordt gedacht aan een synchrone generator met permanente mag-
neten. Stadler heeft in Nederland een aantal dieselelektrische treinstellen geleverd met aan de diesel een 
asynchrone kooiankermotor gekoppeld. Zij overwegen dit soort treinstellen uitsluitend met synchrone 
motoren/generatoren met permanente Neodym magneten te gaan leveren. 
Ook bij hybride of all-electric auto’s wordt vnm de synchrone motor/generator met permanente Neodym-
magneten toegepast. 
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[2] beschrijft nu de constructie van zo’n motor/generator. Als je met zo’n motor/generator te maken hebt 
of gaat krijgen, is [2] op zijn minst een interessant naslagwerk.
Over de veroudering van Neodym wordt helaas niet gesproken. 

Samengevat: Over de constructie van synchrone motoren/generatoren is weinig geschreven. [2] is een 
leerzame handleiding. 

Literatuur
1. tijdschrift E&I 5/2011 van de www.ove.at.
2. tijdschrift E&I 3/2011 van de www.ove.at.
3. www.eupec.de.

Aanhangsel asychrone kooiankermotoren

Een elektromotor is een arbeidsintensief product. De bouw is een compromis tussen “ideale” eigenschap-
pen, arbeids- en materiaal-kosten. Allereerst wordt een sinusvormig roterend magneetveld in de luchtspleet 
tussen rotor en stator gewenst. 
Helaas is er een strooiveld rondom een groef, waarin wikkelingen liggen. Bij een zg open groef (snelle 
fabricage) verstoort het strooiveld rondom de groef het luchtspleetveld met als gevolg stappenmotorgedrag 
en extra verliezen, ook als de motor op een sinusvormige spanning is aangesloten. Een oplossing is een 
halfgesloten groef, wat bij de rotor gebruikelijk is. Bij de stator betekent een half gesloten groef, dat de 
windingen stuk voor stuk in de groef gelegd moeten worden. De voorkeur gaat vaak uit naar een voorge-
fabriceerde zg vormspoelwikkeling, die in zijn geheel in de groef gelegd kan worden. De verstoring van 
het magneetveld in de luchtspleet wordt dan beperkt met een zg half-magnetische (sintering van kunststof 
en ijzerpoeder) spie. 
Bij synchrone machines is de luchtspleet ca 4x zo groot als bij een asynchrone machine. Half-magnetische 
spieën zijn dan vaak niet nodig. 
Rechte groeven evenwijdig aan de as hebben ongeveer hetzelfde effect als rechte tanden bij tandwielen. 
Het stappenmotor gedrag wordt het fraaist opgeheven door v-vormige groeven met een scheefstelling van 
1 groefsteek. Dat is duur. Scheefstelling van een groef over de gehele ankerijzerlengte is even effectief, 
maar heeft het nadeel van een kleine axiale kracht. 
Gewoonlijk wordt die oplossing bij elektromotoren en tandwielen gekozen. 
Bij een asynchrone motor is een scheefgestelde rotorgroef als regel het goedkoopste; bij een synchrone 
motor geldt dat als regel voor de stator. 

Honderd jaar uitvinden en octrooien in Nederland  
Het 100-jarig bestaan van het Nederlandse octrooisysteem heeft een jubileumboek, een serie 
postzegels en de tentoonstelling Patent Parade opgeleverd. Het zesdelige jubileumboek “Een eeuw 
octrooien in 
Nederland” beschrijft saillante topics uit honderd jaar octrooigeschiedenis. Uniek waren de 
omstandigheden die leidden tot de afschaffing van het Nederlandse octrooisysteem in 1869 en de 
herinvoering in 1910 van de Rijksoctrooiwet. Het is niet algemeen bekend dat de Rijksoctrooiwet 
1910 in feite de wetgevende afsluiting was van een lang octrooiloos tijdperk.
De tweede helft van de negentiende eeuw werd namelijk gekenmerkt door een algemeen anti 
octrooigevoel dat in Europa heerste, maar vooral in Holland vruchtbare grond vond. In 1864 was er 
een verzoek om het octrooisysteem - dat in 1817 juist was ingevoerd - af te schaffen.
Octrooien zijn een belangrijke bron van technische kennis en kunnen ook dienen   
als informatiebron voor een economische bedrijvigheid van zowel bedrijven en van bedrijfstakken. 

http://www.ove.at
http://www.ove.at
file:///E:/Elpec/Ei-dig/011/www.eupec.de
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Door de afzonderlijk 
geschreven deeltjes krijgt 
de lezer een beeld over de 
geschiedenis, het belang 
van de octrooiverlening 
voor innovatie en voor 
de toekomst van de 
Nederlandse industrie, 
economie en de 
wetenschappelijke inzet. 
De speciale 
jubileumuitgave is een 
activiteit van Agentschap 
NL en van het NL 
Octrooicentrum, de 
octrooiverlener van 
Nederland te Rijswijk. 
Jan M. Broeders

PCIM2011 (17-19 mei te Neurenberg) [1]
Ook dit jaar was de grote Europese vermogenselektronica-conferentie met beurs PCIM weer en groot 
succes met iets meer bezoekers en standhouders dan vorig jaar [2].
Op 15-en 16 mei werd een goed bezocht “ tutorial” gehouden.

Het vak heeft “de wind mee”. Van origine werd het gebruikt in de aandrijftechniek om nauwkeuriger 
en zuiniger te kunnen regelen met als “kraamkamer”elektrische tractie. In die vakgebieden wordt het 
vanwege betere producten en de zogeheten klimaatbeheersing steeds intensiever gebruikt. Maar het vak 
is eveneens onmisbaar bij veel “duurzame energie” met name windmolens en zonne-energie. Optimale 
elektriciteitsnetten tav de klimaatbeheersing worden “smart grids” genoemd [3]. Nauw verwant aan dit 
onderwerp is all-electric-vervoer [4].
De organisatie heeft dit jaar drie sprekers uitgenodigd voor de zogeheten keynotespeaches en heeft naar 
aanleiding van de geaccepteerde bijdragen een kort overzicht gegeven van de voornaamste noviteiten. 

1.0 Keynotespeeches

Keynotespeech 1: Single-Stage AC-DC convertor Topologies of 98% efficient Single-phase and Three-
phase rectifiers van dhr Slobodan Cuk (USA, Teslaco). 
Met name voor convertors, die in grote aantallen gemaakt zullen worden zoals bij pH-zonnecellen en 
elektrische auto’s is het de moeite waard om met zorg zeer compacte convertors te bouwen. Daartoe wor-
den zowel hoge schakelfrequenties gebruikt alswel een toenemend gebruik van SiC ipv Si in “speciale” 
halfgeleiders. 
Keynotespeech 2: The role of power Electronics in smart grids van mw Ambra Sannino (ABB Sweden) 
Deze speech gaat vnm in op midden- en laagspannings smart grids en behandelt ook de voeding van 
elektrische auto’s. Vermogenselektronica is een belangrijke sleutel tot zuiniger verbruik en tot invoeding 
van wind- en zonne-energie. Sommigen vinden ook tijdelijke eiland bedrijf noodzakelijk. 
Keynotespeech 3: Electric vehicles: Why is it time now for mass production? Van Patrick Bastard 
(Renault France) 
Zoals bekend [4] heeft Renault een geslaagde all-electric auto in de productie met een reikwijdte op een 
volle accu van ca 160 km. De accu wordt geleasd. 
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Op PCIM wordt aandacht besteed aan de synchrone elektromotor met permanente Neodym-magneten, 
de vermogenselektronica met speciale halfgeleiders. Het is een optimalisatieprobleem. De accu is nog 
steeds een echt groot probleem [5]. Voorlopig zie ik stadsauto’s snel komen om de uitlaatgas-emissies in 
de grote steden te beperken. 

2.0 Visies van de conferentie-directeuren
De wetenschappelijke directie van PCIM is als volgt samengesteld: Prof L Lorenz (Infineon) /algemeen 
directeur, Dr. U. Scheuemann (Semikron) en Prof. Ph. Ladoux (Universiteit van Toulouse / directeuren 
Power Electronics, dr. E. Fave (LEM Zwitserland) en Prof. J. M. Pacas (Universiteit Siegen) / directeuren 
Intelligent Motion, Jean Paul Baudet (Schneider Electric France) en Prof. J. W. Kolar (ETH Zuerich) / 
directeuren Power Quality en Energy Management. De Nederlanders Prof. A. Ferreira en Prof. P. Bauer 
(beide TUD) zijn lid van de Advisory Board.

Visie van prof. Lorenz
Hij laat twee technische topics zien: 
- moderne compacte “ IGBT”- of “JFET”invertors met “oud” 4,5 kW/liter bij 72 kHz tot modern 14 kW/
liter bij 1 MHz . Zie fig 1.
- Toenemende toepassing van SiC (siliciumcarbide) en GaN (diamand).
SiC werd tot nu toe “ met vleugjes”gebruikt bij IGBT’s. De doorlaatspannings van 4 V is nu meestal terug-
gebracht tot 1,5 V door geringe hoeveelheden SiC nabij de junctions. Theoretisch is veel meer mogelijk. 
Enkele experimentele JFET’s worden nu volledig van SiC gemaakt ipv Si. Compactere schakelingen met 
minder verliezen en mogelijk waterkoeling lijken mogelijk. Op meer plaatsen in de wereld wordt nu met 
SiC geëxperimenteerd, ook op de TUD. Overigens wordt SiC ook gebruikt in verbrandingskamers van 
bijv gasturbines. GaN is theoretisch een nog veelbelovender materiaal voor halfgeleiders dan SiC. Het 
krijgt nu meer aandacht. 

Visie van dr. Scheuermann
Hij wijst erop, dat de elektrische auto het onderzoek naar serieschakeling van invertors bevordert; interes-
sante nieuwe methoden van packacing heeft opgeleverd en proefexemplaren van JFET’s volledig van SiC 
heeft opgeleverd. Deze vindingen hebben een grote spin-off. Zie fig 2.

Conventional Roadmapping 
Weaknesses / Risks

► Power Density Barriers / Physical 
Limits Not Directly Considered

E.g., 3-Φ AC-DC PWM Rectifier
Systems - 14kW/dm3@1MHz

►

1. Figuur van prof. Lorenz ontleend aan werk van de ETH Zürich over compacte invertors.
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2. De eerste industriële 1200 V SiC JFET module als een hoog rendement wordt vereist.

Visie van prof. Pacas
Op dit moment krijgen wisselkoppels en extra verliezen (door harmonischen) weer de nodige aandacht. De 
oude methode is bij een roterende motor halfgesloten groeven en intelligent gebruik van wikkelfactoren. 
Dat is een dure methode. Door hogere pulsherhalingsfrequenties is het ook niet altijd nodig. 
Bij synchrone motoren met permanente Neodymmagneten kunnen vaak betrekkelijke goedkope wik-
kelingen worden gebruikt. 
Op dit moment wordt naar een nieuw economisch evenwicht gezocht: bescheiden aanpassingen aan de 
machine, wat betere sensoren en snellere rekentuigen. 
Tav dit laatste begint de chip FPGA de chip DSP te verdringen. Zie fig 3. Vorig jaar was het nog een 
speciale oplossing.

Visie van prof. Kolar
Hij wijst op batterijen in zg micro-grids als onderdeel smart grids. Zie fig 4. Dat kan voorlopig met Pb-
batterijen. Het wordt af en toe toegepast. 

3.0 Algemene visie van mijzelf
Echt spectaculaire noviteiten heb ik niet gezien; wel een aantal noviteiten, die zouden kunnen uitgroeien 
tot grootse vindingen ofwel uitgebreide toepassingen. Onderstaand mijn aanvullende opmerkingen. 
Door toenemend gebruik bij zonne-energie wordt min of meer automatisch gezocht naar invertors met 
lage verliezen, waarbij 98% rendement genoemd wordt. In dat streven behoren ook halfgeleiders vol-
ledig gemaakt uit SiC. Nu heb ik wel papers over experimentele JFET’s volledig gemaakt uit SiC van oa 
Infineon gezien, maar een commerciële versie wordt nog niet aangeboden. 
In de tutorials werd veel aandacht besteed aan aanstuurblokken voor IGBT’s. Een verkeerd of niet passend 
aanstuurblok betekent: minder schakelvermogen, tragere afschakeling, ongewenste hoge overspanningen. 
Per generatie IGBT zijn kleine wijzigingen aan het aanstuurblok nodig. Bij het vervangen van een defecte 
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IGBT is vaak een gewijzigd aanstuurblok nodig.
De optimale synchrone motor met Neodym-magneten krijgt terecht veel aandacht, mede door haar toe-
passing in hybride and all-electric auto’s. 
Werd vroeger vermogenselektronica als een vak op zich beschouwd, tegenwoordig moet het vak bekeken 
worden tezamen met alle stuursoftware van een proces , ook wel een geïntegreerde aanpak genoemd.

3. Besturingstechniek gebaseerd op het gebruik van FPGA's.

4. Batterijen in microgrids.
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Voorlopig zijn spanningsbron HVDC-invertors voor windparken op zee beperkt tot 300 à 400 MWe als 
gevolg van de gebruikte IGBT’s in duo-schakeling. Over de vorig jaar door ABB in een keynotespeech 
aangekondigde IGCT, waardoor 1100 MWe mogelijk zou zijn, is niets meer vernomen. Dat is een handicap 
voor nieuwe grote windparken op zee. 
Niet zo’n wetenschappelijk onderwerp is de levensduur vermogenselektronica aandrijvingen. De nieuwe 
Duitse supersnelle trein ICx heeft per motorwagen een vermogen van 1850 kWe, terwijl de motorwagens 
van de oude ICE3 2000 kWe vermogen hadden. Het lijkt erop, dat bewust een “derating” toegepast is 
tgv de betrouwbaarheid. De Duitse spoorwegen hebben ook aangekondigd, dat de nieuwe ICx duidelijk 
betrouwbaarder moet zijn dan het materieel, dat nu gebruikt wordt. Hij wordt ook uitgebreider getest. 

4.0 Slotbeschouwing
Mesago is er als vanouds weer in geslaagd met PCIM2011 (Europa) een congres met beurs te organiseren, 
waarbij de vaknoviteiten met deskundigen uit de gehele wereld , uitstekend worden gepresenteerd. 
Het vak krijgt mede door de “klimaatbeheersing” een steeds groter toepassingsgebied. 
Als Nederlander vind ik het leuk, dat twee Nederlanders lid van de Advisory Board zijn.

Literatuur
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Aanhangsel 1: Li-ion-accu’s voor all-electric auto’s [5]
Het artikel in ETZ is geschreven door Prof. J. Garche. Hij maakt allereerst een globale vergelijking tussen 
accu-soorten bij 10W/kg: Pb 20 Wh/kg; NiCd 40 Wh/kg; NiMH 70 Wh/kg; NaNiCl2 110 Wh/kg; Li-ion 
160 Wh/kg.
Pb wordt nog steeds veel gebruikt. NiCd is veel gebruikt, maar wordt dat niet meer vanwege het milieu-
onvriendelijke Cd; NiMH wordt gebruikt in de Toyota Prius (hybride auto); Li-ion wordt nu gebruikt bij 
laptops en kleinere apparatuur.  Li-ion-accu’s worden gevaarlijk bij temperaturen vanaf 200 ºC of hoger. 
De grootste aandacht bij Li-ionaccu’s wordt nu besteed aan de ontwikkeling van de kathoden. 
Er is in Duitsland een plan opgesteld voor de ontwikkeling van Li-ionaccu’s tot het jaar 2020. Desondanks 
is het voorlopig onzeker, wanneer de Li-ionaccu rijp is voor commercieel gebruik in elektrische auto’s 
op grote schaal. 

Aanhangsel 2: De nieuwe sneltrein van de DB de zg ICx [6]
De Duitse Spoorwegen (Deutsche Bahn = DB) heeft een order geplaatst bij Siemens (met als onderleve-
rancier Bombardier) tot 300 sneltreinen in fasen. Bij volledige uitlevering betreft het een bedrag ruim € 
6 miljard. Het zijn treinstellen van 7 en 10 wagens (enkeldeks) met resp 3 en 5 motorwagens met elk een 
vermogen van 1850 kWe. De tandwieloverbrenging van de motorwagens is niet gelijk.
De max snelheid van de 7-delige treinen is 230 km/h; van de 10-delige 249 km/h. 
Volgens [6] zijn vanaf 250 km/h strengere voorschriften geldig. De DB is heel voorzichtig; ze hebben oa 
een 12-maands-proefbedrijf bedongen om alle componenten op kwaliteit te beproeven. Kennelijk komen 
nu te veel storingen voor, ook bij de vermogenselektronica-aandrijving. 
Ik weet niet, hoe intensief de DB meedenkt met Siemens over de constructie en het onderhoud van de 
nieuwe sneltreinen.
Duitsland heeft nu veel zg Ausbau-Strecken, waar de max snelheid 200 km/h is. Bij HSL-lijnen is de max 
snelheid hoger van 280 tot 350 km/h. De ICE1 en 2 zijn geschikt voor 250 km/h; de ICE3 voor 300 km/h. 

http://www.pcim.de
http://www.mesago.de
http://www.minirex.ch
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Supercapaciteiten voor het starten van grote dieselmotoren
Tegenwoordig een goed alternatief voor Pb-accu’s

De Duitse spoorwegen hebben eind jaren vijftig van de vorige eeuw twee dieselloks ontwikkeld met een 
vermogen van ca 1250 pk; de DB 211/212 en de DB 290. De eerste was wat lichter dan de tweede en kon 
minder grote aanzet-trekkrachten ontwikkelen. Vorig jaar zijn bij Voithturbo [1] 130 stuks 1000 kW diesel-
hydraulische loks (Gravita) besteld bedoeld voor rangeerwerk en het verplaatsen van (zware) goederentrei-
nen over korte afstanden (< 50 km) (zie fig. 1) Het zijn heel moderne loks met gunstige uitlaatgasemissies 
mede door een roetfilter, betrekkelijk 
geluidsarm in de cabine en buiten de 
lok, voorzien van een geavanceerde 
elektronische regeling om de vier hy-
draulische omvormers (twee voor een 
langzame snelheid voor en achteruit 
en twee voor een wat hogere snel-
heid voor en achteruit) aan te sturen. 
Overschakelen van omvormer gaat 
zonder koppelonderbreking.
Een supercap was goedkoper en 
betrouwbaarder dan een start-accu 
voor de 1000 kW-diesel. Hij heeft 
wel verliezen. Om de elektronica warm te houden en de supercap bij te laden is ’s nachts een 220/380 V 
netaansluiting nodig. De lok is ook te bestellen met een kleine hulpdiesel.
Supercaps worden steeds vaker toegepast. Gedacht wordt ook aan “startaccu’s” voor vrachtauto’s en bus-
sen en als opslag van elektrische energie bij hybride auto’s 

Literatuur
1. www.voithturbo.com.
2. Eisenbahn Kurier 5/2011 , Auteur G.K Bauer.

Rotterdam Centraal halverwege
Fraai praktisch goed bruikbaar spoorwegstation met overkapping en relatief energiezuinig

Het vervoersknooppunt RotterdamCentraal, eens het station Rotterdam-Delftse Poort, verwerkt heden ca 
110 000 reizigers/dag (trein, metro/Randstadrail, tram en bus) . Het is de verwachting, dat in het jaar 2025 
dat aantal gegroeid zal zijn tot 323.000 reizigers/dag. Daartoe zou het huidige NS-emplacement groot 
genoeg zijn en wordt het metro/Randstadrail-station uitgebreid. 
Veel steden beschikken over een fraaie stationsoverkapping, waar het bij slecht weer redelijk toeven is. 
Oud zijn de ronde overkappingen van oa Amsterdam Centraal en Den Haag HS. Constructief was dat 
destijds een goede oplossing. Met de “vierkante” naoorlogse kap van het station Eindhoven Centraal is 
een andere constructie gekozen, die RotterdamCentraal nu ook krijgt, overigens wel veel groter.
Op de kap komen 350 kWe aan zonnepanelen met naar verwachting 1000 vollasth/jaar. Ook het stations-
gebouw wordt vernieuwd en energiezuinig uitgevoerd. 
Het project RotterdamCentraal is halverwege binnen budget, verloopt volgens het tijdschema Het zal naar 
verwachting eind 2013 gereed.

Literatuur
1. www.rotterdamcentraal.nl; persconferentie van 9 augustus 2011.

1. De Gravita van Voithturbo.

http://www.voithturbo.com
http://www.rotterdamcentraal.nl
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Interessant energie-besparingsproject in Schipluiden [1]
Enthousiaste dorpsinstallateur plaatst op/in zijn hernieuwde bedrijf pV-zonnecellen en een elektrische 
gedreven warmtepomp

Met de verbouwing van zijn installatiebedrijf zag de enthousiaste installateur van den Berg kans om pV-
zonnecellen te plaatsen op het dak en een elektrische warmtepomp(wp) te installeren met als warmtebron 
grondwarmte, die via waterleidingen in de heipalen wordt onttrokken.
Het pV-zonnecelproject ( internationaal meestal pH-zonnecelproject genoemd) betreft 22 zonnecel-modulen 
(cq panelen) van ca 1,58x0,8 m met globaal gewicht 15 kg. Volgens [3] zou zo’n module 195 We/m² bij 
goed zonlicht kunnen opleveren (dwz 152We/m²; dwz het gehele dak ca 4,3 kWe. Bij 900 vollasth/jaar 
(verwachting van [3] voor netgekoppelde pV-cellen) is de jaaropbrengst bij een goede ligging 3900 kWhe/
jaar. Zonnecellen verouderen iets. [2] denkt, dat nu een 20% hogere opbrengst per pV-cel mogelijk is.
De elektrische warmtepomp met toerenregelbare pomp werkt ongeveer als een koelkast. Uit de warmte-
bron (grond) wordt warmte van lage temperatuur onttrokken. Via de warmtepomp wordt de temperatuur 
verhoogd, zodat de warmte aan radiatoren van de kantoor- en werk-ruimten kan worden geleverd. Hoe ge-
ringer de verhoging van de temperatuur van bron tot radiator hoe hoger de cop (coefficient of performance). 
Voor de warmtebron heipalen wordt ca 20 kWw bij een gemiddelde temperatuur van 10ºC verwacht. Een 
zg condensorwarmtenet in het gebouw (20-40ºC) is wenselijk. Uitgaande van de getallen van de warm-
tepomp te Pijnacker, waar ik projectleider was, zou dan een cop van 5 mogelijk zijn. Dwz 1 kWhe levert 
5 kWw op. De toerenregelbare pomp draagt bij aan een goede cop.
Na éen jaar bedrijf kan een schatting gemaakt worden van de opbrengst van beide projecten en is er ook 
ervaring met de bedrijfszekerheid. Na meer jaren ervaring zijn opbrengst en bedrijfszekerheid wat duidelijker.
Samenvatting: het verbouwde bedrijf is een aardig voorbeeld voor meer toekomstige projecten. 

Literatuur
1. www.tibvandenberg.nl; Technisch Installatie Bedrijf J.J.van den Berg, Boomgaardslaan 3, Schipluiden.
2. Photovoltaik van prof. H. Haeberlin. VDE-Verlag 2010 ISBN 978-3-8007-3205-0.
3. www.etsolar.com.

Flow, Analyse and Control Show 2011 (8 en 9 juni in Utrecht Nieuwegein)
(voorlopige voorbeschouwing) FHI 
Interessant symposium over industriële instrumentatie

Industriële instrumentatie is een speciaal vak, dat een sleutelrol vervult bij de grote Nederlandse proces-
industrie. FHI besteedt veel aandacht aan dit onderwerp ook met PPA-dagen [2]. Ik heb veel van dit vak 
geleerd via boeken en tijdschriften van [3]. 
Met symposia en een kleine vakbeurs laat FHI de principes van veel meetinstrumenten zien oa spectraal 
analyse, waaruit de samenstelling van vloeistoffen en gassen kunnen worden bepaald. 
De maten van veel instrumenten zijn in de petrochemische industrie genormeerd. Het streven is steeds 
nauwkeuriger, steeds minder onderhoud, steeds betrouwbaarder en een automatische actie in het proces 
aan de hand van de meetwaarden.  De goede producten van onze petrochemische industrie zijn voor een 
belangrijk deel te danken aan de goede instrumentatie en de kennis van de medewerkers op de plants. 

Literatuur
1. www.fhi.nl; www.macflow.nl 
2. Elpec Info Dig 7 pg9-10
3. www.oldenbourg-verlag.de 

http://www.tibvandenberg.nl
http://www.etsolar.com
http://www.fhi.nl
http://www.macflow.nl
http://www.oldenbourg-verlag.de/
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Ruimtesonde Rosetta legt 1 miljard km slapend af naar komeet 67/P
De onbemande komeetsonde Rosetta is op 2 maart 2004 met een Ariane-5 draagraket gelanceerd, met als 
bestemming komeet 67/P Churyumov-Gerasimenko, waar hij in juli 2014 moet aankomen. De vluchtlei-
ding in Darmstadt heeft op 8 juni 2011 Rosetta in een winterslaap van 31 maanden gebracht. Op 20 januari 
2014 om precies 10:00 GMT zal een timer het ruimtevaartuig weer wekken. Zeven uur later zal op aarde 
een controle-signaal worden ontvangen dat aangeeft dat het ruimtevaartuig weer wakker is geworden. 
De lange, bijna een jaar lang voorbereide slaap is nodig omdat de 549 miljoen km van de aarde verwij-
derde sonde zich te ver van de zon bevindt. 
De zonnepanelen krijgen zodoende maar 
zwak licht, onvoldoende om het vaar-
tuig helemaal van energie te voorzien. 
Alleen de boordcomputer en diverse ver-
warmingstoestellen blijven actief. Deze 
worden gevoed door de zonne-vleugels. De 
verwarming wordt automatisch regelmatig 
ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de 
hele satelliet niet bevriest als hij in zijn baan 
komt vanaf 660 miljoen kilometer van de 
zon tot 790 miljoen kilometer, tussen nu en 
januari 2014.
Voorafgaand aan het invoeren van win-
terslaap werd Rosetta zo georiënteerd 
dat de zonnepanelen op de zon zijn ge-
richt, waarbij een langzame spin wordt 
uitgevoerd om de satelliet te stabiliseren.  
Een kleine negen maanden na de winterslaap 
zal Rosetta een sonde (Philae) laten landen 
op de komeet 67P Churyumov-Gerasimenko. 
Rosetta leverde via scheervluchten al buiten-
gewone data op over de asteroïden Steins en 
Lutetia, aldus ESA.
De tijdelijke uitschakeling van het ruimtevaartuig was voor de vluchtleiding een emotioneel moment. “We 
kijken al uit naar januari 2014 wanneer hij wakker wordt en we ons ruimteschip terugkrijgen.” 
Jenne Zondervan

Geslaagde studiedag van Roboned op 27 april 2011 in de Jaarbeurs
Met name de Nederlandse technische universiteiten hebben grote kennis verzameld over robots en 
kunnen zich internationaal meten [1]

Nederland gebruikt steeds meer robots met als oogmerk nauwkeuriger , snellere en goedkopere productie. 
Het is een onderdeel van productie automatisering, zoals mechatronica dat ook is. De definitie van een 
robot is niet zo eenvoudig. We denken aan een mannetje, dat kan lopen, maar een torso met armen en 
handen is ook een robot. 

Enkele voorbeelden: 
- Land- en tuinbouw
Een automatische melkmachine , waar een menselijke hand niet nodig is, is typisch een robot.
Een tractor, die automatisch via GPS een voren ploegt, vind ik een twijfel geval. Het is wel een knap 
staaltje van automatisering.

Rosetta in winterslaap tijdens ruimtereis.
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- Medische techniek
Op de TUD heb ik een paar voordrachten gehoord over kijkoperaties. Door de veel kleinere wonden geneest 
de operatie veel sneller. Die kijkoperaties worden steeds meer uitgebreid met operatierobots, aangestuurd 
door een chirurg. De operatie is veel nauwkeuriger en het snijden of knippen gaat veel beter. Sommige 
operaties zijn zonder operatierobot niet meer uitvoerbaar. 

- Werktuigkundige constructies
Al heel lang worden bij de automobielfabricage robots gebruikt. Puntlassen en verven gaat veel beter en 
inmiddels wordt ook het aanbrengen en vastzetten van onderdelen met robots uitgevoerd. 

- Beheersen van bewegingen
Bijna 20 jaar geleden heb ik een voordracht van AEG bijgewoond over containerkranen. De kraan had meer 
bewegingen tegelijk. Toch lukte het 60 m onder de kraan een container te plaatsen met een nauwkeurig-
heid van 10 cm. De bewegingen werden gesimuleerd met TUTSYM , waarbij toen als novum feedforward 
werd gebruikt. Deze technieken, vaak nog wat verbeterd, zijn nu ook in gebruik bij robots. Bovendien 
beschikken we nu over een scala aan sensoren en veel betere embedded systems. 
De verschillende motoren van een robot worden vaak aangestuurd via ethernet. 

- Veilig werken
Een robot is meestal een krachtig werktuig. Als een bedieningspersoon er te dicht bijkomt, kan hij flinke 
klappen oplopen of klemgezet worden. TNO liet zien, welk beveiligingen nodig waren om veilig te kun-
nen werken.

Samenvatting
Roboned is een deskundig lichaam, dat een robotgebruiker of een toekomstig robotgebruiker beslist moet 
raadplegen. Ze werken ook mee aan studiedagen van [2]. Roboned heeft op deze studiedag een aardig 
overzicht van het vak gegeven, waarmee Elpec ze complimenteert. 

Literatuur
1. www.roboned.nl; secretaris d.j.b.a.kranenburg@utwente.nl.
2.www.mikrocentrum.nl.

Dertiende internationale windengineering conference in de RAI
Geslaagd congres over de invloed van wind op vnm gebouwen en bruggen

Nederland had de eer dertiende internationale congres (10-15 juli 2011)over de invloed van wind op 
bouwconstructies te mogen organiseren met als resultaat ca 600 enthousiaste deelnemers. De wetenschap-
pelijke organisatie was in handen van de TUE (voorzitter prof. Geurts) en de TUD (oa prof. van Bussel).

Aerodynamica is als eerste ontwikkeld voor vliegtuigbouw, later voor windmolens en nog later om ge-
bouwen windbestendig te kunnen maken.

Methode van onderzoek 
Life-proeven zijn duur. Dus allereerst zijn modellen in windtunnels gemaakt, waarvan de resultaten 
vergeleken worden met het life-model. Nog goedkoper zijn computermodellen, zodat bij een technische 
probleem de gang van zaken is: computermodel, windtunnelproef en verificatie met het life-model. Om-
dat de computermodellen steeds beter worden, zijn veel minder windtunnelproeven nodig en nog minder 
verificaties met life-modellen. Overigens is het een heel werk om goede computermodellen te maken. 
Tav windkracht geldt ongeveer dezelfde volgorde (computermodel, windtunnel, life-meting)voor gebieden 

http://www.roboned.nl
mailto:d.j.b.a.kranenburg@utwente.nl
http://www.mikrocentrum.nl
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als Nederland. Voor gebieden, waar typhoons voorkomen, is voorspelling van windkracht ingewikkelder. 
Daar is veel meer meteorologisch onderzoek nodig, terwijl de modellen veel ingewikkelder zijn. 

Windproblemen in Nederland
Ook Nederland heeft op bescheiden schaal met windkracht te maken. We hebben ervaren, dat windkracht 
rondom de hoogbouw elektrotechniek op de TUD af en toe veel heftiger was, dan verwacht. Datzelfde 
geldt ook voor de hoogbouw rond het NS-station Den Haag CS. Bij heftige wind waren de krachten zo 
groot, dat af en toe gevelplaten naar beneden kwamen.
Ook de Erasmusbrug (hangbrug met tuidraden) te Rotterdam heeft problemen ondervonden. Bovenge-
noemde problemen zijn nu wel opgelost. 
Zelfs met windmolens, die met succes een uitgebreide typebeproeving hadden afgerond, zijn wel proble-
men geweest (oa afgebroken wieken). 

Het congres telde zes keynote-speakers en wel:
Mw. prof. M. Waehlstroom (UN), die de noodzaak tot risicobeperking van windkracht benadrukte.
Prof. Baker (UK, Birmingham), die de noodzaak van windkrachtonderzoek bij gebouwen benadrukte.
Mw. prof. R. Barthelmie (USA, Indiana) , die wees op de noodzakelijke aandacht voor windparken (op-
brengst en onderlinge beïnvloeding)
Prof. Gr. Koop (Canada, Ontario) wenst veel uitgebreider testen bij stormen zowel van bouwwerken alswel 
van windmolens oa met grootse windtunnels.
Dhr. A. Davenport (dezelfde universiteit) onderstreept dit.
Prof .Y. Ge (China, Tongi Universiteit) spreekt zorg uit nav recente storingen aan hangbruggen met tuidraden. 

Slotbeschouwing
In het algemeen is het duidelijk, dat de invloed van windkracht meer aandacht vraagt, enerzijds vanwege 
de toename van de hoogbouw, van het aantal hangbruggen en de rigoreuze toenamen van windenergie.
Het was voor Nederland een eer deze confenrentie te mogen organiseren. Het is tevens een blijk van in-
ternationaal wetenschappelijke aanzien. Ik vind, dat we deze kennis niet alleen in de wetenschap moeten 
gebruiken, maar ook in de industrie.

Literatuur
1. www.icwe13.org; www.caos.nl; icwe13@caos.nl.

Mediawereld maakt zich op voor 
driedimensionale tv
Het mediavakblad Broadcast Magazine is verschenen in een speciale 
3D uitvoering. De speciale uitgave 05/2011 was voorzien van twee 
3D brillen en wel een rood/cyaan bril voor het kijken naar anagly-
fenfoto’s en -advertenties en een kunststof gepolariseerde bril voor 
3D ervaringen van 3D tv-producties en 3D bioscoopfilms. Op de 
voorzijde van Broadcast Magazine prijkt Marc Pos in driedimensies. 
Marc Pos is een bekend en creatief persoon in medialand. In de drie-
dimensionale advertentie van ASTRA maakt de lezer kennis met de 
mogelijkheden van 3D foto’s in combinatie met advertentieteksten. 
Inmiddels biedt ASTRA nu al zeven 3D-zenders in de hoogste kwali-
teit. Naast gebruikelijk nieuws uit de werelden van de broadcast heeft 

Broadcast Magazine 5-2011 verscheen met 3D afbeeldingen in de 
anaglyfentechniek

http://www.icwe13.org
http://www.caos.nl
mailto:icwe13@caos.nl
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de redactie gezorgd voor informatie over 3D en de laatste ontwikkelingen in techniek en 3D-registraties. 
Aan de hand van de inhoud van een introductiecursus door een 3D-specialist van Sony krijgt de lezer een 
beeld van het maken van stereoscopische opnamen met twee camcorders. Ook maakt de lezer in deze zeer 
compacte samenvatting al kennis met de praktijk en krijgt enkele praktische tips. In het tweede artikel 
over 3D in de praktijk zijn experts aan het woord die hebben gezorgd voor de voorbereidingen van een 
voetbalwedstrijd in 3D. Door hevige sneeuwval is de wedstrijd echter niet gespeeld. Inmiddels hebben 
zij meerdere ervaringen met 3D registraties van onder andere het concert van Marco Borsato in het Gel-
redome. De komst van 3D technieken en professionele apparatuur zorgt voor de geweldige groei in het 
aantal 3D-zenders en -uitzendingen. 
Jan M. Broeders 

International Conference on Power System Transients (IPST)
Interessante conferentie over elektriciteitsnetten

De IPST-conferentie wordt 2-jaarlijks gehouden. In 2009 was de conferentie in Kyoto, in 2011 op 14-17 
juni 2011 aan de TU Delft. Behandeld worden “transients” in elektriciteitsnetten. Nederland had de eer 
de ISTP-conferentie dit jaar te mogen organiseren. Deskundigen van de TUD, TUE, Tennet hadden een 
belangrijk aandeel. De organisatie beruste bij de Delftse Hoogleraren M. Popov en L. van der Sluis.
Wij, in Europa, zijn geneigd te denken aan betrekkelijk zware , goed belaste, elektriciteitsnetten. Elders 
in de wereld komen ook lange, licht belaste, UHV-lijnen voor.
Beide krijgen de nodige aandacht. 

De nadruk lag bij goed belaste UHV-netten. 
Voor klassieke netten vond ik de volgende onderwerpen het meest interessant:
- snelle beveiliging van UHV-netten, die de foutlocatie konden aangeven. Door de snelheid van detectie 
wordt de schade beperkt en door het aangeven van de foutlocatie zal de reparatie iha sneller verlopen, 
- schakelverschijnselen in UHV-netten, opdat vermogensschakelaars adequaat ontworpen en getest konden 
worden,
- het gebruik en het testen van overspanningsafleiders,
- resonanties met verzadigd ijzer in vermogens en spanningstrafo’s (zie aanhangsel 2). De inrushstroom 
van grote tranformatoren in nullast is nog al eens verrassend met mogelijke schade aan de trafowikkeling 
en het blikpakket (zie aanhangsel 1).
Ook een trafo aan het eind van een lange lijn gedraagt zich ook wel eens verrassend (zie aanhangsel 3).
Met deze drie onderwerpen heb ik een paar keer te maken gehad. We kunnen de verschijnselen nu berekenen.
Onderwerpen van de laatste jaren zijn:
- de toepassing van UHV-kabels . In veel landen wordt nagedacht over relatief korte 380 kV-kabel in een 
380 kV-circuits. Nederland besteedt veel aandacht aan de 380 kV-verbinding Maasvlakte-Beverwijk. Hij 
bestaat grotendeels uit een bovengrondse lijn (ca 2x 1750 MVA), maar bevat ook ruim 20 km XLPE-
kabel (mogelijk meer; het tracé is nog niet geheel bepaald). Afgezien van vragen over de koeling van de 
kabel, zijn er vragen over de juiste compensatie tbv de arbeidsfactor en mogelijke overspanningen bij de 
overgangen tussen kabel en lijn.
- Middenspannings smart grids met warmtekrachtkoppeling (wk), windmolens en ph-zonne-energie.
- HVDC-verbindingen tussen windparken op zee en het Europese 380 kV-koppelnet. Ze kunnen zo gere-
geld worden, dat geen pendelingen ontstaan tussen de conventionele centrales en de windparken, terwijl 
optimaal wind-energie geleverd wordt.
- Netvervuiling en de maatregelen daartegen. Door het veel grotere gebruik van vermogenselektronica 
is de kans op netvervuiling groter. Het betreft heel verbruiksapparatuur incl moderne verlichting en de 
opwekking van elektriciteit middels windparken en ph-zonne-energie naast het steeds toenemend aantal 
toerenregelbare aandrijvingen. 
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Onderstaand twee interessante voorbeelden.
Artikel [2] van Liander beschrijft een middenspannings smart grid, bestaande uit een 10 of 20 kV-net, 
direct gevoed uit een 150/10 resp 150/20 kV-trafo. Op het middenspanningsnet zijn tuinderijen aangesloten 
met wk-installaties van elk 2 to 4 MWe en tevens een aantal windmolens (5 to 10 stuks) van elk 1,5 tot 
2,5 MWe. Agriport aan de Zuidzijde van de Wieringermeer zou als voorbeeld kunnen dienen. Berekend 
worden de 1-, 2- en 3- polige kortsluitstromen, die kunnen ontstaan en de wijze van beveiliging. 
Artikel [3] beschrijft de mogelijkheden van de regeling van spanningsbron-HVDC-installatie van de 
aankoppeling van een windpark op zee. Bij kortsluitingen in het 380 kV-net moet het windpark ongeveer 
reageren als een centrale met synchrone generator, niet gaan pendelen tegen het 380 kV-net cq de con-
ventionele centrales en na het opheffen van de sluiting het opgewekte wind-vermogen weer gaan leveren. 
Ik verwacht, dat de ervaring, die nu wordt opgedaan met een windpark in de Oostzee en in de Noordzee, 
snel meer inzicht zal geven.

Samengevat
Met de nu gehanteerde rekenmethoden kun je wat schade, die ik vroeger meegemaakt heb voorkomen. 
Door betere rekenkundige analyses kun je in moderne netten ook schade voorkomen. Kolencentrales van 
1000 MWe en 1400 MWe zijn gecompliceerde apparaten. 
Tenslotte: Een heel interessant symposium met veel informatie. Veel lof voor de organisatoren. 

Literatuur
1. www.ipst.org
2. Bijdrage 113 : Fault current contribution from state of the art DG’s and its limitation; 4 schrijvers van 
Liander/Liandon : A. Janssen, M. van Riet, J. Bozelle, J. Au-yeung.
3. Bijdrage 47. Testing a virtual synchronous generator in a real time simulated power system; schrijver 
van de TUD V. Karapanos, S. de Haan, K. Zwetsloot.

Aanhangsel 1: Inrush-stromen bij het inschakelen van grote transformatoren
In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw werd in Nederland het 380 kV-net (uit-) gebouwd, 
werden een aantal centrales bijgebouwd en werd het 150 kV-net versterkt.
Dat had gevolgen voor de inschakelstroom van onbelaste transformatoren, zoals die op het Kruithuis te 
Delft (52 MVA en 75 MVA; 150/25/10 kV). Bij het inschakelen gaf de trafo-diff-beveiliging soms een 
uitschakelcommando. Die inrushstroom met grote DC- en 100 Hz-component duurde langer dan geschat 
en was niet zo eenvoudig uit te schakelen. De situatie kon niet zo blijven, want bij uitschakeling van die 
inrushstroom traden forse overspanningen op. Allereerst zijn overspannings- afleiders geplaatst tussen 
vermogensschakelaar en trafo. Bovendien is bij het zogeheten trafo-diff-relais de 100 Hz-sper verbeterd.
Op dit moment kunnen we die inrushstroom veel beter berekenen. Ook zijn de diff-relais verbeterd. In de 
elektrische nabijheid van zware centrales wordt de inrushstroom langer. 

Aanhangsel 2: Ferroresonantie
In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw kwam ferroresonantie in spanningstrafo’s met 
magneetkern nogal eens voor. Damstra en ik hebben iets uitgedokterd voor 10 – 30 kV-netten. Kema 
iets voor 150 kV-netten. Het probleem daar was grotendeels verholpen door halfstarre aarding in plaats 
van de Petersen-spoel. Langdurige overspanningen tot 4x de nominale waarde waren mogelijk. Die 
overspanningen leiden af en toe tot kortsluitingen met veel schade. Ik heb dat gezien bij een gesloten 10 
kV-schakelinstallatie te Rijswijk. 
Ook dit verschijnsel kunnen we nu beter berekenen.

Aanhangsel 3 : Trafo’s gekoppeld aan een lange lijn
Mijn avond-HTS-studenten hadden nogal eens te maken trafo’s gekoppeld een lange lijn in elektriciteits-

http://www.ipst.org
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netten in het midden-Oosten. Als daar éen pool van schakelaar bleef “hangen” was de kans op resonantie 
van magnetiseringsinduktie van een fase van de trafo met een capaciteit van de lijn groot met kans op 
grote langdurige overspanningen.
Overigens gold dat ook bij het 1-polige schakelen van de magnefix MD, waar Damstra en ik wat metingen 
aan gedaan hebben.
Ook dit verschijnsel kunnen we nu beter berekenen.

Kernenergie in Duitsland (per 1 juni 2011)
Terugkeer naar de plannen van kanselier Schroeder
In 2022 in principe geen kernenergie meer

Tot het najaar van 2010 gold in Duitsland de overeenkomst van kanselier Schroeder, uitgebreid overlegd 
in het parlement en met de elektriciteitsbedrijven in het jaar 2002, dat in het jaar 2022 de elektriciteits-
productie met kernenergie beëindigd zou zijn. De huidige Duitse regering kwam in het najaar 2010 met 
plannen voor een verlenging van de levensduur van de kerncentrales.
De kernramp te Fukushima in maart 2011 heeft in heel Europa geleid tot zg stresstests van kerncentrales, 
in Duitsland uitgevoerd door de commissie Toepfer. De Duitse bondskanselier mevrouw Merkel, van 
origine een kerngeleerde, heeft nu besloten het oude plan Schroeder weer uit te voeren. Er staan nu al 7 
oudere kerncentrales buiten dienst, daar komen dan geleidelijk de overige 17 stuks bij. Dat betreft ruim 
10.000 MWe kernvermogen. 
Het elektriciteitsverbruik neemt nog steeds iets toe. De wens is zoveel mogelijk duurzame opwekking te 
realiseren, vervolgens gasgestookte warmtekracht-koppeling en als dat niet voldoende is gewoon gas- en 
kolengestookt vermogen. Duitsland doet ook veel aan reductie van energieverbruik middels gebouw-
warmte-isolatie en vermogenselektronica.

Het is een hele opgave. Het zou mij niet verbazen als dit plan enkele jaren vertraagd wordt. Ik denk, dat 
Duitsland een verstandig besluit genomen heeft en dat de rest van Europa met vertraging zal gaan volgen. 

Aanvullende gegevens over Duurzame Energie en Intelligente Netten in Duitsland
De ingenieursverenigingen in Duitsland (VDE en VDI) anticiperen met het VDI-tijdschrift BWK [1] 
6/2011 op het besluit kernenergie te verlaten. 
Duurzame energie, speciaal wind- en ph-zonne-energie, krijgt voorrang op energie gemaakt met fossiele 
brandstof, waarbij veel verwacht wordt van de regelbaarheid van STAG-units.
Wind-energie zou eind 2010 in Europa ca 80 GWe en in de wereld van 195 GWe zijn opgesteld met een 
opbrengst van ca 2000 vollasturen; veel meer dan ik gedacht had. 
Ph-zonne-energie zou eind 2010 in de wereld 25 GWe zijn opgesteld met ca 1000 vollasturen.
Aan zonne-stoom-elektriciteitscentrales zouden in de wereld 610 MWe zijn opgesteld met 1500 vollasturen.
Waterkracht zou in Europa dubbel zo groot zijn als wind-energie. 
Ruim 80% van de elektriciteitsproductie in de wereld vindt plaats met fossiele brandstof, 5% met kern-
energie , 5% met biomassa en 3% met wind-, zonne-energie, geothermie en waterkracht. 
De getallen zijn door de VDI met zorg opgezocht. Desondanks is het verstandig voorzichtig te zijn met 
deze waarden.
De tijd, dat elektriciteitsproductie met duurzame energie is te verwaarlozen, is voorbij. In 2015 zou haar 
aandeel wel eens met 50% gegroeid kunnen zijn. Er wordt nu betrekkelijk veel bijgebouwd. 

Literatuur
1. www.ebwk.de.

http://www.ebwk.de
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Ethernet voor smart grids [1] [2]
Ethernet wordt steeds intensiever gebruikt, lijkt op een zegetocht

Bij de plannen voor smart grids zijn intensief gebruikte tweezijdige telecom-verbindingen nodig. Ethernet 
leek aanvankelijk alleen geschikt voor betrekkelijk eenvoudige taken. De volgende stappen waren: grote 
150 kV en 380 kV-schakelstations en windparken op zee. Volgens [1] en [2] is ethernet nu ook heel ge-
schikt voor smart grids en feitelijk voor het gehele elektriciteitsnet op alle spanningsniveaus. Het signaal 
wordt vrijwel alleen via glasfiber gestuurd. 
Splitsblokken en ethernetschakelaars zijn nu goed ontwikkeld. Voorwaarde is wel het strikt aanhouden 
van IEC61850.
Ethernet wordt ook gebruikt in de procesindustrie, bij vermogenselektronica-aandrijftechniek, in treinen 
(oa Flirt van Stadler) en auto’s.
Gezien het enorm snel uitbreidende gebruiksgebied, mag van een zegetocht van ethernet gesproken worden. 

Literatuur
1. www.ebwk.de pag. 8-9.
2. ETZ S1/2011 pag. 60-63; 70-72. www.vde-verlag.de.

Treinongeluk in China
Nieuw aandachtspunt voor spoorwegbeveiliging

Op 23 juli is een hogesnelheidstrein in China achterop een andere HSL gereden met als gevolg helaas 
ruim 40 doden. Aangegeven wordt, dat de eerste trein of de bovenleiding door bliksem is getroffen en 
daardoor langzaam is gaan rijden.
Nu is het HSL-net in China met ETCS level 1 (Chinese versie) beveiligd. Dat is een seinsysteem met vaste 
blokken. Spanje gebruikt het ETCS level 1-seinsysteem (Europese versie, iets afwijkend van de Chinese 
versie) op een aantal van haar HSL-lijnen met twee of meer snelheidsniveaus; Nederland op de HSL-Z 
(Schiphol-Rotterdam) met één snelheidsniveau en op de havenspoorlijn.
Een trein passeert regelmatig een baken (balise) en die geeft aan, welke snelheid (incl stop) mag worden 
gereden. Tussen twee treinen behoort altijd een veilige afstand te zijn, dwz tenminste de afstand nodig 
voor een noodstop.
De achteropkomende trein had een stop tonend baken moeten passeren. Zoals de berichten nu zijn, zou 
of het ETCS-signaal niet zijn gegeven door het baken of niet zijn verwerkt door de trein.
Dat betekent voor Europa, dat wij onze seinsystemen nog eens moeten beoordelen en eventueel testen op 
de bestendigheid tegen blikseminslag. 

Storing aan de Duitse kerncentrale Brokdorf [1] [2]

De Duitse kerncentrale Brokdorf, gelegen aan de Elbe in Sleeswijk Holstein, is in 1986 voor het eerst aan 
het elektriciteitsnet geschakeld en heeft een nominaal vermogen van 1480 MWe. Het is de bedoeling, dat 
deze kerncentrale rond 2022 uit bedrijf genomen wordt. 
Op 7 augustus 2011 is éen van beide bloktrafo’s (elk ca 900 MVA) op Bucholz-beveiliging (meet gasont-
wikkeling inde trafo) uitgevallen. Er trad geen brand op. Volgens de voorlopige gasanalyses betreft het 
een windingsschade en moet de trafo naar de fabriek ter controle en eventuele reparatie. Als het een zwak 
punt in de constructie betreft, moet ook de andere bloktrafo naar de fabriek. 
Het kan zijn, dat reparatie niet mogelijk is en een ( eventueel twee ) nieuwe trafo (‘s) gemaakt moet(en) 
worden. Dat duurt 6 tot 9 maanden. 

http://www.ebwk.de
http://www.vde-verlag.de
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Ernstige schade aan een bloktrafo komt niet zo vaak voor. De nabij gelegen kerncentrale aan de Elbe 
Kruemmel (grootte 1346 MWe, eerste aankoppeling aan het elektriciteitsnet 1984) is in 2007 ook uit be-
drijf gegaan door uitval van de bloktrafo. De Hamburgse brandweer is de bloktrafo toen komen blussen. 
Uiteindelijk is Kruemmel niet meer in bedrijf gegaan. 
Op 12 augustus is bekend gemaakt, dat éen van de twee bloktrafo’s van Brokdorf door overhitting defect 
is geraakt. Dat is merkwaardig, omdat meer thermische beveiligingen hadden moeten aanspreken en 
bovendien serieuze overlast theoretisch niet mogelijk is. Vermeden moet worden, dat de tweede, vrijwel 
identieke, bloktrafo defect raakt door dezelfde fout. De komende gang van zaken van Brokdorf wordt over-
legd met het betreffende ministerie van Sleeswijk Holstein en met het UN-orgaan www.iaea.org te Wenen. 
De centrale draait overigens sinds 1 september weer, zij het op halve kracht, met officiële toestemming.

Literatuur
1. www.ndr.de.
2. wikipedia.

Gent pioniert met scannen voor het project Gent in 3D
Gent schrijft historie in 3D-visualisaties voor stadsvernieuwingsprojecten. Vanaf 2011 voert Gent namelijk 
de digitale driedimensionale bouwaanvraag in. Daarvoor krijgt de stad Gent subsidies uit het Europese 
innovatiebudget. Tijdens het evenement “Wiskunst” in de Sint-Lucas Hogeschool voor Architectuur in 
Gent maakten de bezoekers uitgebreid kennis met de eerste resultaten van deze nieuwe methode voor 
architecten en bouwaanvragen voor nieuwe projecten of verbouwingen. Met de nieuwste 3Dtechnologieën 
brengt de stad op een realistische wijze architectuur tot leven. De eerste digitale 3D-tekeningen dateren 
al uit de jaren ’80. 
Om “Gent in 3D” live te zien 
en ervaren bouwde de stad 
Gent een levensgrote 3D-
C.A.V.E. (Computer Aided 
Virtuel Environment). Dat 
is een forse kubus van 3 x 3 
meter met projectieschermen 
rondom. Hij kreeg de naam 
D.I.R.I.-Gent. Dat staat voor 
Digitaal Interactief Ruimtelijk 
en Informatief. Met een speci-
ale bril op en een joystick in je 
hand lijkt het alsof je echt door 
de stad wandelt of vliegt. Een 
nieuwe ontwikkeling in het 
verzamelen van gegevens over 
gebouwen, straten, pleinen en 
alle andere bebouwingen is het 
toepassen van de driedimensi-
onale laserscanner. De digitale 
gegevens uit deze meetappara-
tuur  kunnen worden omgezet 
tot een tastbare maquette. Dat 
gebeurt met een ingenieus 
systeem dat print met laagjes materiaal in plaats van inkt. Als eindresultaat krijg je een 3D-maquette van 
je gebouw of object. In een serie compacte brochures heeft de stad Gent voor haar burgers en anderen de 

http://www.iaea.org
http://www.ndr.de
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innovatieve technologie gepresenteerd en toegelicht aan de hand van foto’s en tekst.
Het digitaal uitwisselen van plannen in 3D tussen architecten en de Stad Gent loopt. Onder leiding van 
Mario Matthys wordt het project verder uitgebouwd en informatie is te zien op www.gent.be/gent3D.
Jan M. Broeders

Schaltberechtigung fuer Elektrofachkraefte und befaehigte Personen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 79
Betrieb von elektrischen Anlage, gerichtsfeste Organisation, Grundlagen fuer den Fachkundennachweis
P. Pusch 
VDE Verlag 2011, 6e druk, ISBN 978-3-8007-3325-5, 478 pag., A5, € 30,-.

De schrijver heeft bij ABB gewerkt en is nu werkzaam bij het elektriciteitsbedrijf EWE te Oldenbourg, 
waar hij hoog- en laagspanningspersoneel opleidt en naschoolt. In het boek staan aardige foto’s van laag- 
en hoogspanningsinstallaties tot 110 kV. 
Om die veilig te kunnen bedienen (schakelen, aarden) en veilig aan uitgeschakelde installaties te werken, 
zijn drie belangrijke zaken nodig. Allereerst een goede kennis van het betreffend elektriciteitsnet met de 
daarin opgestelde schakelinstallaties; ten tweede aanwijzing van het zg hoog- en laagspannings personeel 
van verantwoordelijk deskundige tot toeganghebbend persoon en een coördinerend deskundige en ten derde 
procedures zoals een kabel, waaraan gewerkt moet worden aan twee zijden aarden. De voorschriften in 
Nederland en Duitsland zijn vergelijkbaar.
In dit boek worden deze drie zaken goed en duidelijk behandeld. Je krijgt een goed inzicht in de installaties 
en de risico’s, die daarbij voorkomen. Het zg hoog- en laagspannings personeel krijgt een goed inzicht 
in wat van hen verlangd wordt.
Ten slotte kan het bedrijf bij een eventueel ongeval waar maken, dat hun instructies in orde zijn. 

Samengevat: een goed boek voor ieder, die is ingedeeld bij hoog- en laagspanningspersoneel. 

Laplace-, Fourier- und z-Transformation
Prof. O. Foellinger†, dr. M. Kluwe
VDE Verlag 2011, 10e druk, ISBN 978-3-8007-3257-9, 425 pag., 240-165 mm, € 29,95.

Prof. Foellinger uit Karlsruhe is een begrip in het vak regeltechniek. Uit zijn boeken heb ik multivariabele 
regelingen geleerd en van zijn voorbeelden heb ik PSI-regelmodellen gemaakt. Dat was heel goed bruikbaar 
bij de rookgas-emissieregelingen bij Ottomotoren voor warmtekrachtkoppeling en bij veldregelingen bij 
vermogenselektronica-aandrijvingen.
De analoge regeltechniek is gebaseerd op Laplace-transformatie. In principe werd gekeken naar een stap-
functieresponsie. In de praktijk bleken die regelingen goed beheersbaar met simulatie-programma’s zoals 
PSI (gemaakt op de TUD). PSI wordt niet veel meer gebruikt. Om commerciële redenen is het vervangen 
door Matlab, dat evengoed bruikbaar is. 
De tweede stap is reactie op periodieke signalen. Daartoe is Fourier-transformatie nodig.
De derde stap is digitale regeling. Daartoe is de Z-transformatie nodig. Bij een te lage taktfrequentie neigt 
een regelsysteem naar instabiliteiten. Hoge taktfrequenties waren vroeger een probleem, nu nauwelijks meer.
Om die simulatieprogramma’s te kunnen maken, was veel omvangrijke theorie nodig. Die heeft Foel-
linger (gestorven in 1999) gemaakt. Zijn vroegere assistent dr. Kluwe heeft zijn boek nog wat verbeterd. 
Voor de meeste technici zijn de huidige simulatie-programma’s (oa Matlab en PSI) goed bruikbaar. Voor 
degenen, die de simulatieprogramma’s willen verbeteren, is dit boek van grote waarde. 

http://www.gent.be/gent3D
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Samengevat: dit boek is een goed naslagwerk voor gespecialiseerde regeltechnici. Het werk van Foellin-
ger heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkling van de regeltechniek en aan de nu beschikbare 
simulatie-programma’s.

Electrical Power System Essentials
Prof. L. van der Sluis, dr. P. Schravemaker
John Wiley & Sons, Ltd, 2e druk 2009, ISBN 978-0470-51027-8, 325 pag., 245x170 mm.

Prof. vd Sluis is een bekende hoogleraar op de TUD; dhr Schravemaker was zijn medewerker en is nu 
werkzaam bij Tennet. Het is voor beiden een hele eer, dat de bekende uitgever John Wiley een, door hen 
geschreven, boek uitgeeft. Het boek is een goede introductie in de elektriciteitsvoorziening en bevat 8 
hoofdstukken met als onderwerpen: 
- globale opbouw van elektriciteitsnetten, 
- opwekking van elektrische energie met conventionele en kerncentrales, in duurzame vorm: wind, wa-
terkracht, zon en geothermie,
- transport- en distributie-netten met de daarbij gebruikte componenten en beveiliging,
- het gebruik van elektriciteit,
- regelen van energie (Watt- en blindvermogen) op centrales en in netten,
- energie-management systemen ( loadflows en netbewakingscentra),
- elektriciteitsmarkten,
- toekomstige energiesystemen met ruime aandacht voor smart grids.
Samengevat: een aardige introductie in het vakgebied elektriciteitsvoorziening.

Funktionale Sicherheit
Grundzuege sichheitstechnischer Systeme
Prof. J. Boercsoek 
VDE Verlag 2011, 3e druk, ISBN 978-3-8007-3305-7 , 562 pag., 240x170 mm, € 49,80.

Prof. Boercsoek uit Kassel is een bekende in het vakgebied. VDE geeft van hem nog twee boeken uit: 
Lexikon Sicherhetistetchnik en Elektronische Sicherheitssysteme. Hij is bovendien lid van verschillende 
IEC-commissies (van Duitsland en internationaal).  De belangrijkste normen zijn IEC 61508 en IEC 61511, 
waar veel aandacht aan besteed wordt. Monitoring is altijd erg belangrijk om uit incidenten te kunnen leren.
Veiligheidstechniek is ontstaan uit de registratie van fouten, waar een risicoberekening op uitgevoerd is. 
In principe zijn er vijf niveaus:
1. aangestuurde apparaat 
2. aansturende relais
3. de elektronica, die de relais aanstuurt
4. de gebruikte software in de elektronica
5. bedieningsfouten. 
De foutkans is bovendien enigszins levensduur afhankelijk. Enkele behandelde onderwerpen zijn:
- menging van vloeistoffen in een chemische fabriek,
- de airbag in een auto,
- vliegtuig bij uitval van motoren,
- pijplijn met beheersing van de flow en uitval van pompen.
Functionele veiligheid is een zeer omvangrijk vak, dat uitgebreid met voorbeelden in dit boek wordt 
behandeld. 
Samenvatting: een goed en duidelijk naslagwerk over het belangrijke vak: functionele veiligheid. Voor 
degenen, die ermee te maken hebben zeer aan te bevelen.
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CAN
Controller Area Network: Grundlagen, Design, Anwendungen, Testtechnik
W. Lawrenz, N. Obermoeller
VDE Verlag 2011, 5e druk, ISBN 978-3-8007-3332-3, 484 pag., 240x170 mm, € 89,-.

CAN is een heel veel gebruikt bussysteem met een eigen bureau in Neurenberg; zie www.can-cia.org [Can 
in Automation (CIA), Kontumazgarten 3, DE-90429 Nurenberg, tel 0049-911-928810-79]. 
CAN is heel bekend in de automobiel-industrie, bij spoorwegen (loks en rijtuigen), bij schepen, bij werk-
plaatsen. Dit boek is samengesteld door ruim dertig schrijvers uit de gehele wereld vnm Duitsland, USA 
en India. 
Zoals bekend. Bussystemen besparen veel bedrading en zijn relatief veel eenvoudiger dan systemen, waarbij 
elk commando over een aparte draad loopt. Ook wijzigingen en aanvullingen zijn veel eenvoudiger aan 
te brengen. Zelfs modeltreintjes maken tegenwoordig vaak van heel eenvoudige bussystemen gebruik. 
CAN is voor het eerst toegepast in de autombiel-industrie. Nieuwe auto’s (personen-, vrachtwagens en 
autobussen) worden vrijwel altijd uitgerust met een aantal CAN-systemen.
Voor de automobielindustrie is CAN snel genoeg. 
Het boek behandelt heel grondig: veldbussystemen in het algemeen, grondslagen van CAN, de natuur-
kundige opbouw, CAN-protocollen, CAN-toepassingen, testen van CAN-systemen.

Samenvatting: een goed en duidelijk naslagwerk over het veel gebruikte bus-systeem CAN . Voor degenen, 
die ermee te maken hebben zeer aan te bevelen.

Schutztechnik mit Isolations-Ueberwachung 
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 114
Grundlagen, Anwendungen und Wirkungsweisen ungeerdeter IT-Systeme in der Industrie, auf Schiffen, 
in Elektro- und Schienenfahrzeugen und im Bergbau
W Hofheinz
VDE Verlag 2011, 2e druk, ISBN 978-3-8007-3362-0, 366 pag. A5, € 27,-.

De schrijver heeft veel ervaring in de industrie en in nationale en internationale normcommissies. Hij 
heeft voor dit werk in 2006 de “IEC-Award 1906”ontvangen. Het onderwerp “Bescherming tegen ge-
vaarlijke spanningen” is even oud als het gebruik van de elektrotechniek. Er is veel onderzoek aan gedaan 
en er bestaan ook veel voorschriften over. De schrijver is daar goed in thuis, maar behandelt behalve wat 
grondbegrippen een aantal sprekende voorbeelden, die het duidelijk geschreven boek met “sprekende” 
plaatjes zeer waardevol maken. 
Globaal zijn er twee oorzaken:
- isolatiemateriaal met teveel lekstroom. Een bougiedraad in een auto is als regel goed genoeg geïsoleerd 
voor het goed functioneren van de bougievonk, maar te slecht om aan te raken door de mens.
- “geaarde” delen zoals de metalen omhulling van een schakelektronicast of het huis van een elektromotor 
kunnen een te hoge spanning hebben tov de “aarde”van de bedienend persoon.

De schrijver behandelt eerst de opbouw van een elektrische installatie in het algemeen, vervolgens de 
aardingsmethoden TN, TT, IT. Daarna verzwaarde isolatie, “lekstroom”-beveiligingen (soms aaardlek-
schakelaars genoemd) en controle metingen.
Tot slot heel praktisch: ongeaarde installaties in de industrie, aan boord van schepen, van grote beweegbare 
kranen, railvoertuigen, elektrische auto’s en in de mijnbouw. 

Samenvatting: Een heel goed boek over “zwevende” netten met bijbehorende installatie- en personen-
beveiliging. Ten zeerste aan te raden voor ieder, die met dit onderwerp te maken heeft.
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Energy Harvesting fuer die Mikroelektronik
VEnergie-efficiente und autarke Loesungen fuer Drahtlose Sensorsysteme
Kl. Dembowski
VDE Verlag 2011 , ISBN 978-3-8007-3234-0, 327 pag., 24x17 cm, € 35,-. 

Dipl.-ing. Kl. Dembowski werkt op de Technische Universiteit Hamburg. Hij heeft van het vakgebied 
micro-elektronica veel detailkennis. In dit vakgebied was tot voor kort veel aandacht voor het goed func-
tioneren en weinig voor energiezuinigheid. Zijn boek omvat 7 hoofdstukken met veel detailkennis.
- hoofdstuk 1: inleiding,
- hoofdstuk 2: energie- “oogst “ met oa pV-zonnecellen, thermogeneratoren, piezo-omvorme,
- hoofdstuk 3: energie-opslag en omvormers met oa diverse typen batterijen, supercaps
- hoofdstuk 4: microcontrollers,
- hoofdstuk 5: transpondeersystemen met RFID,
- hoofdstuk 6: hoogfrequentsignaal overdracht ook wel draadloze communicatie genoemd,
- hoofdstuk 7: toepassingen van met name draadcommunicatie.

Samengevat: een boek met veel detailkennis in de microelektronica en draadloze communicatie, aardig 
naslagwerk.


