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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
Het was een gezellige jaarlijkse bijeenkomst, eind 
november in Maarssen. Het bezoek aan het Drogis-
terijmuseum met aansluitend een prima diner zal mij 
zeker bijblijven. Vroegere tijden herleefden.
Terug naar het heden. Wat mij de laatste tijd bezig-
houdt, is de verwarring bij de digitale ontvangst van 
radio en tv. Er is over mogelijkheden al heel wat 
gepubliceerd. Maar nu de praktijk! Beschikt u ook al 
over een glasvezel? Ik wel. Dus dacht ik, dat wordt 
een groot feest. Eerste indruk: ja, maar tegelijkertijd 
nee. Daar waar je in het analoge tijdperk "eindeloos" 
radio's en tv' kon aansluiten, zo komen al direct te 
beperkingen. Radio-ontvangst door afstemming via 
de tv. Is dat noodzakelijk? Volgens mijn provider wel. 
Zijn er tuners te koop die "digitaal zijn af te stemmen"? 
Nee, zegt mijn provider. Hoe zijn uw ervaringen? 
Ik hoor graag van u! Ik ben toch niet de enige die 
daarmee worstelt? Ook interessant voor Elpec-lezers!
Frans Witkamp
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Editorial

Allereerst wens ik alle leden een goed 2012. We hebben dit keer ook enkele ledenbijdragen, wat overigens 
naar meer smaakt.
In 2012 zou heel wat kunnen gebeuren. Als de EU na de EURO-top van 9 december een vastberaden ge-
zicht blijft tonen en de EURO-crisis blijvend weet op te lossen, zal de economie in 2012 redelijk draaien. 
Daar moet iedereen aan meewerken.
De uitkomst van de klimaattop in Durban (Zuid-Afrika) kan met de akkoorden van Kyoto best positief 
gewaardeerd worden. Europa moet eraan blijven werken. De terugtrekking van Canada uit de Kyoto-
akkoorden, is een negatief signaal.
We moeten positief denken. 2012 zou evenals 2011 best positief kunnen uitpakken.
In de afgelopen periode hebben we aardige beurzen met seminars gehad, die de moeite waard waren, 
waarover ik zal berichten.
In 2012 doet Duitsland veel aan duurzame energie; Nederland wil ook een windpark op bouwen nabij 
Noordwijk.
Het lijkt erop, dat de HSL-Z in 2012 veel drukker bereden zal worden, deels met Ansaldo-treinen en deels 
met gewone intercities. De ongebruikte enorme investering zou serieus gebruikt worden.
Helaas wordt er nog niet zoveel aan bij- en nascholing gedaan. Het scherpere rijkstoezicht op onderwijs 
werpt vruchten af. Het contact van het onderwijs met het beroepenveld moet nog meer verstevigd.

ICT-beveiliging anno 2011
Technisch heel interessant, voor de verbruiker steeds moeilijker

Mede door de beurs Infosecurity worden steeds meer risico’s vermeld.
De ICT-beveiliging van PC’s en ICT-opslag op een kantoor ging aanvankelijk uit van min of meer admi-
nistratieve computers. Daar zijn de volgende problemen bijgekomen:
- mobiele telefoons met internet- en email-mogelijkheden
- zg cloud-computing. De verbruiker weet als regel niet, waar zijn taken verwerkt en opgeslagen worden 
en evenmin hoe zij beschermd worden.
- bescherming van procescomputers, die vrijwel altijd op één of andere manier met internet verbonden 
blijken.

De bedreigingen zijn:
- spam, die een belangrijke capaciteit van het email-netwerk in beslag nemen,
- virussen, die computerprogramma’s verstoren of onmogelijk maken,
- zg hackers, die gegevens uit een “vreemde “ computer proberen te halen en nog erger technische of admi-
nistratieve processen proberen te verstoren met ongewenste acties en soms grote economische problemen,
- thuis werken op eigen privé-computer wordt door [2] als groot risico gezien, omdat vaak niet genoeg 
voorzorgen genomen worden.
De laatste tijd kwam belangrijk nieuws boven water:
- De overheid had zijn ICT lang niet altijd op orde; bekend onder de naam Diginotar.
- Het hackerprogramma stuxnet met het verwante duqu.
- De Staats-Trojaner (naam Duitse Televisie).
Hoewel geen enkele beveiliging 100% waterdicht is, werken een aantal oude regels nog steeds:
- Elke PC (administratieve computer en procescomputer) beschermen met een internetsecurity-programma 
en gewone programmatuur up-to-date houden. Denk aan de updates van Microsoft en Adobe. Daarmee 
worden de meeste risico’s grotendeels geëlimineerd.
- Voor mij nieuw is, dat [3], [4], [5] en [6] speciale beveiliging van mobiele telefoons aanbieden. [8] geeft 
testrapporten weer.
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- Heel voorzichtig zijn met cloud-computing en onbekende gegevensopslag bij infosecurity-programma’s. 
Overweeg of het financiele voordeel opweegt tegen de vaak niet bekende risico’s.
Onderzoek bij een opdracht voor cloud-computing of de plaats(en) van gegevensopslag en gegevensver-
werking niet een onderdeel van het contract kan zijn.
- De programma’s stuxnet en duqu zijn het eerste aangetroffen op Iraanse procescomputers in kern-
centrales. Ze worden nu ook in West-Europa op procescomputers gevonden. Het zijn heel geraffineerde 
programma’s, waarvan sommigen vermoeden, dat ze door geheime diensten zijn gemaakt. Siemens zegt, 
dat ze beide programma’s op door hen geleverde computers heeft verwijderd [7]. [3] [4] [5] [6] gaven op 
de beurs [1] aan aan, dat een pc met haar gewone internetsecurity-programma voldoende tegen duqu en 
stuxnet beschermd is.
- De zg Staats-Trojaner zijn door een particulier bedrijf gemaakt voor de Duitse en mogelijk ook voor 
Nederlandse overheid. Duitsland heeft besloten, dat dit soort programma’s in de toekomst alleen gemaakt 
mogen worden door de BND (=BundesNachrichtenDienst vergelijkbaar met onze AIVD). Bovendien 
wordt scherper toezicht gehouden op toepassing van deze programma’s. Dat moest Nederland ook doen.
Een aantal websites geven belangrijke informatie. Zie [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8].
Met alert gedrag kan veel worden voorkomen, helaas niet alles.

Aanhangsel nav een bezoek aan de beurs Infosecurity
De bekende internetsecurity-leveranciers [3], [4], [5], [6] stellen nu, dat hun programma’s stuxnet en duqu 
tijdig detecteren. Ze voorkomen, dat beide programma’s op een computer komen en dat beide programma’s 
verwijderd worden op een reeds besmette computer. Daarmee is de weg vrij om min of meer conventionele 
internet-security-programma’s op procescomputers te installeren. Dat is dringend noodzakelijk en voor 
de industrie nog een hele klus.
Procescomputers worden gebruikt bij:
- procesindustrie (oa olieraffinaderijen, voedselindustrie),
- nutsbedrijven (oa centrales, beveiligings-systemen, transportbegeleiding; gasnetten),
- verkeerstoepassingen (oa seinsystemen van spoorwegen en metro’s, vliegtuigbegeleiding, verkeersrege-
ling in steden en op snelwegen).
Een compleet overzicht is niet zo eenvoudig te geven; zie ook [9]. Helaas is een voordracht hierover (3/11 
te 15h) gecanceld.

Alle internetsecurity-leveranciers werken ook aan beschermingsprogramma’s voor mobiele telefoons met 
e-mail en internet. Dat is nog in een ontwikkelingsfase zowel wat betreft de te stellen eisen alswel wat 
betreft een verstandige keuring. [8] geeft daarover tamelijk uitgebreid informatie.
Heel voorzichtig wordt ook gedacht aan beveiliging van embedded systems.
[8] geeft veel informatie over hun keuring van veel internetsecurity-programma’s. Bedenk wel, dat er 
meer keuringsinstituten zijn voor internetsecurity-programma’s en dat de test-resultaten onderling iets 
kunnen verschillen.

Literatuur
1. www.infosecurity.nl.
2. www.marqit.com.
3. www.symantec.nl.
4. www.gdata.nl.
5. www.kaspersky.nl.
6. www.mcafee.nl.
7. www.ebwk.de van www.vdi.de.
8. www.av-comparatives.org.
9. www.cpni.nl.
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Wie motiveert de verandering?

Het lijkt alsof de waarheid over de veranderende maatschappij wordt achtergehouden. De politicus zegt 
niet dat onze oude productie-servicemaatschappij afkalft en steeds meer vervangen wordt door een tech-
nische kennismaatschappij. De overheid houdt zich stil en de financiële wereld weet niet hoe zij die ken-
nismaatschappij moet financieren. In de huidige maatschappij, die moeite heeft met het nieuwe, veranderen 
u en ik wel; van doe-mensen in industriële en serviceprocessen naar mensen die toenemend actief zijn 
in kennis-communicatiesystemen. Voor de vooroploper betekent die verandering een uitdaging, voor de 
achterblijver iets vreselijks.
Bewegen politiek en overheid dan helemaal niet? Nauwelijks, en niet met open visier. Aan economische 
opbloei gaat technische ontwikkeling vooraf. Laat mensen die het begrijpen dat vertellen aan hen die nog 
weinig wetend zijn, maar die wel op jou, politicus, stemt. Ontdoe je, ambtenaar, van ambities die echte 
technische vernieuwing blokkeert en hef de kloof tussen wetenschap en overheid op.
Leg dan, politiek en overheid, ook eerlijk op tafel dat onze tijd chaotisch is (net zoals andere tijden) en 
dat we door de bomen het bos niet meer zien. Wij, Nederland, West Europa, missen het gevoel voor ver-
andering. En dat terwijl nú, door de ontwikkeling van de wetenschap dat veranderen plaatsvindt; in de 
industrie en service, het onderwijs en de kunst. Waarom ziet de politiek verandering dan door een gekleurde 
bril? Omdat we rustig moeten blijven. Rustig blijven kan niet. Veranderen gebeurt, het gaat u en mij aan.
De politicus verkoopt zekerheid omdat in een geordende samenleving zekerheid nodig is; voor handha-
ving van orde. Maar nu beweegt de slinger naar de technische kant van de samenleving. Ook dat beseft 
de politiek enigermate en dus is er dan toch een hoek voor een aanzet voor technische veranderingen. 
In die benadering wordt het woord veranderen niet gebruikt. Veranderen klinkt te hard. Noem niet het 
gerecht, maar de saus van het gerecht; economische ontwikkeling. Bij dat woord komt het ministerie van 
EL&I om de hoek kijken; met de mager ondersteunde aanzet voor een nationaal proces van Kennis Kunde 
Kassa. Door die verhullende aanzet hoeft de minister dan niet te vertellen dat het gaat om een andere 
maatschappij, waar de ouderen de zenuwen van krijgen en de jeugd nog nauwelijks enige weet heeft. Dat 
moet duidelijk gemaakt worden. Vertel wat de echte bedoeling is. Mogelijk krijg je de massa plat en veel 
meer jeugd naar het technisc h onderwijs.
De kern van de verandering is de ontwikkeling van de Kennis-Kunde-Kassa keten; de keten van kennis 
naar consumptie. Waarom vertelt de politiek niet hoe de comsumptie verandert. Giet dat in het bloed en 
vertel waar de knelpunten zitten. Dan wordt ook duidelijk dat onze economie van de laatste decennia al 
voor een deel op de schroothoop ligt. De oude productieketens, van zand naar klant, worden omgebouwd 
tot kennisketens. Natuurlijk is het vuur van die productieketens in het verleden ook opgestookt met schep-
pen kennis. Maar nu is kennis de kern van de keten, wordt eerst de kennis ontwikkeld en dan de fysieke 
productie of service ingehaakt in het virtuele ketenproces. Van kennis naar consumptie verloopt in een 
stappenproces, waar in de 1e stap verschijnselen worden ontdekt en geanalyseerd. In de 2e stap maakt de 
wetenschapper van die fundamentele kennis generieke kennis. Daar kun je dan alle kanten mee uit. In 
de 3e stap maakt weer een volgende wetenschapper van die generieke kennis specifieke kennis, kennis 
waarmee je specifieke functies kunt vervullen.
Hoera denkt dan de ondernemer. Hier kan ik 
wat mee. Uit die functies ga ik kiezen en wat 
ik gekozen heb ga ik geschikt maken voor de 
ontwikkeling van nieuwe, of verbetering van 
bestaande service. Ik ga aan systeemontwik-
keling doen, platformontwikkeling, noem maar 
op. En wanneer zo’n systeem of platform is 
ontwikkeld, komt de technische ontwikkeling 
met marketing en technisch ontwerp, fabricage-
voorbereiding en de fabricage. Zijn we er dan? 
Nee, want er moet nog een product op de markt 
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gepositioneerd- en verkocht worden. Zo maar? Absoluut niet, want onze nieuwe services zijn intelligent 
en de gebruiker moet leren hoe hij of zij met die intelligentie om moet gaan. Dat leren omgaan brengt een 
enorm veranderingsproces met zich.
Van kennis naar consumptie is één doorlopend proces in zes stappen. Vijf maal verandert in dat proces de 
kennis. In dat proces zitten verstoppingen. Sommigen worden opgelost. De grootste zit aan het eind, bij 
de mens die al die kennis zonder dat te weten meer en meer op zijn weg zal vinden voor zijn gezondheid, 
zijn mobiliteit, duurzame omgeving en persoonlijke entertainment. Van wat er op ons af komt, weten we 
pas het randje, meer niet. En omdat we onwetend zijn kunnen we er niet om vragen, investeert het MKB 
niet, kunnen de banken de hand op de knip houden en heeft de politiek de ruimte om aan te rommelen. 
De politiek moet ons onze technische toekomst laten zien!
Cees van Heijkoop

Waar gaat het heen?

Elpec-leden hebben het voorrecht te leven in een zeer boeiende tijd. Tal van ontwikkelingen hebben we 
tijdens ons (korte) leven meegemaakt: de komst van de TV, hifi, ruimtevaart, kernenergie, computers in 
ieder huishouden, wereldwijde elektronische communicatie en informatieverspreiding voor/door ‘ieder-
een’, vele (andere) internettoepassingen, mobiele telefonie, GPS (in Nederland vaak Tomtom genoemd), 
E-readers, diepvries, de microwave-oven, ‘pinnen’, digitale camera’s (fototoestellen voor traditionele 
negatieven worden nauwelijks meer gemaakt), grote medische vooruitgang en nog veel meer.

Als bezoeker van (vak)beurzen en als nieuwsgierige consument ontkom je niet aan de gedachte: “Waar 
gaat het heen?” Want het einde van de bovengenoemde boeiende tijd lijkt voorlopig niet in zicht. En wil je 
‘bijblijven’, dan moet je buitengewoon alert zijn. Voor je het weet, hebben ze weer een nieuwe afkorting 
verzonnen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de artikelen van Henk Mijnarends.
Hoewel het voor ons als schrijvers de taak is de lezers duidelijk te maken wat er speelt, blijkt dat een 
steeds moeilijker opgave, omdat we de lezers niet kennen. De afstand tussen hen die bij de les (proberen 
te) blijven en hen die het allemaal niet meer kunnen bijbenen, wordt steeds groter.
We kennen allemaal de onderscheiding: generalist – specialist – super- (of hyper?)specialist. De generalist 
weet iets van veel onderwerpen, de specialist weet veel van weinig onderwerpen en de superspecialist 
weet alles van niets.

Willen wij onze lezers iets bieden waar zij tenminste ‘iets’ aan hebben, dan zit er niets anders op dan ons 
voortdurend af te vragen welke voorkennis wij bij hen bekend veronderstellen. Kennen zij de begrippen 
en acroniemen waar wij zo vertrouwd mee zijn? Zijn zij op de hoogte van (recente) ontwikkelingen op 
vakgebied A, B, enz.?
Zouden de lezers die – voor de zoveelste keer – uitgelegd krijgen dat M (Mega) en m (milli) betekent in 
een afkorting, ons nog wel voor vol aan zien? Of geïrriteerd raken door het ‘lage niveau’ waarin wij onze 
artikelen schrijven? Schrijvers die, door de vrees hiervoor bevangen, vluchten in het bezigen van (al dan 
niet begrepen) jargon, zijn eerder op (vermeende) status uit, dan op een dankbaar lezerspubliek. Zelfs aan 
de kant van de lezers kunnen we een ‘snob’-effect waarnemen, maar dit terzijde.
Hoe dan ook, de vraag blijft telkens: “Hoever moeten we door de knieën om de lezers te bereiken?” Ik 
denk dat we ons deze vraag steeds opnieuw moeten stellen. Want door de toenemende specialisering op 
alle vakgebieden, zijn ook de ‘generalisten’ niet meer wat zij (n)ooit geweest zijn.
En een echte specialist zal niet een artikel afkeuren als dat extra uitleg bevat over zaken die hij/zij als 
gesneden koek beschouwt.
Elpec-schrijvers zijn in hun werk geen auteurs van dissertaties of researchrapporten, maar zien het als 
hun opdracht (misschien wel ‘roeping’) kennis te vertalen naar of verteerbaar te maken voor hun lezers. 
De bekende ‘hapklare brokjes’.
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Voorbeeld van een tandwiel.

+

Daarbij kunnen artikelen aan waarde winnen door te verwijzen naar bronnen voor meer uitleg. Tegen-
woordig zijn dat natuurlijk vooral internetbronnen. En in elektronische publicaties zijn dan hyperlinks 
daarvoor het aangewezen middel. Maar kom niet in de verleiding verwijzingen van anderen ongezien over 
te nemen. In sommige publicaties worden al combinaties van bruikbare trefwoorden gegeven, waarmee 
je Google kunt laten zoeken. Dat verbreedt de trefkans voor het vinden van meer informatie aanzienlijk, 
maar brengt ook gevaren met zich mee.
Wie internet (bijv. Wikipedia) kritisch gebruikt, kan zijn/haar kennis enorm vergroten, meer dan wij ooit 
konden in het tijdperk van alleen maar papieren bronnen.
Zoals in de eerste zin al stond: We leven in een boeiende tijd. U weet toch wat ICT betekent?
Kees van der Vlies

Persconferentie Metav2012
Belangrijke beurs voor Duitsland en Nederland in de hoofdstad van Noord-Rijn-Westfalen

De VDW [2] (Verein Deutscher Werkzeugmaschinefabriken) organiseert beurzen en/of symposia in heel 
Duitsland en soms daarbuiten. Een belangrijke beurs is de Metav in de Messe Düsseldorf (28 februari - 3 
maart 2012) [3], die bekendheid geniet vanwege veel goede beurzen en/of congressen. Mesago [4] bij 
elektrotechnici bekend organiseert hier ook beurzen.
De Duitse industrie, die metaalverwerkende werktuigen bouwt, is heel 
bekend, van goede kwaliteit en exporteert veel. Net als bij FHI zijn de 
omzetten de laatste jaren goed en wordt zelfs een toename verwacht. Dat 
geldt voor het bewerken van alle metalen, waarvan titanium op dit moment 
veel belangstelling geniet.
Voor die goede bewerking is een goede opleiding nodig met tijdige na- en 
bijscholing, waaraan [2] actief meewerkt. Een goede machine wordt alleen 
verkocht als gezorgd is voor goede scholing.
Van [2] heb ik twee foto’s gedownload:

Literatuur
1. www.metav.de
2. www.vdw.de
3. www.messe-dueseldorf.de
4. www.mesago.de

Speciale energieweek
Veel informatie voor energie-geinteresseerden

In bovengenoemde week vond in de Jaarbeurs te Utrecht de beurs Elektrotechniek (3-7 oktober 2011) 
plaats, die volgens de organisator 40 jaar geleden voor het eerst werd gehouden en sindsdien elke twee jaar.
De eerste algemene Jaarbeurs is in 1917 gehouden, maar de combinatie van beurzen in de Jaarbeurs min 
of meer in de huidige vorm is begonnen in 1956 met de opening van de Julianahal. De eerste echte beurs 
Elektrotechniek zou pas in 1971 zijn gestart. Dat omvatte in die tijd ook elektrische aandrijftechniek. Te-
vens omvatte de FME-industrie toen ca 30% van het BNP, nu ca 10%. Rond 1960 hadden wij ook enkele 
uitvindingen, die tenminste Europees nieuws waren: de gietharsomsloten schakelinstallatie Magnefix, de 
vacuümschakelaar, de automatische synchronisatie Rapitact.
De organisatie van de Jaarbeurs is er steeds in geslaagd goede volbezette beurzen te houden, een groot 
compliment waard.

http://www.metav.de
http://www.vdw.de
http://www.messe-dueseldorf.de
http://www.mesago.de


7Elpec Info digitaal - nr. 12 - januari 2012

Op 4 oktober had het AgentschapNL de afsluitende confentie van IOP-EMVT Toveren met Vermogen 
georganiseerd in Naturalis te Leiden. Het IOP heeft ongeveer 10 jaar geduurd en is pas in mei 2012 beein-
digd. De sterkstroomvakgroepen elektriciteitsvoorziening en vermogenselektronica te Delft en Eindhoven 
waren voordien wel deskundig, maar konden best aanvullende activiteit gebruiken. Elke vakgroep kreeg 
er ongeveer 4 promovendi bij (tesamen over de 10 jaar bijna 20). De goede resultaten hebben voor de 
nodige uitstraling gezorgd en dat is van groot belang in een tijd, dat energie zo’n belangrijke rol speelt. Het 
is wel belangrijk, dat we erin slagen voldoende promovendi te kunnen blijven aantrekken en financieren. 
Ik was lid van de begeleidingscommissie vermogenselektronica. Inmiddels is een vereniging IOP-EMVT 
opgericht met het secretariaat bij FME (zie emvt@fme.nl).
Breed opgezet waren van 4-6 oktober de vakbeurzen Energie en Milieu in de Brabanthallen te Den 
Bosch. De afgelopen 5 jaar zijn deze beurzen jaarlijks gehouden. Ze zijn gericht op het vervullen van de 
klimaatafspraken, gemaakt in EU-verband. Je kunt er veel veelzijdige interessante en goede informatie 
over het vakgebied vinden. De combinatie van maatregelen, die je kunt toepassen in een bepaald project 
moet je zelf maken.
Enkele onderwerpen zoals smart grids kregen op beide beurzen de aandacht.

Nadere bijzonderheden: Beurs Elektrotechniek [1]
Zoals gebruikelijk was deze beurs goed bezet en goed georganiseerd. De nadruk lag op installatietechniek 
met toevoeging duurzaam. Nadruk werd gelegd op: toerenregelbare aandrijvingen, verlichting in het al-
gemeen speciaal LED-verlichting, smart grids (zie apart artikel) en domotica.
De LED-galerij-verlichting heeft een award gewonnen. De genomineerde inzendingen waren heel inte-
ressant. Zonne-energie kreeg ook de nodige aandacht. Zoals gebruikelijk waren er ook seminars, die een 
aardig overzicht van een deel van het vakgebied gaven.

Nadere bijzonderheden: Energievakbeurs [2]
Voor mij waren onderstaande onderwerpen het meest interessant:
- zuinige verwarming met goed geïsoleerde leidingen
- tijdelijke warmteopslag
- koelinstallaties, die ’s winters als warmtepomp te gebruiken waren
- veel zonnepanelen, die steeds meer toegepast worden
- evenals vorig jaar een noviteit van Jenbach-WK-motor van 4,4 MWe (elektrisch rendement 45%). Zie de 
afbeelding hieronder en [3]. Deze motor is een V-schakeling; elke bank is voorzien van 2 serie geschakelde 
exhaust-turbo’s, waarmee gunstige emissies verkregen kunnen worden.
Bovendien wordt NOx in de rookgas-
sen direct gemeten met een speciale 
sensor zoals ook in vrachtwagens 
gebeurt; vroeger werden andere groot-
heden gemeten en het NOx-gehalte 
uitgerekend. De directe meting van 
NOx is sneller.
Zoals gebruikelijk waren er ook semi-
nars, die een aardig overzicht van een 
deel van het vakgebied gaven.

Nadere bijzonderheden IOP-EMVT. Bij 5 vakgroepen lag het voortouw, maar er hebben met enthou-
siasmee ook medewerkers van andere vakgroepen aan meegewerkt. De voorzitters van de vakgroepen 
waren resp zijn: Elektriciteitsvoorziening TUD prof. L .van der Sluis, Vermogenselektronica TUD prof. 
A. Ferreira, elektriciteitsvoorziening/EMC TUE prof. J. Blom en na diens emeritaat prof. W. Kling, ver-
mogenselektronica TUE prof. A .Vanderput en na diens overlijden mw prof. E. Lomonova, “sterkstroom” 
UT prof. F. Leferink.
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De vakgroepen elektriciteitvoorziening hebben veel gedaan aan middenspannings-smart grids (inpassen 
kleine wk, wind- en zonne-energie) en grote smart grids met name grote windparken op zee. Er is bijv 
een studie geweest over de inpasbaarheid van windenergie in het Nederlandse elektriciteitsnet, waarbij de 
380 kV-Randstad-lijn (Maasvlakte-Velzen) werd ondersteund. Tevens een studie naar het beperken van 
blindvermogenscirculatie tgv Duits windvermogenstransport van Noord- naar Zuid-Duitsland. Dat heeft 
geleid tot de zg dwarstrafo’s op de 380 kV-koppelpunten met het buitenland
De vakgroepen vermogenselektronica hebben zich in Delft met name bezig gehouden wind-energie op 
zee en nu met een 5 MWe-generator met Neodym-magneten voor een windmolen zonder tandwielkast. 
Delft is gespecialiseerd in de opbouw van elektronica-schakelingen van klein vermogen (oa in auto’s) 
met klein volume. Eindhoven heeft met name voor ASML zich gespecialiseerd het zg vliegend tapijt, in 
pulse power oa tbv voedselconservering en in EMC.
De resultaten van IOP-EMVT zijn wetenschappelijk goed werk, bruikbaar in de praktijk en hebben het 
aanzien van onze technische universiteiten verhoogd.

Literatuur
1. www.elektrotechniek-online.nl.
2. www.energievakbeurs.nl.
3. Elpec Info Dig 10 pag. 14.
4. www.solon.com .

Nadere bijzonderheden: PV-zonnepanelen
De documentatie van Solon Solfixx [4] geeft een aardig inzicht 
in de huidige zonnepaneelbouw. Zij bouwen panelen met frame-
afmetingen van 2,12 m x 1,45 m.
De buitentemperatuur mag variëren tussen -40 ºC en + 85 ºC en 
de windsnelheid mag 83 km/h (=23 m/s) bedragen. De maximale 
opbrengst is bij een zonnestraling van 800 W/m² 201-222 W.

Offshore Energy 2011
Interessante beurs met congres, dat tot nadenken stemt

De offshore-industrie in de landen rond de Noordzee heeft in Schotland, Duitsland, Denemarken en Noor-
wegen een flinke omvang. Nederland blijft daar duidelijk bij achter. De kop van Noord-Holland, met name 
Den Helder met een goede haven en het vliegveld de Kooy, zou met meer activiteiten welvaren. In de 
Senaat van Hamburg is de offshore industrie een regelmatig punt van bespreking, in Nederland horen we 
er veel minder over. In Noord-Holland zou een aparte gedeputeerde Offshore heel goed werk kunnen doen.
De Noordzee is na scheepvaart en visserij inmiddels ook bekend vanwege oliewinning. Gaswinning 
komt ook op gang en er wordt nagedacht over gaswinning uit gesteente (scale-winning). Nederland is 
grotendeels geschikt gemaakt voor aardgas van Slochteren-kwaliteit. Grootverbruikers zijn deels geschikt 
voor andere gassoorten. Die aanpassing is bij ketels het eenvoudigst, bij gasturbines wat moeilijker en 
bij zuigermotoren nog moeilijker. We moeten proberen in Nederland wat meer gassoorten te gebruiken.

Voor elektrotechnici is het vermogen aan windparken interessant. Het zijn op dit moment windparken op 
minder dan 100 km uit de kust; verder op zee is spanningsbron-HVDC nodig.
Zulke installaties worden nu gebouwd.
Het is moeilijk betrouwbare getallen te verkrijgen. Er staat nu ca 2000 MWe aan windvermogen op zee 
kort bij de kust; voor Nederland is het aandeel ca 200 MWe.
Aan spanningsbron-HVDC wordt nu ca 1000 MWe gebouwd. Enigszins afhankelijk van de ervaringen 
wordt daarna doorgebouwd. De 3,5 MWe molen is uitgerijpt zowel met als zonder tandwielkast. De proef-

 Uitermate efficiënte mono- en polykristallijne zonneceltechnologie
 Positieve vermogenstolerantie (0 tot +4,99 Wp)
 10 jaar productgarantie en vermogensgarantie over vijf perioden
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modellen van 5 MWe zien er veelbelovend uit en aan een 7 MWe-molen wordt gewerkt.
Als de ontwikkeling naar wens verloopt, zou 6000 MWe in het jaar 2015 mogelijk zijn.
De website van Siemens [2] geeft informatie over de windparken in Noordzee, de Ierse Zee en de Oostzee, 
waar Siemens bij betrokken is. Volgens [2] is nu een kleine 2000 MWe in bedrijf en zijn opdrachten voor 
ca 4000 MWe vergeven; zie onderstaand figuur.
Offshore Energy 2011 (11-12 oktober 2011 in de RAI ) is een poging om de offshore-industrie in Nederland 
te ondersteunen. Het bedrijfsleven (zie comité van aanbeveling) heeft de beurs flink ondersteund. Meer 
bestuurlijke belangstelling, speciaal van de provincie Noord-Holland, zou goed zijn. Het congres was van 
goede kwaliteit, maar niet zo druk bezocht. De beurs had aardige stands met deskundige en vriendelijke 
standhouders. De perskamer was heel sober en werd nauwelijks bezocht.

Literatuur
1. www.offshore-energy.biz.
2.www.siemens.com/energy/offshore_solutions_EN.pdf.

Nederlanders eeuwenlang op zoektocht naar energie

Dat Nederlanders al eeuwenlang zoeken naar energie wordt duidelijk in de nieuwe tentoonstelling “Ver-
borgen Krachten” in Museum Boerhaave te Leiden. Tot en met 18 maart 2012 toont de tentoonstelling 
de hoogte- en dieptepunten van onze nationale energiegeschiedenis van 1550 tot nu, terwijl ook het toe-
komstbeeld van de nationale energievoorziening aan bod komt. “Verborgen Krachten” brengt in beeld 
dat de zoektocht naar energie net zo bepalend is geweest voor het Nederlandse verleden en landschap 

Walney, UK 1 

51 x SWT-3.6-107, 51 x SWT-3.6-107

Rhyl Flats, UK, 2009 
25 x SWT-3.6-107

Sheringham Shoal, UK 1 

88 x SWT-3.6-107

Lynn/Inner Dowsing, UK, 2008 
54 x SWT-3.6-107

London Array, UK 1 

175 x SWT-3.6-120

Gunfleet Sands, UK, 2009 
48 x SWT-3.6-107

Greater Gabbard, UK 1 
140 x SWT-3.6-107

Burbo Banks, UK, 2007 
25 x SWT-3.6-107

8

4

6

2

7

3

5

1

Rønland, DK, 2002 
4 x SWT-2.3-93 

Meerwind Sud Ost, DE 1 
80 x SWT-3.6-120

Middelgrunden, DK, 2000 
20 x SWT-2.0-76

Dan-Tysk, DE 1 
80 x SWT-3.6-120

Samsø, DK, 2002 
10 x SWT-2.3-82

Borkum Riffgrund I, DE 1 
77 x SWT-3.6-120

Vindeby, DK, 1991 
11 x 0.45 MW

Borkum Riffgat, DE 1 
30 x SWT-3.6-107

24

20

22

18

23

19

21

17

Baltic II, DE 1 
80 x SWT-3.6-120

Teesside, UK 1 
27 x SWT-2.3-93

Lillgrund, SE, 2007 
48 x SWT-2.3-93

Gwynt y Môr, UK 1 
160 x SWT-3.6-107

Baltic I, DE, 2010 
21 x SWT-2.3-93

West of Duddon Sands, UK 1 

108 x SWT-3.6-120

Pori, FIN, 2010 2 

1 x SWT-2.3-101

Lincs, UK 1 

69 x SWT-3.6-120

16

12

14

10

15

11

13

9

Rødsand II, DK, 2010 
90 x SWT-2.3-93

Hywind, NO, 2009 
1 x SWT-2.3-82

Frederikshavn, DK, 2003 
1 x SWT-2.3-82 

Rudong Intertidal, CHN 1 

21 x SWT-2.3-101

Horns Rev II, DK, 2009 
91 x SWT-2.3-93

Anholt, DK 1 
111 x SWT-3.6-120

Rødsand I/Nysted, DK, 2003 
72 x SWT-2.3-82

28

30

26

31

27

29

25

1 in progress      2 designed for arctic conditions

31

1

104

8

11

2
6

9

12

30

13

14 15 16

20

19

27

17

18
22

21

2528

24

23

29

26

3 7

5

13

Walney, UK 1 

51 x SWT-3.6-107, 51 x SWT-3.6-107

Rhyl Flats, UK, 2009 
25 x SWT-3.6-107

Sheringham Shoal, UK 1 

88 x SWT-3.6-107

Lynn/Inner Dowsing, UK, 2008 
54 x SWT-3.6-107

London Array, UK 1 

175 x SWT-3.6-120

Gunfleet Sands, UK, 2009 
48 x SWT-3.6-107

Greater Gabbard, UK 1 
140 x SWT-3.6-107

Burbo Banks, UK, 2007 
25 x SWT-3.6-107

8

4

6

2

7

3

5

1

Rønland, DK, 2002 
4 x SWT-2.3-93 

Meerwind Sud Ost, DE 1 
80 x SWT-3.6-120

Middelgrunden, DK, 2000 
20 x SWT-2.0-76

Dan-Tysk, DE 1 
80 x SWT-3.6-120

Samsø, DK, 2002 
10 x SWT-2.3-82

Borkum Riffgrund I, DE 1 
77 x SWT-3.6-120

Vindeby, DK, 1991 
11 x 0.45 MW

Borkum Riffgat, DE 1 
30 x SWT-3.6-107

24

20

22

18

23

19

21

17

Baltic II, DE 1 
80 x SWT-3.6-120

Teesside, UK 1 
27 x SWT-2.3-93

Lillgrund, SE, 2007 
48 x SWT-2.3-93

Gwynt y Môr, UK 1 
160 x SWT-3.6-107

Baltic I, DE, 2010 
21 x SWT-2.3-93

West of Duddon Sands, UK 1 

108 x SWT-3.6-120

Pori, FIN, 2010 2 

1 x SWT-2.3-101

Lincs, UK 1 

69 x SWT-3.6-120

16

12

14

10

15

11

13

9

Rødsand II, DK, 2010 
90 x SWT-2.3-93

Hywind, NO, 2009 
1 x SWT-2.3-82

Frederikshavn, DK, 2003 
1 x SWT-2.3-82 

Rudong Intertidal, CHN 1 

21 x SWT-2.3-101

Horns Rev II, DK, 2009 
91 x SWT-2.3-93

Anholt, DK 1 
111 x SWT-3.6-120

Rødsand I/Nysted, DK, 2003 
72 x SWT-2.3-82

28

30

26

31

27

29

25

1 in progress      2 designed for arctic conditions

31

1

104

8

11

2
6

9

12

30

13

14 15 16

20

19

27

17

18
22

21

2528

24

23

29

26

3 7

5

13

http://www.offshore-energy.biz
http://www.siemens.com/energy/offshore_solutions_EN.pdf


10 Elpec Info digitaal - nr. 12 - januari 2012

+

als de roemruchte strijd tegen het water. Een speciale plaats in deze expositie 
is ingeruimd voor rolmodel en icoon Marie Curie. Ze is onderwerp van een 
foto-expositie en een aantal bijzondere activiteiten over het leven en werk van 
deze bijzondere vrouw. In het kader van het Internationale Jaar van de Chemie 
zijn er meerdere postzegels verschenen met afbeeldingen van Marie Curie en 
haar werk. Een bezoek aan de vaste collecties van dit prachtige museum is 
tevens mogelijk.
Museum Boerhaave Leiden
Lange Sint Agnietenstraat 10
2312 WC Leiden
W  www.museumboerhaave.nl.
Jan M. Broeders

Offshore 2011
Geslaagde beurs met conferentie in de RAI 

Deze conferentie met beurs ((29 nov-1 dec 2011) heeft een forse overlapping met de conferentie en beurs 
in de RAI van 11-12 okt (offshore energy) [2], elders in dit nummer beschreven.
Offshore 2011 gaat alleen over windenergie, niet over olieplatforms.
In de Noordzee, Oostzee en Ierse Zee staat nu ca 3300 MWe aan windenergie (met oa België 195 MWe, 
Denemarken 854 MWe, Duitsland 195 MWe, Nederland 247 MWe, UK 1586 MWe). De verwachting is 
dat dit vermogen zal groeien naar 40 GWe in het jaar 2020.
De meeste windparken in genoemde zeeën zijn gebouwd onder leiding van Siemens, die veel componen-
ten elders inkoopt. Voor een enkele molen geldt heel globaal voor de investeringen: fundatie 30%, toren 
30%, eigenlijke windmolen 30%. Nederland heeft van de nu bestaande windmolens op zee veel fundaties 
geleverd en ook een aantal torens. Dat was voor het Agentschap NL aanleiding een samenwerkingsverband 
op te richten [3].
Over de grootte van de molens zijn de richtgetallen:
- 3,5 MWe, rotordiameter 90 m, eerste proefmolens vanaf 2002, nu volledig uitgerijpt,
- 5,5 MWe, rotordiameter 122 m, eerste proefmolen vanaf 2007, nieuwe geplande parken worden met 
deze molens uitgerust; denk aan het windpark nabij Noordwijk,
- 7 MWe molen in ontwikkeling.

De meeste molens zijn voorzien van een 
elektromotor en een tandwielkast. De 
discussie over een grotere motor (syn-
chrone motor met Neodym-magneten) 
is nog steeds gaande met name bij de 
5,5 MWe-molen.
Alstom [4] en Siemens [5] bieden beide 
een zg direct-drive 6 MWe-windmolen 
aan met een synchrone motor met per-
manente Neodym-magneten. Op de 
website is de specificatie van Alstom wat 
uitgebreider. Ik neem, dat de onderlinge 
verschillen klein zijn. Alstom geeft oa op 
rotor-diameter 150 m, toerental 4-11,5 

Voorbeelden van recent verschenen 
zegels in het kader van het Interna-

tionale Jaar van de Chemie.

POWER

Robust, simple and efficient

Robust – with ALSTOM PURE TORQUE®

Building upon its proven ALSTOM PURE TORQUE® technology for drive train 
reliability, Alstom has developed an offshore 6 MW direct drive wind turbine 
suitable for all offshore conditions. Proven technology and innovation are 
combined in a turbine that will deliver a leading cost of offshore energy. 

The turbine incorporates dedicated offshore technology in collaboration with 
some of the industry’s leading component suppliers. There can be no compromises 
on a power-generating product that will operate in the industry’s most challenging 
environmental conditions.

The turbine features an innovative electro-
mechanical layout combining Alstom’s 
unique and proven rotor support technology 
with a direct drive permanent magnet 
generator, providing outstanding reliability 
of the turbine’s drive train.

The PURE TORQUE™ design protects the 
generator and improves its performance by 
diverting unwanted stresses from the wind 
safely to the turbine’s tower through the 
main frame.

The design separates the turbine rotor and 
generator to ensure that only turning force 
– torque – is transferred to the generator. 
This allows the minimum sufficient air gap 
to be maintained between the generator 
rotor and stator at all times, offering the 
highest electrical efficiency.

Alstom, one of the most 
trusted names in power 
generation, offers a new 
generation, high yield 
offshore wind turbine. 
Uncompromising on 
reliability and designed for 
ease of installation, the 
turbine will lower the cost 
of offshore energy. 

Two solid bearings transmit main bending loads safely to the tower (red arrows) while an 
elastic coupling ensures the generator rotor receives only pure torque (green arrows).

PWER/BPROS/NGFWT11/eng/WIND/06.11/CH/7440 © ALSTOM 2011. All rights reserved. Information contained in this document is indicative only.  
No representation or warranty is given or should be relied on that it is complete or correct or will apply to any particular project. This will depend on the  
technical and commercial circumstances. It is provided without liability and is subject to change without notice. Reproduction, use or disclosure to third  
parties, without express written authority, is strictly prohibited.
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1. 6.0 MWe-Windturbine van Alstom.
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m/sec, pitch-control ofwel spoedverstelling.
Bij windmolens op zee is zoute lucht geen 
ideaal koelmiddel voor de wikkelingen van 
elektro-motoren en voor vermogenshalfgelei-
ders. Meestal wordt heden gebruik gemaakt 
van waterkoeling.
Het monitoringsysteem voor windparken en 
windmolens is al geruime tijd ethernet volgens 
IEC 61850. Deze leveranciers leveren vaak 
ook de regelunit voor de windmolen. Denk 
aan Beckhoff [6] en Phoenix Contact [7].
De behoefte om windparken verder dan 100 
km uit de kust te plaatsen wordt steeds groter. 
Veel belangstelling is er dan ook voor de span-
ningsbron HVDC-omvormers nabij Emden en 
Rostock van ABB en Siemens. Grotere ver-
mogenshalfgeleiders zouden ook welkom zijn.
Samengevat: een heel interessante beurs 
met congres in de RAI, een aanwinst voor 
Nederland.

Aanhangsel
Promotie met lof op de TUD dd 2 dec 2011 van nu dr. I. Houtzager met als titel:
Towards Data-Driven Control for Modern Wind Turbines
Promotor was prof. M. Verhaegen
Het rukwindgedrag is voor de windmolen het meest belastend. Het mooist is de methode, waarbij de 
wieken al iets uit de wind gedraaid worden, net voordat de rukwind de wieken treft. De methode van deze 
promotie zou de belasting van wieken bij rukwindgedrag iets verminderen.
ASML heeft de promovendus in dienst genomen als software ontwerper voor bewegingsregelingen.

Literatuur
1. www.offshorewind2011.info; www.ewea.org.
2. www.offshore-energy.biz.
3. www.nwea.nl.
4. www.alstom.com.
5. www.siemens.com.
6. www.beckhoff.de.
7. www.phoenixcontact.nl.

Cogen-symposium: Wat kost Energie?
Interessant symposium met stof tot nadenken

Cogen (co-generation ofwel warmtekrachtkoppeling=wkk) moet in Nederland wkk ondersteunen. Dat is 
goed gelukt. Als vuistregel wordt aangehouden:
- 15% van het aan het elektriciteitsnet gekoppeld vermogen is wkk met zuigermotoren,
- 25% met gasturbines of STAG.

Cogen heeft vier werkgroepen:
- wk-platform. Dit is een breed georiënteerd platform, waarin ook VEMV (te Woerden vh Krachtwerk-

2. 6.0 MWe-Windturbine van Siemens.
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tuigen) [2] vertegenwoordigd, dat ca 12x per jaar veel facetten van wkk behandelt,
- Werkgroep Plagamo. Deze werkgroep behandelt Otto-gasmotoren. Deelnemers zijn toeleveranciers, 
verbruikers,
- Power2Go: Deze werkgroep behandelt mini-wkk,
- Werkgroep micro wkk.

Algemeen kan gesteld worden, dat wkk in Nederland de wind mee heeft, zeker nu zoveel aandacht wordt 
besteed aan “smart grids”. Feitelijk is het Westland het grootste smart grid met ruim 400 MWe-wkk-
vermogen met als nadeel: slechte selectiviteit ofwel veel kortstondige uitval van wkk bij een storing in het 
hoofdnet (25 kV ed). Veel jonger, maar ook beter is Agriport [5] in de Wieringermeer nabij Medemblik. 
Het is een 20 kV-net, aangesloten op een apart 150/20 kV-station. De wkk is beveiligd via de KKT-curve 
en de selectiviteit is redelijk. Er blijken inmiddels meer van dergelijke smart grids te zijn of gepland zoals 
de in aanbouw zijnde Bommelerwaard.
De spreker van EON dhr. J. van Dijk ondersteunt dit type smart grids, maar stelt, dat meer aandacht voor 
wind- en zonne-energie nodig is.
Ongeveer 2 jaar geleden hield KIVINIRIA [3] ook een symposium over de noodzakelijke maatregelen 
tbv klimaatbeheersing tot 2020 met oa dhr. K. den Blanken (Cogen) als gewaarde spreker.
Het is duidelijk, dat Nederland achter loopt op de daar breed geaccepteerde voorstellen (ministerie van 
Infrastructuur en milieu, SER, Greenpeace en KIVINIRIA).
De lezingenreeks op 25 november 2011 (symposium te Driebergen) werd geopend door dhr. P. Boot (PBL 
[4]; planbureau voor de leefomgeving). Hij keek naar de maatregelen voor CO2-reductie tot 2050 en con-
stateerde, dat Nederland flink achter loopt. Als heel Europa dat doet, zal het klimaat fors opwarmen. Hij 
had interessante economische rekenmethodes om verbetering aan te brengen, oa CO2-belasting.
Als technicus vind ik net als bij het KIVINIRIA, dat na het nodige rekenwerk een duidelijke planning van 
maatregelen tot 2020 noodzakelijk is en dat de maatschappij zich daaraan moet houden.
Helaas hebben installaties in de energiewereld een relatief hoge investering, een lange bouwtijd en af-
schrijftermijn. We moeten minstens 8 jaar vooruit kijken.

Samengevat: met wkk gaat het in Nederland goed, het is een belangrijk onderdeel in de klimaatbeheer-
sing. Met de klimaatbeheersing iha gaat het niet goed. Cogen heeft ons weer stof tot nadenken gegeven.

Literatuur
1. www.cogen.nl.
2. www.vemw.nl.
3. www.kiviniria.nl.
4. www.pbl.nl.
5. www.agriporta7.nl.

Smart grids op de beurs Elektrotechniek

Over midden-spannings-smart-grids was op deze beurs heel wat te zien. De wensenlijst is wel heel veel-
zijdig. Gesloten ringnetten voor midden- en laagspanning. Invoeding van wk, wind- en zonnenergie. Een 
groot aantal mogelijkheden voor eiland bedrijf. Smart meters die afhankelijk van het energieaanbod rege-
lend optreden. Goedkope elektriciteit bij groot aanbod, dure elektriciteit bij beperkt aanbod en eventueel 
blokkeren van bepaald verbruik. Alle commnucatie via ethernet Er worden enkele proef-smart-grid-netten 
gebouwd, maar de meeste netuitbreidingen worden op de klassieke manier gedaan. Ombouw naar een smart 
grid is dan duur. De industrie kan alle smart-grid-wensen wel vervullen, maar het lijkt onwenselijk duur.

We hebben in het Westland een groot smart grid met ruim 400 MWe aan wk-vermogen. Het functioneert 

+

http://www.cogen.nl
http://www.vemw.nl
http://www.kiviniria.nl
http://www.pbl.nl
http://www.agriporta7.nl
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goed, alleen de selectiviteit bij kortsluiting laat te wensen over. Bij een 25 kV-spanningsdip kan 25% of 
meer van het Westland uitvallen. Er wordt veel 20 kV gebruikt.
We kennen een jongere verbeterde versie: Agriport in de Wieringermeer nabij Medemblik. Daar zijn de 
wk-units beveiligd via een vereenvoudigde KKT-curve. Ook zijn enkele windmolens aangesloten, die zoals 
gebruikelijk bij een kortsluiting 120%In gedurende 0,2 s kunnen leveren. De selectiviteit bij kortsluitingen 
is redelijk. Het middenspanningsnet is als 20 kV-net uitgevoerd.
Uitgaande van het voorbeeld van Agriport stel ik voor bij nieuwe netten het middenspanningsnet als 
20 kV-net met gesloten ringbeveiliging uit te voeren en alle knooppunten via ethernet te verbinden. De 
voornaamste wensen van smart grids zijn dan uitvoerbaar en de opzet is betaalbaar.
Bedacht moet worden,
- dat kleine vacuümvermogensschakelaars nauwelijks duurder zijn dan lastscheiders met hoogspannings-
zekeringen
- dat gesloten ringnet beveiliging met moderne langsdiff goed werkt en betrekkelijk weinig kost
- dat nieuwe laagspanningsindustrienetten als regel uitgevoerd zijn met stroombegrenzende laagspan-
ningsautomaten
- datzelfde geldt voor kleine kantoren en huisinstallaties.

Smart meters is een onderwerp, dat later aangebracht kan worden.
Een aantal deskundigen hebben ongeveer dezelfde mening. Een smart grid, dat bijna alles kan neigt naar 
het onbetaalbare. Dit voorstel is betaalbaar en uitvoerbaar.

Aanhangsel 1
Promotie op de TUD van mw. I. Xyngi bij prof. L. v.d. Sluis op 8 november 2011 getiteld: An intelligent 
algorithm for smart grid protection applications

Dit proefschrift beschrijft midden-spannings-smart-grids met als sluitstuk een 10 kV-net in Lelystad met 
decentrale wk. Uitgangspunt is een centrale computer in het 150/10 kV-station, dat de betreffende wijk 
voedt, die middels ethernet volgens IEC 61850 met glasfiberkabels met de verschillende schakelstations 
en de wk-units is verbonden.
Je kunt op deze manier de wk-units met de zg KKT-curve beveiligen, de kabels tussen de schakelstations 
met langsdiff en eventueel thermisch beveiligen en ook backup-beveiliging inbouwen. Het is de vraag of 
alle beveiligingen van de wk-units via de centrale computer moeten lopen.
Uitgangspunt is, dat in elk schakelstation op de gewenste plaatsen stroom- en spanning wordt gemeten, 
dat de standen van de vermogensschakelaars worden weergegeven en dat in- en uitschakelcommando’s 
aan schakelaars kunnen worden uitgevoerd. Het is een praktisch concept, dat goed uitvoerbaar is.
Er zijn enkele vragen over de redundantie: redundante ethernet-verbindingen, redundante centrale com-
puter, alleen back-up via de centrale computer?
Een andere vraag is de daadwerkelijke uitvoering van de 10 kV-schakelinstallaties. VDE en VDI denken 
in soortgelijke concepten. Ik vind, dat het 10 kV-net van Lelystad op de aangegeven wijze compleet als 
smart grid moet worden uitgevoerd. Dat levert de nodige ervaring op voor toekomstige projecten.

Aanhangsel 2
Het VDI-tijdschrift BWK 11/2011 [1] maakt melding van een IEEE -werkgroep over Smart Grids nl IEEE 
P2030. Informatie via [2].
Hetzelfde tijdschrift maakt melding van studies om conventionele steenkoolgestookte centrales en gasge-
stookte STAG-units sneller te regelen. Dat betekent een betere samenwerking tussen centrales gestookt met 
fossiele brandstof en duurzame energie (met name windparken op zee). Voor steenkoolgestookte centrales 
gold lange tijd bij warme ketel en warme stoomturbine bij voorkeur regelen met 1% Pn/min; feitelijk is 
2% Pn/min geen bezwaar. Nu wordt gediscussieerd over 3 tot 7% Pn/min.
Bij STAG-units wordt gediscusieerd over meer dan 10% Pn/min.
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+
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Het is verheugend, dat over beduidend snellere regelsnelheden dan nu gebruikelijk wordt gediscussieerd. 
We kunnen pas vaststellen welke regelsnelheden en constructiewijzigingen verstandig zijn na enige jaren 
ervaring.

Literatuur
1. www.di.de; www.ebwk.de.
2. www.standards.ieee.org.

Siemens stapt uit de nieuwbouw van kerncentrales

Siemens geldt als een kundig en degelijk bouwer van kerncentrales en was de enig overgebleven bouwer 
in Duitsland. Na de ramp te Fukushima heeft Duitsland het besluit van de regering Schroeder bevestigd 
omstreeks 2022 geen kernenergie meer op te wekken. Mede daarom Siemens het besluit genomen geen 
nieuwbouw van kerncentrales meer te starten. Geleverde centrales worden wel gerepareerd.
Het is een mijlpaal. Duitsland spant zich in om duurzame energie te ontwikkelen en conventionele centrales 
met hoog rendement, gunstige rookgasemissies en snelle starttijden te bouwen. Op beide vakgebieden 
zijn successen geboekt.

D&E event 2011
Design automation en embedded systems-symposium met beurs wederom een succes

De D&E event (georganiseerd door FHI op 22 september 2011 in het Evoluon) [1] wordt jaarlijks gehou-
den (afgelopen jaar voor de 13-de keer). Het is een symposium met beurs over elektronica-toepassingen 
met zeer veel aspecten.
Embedded systems zijn elektronica-
schakelingen, die bij een apparaat wor-
den geleverd. Daartoe is nodig, dat je het 
funktioneren van dat apparaat kent, weet 
welke elektronica daar bruikbaar is en 
ook weet over de benodigde software. 
Denk bijv aan een ABS-module bij de 
schijfrem van een auto.
Deze beurs laat zien, hoe schakelingen 
met IC’s kunnen worden opgebouwd en 
getest, hoe draadloze communicatie kan 
worden gebruikt, maar ook hoe robots 

kunnen worden ingezet. Tevens laten oa NXP 
en AMD iets zien over speciale IC’s.
FHI heeft weer een veelzijdig symposium met 
beurs georganiseerd, waarvan de voordrachten 
voorlopig gedownload kunnen worden. Elpec 
complimenteert FHI daarmee.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
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EPE 2011
EPE en PCIM zijn de grote conferenties over vermogenselektronica.

EPE (tweejaarlijks; 28 augustus-1 september te Birmingham (UK)) en PCIM (jaarlijks) geven zo goed 
mogelijk alle ontwikkelingen in het vakgebied vermogenselektronica weer. EPE heeft de onderwerpen 
onderverdeeld in 22 rubrieken (topics) en geeft middels keynote-speeches de zeer belangrijkste ontwikke-
lingen aan. Oorspronkelijk waren bij EPE vooral West-Europese sprekers aangevuld door enkele sprekers 
uit Japan en de USA. Dat is inmiddels uitgegroeid tot heel Europa, Japan, China en Zuid-Amerika. Veel 
sprekers zijn verbonden aan universiteiten en hogescholen. Wat minder aan grote bedrijven zoals ABB, 
Alstom, Siemens, Infineon en Semikron.

Keynotespeech 1 ging over de toenemende rol van vermogenselektronica in vliegtuigen. De voordracht 
werd gehouden door de specialist van Boeing dhr Kamiar Karimi. Vrijwel alle stuurbewegingen worden 
tzt direct door vermogenselektronica of indirect met vermogenselektronica actuator uitgevoerd. Goed uit-
gevoerd geeft dat veel nauwkeuriger aanstuurbare bewegingen, die in de toekomst nodig zijn. Bovendien 
wordt gewerkt aan zg solid state breakers, ipv schakelaars met bewegende contacten [13]. 0238

Keynotespeech 2 ging over het toenemend gebruik van vermogenselektronica in de auto. De voordracht 
werd gehouden door de specialist van Toyota dhr Kimimori Hamada.
Voor hybride en all-electric auto’s worden klasse H-geisoleerde synchrone motoren met neodym-magneten 
gebruikt. IGBT’s en FET’s zijn in principe genoeg voorhanden om aardige goede schakelingen te bouwen. 
Gezien het karakter van massaproductie wordt goed gekeken naar efficiente produktie.
Toyota maakt vnm personenauto’s, maar hybride autobussen worden ook veel geleverd.
Min of meer meeliftend op deze ontwikkeling is de ontwikkeling van alle synchrone motoren met Neodym-
magneten, die naar we aannemen de asynchrone kooiankermotoren zullen gaan vervangen.

Keynotespeech 3 ging over vermogenselektronica bij smart grids. De voordracht werd gehouden door 
de specialist van Alstom (UK) Colin. Davidson. Zijn voordracht ging vnm over stroom- en spanninsbron 
HVDC.
Spanningsbron HVDC wordt het middel om elektriciteit van windparken op zee naar het vaste land te 
tranporteren. Dit is voor windparken ver van de kust de enige mogelijkheid. AC-kabels vragen teveel 
blindvermogen.
Stroombron HVDC gaat over grotere vermogens en wordt meestal gebruikt om energie van roterende 
centrales over grote afstanden te transporten. Vanwege het benodigde blindvermogen zijn aan beide zijden 
van de verbinding roterende synchrone machines nodig. Denk aan NorNed en BritNed.

HVDC
Stroombron HVDC dateert uit het midden van de vorige eeuw. Aanvankelijk werden Ignitrons (stuurbare 
kwikdamp gelijkrichters) gebruikt, later thyristoren. Aan beide zijden van de HVDC-verbinding staan 
volgestuurde bruggen met een uitstuurbereik van 30º naar 150º.
NorNed en BritNed zijn ook zo uitgevoerd en functioneren goed. Aan beide zijden is wel een roterende 
centrale nodig met een royaal uitgevoerde synchrone generator. De praktijk is nu een 6-fasen volgestuurde 
brug met trafo yYD aan beide zijden. De over te dragen vermogens zijn vaak rond 1000 MWe. Zie [7]
Spanningsbron HVDC heeft geen roterende centrales nodig en bestaat nog niet zo lang. Estlink (ca 
300 MWe) is de eerste commerciële installatie, die rond 2008 in bedrijf is gegaan [4]. Voor windenergie 
opgewekt ver van het vaste land (>100 km) zijn draaistroomkabels moeilijk realiseerbaar. HVDC is 
eigenlijk de enige oplossing. Het verzamelplatform lijkt veel op een boorplatform, een kleine roterende 
centrale met een synchrone generator, die ca 300 tot 1000 MVAr kan leveren, is niet gewenst; vandaar 
spanningsbron HVDC.
De halfgeleider, die het meest geschikt is, is de tractie IGBT 600A 6500V [6] van Eupec. Deze zijn in twin 
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geschakeld en dan geschikt voor 1100 A 6500V. Estlink levert 300 kVDC en daartoe worden ca 2x50 stuks 
per fase van deze IGBT is serie geschakeld. De toegepaste trafo is yYD. Zie fig. 1. De Y en D-wikkeling 
voeden een invertor voor 150 kVDC. Dat stelt per tak van 50 stuks hoge eisen aan de match van de serie 
geschakelde twin-IGBT’s. De bij tractie nodig gebleken waterkoeling is overgenomen. Bovendien zouden 
we per verbinding een groter vermogen wensen.
Theoretisch zou de aangekondigde IGCT van ABB geschikt zijn voor 1000 MWe, waarbij half zoveel 
halfgeleiders nodig zouden zijn. Voorlopig is deze weg niet uitgevoerd. Het blijft bij de IGBT, waarvan 
wel een 720A/6500 V–exemplaar beschikbaar is.
De IGBT-methode wordt nu uitgebreid onderzocht. Eén mogelijkheid is een 3-level-invertor bij trafo-
wikkeling Y en Z ipv D; de trafo-wikkeling moet voorzien worden van een middenaftakking. Een andere 
mogelijkheid is 4 ipv 2 HS-wikkelingen. Er behoeven in beide gevallen dan slechts ca 25 stuks twin-
IGBT’s in serie geschakeld te worden.
Bovendien wordt nu uitgebreid gekeken naar de factoren, die de levensduur van de gebruikte IGBT’s 
bepalen. Zie ook [8] van de Universiteit van Trondheim en [11] van Semikron.
Geheel los hiervan is het type kabel. Tot nu werd papierisolatie gebruikt (oa bij NorNed en BritNed). Op 
dit moment wordt voor een nieuwe spanningsbron HVDC-installatie in de Noordzee nabij Emden een 
soort XLPE-kabel gebruikt. Gezien de problemen, die eens met DC-proefspannen van AC-kabel zijn 
opgetreden, is dat min of meer een revolutie.

Winst is, dat na het stoppen op termijn van kernenergie in Duitsland en mogelijk elders heel serieus 
naar windenergie op zee gekeken wordt. Daar zijn proefinstallaties van de verschillende varianten voor 
nodig. Op zich een hele goede ontwikkeling

Synchrone motor met permanente Neodym-magneten
Deze motor gaat tzt de asynchrone kooiankermotor vervangen. Hij is 
alleen bruikbaar gekoppeld aan een (IGBT-)invertor. Een heel fraaie 
uitvoering is de 1 MWe-motor van de AGV met foto afgebeeld in [6]. 
Zie fig. 2. Dat is een stator zoals bij een asynchrone machine en een 
passende ronde rotor. Die uitvoering is duur. Desondanks heeft hij in 
die uitvoering de halve verliezen van de asynchrone kooiankermotor 
en is hij ca 25% lichter.
Veel eenvoudiger te maken is een 2-fasen-stappen spoelen motor, 
die met 4 statorspoelen uitkomt. Tusssen de AVG-motor en de heel 
eenvoudige stappenmotor ligt een reeks van constructies. Op dit 
moment is de keuze meestal tussen 3-fasen spoelenmotor of een 
3-fasenmotor met een stator als bij de asynchrone motor. Zie ook fig 
3. Heel vaak lukt het om die eenvoudige kleine motor netjes rond te 
laten draaien. Op verschillende plaatsen vindt nu onderzoek plaats 
om een technisch economisch compromis te vinden met weinig extra 
verliezen en weinig toerenrimpels. Voor kleine vermogens lukt dat 

1. Schakelschema Estlink.

2. Synchrone motor met Neodymmagneten van 1 MWe.



17Elpec Info digitaal - nr. 12 - januari 2012

aardig met een spoelenmotor. Ook wordt gekeken, 
of een goedkopere halfgeleider dan de IGBT ook 
bruikbaar is.
Op de beurs Aandrijftechniek volgend najaar is het 
nodige te zien, maar wees wel kritisch; goedkoop 
moet niet ontaarden in duurkoop.
Blijft natuurlijk de vraag naar het gedrag van Ne-
odym. Daar zegt EPE weinig over. De pessimisten 
gaan uit van een reductie van magneetkracht van 
30%. Die zorg geldt vooral klasse H-motoren. 
Voor motoren, die minder warm worden, valt als 
regel de degradatie mee. Desondanks zou ik een 
uitgebreid onderzoek naar Neodym toejuichen.
Aansturing gebeurt nu meestal met behulp van 
een sensor op het anker. Prof. Schroeder uit We-
nen heeft met zijn medewerkers een sensorloze 
sturing ontwikkeld, waarbij en aanzettrekkracht van 4000 Nm gerealiseerd wordt bij een betrekkelijk 
kleine tractiemotor; zie [9].

Weg van Si?
Al jaren wordt gekeken of Si vervangen kan worden door SiC of nog beter door GaN.
SiC wordt bij HP-IGBT’s gebruikt rond de junctions met goede resultaten (lagere doorlaatspanning, 
kleine halfgeleider, minder verliezen) Halfgeleiders van klein vermogen worden zelfs al geheel van SiC 
aangeboden. De junctiontemperatuur kan dan 175 ºC worden.
ABB [10] had een aardige paper over een 1700V SPT+IGBT, waarin getoond hoe zo’n IGBT gemaakt 
werd, wat gemodificieerd van de nu gebruikelijke IGBT’s. Waterkoeling is bij deze IGBT een “must“, bij 
andere IGBT’s met een “vleugje “ SIC ook vaak nodig. Het gebruik van SiC en GaN krijgt op deze EPE 
veel aandacht. Een echte doorbraak van het gebruik van SiC en GaN is er nog niet.
Het noodzakelijk gebruik van waterkoeling kan daarbij een rol spelen.

Presspack ipv soldeerverbindingen (122)
Semikron bericht van cyclische proeven op soldeerverbinden van halfgeleiders. Het was voordat de 
presspack-constructies er waren, de enige mogelijkheid om met veel kleine parallel (soms 60 tot 100) 
geschakelde IGBT’s in éen huis een IGBT te maken voor grotere stromen. Daarbij komen dezelfde pro-
blemen voor als bij soldeerverbindingen van kabels. Papierkabels hebben vaak een bedrijfstemperatuur 
bij vollast van 60 to 80 ºC en een max temperatuur bij kortsluitingen van 120 tot 160 ºC. Hoe hoger de 
spanning, hoe lager de toelaatbare temperaturen.
Bij junctiontemperaturen van meer dan 120ºC is het oppassen. Cyclische proeven zijn altijd van belang. 
Presspack-constructies genieten altijd de voorkeur.

Beugelspringen [14]
Dit fenomeen komt voor bij onderbreking van de bovenleiding (bij bruggen bijv) en bij ijzel op de boven-
leiding. De nieuwe NS-sprinters (SLT) kwamen vorig jaar in het nieuws door uitval vanwege dit fenomeen.
Prof Rufer en medewerkers hebben nu voor een Zwitserse 4-assige 6 MWe lok een model gemaakt van 
lok en een relevant deel van de bovenleiding. Door het beugelspringen kwam het systeem in resonantie. 
De oplossing was demping en iets verschuiven de resonantiefrequentie.
Dit artikel is heel leerzaam voor alle tractiebedrijven.

Nederlandse bijdragen
Van de TUDelft waren er bijdragen van prof. Ferreira, prof. Bauer, dhr. De Haan en hun medewerkers; 
van de TUE dr. Duarte en medewerkers. Deze bijdragen laten de internationale erkenning zien op het 

3. Servomotor van Baumueller.
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gebied van vermogens-
elektronica van beide 
universiteiten.
Prof. Ferreira heeft 
al eens een keynote-
speech gehouden over 
compacte vermogens-
elektronica. Over dit 
onderwerp had hij nu 
weer een bijdrage [15]; 
zie ook figuur 4.

Slotbeschouwing
Vermogenselektronica tesamen met mechatronica is een uitgerijpt vak geworden. Elk jaar vinden er kleine 
verbeteringen plaats. Die worden op EPE en PCIM behandeld en zijn voor de specialist van groot belang. 
Het aantal vernieuwingen gesommeerd over een aantal jaren is aanzienlijk. Bijv de IGBT heeft bij nieuwe 
installaties de GTO vervangen.
De grote uitdaging is nu hoe windenergie op zee moet worden uitgevoerd. We denken minstens aan 10.000 
tot 30.000 MWe. Daartoe zijn al een aantal spanningsbron-HVDC-installaties geplaatst met redelijke 
ervaringen. We zouden graag beschikken over halfgeleiders van meer vermogen, we analyseren nu de 
uitvalkansen van die halfgeleiders en we denken na over de “ideale”schakeling.
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Aanhangsel waterkoeling
Bij de bekende 4-assige 6 MWe-loks uitgerust met IGBT’s bleek waterkoeling een noodzaak. Bij treinstel-
len bleek het een aanbeveling. Zie [12]; bij trams heeft het een lichte voorkeur.
In feite is waterkoeling nodig resp aanbevelingswaardig bij junctiontemperaturen van meer dan 120 ºC.
SiC halfgeleiders kunnen pas volledig worden uitgenut bij junctiontemperaturen van 175 ºC.

4. Compacte sandwichconstructie ontworpen door de TUD.

http://www.epe-association.org
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In de praktijk komt waterkoeling veel voor bij tractie en hybride auto’s.
Vermogenshalfgeleiders moeten om goed te functioneren tenminste 0 ºC soms 20 ºC zijn. Dat betekent 
’s winters warmhoudcircuits.
Koelwater moet bestaan uit behandeld water tegen corrosie, dat vorstvrij gehouden moet worden, of het 
bekende antivries uit de auto, dat een kleinere warmtecapaciteit heeft.

ETCS level 2 operatief op de viersporige lijn
Amsterdam-Bijlmer Utrecht-Centraal

Europa heeft op dit moment ongeveer 18 verschillende spoorweg-
seinsystemen, die onmogelijk op éen lok geplaatst kunnen worden. 
Vandaar, dat de EU éen Europees seinsysteem wenst en wel ETCS 
(=european train control system) level 1 met vast bloklengte en level 
2 met variabele bloklengte. Met variabele bloklengte is de baanvak-
capaciteit in principe groter.
Level 1 is aangebracht op de zg havenspoorlijn (Maasvlakte-Kijfhoek), op de HSL-Z naar keuze 1 of 2 
(heden ten Noorden van Rotterdam level 1 en ten Zuiden van Rotterdam level 2), op de Betuwelijn level 
2. De orders van deze lijnen zijn vergeven aan Siemens en Alstom. Level 1 werkt in heel Europa wel 
goed; level 2 heeft problemen met ongewenste onderbreking van het GSRM-signaal. Dat leidt dan tot 
een noodstop. Middels een dode tijd van 30 s ten koste van de baanvakcapaciteit zijn die noodstops veel 
minder, maar niet geheel verdwenen.
In Oostenrijk en Zwitserland is een plan gemaakt om parallel aan hun bestaande seinsystemen met vaste 
blokken resp PZB- en Zub ETCS level 1 aan te brengen, zodanig, dat een lok naar keuze op éen van beide 
systemen kan werken en zodanig, dat ETCS level1 dezelfde blokken heeft en dezelfde seinen bedient als 
PZB of Zub. De proeven tot nu zijn geslaagd. ETCS level 1 zou een iets betere remcurve-controle hebben.
Nederland heeft met Bombardier afgesproken, dat op de 4-sporige lijn Amsterdam Bijlmer Utrecht Centraal 
tegelijk ETCS level 2 en ATB zou werken. Loks met alleen ATB en alleen ETCS level 2 zouden tegelijk op 
deze lijn kunnen rijden. Volgens de persmededeling van Bombardier zou hun proefvoertuig 16 000 km op 
deze lijn onder ETCS level 2 hebben gereden, waardoor de lijn toegelaten zou zijn voor commercieel gebruik 
van alle railvoertuigen met ETCS level 2. NS en/of Prorail hebben nog geen persmededeling uitgegeven.
De autorisatie om tegelijk op ATB en ETCS level 2 te rijden is nog niet verstrekt. Desondanks heeft 
Bombardier een succes geboekt.

Literatuur
1. www.bombardier.com; Persmedeling van Bombardier dd 24 november 2011.

Leerling maakt kennis met zichtbaar maken van licht
Voor gebruik in het middelbaar onderwijs HAVO/VWO verschenen twee lesbrieven op het gebied van 
onderzoek naar licht en over de verschijnselen van fluorescentie en luminescentie van stoffen en mate-
riaal. Beide lesbrieven zijn ontwikkeld door een opdracht vanuit het Onderwijsinstituut Scheikunde van 
de Universiteit Utrecht. In de lesbrief Fluorescentie en pH maakt de leerling kennis met een speciale 
eigenschap van stoffen om onder instraling van een bepaald soort licht een ander soort licht uit te stralen. 
Fluorescentie heeft een toepassing in wetenschap en techniek en is ook in gebruik in ons dagelijks leven.  
De auteurs van de lesbrief geven eerst een inleiding over licht en absorptie en behandelen de verschijn-
selen van fluorescentie en fluoresceïne. Met opdrachten wordt de uiterst interessante lesbrief afgesloten. 
Een aantal belangrijke toepassingen van fluorescentie zijn de zogenoemde fluorescentiebuislampen (TL-
lampen), de beeldbuizen van ouderwetse tv-toestellen en de bekende eurobankbiljetten. De echtheid van 

http://www.bombardier.com
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een bankbiljet kan onder andere vastgesteld door het licht van een UV-lamp. 
De tweede lesbrief gaat over de theorie van luminescentie en over het kwalitatief 
en kwantitatief meten aan luminol. In de lesbrief wordt uitgelegd hoe (chemo)
luminescentie werkt en wordt er praktisch gewerkt met luminol om net als in 
films van CSI bloed aan te tonen. In de lesbrief zelf staan opdrachten en expe-
rimenten met chemische stoffen om het uitstralen van licht bij verschillende 
oplossingen te onderzoeken. De experimenten zijn niet geheel ongevaarlijk! 
Ook wordt gemeten aan de werking van Glowsticks en de invloed van een ho-
gere temperatuur op de lichtopbrengst. Bij forensisch onderzoek wordt luminol 
gebruikt om zelfs kleine hoeveelheden bloed aan te tonen. Daders zullen vooraf 
hun sporen willen wissen, maar door een slimme luminolmethode is het toch 
mogelijk om alles aan het licht te brengen.

Voor meer informatie over deze twee lesbrieven http://www.chem.uu.nl/vwo of via e-mail
science.vwo.chem@uu.nl.
Jan M. Broeders

Cityflo 650; een succesvol seinsysteem voor metro-spoornetten
van Bombardier
Hoge spoorwegcapaciteit met elke 40 sec een metro [1]

Bombardier heeft een order voor een metroseinsysteem voor Sao Paulo (Brazilië) ter waarde van 70 miljoen 
Euro gekregen voor hun systeem Cityflo 650. Al eerder was een order ontvangen en deels uitgevoerd voor 
Madrid en Londen. De ervaring daar was, dat spoorcapaciteit met 30 to 40% was toegenomen. Bedenk, 
dat Bombardier ook een ervaren bouwer is van seinsystemen en in Nederland baanvakken met ATB heeft 
aangelegd. Alstom en Siemens hebben in Nederland ook metroseinsystemen geleverd.
De methoden om de spoorcapaciteit te verhogen zijn:
- groot motorvermogen gevoed door vermogenselektronica, opdat snel opgetrokken en geremd kan worden. 
Tevens is daarbij een goede antislipregeling nodig.
- bestuurderloos bedrijf. Een goede bestuurder remt meestal wat eerder af dan nodig is en trekt ook vaak 
wat voorzichtiger op. Een bestuurder neemt ongelukken bij het in- en uitstappen wat beter waar dan een 
automatisch systeem. Datzelfde geldt voor onrust in de metro of forse overbezetting. De praktijk is vaak, 
dat in de bestuurderscabine wel iemand zit, die als vertrek mogelijk is op een knop drukt; daarna rijdt de 
metro automatisch.
- een seinsysteem met korte blokken, die onderling snel kunnen communiceren; tussen de stations zou 
een seinsysteem met variabele bloklengte mogelijk zijn.
- lange metrotreinen. Langer dan de beschikbare perronlengte is niet mogelijk.

De informatie van Bombardier spreekt over moving blocks, maar definieert het niet. Ook zou verwandschap 
met ESCT level1 en level 2 aanwezig zijn. Ik houd het op een ETCS level 1 –systeem met korte blokken 
[2] en ca 3 snelheidsniveaus. Dat systeem is in Nederland op de zg havenspoorlijn (Kijfhoek-Maasvlakte) 
geïnstalleerd, maar ook Spanje heeft er goede ervaringen mee.
De metro passeert aan het eind van een blok een baken (balise) en krijgt daar een opdracht voor de snel-
heid op het volgende blok.
De metro communiceert via GSMR met een centraal bedieningscentrum. Daar is dan bekend, waar alle 
metro-stellen zich bevinden en daar kan zo nodig ook de route veranderd worden. In tunnels met een 
lijnantenne is de overdracht van GSMR redelijk betrouwbaar, daarbuiten komen onderbrekingen voor, 
die meestal korter zijn dan 30 sec, soms ook iets langer.
Als regel is slechts 1/3 van een metrolijn ondergronds en 2/3 bovengronds.

http://www.chem.uu.nl/vwo
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Overigens is in de metro goed uitgekiende appara-
tuur nodig om met de bakens te communiceren. Een 
seinsysteem, waarbij de tijdafstand tussen metrostel-
len ca 40 s [3] is volgens opgave van Bombardier 
een knappe prestatie. Bombardier heeft een aardig 
systeem ontwikkeld om de capaciteit van metrolijnen 
te vergroten.

Literatuur
1. www.bombardier.com
2. Persmededeling Bombardier: Cytoflo650 - Metro Madrid.
3. Persmededeling Bombardiers CBTC installed at 100 trains of metro Madrid.

Draaistroomtractie met asynchrone motoren
Compacte bouw met relatief lichte tractiemotoren

Elektrische tractie heeft de stoomtractie overvleugeld, dankzij het grotere specifiek vermogen, het weg-
blijven van rook, de geringere personeelskosten. De Duitse trots op het gebied van stoomtractie waren:
- de sneltreinlok 01 (asindeling 2C1, vermogen ca 1600 kW, gewicht 110 ton zonder tender, max snelheid 
130 km/h)
- de goederenlok 044 (asindeling 1E, vermogen ca 1500 kW, gewicht 110 ton zonder tender, max snel-
heid 80 km/h)

Na de tweede wereldoorlog zijn in Duistland voor 15 kV 16,7 Hz de zg elektrische Neubauloks gebouwd 
en wel:
- de “sneltreinlok” 110 (asindeling BoBo, vermogen ca 3800 kWe, gewicht 84 ton, max snelheid 140 km/h)
- de “goederenlok” 140 (asindeling BoBo, vermogen ca 3800 kWe, gewicht 84 ton, max snelheid 110 km/h).
De 140 week van de 110 af door een andere overzetverhouding.

In Zwitserland en Oostenrijk (beide met 15 kV 16,7 Hz) zijn ook vierassige loks met AC-seriemotoren 
gebouwd. Zij zijn van ongeveer gelijke uitvoering, iets later ontworpen dan de 110 en iets sterker. Het 
betreft de Zwitserse 421 en de Oostenrijkse 1042.
Oostenrijk gaf van de 15 kV 16,7 Hz-landen als eerste aan, dat met AC-seriemotoren nauwelijks meer 
vermogen te realiseren was. Met hun vierassige 1044 hebben zij baanbrekend werk verricht met de zg 
Misch-Strom-motoren (DC-seriemotoren gevoed door gerimpelde DC) en een vermogen van ruim 5 
MWe behaald.
Parallel hieraan heeft Alstom een vierassige lok gebouwd, geschikt voor 1500 V DC en/of voor 25 kV 50 
Hz. De Nederlandse vierassige serie 1600/1700/1800 met 4,5 MWe is een goed voorbeeld.
De volgende stap van Alstom was de synchrone motor als tractie motor met als voorbeelden de lok Sybic 
en de TGV Atlantique. Ze doen het goed, maar het zijn stroominvertors met als netgedrag Te:: I, dwz bij 
aanzetten een slechte cos φ en een relatief hoge netbelasting bij AC-netten.
De moderne draaistroomlok met asynchrone motoren werd min of meer commercieel geïntroduceerd rond 
1980. Hij had als groot voordeel Pe::I, dwz een gunstig netgedrag; weinig netbelasting bij aanzetten. De 
huidige vierassige draaistroomloks lijken veel op elkaar.
Het meest geavanceerd vind ik de viersysteemlok 1216 met kentallen: asindeling BoBo, vermogens 6400 
kWe, gewicht 84 ton, max snelheid 220 km/h. Er is ook een versie met eenvoudiger draaistellen de 189 
met een max snelheid van 140 km/h.
De 110/140 hadden ruim het dubbele vermogen van de 01/044; de 1216/189 ruim 4x dat van de 01/044.
In de elektrotechniek is veel werk verzet om de tractiemotoren lichter te kunnen bouwen. De toelaatbare max 

As more and more passengers switch to rail to make 
their journeys into city centres, the world’s metro 
systems have to cope with increased demand for 
rapid, efficient services. Many existing metro 
operations are rapidly reaching their maximum 
capacity, yet upgrades have to be carried out with 
minimal disruption to service.   

Rail Control Solutions

Metro de Madrid is no exception. The metro system in 
Spain’s capital city is the second longest in Europe, serving 
Greater Madrid’s population of around 6 million people.  
It is also one of the busiest, recording over 600 million 
passengers per year, with as many as 2.5 million in a single 
day. With passenger numbers increasing by 5.2% per year 
and peaks as high as 9%, capacity has been reaching its 
maximum level.

To cope with this increased demand, in 2004, Metro de 
Madrid commissioned the re-signalling of Line 1 (23 km) 
and Line 6 (24 km), choosing the BOMBARDIER*  
CITYFLO* 650 communication-based train control (CBTC) 
system to increase capacity through reduced headways. 

The challenge to Bombardier was not only to increase 
capacity but also to reduce whole life cost. Equally 
important was to ensure installation of the system could 
take place without interruption to services, and no loss of 
revenue or inconvenience to passengers.

CITYFLO 650 - Metro Madrid 
Solving the capacity challenge

Case study

De Cityflo 650 metro in Madrid.

http://www.bombardier.com
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toerentallen zijn daarbij steeds verhoogd. Aanvankelijk waren DC- en AC-seriemotoren het best haalbare, 
waarbij uiteindelijke als vuistregel max toerentallen golden van resp 2500 omw/min en 1800 omw/min.
Voor GTO-gevoede draaistroommotoren (4-polig) geldt als theoretische max toerental 4500 om/min, in de 
praktijk ca 4000 omw/min. Voor IGBT-gevoede (herhalingsfrequentie 1 kHz) motoren geldt als theoretisch 
max 18 000 omw/min; praktisch 6000 omw/min.
Als gewichten geeft [1] op:
- motor 110 (950 kWe) 3900 kg, max toerental 1800 omw/min,
- motor 101 (1680 kWe) 2200 kg, max toerental 4000 omw/min; bij IGBT-voeding is 6000 omw/min 
mogelijk en wordt het gewicht 1500 kg.

Trams en treinstellen passen een max toerental van 6000 omw/min regelmatig toe; bij loks gebeurt dit nog 
niet. Qua onderhoud geldt de vuistregel: 100% werk cq kosten bij DC-loks met voorschakelweerstanden, 
50% bij loks met vermogenselektronica en commutatormotoren, 25% bij draaistroomloks.
Bij het huidige intensieve en snelle treinverkeer is draaistroomtractie niet weg te denken.

Literatuur
1. Bahn Extra 4/2000

Grote order Traxx-diesel- elektrische loks van de DB voor Bombardier [1]
Interessante innovaties voor de order van 200 loks

Duitsland heeft rond 1970 de diesel-hydraulische loks serie 215-218 aangeschaft met een diesel vermogen 
van ca 1500 kW. Deze serie is inmiddels wat ouder en heeft in de huidige ogen ongewenste rookgas-emissies.
Siemens [2] heeft als eerste voor de OBB een serie diesel-elektrische 4-assige loks gebouwd met een 
MTU-diesel van 2000 kW; 2500 kW is inmiddels ook mogelijk. Siemens heeft samen met Alstom [3] 
een soortgelijke diesellok gebouwd met dezelfde MTU-motor van 2000 of 2500 kWe. Deze dieselloks 
voldoen goed.
Bombardier levert de succesvolle 4-assige elektri-
sche Traxx-lok van 5600 kWe. Op dat platform met 
dezelfde elektromotoren heeft Bombardier ook een 
dieselelektrische lok gebouwd (DB serie 246) met de 
MTU-motor van 2000 of 2500 kW. Ook deze diesellok 
voldoet goed; zie foto rechts.
De DB heeft een order voor 200 dieselloks van 2000 
kW uitgeschreven, die Bombardier heeft gewonnen. Zij 
stellen voor ipv éen diesel 4 diesels in te bouwen met 
een vermogen van elk 500 kWe met als hoofdmotief, 
dat de rookgasemissies dan veel gunstiger zijn. Een 
proef exemplaar is er nog niet.

Tsjechische Skoda 3-systeemlok van 6400 kWe [1]
Technisch interessant alternatief voor alle Europese spoorwegen

Op dit moment rijden in Europa vier (3 of 4 systeemloks) met een gewicht van ca 88 ton, 2 draaistellen, 
een vermogen van ca 6000 kWe en een aanzettrekkracht van ca 30 ton.
Vier-systeemloks, geschikt voor de bovenleidingspanningen van 1500 V DC, 3000 V DC, 15 kV 16,7 Hz, 
25 kV 50 Hz, waren pas mogelijk, toen vanwege het benodigde volume de zg 600 A 6500 V HP-IGBT 
betrouwbaar was [2]. Daarbij bleek waterkoeling een “must”.
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Voordien werden voornamelijk voor beide wisselspanningen GTO-loks met luchtkoeling gebouwd. Van-
wege het gewicht zijn 4-systeemloks praktisch alleen mogelijk met draaistroom-tractiemotoren, die in de 
huidige praktijk ca 40% wegen van commutatormotoren. De vermogenselektronicalok met draaistroom-
tractiemotoren heeft als voordelen: compact met hoog vermogen, goede antislip-regeling, relatief weinig 
onderhoud, recuperatief remmen bij AC-voeding en weerstandsremmen bij DC-voeding.
Vier fabrikanten leveren zo’n lok. Ze hebben onderling interessante elektrotechnische verschillen.
Siemens [3] was de eerste fabrikant. In principe was het een 3 kV-lok, waarbij de motoren bij 1500 V DC 
in driehoek werden geschakeld. De 3 kV-rail kon via een trafo en invertor ook gevoed worden uit 15 of 25 
kV. Siemens levert een “goederenlok”met max snelheid van 140 km/h de zg 189 [6] en een universeellok 
de zg 1216 [6] met max snelheid van 220 km/h. Beide loks bevallen goed. Op dit moment wordt een iets 
goedkopere versie ontwikkeld de zg Vectron.
Bombardier [4] kwam iets later op de markt. De lok, de zg 186 [6], heeft een ingewikkelder schakeling, 
waarbij onder 3 kV DC de spanning met een chopper wordt verlaagd naar ca 2200 V DC en onder 1500 
V DC wordt verhoogd naar 2200 V DC. Ze leveren een versie met max snelheid van 140 of 160 km/h; 
in ontwikkeling is een versie geschikt voor 200 km/h. De Bombardierlok is op dit moment de meeste 
verkochte draaistroomlok in Europa.
Alstom [5] met de zg PrimaII kwam weer iets later op de markt. Hun schakeling lijkt veel op die van 
Siemens.
Skoda (fig 1) [1] [6] de zg 109 E heeft 
een lok ontwikkeld, die dit jaar in Oos-
tenrijk is getest en gelijkwaardig aan 
de 1216 wordt beschouwd. In Tsjechie 
wordt hij al ongeveer een half jaar in 
de normale dienst voor personen- en 
goederentreinen ingezet. De motoren 
zijn 6-fasig gebouwd (dubbele stator-
ster-wikkeling) en ze worden elk door 2 
invertors gevoed. Een lok met een groter 
vermogen dan 6400 kWe is daarmee een 
stap dichterbij gekomen.
De Eupec-IGBT’s [2] die voor gebruik 
in aanmerking komen zijn de oude 
bekende 600 A 6500 V en de nieuwe 
750 A 6500 V en 500 A 6500 V; theore-
tisch zou, gezien de uitvoering van de motor, ook gebruik gemaakt kunnen zijn met IGBT’s met 4500 V 
sperspanning. Gezien de stroombeperking tgv de grootte van de IGBT wordt voor elke motor een apart 
voedingspad gerealiseerd van bovenleiding tot tractiemotor met 2 invertors in serie (van secundaire trafo-
wikkeling een invertor naar de DC-rail en van de DC-rail een invertor naar de draaistroomtractiemotor). 
In de trafobak ligt éen ijzerkern, waaromheen de wikkelingen van 4 kleine trafo’s gebouwd zijn (4 HS- en 
4 LS-wikkelingen). Bij de Skoda-lok zijn van DC-rail naar elke tractiemotor 2 IGBT-invertors geplaatst.

Samenvatting: Voor een betrekkelijk kleine fabriek als Skoda is de ontwikkeling van een 3 (eventueel 
4) systeemlok een knappe prestatie. Gezien de gehouden testen is de lok een succes; zij het, dat kleine 
kinderziektes mogelijk blijven.

Literatuur
1. www.skoda.cz.
2. www.eupec.de; zie 750 A 6500 V DD750S65K3T; 600 A 6500V DD600S65K1;
500A 6500V DD500S65K3T.
3. Elpec Info 135 pag. 8-11; www.siemens.com.
4. Elpec Info 148 pag. 4-7; Elpec Info 141 pag. 7-10 en pag. 26; www.bombardier.com

1. De 109E van Skoda.

http://www.skoda.cz
http://www.eupec.de
http://www.siemens.com
http://www.bombardier.com
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5. www.alstom.com; Rail magazine 9/2011 (RM 287) pag. 34-37.
6. 186 en 189 zijn bouwserie-aanduidingen van de DB en NS; 1216 is een bouwserie-aanduiding van de 
OBB; 109 E is een bouwserieaanduiding van de CD.

Aanhangsel 1: Keuze van de motorspanning
Genormaliseerd is, dat een tractievoertuig over het volle vermogen beschikt vanaf 90%Un en dat het goed 
functioneert bij + 20%Un tot – 30% Un bij DC (3000, 1500, 750, 600 V) en ±20% Un bij AC (15 kV 16,7 Hz 
en 25 kV 50 Hz). Aanvankelijk waren beschikbaar GTO’s (asymmetrisch) met een sperspanning van 
4500 V. Dat leidde tot een DC-rail van ca 2200 V en een motorspanning van Uf = 940V ( uit Ugi=2,34 Uf) 
en Ugek=1626V. De motor wordt gevoed via een ‘gewone”2-level-invertor.
Bedenk, dat over de trafo ook een zg inductieve spanningsval (ruim 5%) plaatsvindt te berekenen via de 
formule Ugα/Ugi= cos α-0,5 Ig/Ik, die op verschillende wijze gecompenseerd kan worden.
Voor voeding uit 3 kV DC werd bij GTO’s of gekozen voor de zg 3-level-invertor met 3 fasenmotor (oa 
Spanje) of twee serie geschakelde 2-level-invertors en 6-fasenmotoren (oa Italië).
De genormaliseerde overspanning bij 3 kV DC-netten is 6500 V. Daartoe zijn HP-IGBT’s ontwikkeld 
met deze sperspanning. De motorspanning is afgeleid van 2700 V (90% van 3000 V). dat leidde tot Uf = 
1154V en Ugek = 1996V; Siemens koos voor 1840 V.
De schakeling van 3 kV DC voertuigen (een gewone 2-level-invertor) is met de juiste IGBT’s veel een-
voudiger dan met GTO’s.
Voor zover mogelijk worden nu alleen 4-systeemloks gebouwd, waarbij delen van de schakeling worden 
weggelaten voor voedingsspanningen, die niet besteld zijn.

Aanhangsel 2: HP-IGBT’s
Voordat IGBT’s bruikbaar waren, werden GTO’s gebruikt. De GTO (=gate-turnoff-thyristor) was robuust, 
had een doorlaatspanning van ca 2,5 V. Hij had een snubber nodig om overspanningen te beperken en een 
aanstuurblok om de juiste ontsteek- en doofpuls ( ca 25% van de hoofdstroom) te maken. Bovendien was 
de max schakelfrequentie 250 Hz ( 4 ms).
GTO’s met sperspanning van 4500 V zijn commercieel goed te verkrijgen; hogere waarden niet.
De IGBT (=isolatedgatebipolairtransistor) is uitgegroeid tot een halfgeleider, die de GTO grotendeels 
verdrongen heeft. Zijn doorlaatspanning is van ca 4 V gezakt naar 1,5 tot 2,5 V afhankelijk van de sper-
spanning. Hij heeft ook een aanstuurblok nodig omdat de vorm van de uitschakelpuls belangrijk is voor 
de max wederkerende spanning en voor het zodanig uitschakelen, dat geen overspanningen ontstaan. 
Snubbers zijn bij een goede uitstuurpuls niet nodig. IGBT’s voor grote stromen bestaan uit een groot aantal 
parallel geschakelde kleine IGBT’s in een zg press-pack-behuizing. Voor grotere stromen is waterkoeling 
meestal een must. De max schakelfrequentie loopt ongeveer van 1 kHz bij hogere sperspanningen tot 20 
kHz voor kleine vermogens. Dat betekent, dat vaak veel minder maatregelen nodig zijn om wisselkoppels 
en extra verliezen te beperken.
IGBT’s met sperspanning van 6500 V zijn commercieel bij Eupec goed te verkrijgen; hogere waarden 
niet. Voor 4500 V sperspanning zijn er meer leveranciers.
De IGCT (=isolated gate controlled thyristor) wordt gebouwd door ABB en veel gebruikt in tractieom-
vormers voor spoorwegen, die 3-fasen 50Hz koppelen met 1-fase 16,7 Hz. Op PCIM2010 kondigde ABB 
aan, dat met een nieuwe IGCT (3200A 10 kV) een 1000 MWe spanningsbron HVDC-omvormer gebouwd 
kon worden voor windparken op zee. Daarna is over deze IGCT niet meer bericht.

Samenvatting: Veel tractievoertuigen voor AC-voeding (25 kV 50 Hz of 15 kV 16,7 Hz) rijden met vermo-
genshalfgeleiders met een sperspanning van 4500 V. Dat waren aanvankelijk GTO’s; nu meestal IGBT’s 
(ook als vervanging van GTO’s). Voor DC-voeding wordt de genormaliseerde overspanning aangehouden, 
die lager ligt dan 4500 V (voor 1500 V DC 3300V; voor 750 V DC 1700V).
Voor 3 kV-voertuigen is een IGBT met 6500 V sperspanning heel aantrekkelijk.

http://www.alstom.com
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Speciale sensoren meten de thermische energiestraling
Door het registreren van warmtebeelden van gebouwen, voorwerpen, apparaten of van andere warmte-
bronnen komt men al snel iets te weten over de kwaliteit van de gemeten objecten of voorwerpen. Met 
de warmtebeeldcamera’s van FLIR Systems is het mogelijk deze metingen uit te voeren. Het bedrijf is 
met haar producten gespecialiseerd in warmtebeeldtechnologie. Warmtebeeldtechnologie omvat het toe-
passen van camera’s met speciale sensoren die de thermische energie die voorwerpen uitstralen kunnen 
meten. De energie in de vorm van infraroodenergie, is licht met een langere golflengte dan het menselijk 
oog kan detecteren. Het is deel van het elektromagnetische spectrum dat wij als warmte registreren. Met 
infraroodlicht kunnen we zichtbaar maken wat we niet kunnen waarnemen met onze ogen. De speciale 
warmtebeeldcamera’s produceren beelden van onzichtbaar infraroodlicht. Op basis van temperatuurver-
schillen tussen voorwerpen ontstaat een helder warmtebeeld. Dit kan uitstekend worden gebruikt voor 
preventief onderhoud en bij geautomatiseerde toepassingen. Warmtebeeldcamera’s registreren beelden 
in volledige duisternis, bij dichte mist, op grote afstand en door 
rook. De camera’s zijn ook in gebruik bij brandbestrijding, voor 
beveiliging en toezicht, in de maritieme en automotivesector en 
andere toepassingen. Tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2011 
presenteerde het bedrijf een WiFi compabiliteit voor het draadloos 
verbinden van een warmtebeeldcamera met een iPad of iPhone voor 
draadloos verzenden. 
Flir Systems liet een DVD vervaardigen met informatie over het 
bedrijf en haar producten. Tevens bevat het schijfje een verhaal over 
Sir William Herschel en zijn ontdekking van het infrarood gedeelte 
in het brede elektromagnetische spectrum. Lezers van Optische Fe-
nomenen kunnen een exemplaar van deze DVD ontvangen bij een 
bestelling uit het rijke aanbod aan tijdschriften, boeken en postzegels.
Voor meer informatie www.flir.com.
Jan M. Broeders

Uitvindingen op het werk [1]
Vindingen op het werk zijn niet altijd automatische eigendom van de werkgever

Persoonlijk heb ik een aantal keren te maken gehad met afstuderende studenten, die op hun stageplaats 
voor hun bedrijf belangrijke uitvindingen deden, die de daar aanwezige ervaren deskundigen over het 
hoofd zagen en die belangrijke productverbeteringen of besparingen tot gevolg hadden. Die studenten 
verdienden in die tijd een fractie van het minimumloon. De “nette” bedrijven boden zulke studenten een 
betrekking aan en betaalden het daarbij behorende loon met terugwerkende kracht over de stageperiode. 
Andere bedrijven deden niets. Bij TNO is het zelfs eens tot een proces gekomen, dat de studenten gewon-
nen hebben.
In het algemeen kan gezegd worden, dat iemand die iets uitvindt, dat duidelijk gaat boven het werk dat van 
zijn functie verlangd kan worden, recht heeft op een extra vergoeding. In heel bijzondere gevallen leidt 
zo’n vinding wel eens tot een persoonlijk patent. Het niveau van de vinding is niet zo eenvoudig objectief 
vast te stellen. Daartoe stelt [1] bemiddelaars voor. Ook bij het uitbesteden van werk aan een ingenieurs-
bureau of een research-instituut zijn er vragen, of de opdrachtgever de methode van het uitbestede werk 
in de toekomst zelf mag gebruiken. Ook daar kunnen bemiddelaars op hun plaats zijn.
Het probleem van intellectueel eigendom is nog steeds actueel. FHI heeft er op 13 september een work-
shop over georganiseerd.
Literatuur
1. Erfindungen am Arbeitsplatz, was tun? VDE-Verlag ISBN 978-3-8007-3014-8 2010.
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Strategische samenwerking tussen Bombardier en Infineon
Belangrijk nieuws inzake HP-IGBT’s

Op 6 oktober 2011 hebben Infineon en Bombardier een overeenkomst inzake strategische samenwerking 
gesloten voor IGBT’s tbv de aandrijving van tractievoertuigen (loks, hogesnelheidstreinen, metro’s).
Eupec (het onderdeel van Infineon, dat HP-IGBT’s maakt) is gesticht door AEG (éen van de voorvaderen 
van Bombardier) en Siemens. Toen het economisch niet zo goed ging met AEG, werd Eupec volledig 
eigendom van Siemens. In die tijd heeft Eupec de IGBT uitgevonden. Siemens heeft Eupec toen onder-
gracht bij haar andere dochteronderneming Infineon en Infineon later verzelfstandigt.
Voor tractie is Eupec opgevallen door haar HP-IGBT 600A 6500V (FZ 600 R 65 KF1). Alle 6 MWe 
4-systeemloks (Alstom, Bombardier, Siemens) zijn er mee uitgerust en vrijwel alle 6 MWe-loks na het 
jaar 2000 gebouwd.
GTO’s worden bij nieuwe railvoertuigen niet meer gebruikt.
De 600A 6500V HP-IGBT wordt in twin-schakeling voorlopig nog als enige gebruikt bij spanningsbron-
HVDC met als eerste voorbeeld Estlink. Spanningsbron HVDC is nodig voor windparken op zee meer 
dan ca 100 km uit de kust, waarvan de urgentie groter is geworden nadat Duitsland definitief besloten 
heeft kernenergie na 2022 niet meer te gebruiken.
Overeenkomsten met klanten maakt het voor Eupec gemakkelijker fabricage en research te plannen.
De overeenkomst inzake strategische samenwerking tussen Bombardier en Eupec is belangrijk nieuws.

Veilig werken met elektriciteit
Het is essentieel ongelukken te voorkomen

Elektriciteit neemt een belangrijke positie in in onze maatschappij. Het belangrijkste gebruik betreft elek-
trische aandrijvingen, licht en ICT. Het werd al gauw duidelijk, dat met elektriciteit dodelijke ongelukken 
mogelijk waren. De Oostenrijker Prof. Gottfried Biegelmeier (19 juli 1924 - 8 juli 2007) heeft baanbre-
kend werk verricht. Maatgevend zijn stromen door de hartstreek. De nieuwste IEC-voorschriften gaan 
uit van een stroom van de linker hand door het hart naar beide voeten, waarbij genoemde lichaamsdelen 
een goed contact maken.
Onderscheiden worden vier gebieden in DC en AC (15-100 Hz).
- Gebied 1. Kleine stromen, die nauwelijks voelbaar zijn en geen kwaad kunnen. Deze stromen mogen 
optreden bij het aanraken van een 220 V snoer en bij bediening van een kunststof geïsoleerde hoogspan-
ningsinstallatie.
- Gebied 2. Kleine stromen, die goed voelbaar zijn en nog geen kwaad kunnen. Deze stromen mogen 
optreden bij het aanraken van een kunststof geïsoleerde hoogspanningsinstallatie.
- Gebied 3. Kleine stromen, die een lichte kramp veroorzaken en ongezond zijn.

Veiligheids-/gevarenzones bij wisselspanning (links) en gelijkspanning (rechts).
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- Gebied 4. Kleine stromen, die dodelijk kunnen zijn. Bougiedraden van een benzinemotor zijn voor het 
functioneren van de motor goed genoeg geïsoleerd, maar kunnen voor de mens gevaarlijk zijn (gebied 3 
of 4).

Niet iedereen reageert hetzelfde en de contacten met spanningvoerende delen is niet altijd goed. Kinderen 
zijn gevoeliger voor elektrische stroom dan volwassenen. We nemen aan, dat modeltreintjes met 12 V 
altijd in gebied 1 liggen en 24 V wegafzetting altijd in gebied 1 of 2 liggen. De 220V -12 resp 24 V trafo 
heeft capaciteit tussen de wikkelingen. De invloed daarvan moet zorgvuldig beperkt worden.
Bijgaand de IEC-kurven ontleend aan het VDE-boek Schutztechnik mit Isolationsueberwachung pag. 213 
(AC) en pag. 217 (DC). Horizontaal staat de stroom in mA aangegeven; verticaal de tijdsduur in ms. Dit 
boek is beschreven in Elpec Info Dig 11 pag. 31. Het gaat op een aantal aspecten dieper is.

Voorbereidingen voor Het Instrument 2012
Toonaangevende beurs met seminars voor de elektronische industrie

De beurzen en seminars van FHI worden goed verzorgd. Het Instrument werd in 2010 in de RAI gehouden 
en in 2012 (25-28 september) wordt eenzelfde beurs verwacht. Ongeveer een week na Het Instrument in 
de RAI werd cq wordt de Industriële week in de Jaarbeurs gehouden. Voor een aantal standhouders is het 
te duur om op beide beurzen te staan. Recent hebben gesprekken tussen FHI en Fedet plaatsgevonden, 
waaruit de hoop is geboren, dat in 2014 een vorm van samenwerking zal zijn gerealiseerd.
FHI onderzoekt de verkoop van haar leden. Die varieert wat afhankelijk van de conjunctuur. 2008 was 
een topjaar, dat bijna geëvenaard wordt door 2010. De medische techniek groeit wat harder dan de rest. 
Duidelijk meer orders door het werk aan klimaatbeheersing valt niet op.
De bijeenkomst werd besloten door een voordracht van prof. Backx (hoogleraar regeltechniek en decaan 
van de faculteit elektrotechniek op de TUE). Hij gaf aan, dat Nederland sterk was in de procestechniek 
en veel profijt had van haar goede instrumentatie-industrie. We kunnen tegenwoordig door die goede in-
strumentatie met betrekkelijk kleine plants heel goede producten maken. Dat sluit aan bij de PPA-dagen 
van FHI.
We kunnen met vertrouwen naar Het Instrument 2012 uit zien.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. www.fedet.nl.

Welke eisen moet Europa stellen aan zijn universiteiten?
Wordt teveel gevraagd naar oorspronkelijk wetenschappelijk werk?

Aansluitend aan plagiaatsverwijten aan Duitse politici, waarvan enkelen hun doctorstitel hebben moeten 
inleveren, hebben wij nu in Nederland een casus, waarin een prof wetenschappelijke conclusies zou heb-
ben getrokken nav verzonnen waarnemingen. Het betreft prof. Stapel [1] van de Universiteit van Tilburg.
Vroeger werd je als ingenieur (ir) opgeleid om werk in een bedrijf te verrichten en de daar waargenomen 
problemen zo goed mogelijk op te lossen. Een bekend voorbeeld is de Duitse ir. A.Woehler, die chef was 
van een reparatiewerkplaats van goederenwagens. Die hadden in zijn tijd opvallend veel gebroken assen. 
Hij is met zijn medewerkers gaan meten en ontdekte de vermoeidheidsproblemen van materialen. De 
Woehlercurven zijn nog steeds een bekend hulpmiddel.
Ook de Nederlandse Rijkswaterstaat heeft oa bij het bouwen van dijken heel veel knap werk verricht. 
Ikzelf wilde oa kleine warmtekracht-installaties bouwen en moest om dat goed te kunnen ook onderzoek 
verrichten.

http://www.fhi.nl
http://www.fedet.nl
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Alle bovenstaande personen hebben de nodige waardering ondervonden van technische universiteiten, 
hoewel hun werk aanvankelijk niet bedoeld was als wetenschappelijk werk.
Oa in Europa is er behoefte aan een meetsysteem van het werk, verricht op universiteiten. Dat werk bestaat 
mi allereerst uit het opleiden van goede vaklui en in tweede instantie uit het verrichten van wetenschap-
pelijk werk. Een aantal universiteiten gebruikt heden een puntensysteem voor wetenschappelijk werk, 
waar salarissen en de grootte van vakgroepen aan gekoppeld is. Sommige vakgroepen ervaren de druk 
om wetenschappelijk werk te leveren als zeer knellend.
In de techniek behoort altijd wat gemeten te worden en is een computerprogramma een “must”. Bij niet 
technische vakken moet de deskundige het vaak hebben van gesprekken met andere deskundigen en van 
litteratuurstudie. Overigens ook het promotiewerk van technische doctoren is niet volmaakt.
In de gevallen, waar een Duits politicus zijn doctorstitel moest inleveren, zou geciteerd zijn zonder aan-
halingstekens te gebruiken, maar zou de bron als regel wel vermeld zijn. De promotiecommissies zouden 
niets hebben gemerkt. De computerprogramma’s die recensenten gebruiken om plagiaat op te sporen, 
kunnen leden van de promotiecommissie ook gebruiken. Ik vind sommige genomen maatregelen te streng. 
Verzonnen waarnemingen zijn bedrog. Daar passen strenge sancties. De remedies zijn:
- een breder oordeel van vakgroepen op universiteiten, waarin het opleiden van goede vaklui zwaarder 
weegt dan nu,
- meer vreemde ogen bij wetenschappelijk werk,
- wat meer zelfkritiek bij promotiecommissies

Literatuur
1. www.uvt.nl.

Meer vermogen mogelijk voor de 4-assige 4-systeemlok?
Theoretisch is een verhoging van 6,4MWe naar 8 MWe mogelijk ?

“Eisenbahn 11/2011” [1] beschrijft met verve de 2 typen Siemens 4-systeemloks 189 (fig. 1) en 1216 
(fig. 2). Beide loks hebben een vermogen van 6,4 MWe en voldoen heel goed. De 189 is een zogeheten 
goederenlok met max snelheid van 140 km/h; de 1216 een zg universeellok met max snelheid van 230 km/h.
De meeste verkochte lok is de zg Traxx (186) van Bombardier met een vermogen van 5,6 MWe, die 
verkocht wordt met max snelheid van 140 km/h en 160 km/h. Hij is iets goedkoper dan de Siemensloks.
Deze drie vermogenselektronica loks zijn ontwikkeld uit loks met GTO’s met pulsherhalingsfrequentie 
van 250 Hz. 4-polige asynchrone motoren kunnen dan theoretisch 4500 omw/min draaien; in de praktijk 
wordt 4000 omw/min aangehouden. De 186, 189 en 1216 gebruiken IGBT’s met max herhalingsfrequentie 
van 1 kHz; het theoretisch mogelijke toerental is dan 18 000 omw/min. Bij nieuwe trams en metro’s wordt 
6000 omw/min, soms zelfs 7000 omw/min nu al heel vaak toegepast.
Met dezelfde motoren kan bij 6000 omw/min en een andere tandwielektronicast het vermogen bij de 
Siemensloks vergroot worden naar 9600 MWe.

1. Eurosprinter (189 ; 6400 kWe 140 km/h).

http://www.uvt.nl
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Daar behoort dan vergrote vermogenselektronica  
en een vergrote trafo bij. Ipv de nu gebruikte Eupec 
IGBT 600A 6500 V is sinds kort beschikbaar een 
750 A 6500 V IGBT [2].
Een vergrote trafo zou ca 2 ton extra gewicht be-
tekenen. De aanzettrekkracht van nu 30 ton is ivm 
slip niet eenvoudig te vergroten.
De 189 en 1216 zouden dus zonder al te veel werk 
geschikt gemaakt kunnen worden voor 8 MWe met 
dezelfde aanzettrekkracht.
Op dit moment wordt druk gewerkt aan synchrone 
motoren met permanente Neodym-magneten. 
Die motor is ca 25% lichter dan een asynchrone 
kooiankermotor van hetzelfde vermogen. Tractiemotoren met een vermogen van 1 MWe zijn al in kleine 
series gebouwd oa voor de AGV van Alstom.
In de toekomst moeten nieuwe loks aan zwaardere botsproeven voldoen. Siemens heeft met de Vectron 
(fig. 3) een iets goedkopere lok willen bouwen dan de 189 en 1216, die tevens aan de zwaardere bots-
proeven voldoet.
Samengevat: de behoefte aan meer vermogen dan 6,4 MWe voor de 4-systeemlok is bescheiden. Gezien 
de stand van de techniek zal hij wel komen.

Literatuur
1. Eisenbahn 11/2011; www.alba-verlag.de; pag. 28-31; pag. 35-37.
2. www.eupec.de; FZ600R65KE3; FZ750R65KE3.
3. Elpec Info 145, 142 pag. 7-10, 135 pag. 7-10.

Productie Procesautomatiserings-dag
Ca 230 enthousiaste deelnemers namen met veel plezier deel

Nederland is goed in procesautomatisering in de petrochemische en voedingsmiddelen industrie. Bij het 
75-jarig bestaan van de KIVINIRIA-vakafdeling Olie en Gastechniek [2] in het najaar van 2011, werd er 
nog eens op gewezen, dat Nederland goede chemici heeft gehad en dat dat de basis is van de petrochemi-
sche industrie. Overigens hebben wij ook goede werktuigbouwers en elektrotechnici geleverd.
Dit symposium (8 december 2011 op de TUD) opende met de noodkreet, dat Nederland meer proces-
operators nodig had. Na de openingspeeches werd het gezelschap over drie parallelle zittingen verdeeld: 

2. Eurosprinter (1216; 6400 kWe 230 km/h).

3. Prototype Vectron.

http://www.alba-verlag.de
http://www.eupec.de
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1. Conventioneel blindschema met analoge instrumenten.

2. Blindschema met beeldschermen, waarschuwing bij alarm en 
zonodig dan ook een gedetailleerd beeld.

+

chemische processen, regeling van chemische 
processen en ICT-security.
Vroeger werden niet zo veel soorten producten 
verlangd en kon volstaan worden met grote 
reactoren in een continu proces of in badge-
processen. Het inregelen van zo’n reactor was 
niet altijd eenvoudig.

Chemische processen
Dankzij betrekkelijk kleine sensoren en proces-
regel-PC’s kunnen in een klein volume goed 
werkende reactoren worden gebouwd. Dit 
soort processen kan dan zonodig opgeschaald 
worden van ca 1-10 m³, naar ca 100-500 m³ en 
zonodig naar veel groter volume. Zie ook [3].
Ondanks de mogelijkheden van klein-volume 
reactoren, zijn er nog steeds veel groot volume 

reactoren in gebruik.

Regeling van chemische processen
Met de mogelijkheden van nu (veel 
typen sensoren) zijn cascade- en 
multivaribele regelingen mogelijk, 
die bij vol- en deellast veel betere 
eindproducten mogelijk maken bij 
zowel kleine alswel grote reactoren.

ICT-security
Mede door de beurs Infosecurity en 
het orgaan Marqit kan ieder kennis 
nemen van ICT-risico’s (zie elders 
in dit nummer). De PPA-dag had 
met Infosecurity gemeen, dat slecht 
gedisciplineerd personeel een groot risico was.
Op de PPA-dag 2010 werd gemeld, dat zowel in petrochemische alswel in de voedingsmiddel-industrie 
veel (tussen-) productiegegevens opgeslagen werden. Dat betekent, dat alle computers bij een bedrijf 
(administratieve en proces) beveiligd moeten worden met een info-security-programma. [4] wijst er met 
nadruk op, dat ook ethernet-netwerken beveiligd moet worden. Op de PPA-dag 2011 was men minder 
streng dan op de beurs info-security.

Samengevat: evenals in 2010 kreeg de bezoeker een goede indruk van datgene, wat in de procesindustrie 
speelt.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. www.kiviniria.nl.
3. Elpec Info Dig 7 pag. 9-10.
4. Industrial communication with fieldbus and Ethernet, VDE-Verlag 2011, ISBN 978-3-8007-3358-3.

http://www.fhi.nl
http://www.kiviniria.nl
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Profinet, Profibus & IO-Link Dag
Geslaagd symposium met beurs over de succesvolle telemetrie-systemen Profibus en Profinet

Profibus wordt veel gebruikt in de (petro-chemische) proces industrie en bevalt daar goed. Profinet is 
een ethernet-systeem, dat een veel breder gebruiksgebied heeft en Profibus neigt te verdringen als een 
moderner, iets sneller en goedkoper systeem.
Op op het symposium (18 november 2011 in Ede) werd stilgestaan bij netwerkconfiguraties (stralen-, 
ring- of maasnetsysteem). Bij dit laatste is het mogelijk bij een verbroken verbinding het signaal, even-
tueel automatisch om te leiden.
Tevens werd het nodige verteld over meetinstrumenten, die aan beide systemen aangesloten kunnen 
worden met een speciaal modem.
Overigens heeft FHI nog twee symposia met beurzen, die nauw aansluiten bij deze dag en wel:
- de PPA-dag (proces productieautomatiserings-dag ) in de TUD; zie ook voorgaand artikel en [2],
- Flow, Analyse and Control Show in 2011 gehouden op 8-9 juni in Nieuwegein [3].

Om het belang van Profibus en Profinet te begrijpen is het nuttig om even 
terug te kijken in de tijd. Toen ik in 1963 bij het EB Delfland kwam werken, 
bestond de zg afstandssignalering uit afzonderlijke verbindingen vanuit 
een centraal punt, van waaruit veel-aderige signaalkabels waren gelegd. 
Toen de transistor goed en betaalbaar werd, kwamen systemen met een 
soort AM-modulatie. Met een 2-aderige kabel konden veel meer standen 
worden weergegeven, wat storingstijden verkortte. Met de komst van de 
IC kon nog veel meer: meetwaarden overdragen en zonodig ook op afstand 
opdrachten geven. Comptabele meetwaarden, dwz meetwaarden waarover 
betaald werd, werden heel veel later pas overgedragen. Voor deze teleme-
trie zoals afstandssignalering of monitoring, toen meestal genoemd werd, 
hadden grote leveranciers toen ieder een eigen systeem, die onderling niet 
goed koppelbaar waren.
Vanuit de petrochemische procesindustrie zijn toen algemeen toepasbare 
systemen naar voren geschoven met ieder zijn eigen IEC-normen. Voor 
de USA was vnm Fieldbus en voor Europa vnm Profibus. Een groot 
aantal leveranciers maakte die systemen en meetinstrumenten van een 
aantal leveranciers hadden transmitters cq modems om op éen van beide 
of beide aan te sluiten.
Volgens Google moet ik bij Fieldbus denken aan de Fieldbusfoundation 

Benelux [4] met als eerste Draft in 1995 van ISA SP50.
Voor Profibus wordt als geboortejaar 1989 genoemd en als 
belangrijke ontwikkelaar Siemens [7].
Fieldbus en Profibus zijn voor bekabelde verbindingen bedoeld. 
Draadloze verbindingen zijn over korte afstanden ook mogelijk 
(oa wireless hart [8] )
Op dit moment trekt Profinet met ethernet-verbindingen de 
meeste aandacht met TCP/IP met als standaard IEEE 802.3 
voor bekabelde verbindingen en IEEE 802.11 voor draadloze 
verbindingen. Als geboortejaar zou 2003 kunnen gelden. Ook 
hier geldt Siemens als een belangrijke ontwikkelaar.
Profinet kan verbindingen hebben via coaxkabel of glasfiber-
kabel; voor korte afstanden is draadloos mogelijk.
Een uiterst belangrijke ontwikkeling, waarover met name de 
Duitse Ingenieursverenigingen VDI en VDE [5] berichten, is de 

Een koppelbus van ethernet-
verbindingen van Beckhoff met 
verschillende overdrachtsme-
dia zoals: glasfiber, coax, twee-
lingdraad.

Een synchrone motor met permanente mag-
neten voor de procesindustrie oa geschikt 
voor zeer hygienische toepassingen.
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elektriciteits- en gasvoorziening integraal willen overgaan naar aethenet, waarvoor een speciaal protocol 
geldt: IEC 61850.
Er zijn inmiddels grote centrales, grote schakelstations, windparken op zee (Beckhoff; [6]) en enkele kleine 
middenspannings-smart grids mee uitgerust.
Een enorm voordeel is, dat glasfiberkabels nodig voor ethernet goed ingevlochten kunnen worden in 
bliksemdraden bij bovengrondse verbindingen en in aardschermen van kabels.

Samengevat
Fieldbus en Profibus hebben de telemetrie grote diensten bewezen en zijn nog steeds belangrijk. Het ver-
betert productieprocessen. Zoals het er nu uitziet, zal Profinet de systemen profibus en fieldbus tzt gaan 
aflossen, meer mogelijkheden bieden en uiteindelijk een veel groter toepassingsgebied krijgen.

Literatuur
1. www.profibus.nl; www.fhi.nl.
2. Elpec Info Dig 7 pag. 9-10.
3. Elpec Info Dig 11 pag. 19.
4. www.fieldbus.nl.
5. www.vdi.de; www.vde.de.
6. www.beckhoff.de.
7. www.siemens.com.
8. www.hartcomm.org.

Projectierungshilfe elektrischer Anlagen in Gebaeuden
Praxiseinfuehrung und Berechnungsmethoden 9
R. Ayx, Prof I Kasikci.
VDE Verlag 2011, 6e druk; ISBN 978-3-8007-3285-2, 258 pag., A5, € 36,-.

Dit boek behandelt op een aardige en complete manier de dimensionering van de elektrische installatie 
van kleine tot middelgrote gebouwen, rekening houdend met de Duitse voorschriften, die weinig afwijken 
van Nederlandse voorschriften.
Prof. Kasikci is hoogleraar aan de Fach-Hochschule van Biberach; hij lid van een aantal normcommissies. 
Dhr. R. Ayx heeft een directiefunctie bij de TUeV. De 5e druk was het werk van dhr. W. Meyer, die helaas 
overleden is. De schrijvers bedanken ABB Stotz-Kontakt (informatie over stroombegrenzende automa-
ten), Dehn+Soehne (informatie over bliksembeveiliging) en Trilux (www.trilux.de een bureau vertrouwd 
met installatie ontwerpen).
De schrijvers behandelen de benodigde theorie over gelijktijdige belasting, kortsluitstroomberekeningen, 
aardingen, selectiviteit met smeltzekeringen en stroombegrenzende automaten.
Ze behandelen voorbeelden met kleine netten gevoed uit distributietrafo’s (vaak 10 / 0,4 kV) en wk-
aggregaten. Ze geven ook wat praktische gelijktijdigheidsfactoren aan.
Ook wordt de gebruikelijke bliksembeveiliging en aarding van kleine tot middelgrote gebouwen behandeld.
Samenvatting: een heel aardig, goed leesbaar boek met een deskundige behandeling van laagspannings-
installaties in kleine tot middelgrote gebouwen. Zeer aan te bevelen.

EMV-Fibel fuer Elektroniker, Elektro-Installateur und Planer
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 55
Massnahmen zur elektromagnetischen Vertraeglichkeit nach DIN-VDE 0100-444:2010-10

http://www.profibus.nl
http://www.fhi.nl
http://www.fieldbus.nl
http://www.vdi.de
http://www.vde.de
http://www.beckhoff.de
http://www.siemens.com
http://www.hartcomm.org
http://www.trilux.de
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S. Rudnik (2e druk), W. Rudolph † (1e druk).
VDE Verlag 2011, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3368-2, 93 pag. A5, € 22,-
De eerste druk is geschreven door W.Rudolph, die hoofdingenieur van AEG Franfurt was. Hij is gestorven 
in 2004. Dhr S. Rudnik, lid van een aantal normcommissies heeft de 2e druk bewerkt.\dit boek is bedoeld 
als introductie in het vak, waarbij huishoudelijke en industriële installaties gescheiden worden.
Het boek geeft aan, hoe aardingen van laagspanningssystemen het best aangebracht kunnen worden, opdat 
geen hinderlijke zwerfstromen ontstaan.
Heel aardig vind ik de manier, waarop wordt aangegeven, hoe 1-fase-sterkstroomkabels gelegd moeten 
worden, opdat het strooiveld naar buiten beperkt blijft.
Het boek besteedt ook aandacht aan kabelgoten met als voorbeeld boven sterkstroomkabel, daaronder 
hulpstroomkringen, daaronder telecom en daaronder meetstroomketens.
Aan het verbinden van kabelafschermingen wordt de nodige aandacht besteed.
Samengevat: dit boek geeft een aantal nuttige aanwijzingen, die goed bruikbaar zijn.

Ueberwindung der Distanz
125 Jahre Gleichstromuebertragung Miesbach-Muenchen
125 Jahre elektrische Energieuebertragung
Geschichte der Elektrotechnik 24
F. Dittmann, M. Schanz.
VDE Verlag 2011, ISBN 978-3-8007-3192-3, 317 pag. A5, €  45,-.

De Duitse ingenieursvereniging VDE heeft een commissie, die zich bezig houdt met de geschiedenis van 
de elektrotechniek. Dit boek is geschreven door 15 man.
In Muenchen vond in 1882 een tentoonstelling plaats, die moest aantonen, wat met elektrotechniek mo-
gelijk was zowel qua energie alswel qua telegraafoverdracht.
Ter gelegenheid hiervan werd een 57 km lange DC-verbinding gebouwd voor 2 kV.
Elektrisch licht was in 1882 een novum. Draaistroommotoren waren er nog niet, wel in huidige ogen 
primitieve DC-motoren. Ook een telegraaf-verbinding was een novum.
Dit boek probeert de ontwikkelingen sindsdien te schetsen met nadruk op elektriciteitsvoorziening. Eerst 
locale netten met locale betrekkelijk kleine centrales. Later grote koppelnetten en grote centrales.
Het boek schetst een heel aardig beeld van de ontwikkeling van 1882 tot de grote elektriciteitsnetten van nu.
Samenvatting: als je geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van de elektriciteitsvoorziening, is dit boek 
een aanrader.

VDE 0100 und die Praxis
Wegweiser fuer Anfaenger und profis
Prof. G. Kiefer, H.Schmolke.
VDE Verlag 2011, 14e druk; ISBN 978-3-8007-3384-5, 1020 pag., A5, € 39,-.

Prof. Kiefer was hoogleraar aan de Fachhochschule Karlesruhe, waar hij oa laagspanningsinstallaties in de 
breedste zin van het woord doceerde. Hij gaf over dit onderwerp ook lezingen voor de VDE en was tevens 
lid van normcomissies. De eerste druk is in 1984 verschenen. Sindsdien zijn een aantal normen gewijzigd 
en uitgebreid. Dhr. Schmolke is ook lid van verschillende normcommissies en is mede schrijver geworden.
Het boek is duidelijk geschreven en voorzien van duidelijke plaatjes.
Dit boek is zeer breed opgezet. Allereerst ontwerp van laagspanningsinstallaties: loadflow, kortsluitbere-
keningen, selectiviteit, de verschillende systemen van aarding, belastbaarheid van componenten.
Menselijke veiligheid krijgt veel aandacht. Wat kan een mens verdragen en hoe meet je, of een lekstroom 
niet te groot is.
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EMC krijgt ook ruime aandacht, enerzijds de risico’s en anderzijds bescherming tegen emc.
Zg brandvertragende isolatiematerialen, speciaal bij kabels, worden goed behandeld. Ze vertragen brand, 
maar daarbij komen vaak giftige stoffen zoals chloor vrij.
Samengevat: dit boek is en standaardwerk, dat goed toegankelijk zou moeten zijn voor ieder, die met 
laagspanningsinstallaties te maken heeft. Ik denk aan bibliotheken van scholen, fabrikanten en instal-
latiebedrijven.
Het is als naslagwerk zeer aan te bevelen.

Photovoltaikanlagen
VDE-Schriftenreihe Normen verstaendlich 138
Normgerecht errichten, betreiben, herstellen und konstruieren
A Bergmann.
VDE Verlag 2011, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3377-4, 115 pag., A5, € 22,-.

Zo langzamerhand worden in Nederland en in Duitsland heel wat PV-zonnecelinstallaties gebouwd. Het 
is duurzame energie met een betrekkelijk lange terugverdientijd. In Schipluiden is een aardig voorbeeld 
te zien [1]. Ook VDE-Verlag heeft er een aantal boeken over uitgegegeven. Het meest omvangrijke is dat 
van prof. Haeberlin (Photovoltaik) [2].
De schrijver van dit boek is lid van de Duitse normcommissie over PV-energie. Het boek legt de nadruk op:
- aansluiting aan het openbare elektriciteiteitsnet,
- methode van bliksembeveiliging,
- afname keuring en de methode van inregelen.

Als gebruiker en leverancier kun je van dit boek veel plezier hebben. De bovengenoemde punten worden 
goed en kort behandeld. Veel discussie wordt met dit boek voorkomen.
Samengevat: een aanrader voor leveranciers en gebruikers van PV-zonnecel-installaties.

Literatuur
1. Elpec Info 11 –pag. 19.
2. Elpec Info 8 –pag. 27.

Netten voor distributie van elektriciteit
Ir. P. van Oirsouw.
Uitgave van Phasetophase 2011; ISBN 978-90-817983-0-3, 704 pag. formaat 170x230 mm.

Dit boek geeft een overzicht van vrijwel alles wat komt kijken bij het bouwen van midden- en laagspan-
ningsnetten. Het is goed geschreven en heeft duidelijke figuren.
VDEN/Kema heeft in 1986 het boek: “Openbare netten voor elektriciteitsdistributie “ bij Kluwer uitge-
geven. Dat boek was een samenvatting van verschillende nationale commissies en werkgroepen over dit 
onderwerp, waaraan ik heb meegewerkt.
Het nieuwe boek is nog iets uitgebreider. Het is geschreven in het kader van IOP-EMVT van het Agent-
schap NL, waaraan ik ook meegewerkt heb. In de redactieraad waren vertegenwoordigd: TUE, Liander 
en de HAN.
Phasetophase heeft ook rekenprogramma’s gemaakt, waarvan het bekendste het veel gebruikte Vision is.
Samengevat: een goed, duidelijk boek over midden- en laagspannings-elektriciteitsnetten met duidelijke 
figuren met enigszins het karakter van een naslagwerk.
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Communication with Fieldbus and Ethernet
Prof. F. Klasen, V. Oestreich, M. Volz.
VDE Verlag 2011, engelstalig; ISBN 978-3-8007-3358-3, 330 pag. 170x230 mm + CDROM, € 59,-.

Dit boek behandelt fieldbus, profibus, profinet en ethernet. De inhoud lijkt veel op het elders in dit num-
mer opgenomen verslag van de PI-dag van FHI.
Prof. Klasen is verbonden aan de universiteit van Keulen; Dr. Oestreich is een onafhankelijk consultent; 
dhr. Volz is directeur van HMS Industrial Networks.
De genoemde systemen worden heel grondig behandeld, enigszins met het karakter van een naslagwerk. 
Het boek wordt kennelijk als collegedictaat gebruikt. Er wordt op gewezen, dat ethernet beveiligd moet 
worden in ieder geval met zeer duidelijke protocollen. Computers die internet zijn verbonden (direct of 
indirect) moeten voorzien zijn van een internetsecurity-programma.
Samengevat: Fieldbus, profibus, profinet en ethernet worden afzonderlijk heel goed en grondig behandeld. 
Dat geldt ook voor de mogelijkheden ethernet te koppelen met de drie bussystemen. Het boek heeft enigs-
zins het karakter van een naslagwerk. Voor een school- of bedrijfsbibliotheek is het zeer aan te bevelen.

Fotonica zorgt voor nieuwe ontwikkeling geneeskunde
Het gebruik van de nieuwste vindingen en technieken uit het vakgebied van de optica en fotonica zorgen 
telkens voor doorbraken in onze gezondheidszorgen.
In diverse gebieden in de geneeskunde hebben vooral optische meettechnieken gezorgd voor een ef-
fectievere aanpak van diverse ziekten en symptomen. Bekend is bijvoorbeeld de Fluorescence Lifetime 
Imaging Microscopy - FLIM, voor het in kaart brengen van eiwit interacties. Meer over deze innovatieve 
meettechniek is te vinden in de nieuwe uitgave van Fotonica Magazine (september 2011), het informatie-
blad voor deelnemers in het Photonics Cluster Netherlands - PCN. LED lampen worden in het zonnetje 
gezet in een groot artikel over de doelstelling en activiteiten van het in 2010 in Eindhoven opgerichte 
Intelligent Lighting Institute - ILI. Het NDO - niet-destructief onderzoek 
met de nieuwste optische sensoren is uitgebreid behandeld in een over-
zichtsartikel. Veel nieuws en wetenswaardigheden uit de opticabranche 
geeft voldoende inspiratie om nieuwe activiteiten te ontplooien en om de 
zakelijke agenda weer aan te vullen.
Aan het fotonica platform PCN nemen steeds meer bedrijven deel. Het 
bestuur mocht recent weer twee bedrijven aan dit samenwerkingsverband 
toevoegen. Voor PCN is het stimuleren van het Fotonica onderwijs in 
Nederland een belangrijke activiteit. Op dit gebied zijn al stappen onder-
nomen in samenwerking met Technolab Leiden. Ook wordt er gewerkt 
aan de ontwikkeling van een photonics toolbox voor het MO en HBO. 
Voor dit jaar staat er weer een Fotonica Evenement op de agenda en wel 
op 27 en 28 maart 2012 in het NBC te Nieuwegein. 
Jan M. Broeders

Optica heeft belangrijke rol in wetenschap en techniek
Het vakgebied van de Optica heeft zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in de techniek in de 
laatste jaren enorm aan betekenis gewonnen. De belangstelling op hogescholen en op universiteiten en 
in het bedrijfsleven voor een studie of een cursus Optica en Optische technieken is eveneens toegenomen. 
Voor studenten, docenten en andere belangstellenden voor een studie in de Optica verscheen recent een 

derde druk van het studie- en referentieboek Optik. Het studieboek bevat een gedetailleerde behandeling 
van de leerstof, voorbeelden van praktische referenties en toepassingen, tabellen, oefeningen, opgaven en 

antwoorden en een uitgebreid trefwoordenregister.
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De inhoud sluit direct aan op toepassingen van optica en op-
tische technologieën in meerdere gebieden van wetenschap, 
techniek en onderzoek en in de productie van grondstoffen en 
in half- en eindproducten.
De auteur geeft een aantal voorbeelden uit vakgebieden als 

chemie, biologie, gezondheid en geneeskunde. Ook is er aan-
dacht voor de sterke relatie tussen optica en de elektronica in 
de breed ontwikkelde markt van de optische meettechnieken 
en in de techniek van communicatie van beeld en informatie. 
In de derde druk zijn nu ook de nieuwste ontwikkelingen uit 
de optica-industrie behandeld in theorie en praktijk. 
De studenten en andere gebruikers van dit specifieke studie-
boek krijgen leerstof over de natuurkundige principes van de 
optica, optische afbeeldingen, optische elementen en optische 
instrumenten. In het 5e hoofdstuk maken zij kennis met stra-
lingsleer en stralingsbronnen. Daarna komen de lichtbronnen, 
optische filters en elementen aan 
de orde en sluit het geheel af met een behandeling over de 
theorie en het gebruik van optische vezels en het natuurkundige 
verschijnsel van de polarisatie van licht. Een compact studie-
boek met een heldere en overzichtelijke behandeling van optica.

ISBN 978-3-8171-1878-6, “Optik”, Dietrich Kühlke, Verlag Harri Deutsch, 2011, 407 pagina’s, € 29,80.
Jan M. Broeders


