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Beurzen en seminars een keuze

Er staan voor ons vakgebied weliswaar enkele interessante happenings aangekondigd, maar die van
HET Instrument springt er mijns inziens toch wel
bovenuit. Eind september zullen velen van ons weer
de gang maken naar de RAI. De organisatoren van
het FHI doen er weer alles aan om de bezoekers aan
te trekken. Gaat het ze lukken om de geplande 17 000
bezoekers te registreren? Ik hoop van wel. Het tij van
dalende bezoekersaantallen moet maar eens keren.
Beursbezoek is immers het moment van persoonlijke
contacten en netwerken. Het blijft toch een prettige
plaats waar je in korte tijd veel mensen en bedrijven
kunt vinden die wat interessants hebben te melden.
Met die gedachte dat we er toch zijn, heb ik FHI
gevraagd een ruimte ter beschikking stellen voor
het houden van onze Algemene LedenVergadering.
Daarmee hadden ze al rekening gehouden, was de
reactie. Fantastisch toch? Noteer alvast: 25 september.
Frans Witkamp

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Vakbeurs gebouwbeheer 6-8 jun
Vakbeurs Riolering en Gem. Infrastructuur 6-8 jun
Industriële week (Industrial Automation&drives;
Industrial Processing; Macropak) 2-5 okt
Logistica 13-16 nov

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

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

RAI (www.rai.nl)
ECOC 16-20 sep
Het Instrument 25-28 sep
Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 9-11 okt
FHI (www.fhi.nl)
Vermogenselektronica 12 jun
Het Instrument 25-28 sep in de RAI
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Vision&Robotics 5-6 jun (i.s.m. met Roboned)
Easyfairs (www.easyfairs.com)
Array Seminars (www.array.nl)
Mesago (www.mesago.de)
PCIM 8-10 mei
KIVINIRIA (www.kiviniria.net), TUD (www.tud.nl),
TUE (www.tue.nl) ,
UT (www.utwente.nl)
Evenementenhal Gorinchem/Hardenberg/
Venray (www.evenementenhal.nl)

Elpec Info digitaal - nr. 13 - mei 2012

1

Editorial
Ik hoop veel leden weer te ontmoeten op de Elpec-jaarvergadering, die in september plaatsvindt. 2012
wordt voor mij gekenmerkt door belangrijke items, namelijk de nasleep van de kredietcrisis en fraaie technische ontwikkelingen. Duitsland doet het op beide gebieden goed. Nederland worstelt met twee financiële
problemen: beperken van het begrotingstekort en het risico van het zogenoemde kapotbezuinigen. Veel
vooraanstaand economen vinden, dat wij slechts beperkt moeten bezuinigen.
Vaktechnisch oa bij ESEF en Technishow valt het op, dat Nederland heel goede technische producten
tegen een redelijke prijs maakt, maar toch te weinig doet aan volumevergroting van de industrie.
ICT wordt steeds belangrijker. Wereldwijd wordt slordig omgesprongen met beveiliging (oa in de USA
lek bij betaalkaartengegevens) en backup-systemen (oa uitval telefoonnummer 112). De sein- en wisselstoringen bij Prorail komen wel erg vaak voor en ook nog over een heel groot gebied.
Cloud-computing verdeelt de technici. Sommigen denken aan grote economische voordelen, anderen
vinden, dat er nu teveel risico’s zijn door onduidelijkheid over de opslag van de gegevens en de garantie,
dat die gegevens binnen redelijke tijd beschikbaar komen.
ICT in de sterkstroomwereld neemt snel toe, oa bij elektriciteitsnetten (oa smart grids), waterbeheer, monitoring in een breed vakgebied en in de aandrijftechniek. Hieraan verwant is monitoring, speciaal met
ethernet, dat enorm wordt uitgebreid.
Het Nederlandse onderwijs is nog steeds goed blijkens een aantal internationale rankings. De samenwerking met de industrie op alle onderwijsniveaus moet mijns inziens verbeterd. Soms wordt al te veel nadruk
gelegd op wetenschappelijk niveau.
Bij de onderwijsbezuinigingen vind ik, dat een korte overschrijding van de studieduur niet te zwaar bestraft moet worden en dat de mogelijkheid van bijscholing op alle niveaus tegen een redelijke prijs moet
worden verruimd. Bedenk, dat we wensen, dat mensen wat flexibeler van werk kunnen veranderen bij
dezelfde of een andere werkgever.
We hebben nog steeds een goed draaiende economie op Europees niveau en middels goede samenwerking
en bijscholing kunnen we dat zo houden. Nederland mag best iets zelfbewuster zijn over haar technische
prestaties.

+

Voorbeschouwing over enkele aanstaande Nederlandse beurzen met seminars
Het najaar wordt gekenmerkt door drie grote beurzen, die zowel een overzicht van de kennis in het vakgebied geven alswel van de kennis en kunde van de Nederlandse industrie. Het is inmiddels traditie om
zowel technische prijsvragen uit te schrijven alswel om overzichtsseminars te houden. Onderstaande
beurzen kan ik van harte aanbevelen. Het betreft:
- Het Instrument in de RAI (25-28/9) met de nadruk op elektronische producten
- De industriële week in de Jaarbeurs (2-5/10), die bestaat uit drie subbeurzen:
- Industrial Automation&drives, feitelijk geavanceerde toepassing van vermogenselektronica,
- Industrial Processing, met de nadruk op besturingen in de procesindustrie,
- Macropak, met nadruk op geautomatiseerde logistiek.
Bovenstaande beurzen hebben enige overlap en er wordt gediscussieerd over verdergaande samenwerking.
- Energievakbeurs (9-11/10) in de Brabanthallen. Deze beurs geeft heel veel Nederlandse kennis weer
op het gebied van energie en milieu
Er zijn ook heel interessante kleinere beurzen met seminars, waarvan ik de organisator heb aangegeven.
Over robottoepassing (5-6/6) organiseren het Mikrocentrum en Roboned tezamen een aardige bijeenkomst.
Er zijn er niet zoveel bijeenkomsten over dit onderwerp.

+
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Bevordering voor ons collega-Elpec-lid Paul Petersen

Volgens een persbericht van 2 maart 2012 en de website van www.fhi.nl is Paul Petersen bevorderd van
adjunct-directeur naar 2e directeur. Zoals bekend speelt FHI een grote rol in de Nederlandse elektronica
wereld. Elpec feliciteert Paul Petersen van harte.

+
Nieuwe inzichten inzake cloud-computing
Opportunity of risico?

Bij cloud-computing worden gegevens van een contractant elders opgeslagen en soms ook elders verwerkt.
Je maakt op deze manier gebruik van reservecapaciteit van andere systemen. Je bent dan meestal (veel)
goedkoper uit dan als jezelf opslagcapaciteit of computers moet bijkopen.
[1] is een groot voorstander, maar geeft wel enkele regels. [1] geeft trouwens ook regelmatig securityregels voor het gebruik van je eigen computer en/of netwerk.
Veel Duitse tijdschriften waarschuwen voor cloud-computing, zeker als de gegevens-opslag buiten Europa
gebeurt. Meestal wordt niet aangegeven, waar je gegevens tijdelijk opgeslagen of verwerkt worden en wie
deze gegevens gaat of kan bekijken Dat kan over de gehele wereld zijn. Het is niet zo zeker, of het contract
aangehouden wordt of een vlotte communicatie met het opslag- resp verwerkingssysteem gegarandeerd
is. Zie ook [2], [3], [4], [5] en [6]. Sommigen bevelen [7], [8] en [9] aan.
De voorstanders van cloud-computing geven aan, dat enige beschermingsmaatregelen mogelijk zijn. Je
kunt je gegevens versleutelen en een security-programma meegeven.
Anderen vinden, dat de Nederlandse overheid wat meer controle op cloud-computing zou moeten uitoefenen.
Samengevat: wees bij cloud-computing voorzichtig, ook al lijkt het heel goedkoop.
Literatuur
1. www.marqit.com.
2. Computer Totaal 3/2012.
3. Eula (End-user-licens-eagreement); zie www./nl.wikipedia.org/wiki/End-user_license_agreement.
4. TOS (terms of service); zie http://en.wikipedia.org/wiki/Terms_of_service.
5. www.cloudsecurityalliance.org.
6. www.certipost.be .
7. http://oauth.net.
8. http://openstack.org.
9. http://occi-wg.org .

Intertraffic 2012

+

Aardig initiatief van de RAI over verkeersbegeleiding, dat elders in de wereld navolging heeft [1] [2]
Intertraffic (27-29 maart in de RAI) behandelt verkeersbegeleiding in brede zin: staatmeubilair, parkeergarages, verkeerslichten, gekoppelde ketens van verkeerslichten, verkeersbegeleidingssystemen.
Vanwege het succes van de beurs (ook in 2012) worden onder auspiciën van de RAI ook beurzen gehouden
in China, India en Turkije, een compliment waard. Ook in Amsterdam waren veel buitenlandse standhouders.
Behalve een beurs waren er ook lezingen, waarvan ik er twee gevolgd heb:
- Verkeersbegeleiding van de ring rond Amsterdam met de toevoerwegen
- Semi-automatische begeleiding van personenauto’s, vrachtwagens en autobussen.
- Verkeersbegeleiding van de ring rond Amsterdam met de toevoerwegen
Op zich is verkeersbegeleiding een moeilijk onderwerp. Amsterdam en de Provincie Noord-Holland claimen met hun systeem een ongeveer 10% betere doorstroming en minder verkeersongelukken.
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Gemeten en opgeslagen worden data van het aantal auto’s en hun snelheid op een groot aantal plaatsen.
Daarmee worden de snelheidsborden boven de weg aangestuurd, idem druppel-lichten op opritten, aanwijzigingen gegeven aan het verkeer of de ring rond Amsterdam linksom of rechtsom moet worden bereden
Ook de verkeerslichten op toevoerwegen kunnen worden beïnvloed.
Minder direct, maar wel heel nuttig. De gegevens zijn ook een basis om wegverbeteringen (bijv extra
banen) of nieuwe wegen aan te leggen.
- Semi-automatische begeleiding van personenauto’s, vrachtwagens en autobussen
TNO-wegtransport is een aantal jaren geleden van Delft naar Helmond verhuisd. Een onderzoeks onderwerp
daar is tesamen met de TUE kijken naar de beïnvloeding van auto’s om en de veiligheid te vergroten en
de wegcapaciteit. Het liefst zou men zien, dat op autowegen auto’s volledig automatisch zouden worden
bestuurd. Dat is een Europese zaak. Bij spoorwegen zijn er in Europa ca 18 seinsystemen. 18 autobegeleidingssystemen is niet de bedoeling.
Beinvloeding van auto’s is al aan de gang. Vrijwel alle auto’s hebben ABS (=anti-blokkeersysteem) en veel
hebben ESP (=electronic-stability-program). Volgende stappen kunnen zijn opleggen van een max snelheid, die nu nog op borden boven de weg staat; een naderingssensor om botsingen te vermijden, controle
op het berijden van de juiste weghelft, controle op aangepast gedrag bij gladheid van de weg.
In de omgeving van Helmond wordt uitgebreid geëxperimenteerd. Ongetwijfeld komt hier een aardig
systeem uit, waar de EU en de meeste fabrikanten zich in kunnen vinden.
Samengevat: Intertraffic 2012 was een interessante beurs met voordrachten, waar ieder, die met verkeer
te maken heeft nieuwe ontwikkelingen kon waarnemen.
Literatuur
1. www.rai.nl Beursmanager mw. M. Dreschler@rai.nl.
2. www.intertraffic.com.

+

ESEF/Technishow 2012

Nederland levert knappe prestaties op het gebied van metaal bewerken en productietechniek. Dat geldt
ook voor toeleveren, uitbesteden en engineering. Bij beide is digitale besturing een belangrijke component.
VNU organiseert goede beurzen met kleine seminars om de bezoekers iets over de laatste stand van de
techniek bij te brengen en awards om zowel bezoekers alswel standhouders te stimuleren nieuwe ontwikkelingen te tonen.
Die opzet is geslaagd. ESEF/Technishow 2012 (13-16 maart in de Jaarbeurs) tonen op een knappe manier
de ontwikkelingen van de voornamelijk werktuigkundige techniek met veel ICT. We kunnen ons meten
met Duitsland, waarheen we ook veel exporteren.
Toen ik afstudeerde in 1961 omvatte de FME-industrie ca 30% van het BNP en nu (2012) slechts 10%.
Ook in 2010 vroeg menigeen zich af of
een vergroting van die 10% niet mogelijk
was. Onze producten zijn goed en onze
prijzen redelijk.
Van de genomineerde ontwerpen voor
ESEF noem ik de commonrail dieselverstuivertrekker van Smits Machinefabriek (fig. 1). Voor de Technishow noem
1.
4
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ik de digitale methode van contactloos meten van Nikon (fig. 2).
Samengevat: een knap samengestelde beurs, die veel laat zien van Nederlandse kennis en kunde op werktuigkundig gebied, waarbij ook de nodige ICT gebruikt wordt. We kunnen ons goed meten aan Duitsland. De
vaktechnische componenten en de economische condities om ons marktaandeel te vergroten zijn aanwezig.

+

6e Fotonica evenement sluit 2daags congres succesvol af

Het Fotonica Evenement 2012 vond plaats op 27 en 28 maart in het congrescentrum NBC te Nieuwegein. Ruim 700 deelnemers uit binnen- en buitenland kregen een schat aan informatie over de inhoud en
de toekomst van optica en fotonica in onze maatschappij, bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderzoek en
wetenschap. Met steun van Agentschap NL ontwikkelde PCN een educatieve experimenteer kit voor het
fotonica onderwijs. De ontwerpers kozen voor een toolbox met onderdelen, handleiding en lesmateriaal voor het bouwen van een echte barcode
reader. Het bedrijf Sentix (www.sentix.nl) presenteerde een pakket cursussen
voor het veilig werken met lasers en laserstraling.
De deelnemers aan FE 2012 ontvingen bij binnenkomst een exemplaar van
de nie uwste uitgave van het Fotonica Magazine maart 2012 met interessante artikelen uit het thema-gebied Fotonica. Voor de PCN promotie bevat
deze uitgave een variëteit aan onderwerpen uit de vakgebieden Optica en
Fotonica. Onze huidige kennis en kunde uit wetenschap, onderzoek en
productie levert waardevolle en leerzame artikelen op, waarvan er enkele
zijn afgedrukt in de nieuwste uitgave. PCN promoot onder andere fotonica bij leerlingen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar in samenwerking met de
organisatie Technolab Leiden. Ieder jaar maken bij deze organisatie zo’n
15.000 leerlingen spelenderwijs kennis met de beginselen van natuurwetenschappen en techniek. Wilt u meer informatie over de activiteiten van de deelnemers in Photonics
Cluster Netherlands, kijk dan op de website van PCN www.photonicscluster-nl.org en op www.technolableiden.
nl. Verrassend zijn de artikelen Fotonica in planten en de aandacht voor het werk en leven van Joseph von
Fraunhofer.
Jan M. Broeders

+

Methoden om ons marktaandeel in de FME-sector te vergroten

Het probleem is complex en ik kan slechts enkele bouwstenen aandragen. Een vergelijking met Duitsland
bij de elektromotorenfabriek Schorch (Rheydt nabij Venlo) is de moeite waard. Helaas zijn de winsten in
de FME-sector bescheiden ca 4 tot 5% van de omzet. Desondanks is de behoefte aan producten uit die
sector groot en het lokale en regionale openbare bestuur (met name in Rheydt) realiseert zich de consequenties van het wegvallen van arbeidsplaatsen zoals onrust in de regio en de kosten van uitkeringen.
Mogelijkheden zijn het aanbevelen van éen commissaris van een belangrijk bedrijf en overleg met het
onderwijs om keuzevakken te onderwijzen binnen de wettelijke mogelijkheden, waar de locale industrie
wat aan heeft. Die industrie moet dan ook van hun zijde bijdragen aan het zg beroepenveld.
Persoonlijk vind ik, dat in eerste instantie gekeken moet worden naar producten, waar relatief veel van
afgenomen wordt en wat minder naar innovaties, waarvan de behoefte nog maar moet blijken. Het is ook
van belang, dat de aandeelhouders met de winst van 4 tot 5% van de omzet genoegen nemen. Lokale
aandeelhouders zijn daartoe meer geneigd. De pogingen van sommige grote aandeelhouders de productie
te verleggen naar de zg lage lonenlanden hebben lang niet altijd succes en zijn voor de productie in het
moederland vaak fnuikend.
Het openbaar bestuur moet meer aandacht besteden aan handenarbeid. In mijn jeugd werd veel aan modelbouw gedaan (bootjes, treintjes ed). Dat kwam handenarbeid op school en in de industrie ten goede.
Bovendien is niet iedereen geschikt om achter een computer te werken. De TKF (Twentse kabel fabriek)
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is een goed voorbeeld. Holec-Hengelo is nu onderdeel van het Eaton-concern. Zij verliezen veel productie
aan het buitenland in het Eaton-concern. Het is een lange weg, maar de vaktechnische componenten en
de economische condities om ons marktaandeel in de FME-sector te vergroten zijn aanwezig.
Literatuur
1. www.esef.nl; www.technishow.nl; www.vnuexhibitions.com.

+

VSK 2012

Verwarming, sanitair, klimaatbeheersing en koudetechniek zijn de steekwoorden van de geslaagde VSK
Inzake klimaatregeling is Nederland heel wat mans. Oa Priva, bij mij in de buurt, heeft topprestaties geleverd bij de klimaatregeling van academische ziekenhuizen en warenhuizen in de tuinbouw. Wat betreft
de verwarming, klimaatregeling en koudetechnik heeft deze beurs enige overlap met Energiebeurs [2],
eveneens van VNU. VSK in het algemeen gaat over wat kleinere installaties.

1. Gerenoveerde galerijflat te Weert, aanzienlijk
energiezuiniger met zonnepanelen.

2. Gerenoveerd gemeentehuis te Oss.

Nieuwe woningen worden als regel voorzien van HR-ketels, eengezinswoningen meestal van combi-HRketels. Installaties van kleine gebouwen neigen naar dat van onze dorpsinstallateur [3]. Ook een HR-ketel,
met warmtepomp, die ’s zomers als koelinstallatie wordt gebruikt. Tevens voorzien van zonnecollectoren.
De bekroonde inzendingen zijn soortgelijk opgebouwd, zij het, dat de installatie economisch verantwoord
moet zijn. Daar verschillen de meningen wat over.
De VSK (6-10 februari 2012 in de Jaarbeurs) laat heel veel zien over verwarmings-, klimaatbeheersing en
3. Quality lucht flow-systeem van Daalderop.
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4. Energiemangementsysteem van Honeywell.
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koude-systemen met warmte- en koude-opslag van wat kleinere gebouwen. Op de beurs wordt ook veel
gedaan om de bezoekers de vakproblemen duidelijk te maken.
Een ander genre is de sanitair-beurs, die veel soorten badkamers toont.
Ter illustratie zijn enige foto’s afgebeeld van genomineerde awards, die een aardig beeld van de beurs
vormen.
Samengevat: Als je de nieuwste snufjes op VSK-gebied wilt zien, was deze beurs een aanrader.
Literatuur:
1. www.vsk.nl.
2. www.energievakbeurs.nl.
3. Elpec Info Dig 11 pag. 19.

+

Driedimensionale beelden toegepast in de geneeskunde

Het gebruik van driedimensionale beeld- en registratietechnieken en -apparatuur neemt ook in de gezondheidszorg verder toe. Ons bezoek aan de Medica
2011 in het imposante beurscomplex van Messe Düsseldorf heeft interessante
informatie opgeleverd over deze ontwikkelingen op het gebied van 3D beeldtechnieken. Het bedrijf VISUS biedt systemen voor 3D beeldregistraties voor
effectievere en betrouwbare diagnostiek in het medisch onderzoek. VISUS
biedt service en oplossingen voor datatransport van medische gegevens van
onder andere radiologische beeldopnamen. In het bedrijfstijdschrift Visus View
06-2011 geeft het bedrijf een beeld over de nieuwste ontwikkelingen en liet
vele illustraties uitvoeren in 3D. Een leuke combinatie van een 3D verrassing
en een bericht over 3D toepassingen. Voor meer informatie www.visus.com.
Jan M. Broeders

Ethernet van Beckhoff [1]

+

Beckhoff is op het gebied van ethernet heel actief en zij hebben veel succes met hun producten.
Bijgaand enkele in mijn ogen “sprekende” foto’s.
Figuur 1 laat enkele ethernet-terminals zien. Figuur 2 laat een heel compacte PC (CX9020) zien met als
kenmerken 1 GHz ARM Cortex TM A* processor geschikt voor veel toepassingen oa telemetrie/gebouwbeheerssystemen, kleine toerenregelbare aandrijvingen, koppelingsfuncties van ethernet, CAN-bus.
Literatuur

www.beckhoff.com.

2.

1.
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Siemens 6 MWe-windmolen
Siemens heeft een prototype van een 6 MWe-windmolen gebouwd.
De molen heeft geen tandwielkast en is voorzien van een synchrone
motor met permanente Neodym-magneten
De wieken zijn 75 m lang; de testen lopen tot nu toe voorspoedig
Literatuur

www.siemens.com.

Elpec Info Dig 12 pag. 8-11.

1. 6 Mwe-windmolen.

+

Het vervangen van GTO’s door IGBT’s bij tractieaandrijvingen
Eventueel een goedkope manier om het vermogen te vergroten

Bij ongeveer twintig jaar oude aandrijvingen is het vaak nodig om de halfgeleiders te vervangen. Daarbij
staan twee wegen open: nieuwe GTO’s of IGBT’s. NS heeft twee materieelsoorten, waar dat dit vraagstuk
speelt:de oudere dubbeldekkers IRM en het materieel DD-AR met de 6-assige motorwagens. In beide
gevallen betreft het vierpolige motoren, die een max toerental hebben van ca 4000 omw/min (theoretisch
is 4500 omw/min mogelijk). Met IGBT’s met een herhalingsfrequentie van 1 kHz is theoretisch 18 000
omw/min mogelijk; in de praktijk meestal 6000 omw/min. De nieuwe NS-sprinters SLT hebben ook een
max toerental van 6000 omw/min.
De IGBT’s hebben als tweede voordeel, dat door de hogere pulsfrequentie de derating van de motor kan
zakken van 25% naar 10%. Dwz bij een even warme motor wordt het tractievermogen ca 15% groter. Een
IGBT-invertor heeft geen snubbers en is dus kleiner in volume voor hetzelfde vermogen.
Er is nog een extra mogelijkheid. De asynchrone kooiankermotor kan zonder bezwaar 6000 omw/min
draaien, waardoor het motorvermogen 50% groter wordt. Om daar profijt van te hebben moet de tandwielkast worden aangepast en eventueel het draaistel iets verzwaard.
De IGBT-invertor is met 50% groter vermogen ongeveer evengroot als de GTO-invertor voordien, zeker
als waterkoeling wordt toegepast, wat bij deze vermogens gebruikelijk is.
Bij een aantal IRM’s is de GTO-invertor vervangen door een IGBT-invertor van hetzelfde vermogen. Bij
volgende vervangingen zou ik nog eens nadenken over vergroot vermogen.
De NS 6-baks IRM-stellen hebben een tractievermogen van bijna 3 MWe; vergelijkbaar materieel in
Zwitserland heeft 6 MWe vermogen.
Bij de geplande drukke dienstregelingen in de toekomst is vergroot vermogen wenselijk.

+

Integrated Systems Europe 2012 [1] [2]

Grote beurs met conferentie in de RAI (31 januari-2 februari) over audio-visuele presentaties
Deze goed bezochte beurs met conferentie (40.800 een record) heeft als hoofddoel het bevorderen van
audio-visuele presentaties voor personen van kleine tot grote gezelschappen, tevens het maken van aantrekkelijke websites voor 1-mans- tot zeer grote bedrijven.
Het nevendoel is met audio-visuele middelen industrieprocessen te verbeteren, bijv het beter detecteren
van haarscheuren. Zoals bekend komen in heel veel industriële constructies na zekere tijd haarscheuren
8
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voor, Vroeg gedetecteerde haarscheuren zijn vaak nog te repareren, laat gedetecteerde haarscheuren betekenen vaak uitwisselen van een constructiedeel. Te laat gedetecteerde haarscheuren kunnen ernstige
ongelukken veroorzaken.
Behalve de beurs wordt ook een digitaal tijdschrift uitgegeven.
Voor mij was heel opvallend de enorm lichtsterke presentatie met LED-projectoren, waardoor op enorme
vlakken goed geprojecteerd kon worden bij matig omgevingslicht.
Tav het invullen van projectievlakken of websites worden interessante voorbeelden gegeven.
Samengevat: een aardige beurs met congres, aan te bevelen voor ieder, die veel met audio-visuele geprojecteerde presentaties of met websites te maken heeft. Tevens aan te bevelen voor ieder, die met licht
fijne industriële verstoringen wil waarnemen zoals haarscheuren. De beurs met congres is een aanwinst
voor de RAI.
Literatuur
1. www.iseurope.org.
2. Elpec Info Dig 10 pag. 8.

+

Instructiemodule voor het maken van een hologram

Voor de herinrichting van de tweede fase van het voortgezet onderwijs is nieuw lesmateriaal ontwikkeld.
Deze moderne leermodules zijn bestemd voor lessen Natuur, Leven en Technologie - NLT. Vanuit een Landelijk Coördinatiepunt - LCP zijn inmiddels ruim 65 leermodules ontwikkeld.
De Stuurgroep NLT heeft tot taak de beschikbare leermodules te verankeren
in het onderwijsprogramma. De module Holografie is gecertificeerd door de
Stuurgroep NLT voor gebruik op het vwo in domein I.
De inhoud kwam tot stand door een team van vakdeskundigen en meerdere
proeflessen in het vwo. Het maken van een hologram is één van de doelstellingen van het lesmateriaal. Naast het leermateriaal voor de leerlingen is er de
docentenhandleiding Holografie. De module Holografie bevat alle informatie
om heel veel te weten over holografie en hologrammen. Het zien van diepte,
stereoscopie en optische illusies worden voorafgaand aan theorie van licht
behandeld. De basisbegrippen als buiging en interferentie zijn uitgebreid
behandeld, omdat zij voor de theoretische grondslag van de holografie zorgen. Met een laserlichtbron, de juiste optische hulpmiddelen, een object, een
geslaagd interferentiepatroon op lichtgevoelig materiaal is het mogelijk een
hologram te realiseren. Elk hoofdstuk bevat een serie vragen en opdrachten, is voorzien van een compacte
samenvatting en is rijk geïllustreerd. De leermodule Holografie is leverbaar via www.betavak-nlt.nl. Wilt u
meer weten over holografie en hologrammen ga dan naar de website van Walter Spierings in Eindhoven
op www.holoprint.com.
Jan M. Broeders

+

Kick-off TU Delft Climate Institute

Een goed initiatief, dat een betere samenwerking van deskundigen belooft
Onder leiding van prof. H. Russchenberg (EWI) start het klimaat Instituut (interfacultaire samenwerking)
op de TU Delft.
’s Middags (1 maart 2012) werden een aantal interessante lezingen gehouden over stadsklimaat, simulatie
van wolken, zeespiegelstijging en klimaatbeleid en communicatie. Voor mij was nieuw, dat de zeespiegelstijging op verschillende plaatsen op aarde een duidelijk andere waarde had.
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Bovengenoemde zaken hebben economische gevolgen. Voor de zeespiegelstijging hebben wij de commissie Veerman gehad. Het is de bedoeling dit kostbare advies uit te voeren.
Als elektrotechnicus, die veel met wk te maken heeft gehad, miste ik een verwijzing naar smart grids en
warmtehuishouding. Dat zou nog kunnen komen.
Samengevat: een goed initiatief, dat mi nog iets uitgebreid moet worden. Ik verwacht aardige resultaten.
Literatuur

www.tudelft.nl.

+

Voor Kunststoffenbeurs en Precisiebeurs meer ruimte
Al meerdere jaren organiseert het Mikrocentrum jaarlijks de Kunststoffenbeurs en Precisiebeurs. Beide
evenementen vinden plaats in NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Voor beide vakbeurzen
is zowel van de kant van de bezoekers als van de kant van exposanten een groeiende belangstelling. De
afgelopen jaren waren de Kunststoffenbeurs en de Precisiebeurs zelfs volledig volgeboekt met exposanten.

Dat was reden voor Mikrocentrum om te kijken naar óf een andere locatie óf naar uitbreiding op de
bestaande locatie. Op basis van feedback van exposanten en bezoekers is er een sterke voorkeur om de
huidige locatie te behouden. Dat heeft te maken met uitgebreide congresfaciliteiten, hotelaccommodatie,
goede bereikbaarheid, ruime en gratis parkeergelegenheid en met het willen behouden van het exposantenbuffet. Daarnaast is het na zoveel jaren een begrip geworden om weer naar Veldhoven te gaan voor de
beide beurzen.

26 & 27 september

28 & 29 november

In een gezamenlijke inspanning hebben Koningshof en Mikrocentrum dit nu toch weten te realiseren.
Koningshof investeert in aanpassing van de infrastructuur en Mikrocentrum investeert in de nieuwe, semipermanente expositiehal voor beide evenementen. Deze nieuwe “Dommelhal” komt naast de bestaande
Genderhal en biedt extra ruimte voor 40 exposanten. Voor meer informatie raadpleeg de sites van beide
vakbeurzen via www.kunststoffenbeurs.nl, www.precisie-beurs.nl en www.mikrocentrum.nl.
Jan M. Broeders

Modern stoptreinmaterieel

+

Knappe toepassing van vermogenselektronica
Stoptreinen, metro’s en trams moeten bij voorkeur snel kunnen optrekken en afremmen. Om dat te bereiken wordt bij voorkeur een adhesie-coëfficiënt van 15% toegepast, waarbij als regel tenminste 2/3 van
het aantal assen wordt aangedreven.
Vroeger was de enige keus een AC- of DC-commutatormotor, die relatief veel onderhoud nodig had. De
10
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vuistregel is: DC-motor met voorgeschakelde
weerstanden 100% onderhoud, DC-motor
met voorgeschakelde vermogenselektronica
50% onderhoud, asynchrone kooiankermotor
met voor geschakelde vermogenselektronica
25% onderhoud.
Rond 1995 leek de asynchrone kooiankermotor met IGBT-invertor rijp voor seriefabricage. Optrekken en elektrische (vaak
recuperatief) afremmen tot ca 10 km/h was
goed mogelijk, waarmee mechanische slijtage
van het remsysteem als regel heel bescheiden
was.
Duitsland begon in 1995 met de treinstelseries
424 en 425. De eerste exemplaren van deze 1. DB serie 430 gebouwd door Bombardier en Alstom
series waren heel slordig gebouwd, maar (Salzgitter).
na enkele jaren ontstond een betrouwbare
stoptrein. Met de compacte IGBT’s van heden is waterkoeling nodig en is een watergekoelde asynchrone
motor een voordeel. De NS-sprinter SLT is van de serie 425 afgeleid.
De DB en enkele particuliere spoorwegmaatschappijen in Duitsland hebben grote series gekocht. De
laatste bestelling van de DB is de serie 430 (4-wagenstel; 177 stuks) (fig. 1), feitelijk een verbeterde 425.
2/3 van de serie 430 wordt geleverd door Bombardier; 1/3 door Alstom-Salzgitter.
De nieuwe voorschriften vereisen een verstevigde botsneus, de asynchrone motoren zijn weinig veranderd,
de huidige IGBT’s zijn iets kleiner geworden en verlangen een iets gemodificiëerd aanstuurblok.
De motoren zijn als regel ongeveer geschikt voor 200 kWe continu belasting en voor 300 kWe kortstondig. Voor de 4-wagentrein serie 430 (ca 68m lang) is het kortstondig vermogen ca 2,4 MWe. Elk treinstel
heeft als regel twee IGBT-tractie-installaties. Hij kan op halve kracht wat langzamer de eindpunten en de
remises bereiken. De max snelheid van de serie 430 is 140 km/h; van de Talent 2, ook van Bombardier
160 km/h; van de Coradia van Alstom-Salzgitter 160 km/h.
TL-buizen voor de verlichting gelden nu als verouderd en zijn bij de 430 vervangen door LED-lampen.
Ook aan de draaistellen is gedokterd om de mechanische slijtage nog iets te beperken.
In Duitsland zijn zandstrooiers verplicht. Ze worden geactiveerd door de “knappe”antislipregeling
bij optrekken en afremmen. Daarenboven worden magneetsleepremmen toegepast. Ondanks twee
promoties op de UT en TUD, waarbij zandstrooiers een “must” bleken, past NS deze bij treinstellen
nog niet toe. Trambedrijven doen dat al heel lang en onze metrobedrijven rusten nieuw materieel met
zandstrooiers uit.
Het meeste Duitse stoptreinmaterieel, ook de serie 430, is uitgerust met
Jacobsdraaistellen (2 wagenbakken
rusten op 1 draaistel). Siemens levert
de zg Desiro zonder Jacobsdraaistellen, maar volgens dezelfde principes. Siemens heeft veel geleverd
aan België en Rusland.

2. Flirt-treinstel van Stadler, die oa
Venlo aandoet (www.stadlerrail.com).

Elektrischer Niederﬂurtriebzug FLIRT
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Stadler levert de zg Flirt (max snelheid 160 km/h) 3 tot 6 wagenstellen
hebben hetzelfde aandrijfvermogen, nl twee gemotoriseerde kopdraaistellen
met asynchrone motor van 400 kWe (continu) en 650 kWe (kortstondig).
De adhesiecoëfficiënt is dan ca 25%. De neiging om te slippen is dan iets
groter en de mechanische remmen zullen iets meer slijten (Zie fig. 2).
Tot slot dubbeldeksstoptreinen met een lok komen ook nog veel voor.
Nederland kent de serie DD-AR (4-dubbeldeksrijtuigen en een lok 1700;
max snelheid 160 km/h). Duitsland gebruikt veel Traxx-loks met vaak zes
dubbeldeksrijtuigen (max snelheid 160 km/h). Ze zijn iets trager dan de
stoptreinen met veel motoren. Zie figuur 3.
Tenslotte: er is de nodige variatie in stoptreinmaterieel, maar alle beschreven treinstellen zijn nu redelijk betrouwbaar.
3. Traxlok (5,6 MWe, max 160
km/h) met 6 dubbeldeksrijtuigen
van Metronoom, gebouwd door
Literatuur
1. Die elektrischen Nahverkehrtriebzuege der Deutschen Bahn, K.G.Bauer, Bombardier.
EK-verlag 2010, ISBN 978-3-88255—229-4.
2. Tijdschrift Eisenbahn Kurier 2/2012 pag. 35-39.
Aanhangsel LED-verlichting
Zowel de Duitse stoptrein 430 alswel de nieuwe Amsterdamse metrostellen zijn uitgerust met LEDverlichting en niet meer met TL-balken. [3] geeft uitgebreid de vaktrends aan. LED’s hebben een langere
levensduur dan TL-buizen en een hoger lichtrendement. LED’s moeten overigens wel goed gekoeld worden.
De ontwikkeling van LED’s en TL-buizen staat niet stil.
Trendgetallen volgens [3] zijn levensduur LED’s 50 000 tot 150 000 h en TL-buizen: 18 000 h (long life
TL-buizen 84 000 h); lichtopbrengst LED’s 120 lumen/W en TL-buizen: 100 lumen/W.
Literatuur
3. http://nl.wikipedia.org/Led#Branduren.

+

Bombardier Zefiro VHS-train (=very high speed-train)

Aluminium-rijtuigen met fraaie vorm, die in Europa en de USA zijn bekroond om hun vormgeving
Bombardier heeft op 15 februari 2012 vol trots bekend gemaakt, dat hun VHS-trein Zefira in Europa en
de USA bekroond zijn om hun fraaie vormgeving. Het is bovendien een prestatie om de trein compleet
in aluminium te bouwen. De trein lijkt veel op de ICE3, hij kan 16 wagen lang zijn (= 428m). De snelste
uitvoering is geschikt voor 380 km/h, de eenvoudiger versie 250 km/h. Aan China worden 120 stuks
geleverd. Zie figuur 1.
VHS-treinen waren pas mogelijk toen de vermogenselektronica bruikbaar was. Die was aanvankelijk nog
zo omvangrijk, dat aan beide einden een motorwagen (=lok) nodig was. Met de Duitse ICE3 lukte het
als eerste om gemotoriseerde rijtuigen te bouwen. De Zefira lijkt er veel op. Hij is technisch up-to-date.
Literatuur

www.bombardier.com.

+
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Accu’s voor elektrische auto’s
Een moeilijk probleem voor de toekomst

In [1] wordt het accuprobleem nog eens aangestipt. De oude vertrouwde Pb- en NiCd-accu’s zouden een
capaciteit uitgedrukt in vermogen per kilo hebben van resp 60 en 75 Wh/kg.
Voor de nieuwere accu’s Ni-metaalhydride wordt een capaciteit aangehouden 90 Wh/kg; voor de huidige
Li-ion-accu 200 Wh/kg. In de Toyota Prius (hybride voertuig met benzine motor) is een Ni-metaalhydrideaccu geplaatst, die inmiddels wel bevalt.
In 2015 zouden de nieuwe materialen Li-ion-ijzerfosfaat en Li-ion-kobald een capaciteit kunnen hebben
van resp 220 Wh/kg en 300 Wh/kg.
We hebben met Pb en NiCd-accu’s veel ervaring, hoewel NiCd vanwege milieu-redenen veel minder
gebruikt wordt.
Met de gewone Li-ion-accu’s hebben we veel ervaring met kleine apparaten zoals laptops. Het opschalen
naar grotere vermogens en langere levensduur valt tegen, ondanks met veel verve uitgevoerd onderzoek.
Zie ook [2], [3]. [4] en [5].
De elektrische auto heeft als grootste voordeel: rookgasvrij, wat in grote steden een enorm voordeel is. We
zouden moeten nadenken over stadstaxi’s, stadsbestelauto’s en dergelijke met NiCd-of Ni-metaalhydrideaccu’s. Die zijn voorlopig goedkoper en betrouwbaarder dan auto’s met Li-ion-accu’s; de actieradius is
voor stadsverkeer groot genoeg.
Op deze manier kunnen we op grotere schaal elektrische auto’s in de steden gebruiken, waarbij er meer
gelegenheid blijft om Li-ion-accu’s voor groot vermogen en langere levensduur te ontwikkelen. We houden
nu erg krampachtig vast aan de ontwikkeling van de Li-ion-accu.

+

Nederlandse Spoorwegen over 10 jaar

Klaarblijkelijk een groei-scenario
Discussie nav een voordracht van ir. B. Meerstad (directeur NS)
De vorm van NS of ander spoorwegvervoerders over 10 jaar 2022 is niet zo eenvoudig te voorspellen. De
laatste jaren was de groei 4 to 5% /jaar. Thuiswerken voor 1 of 2 dagen/week is in opkomst. Ik verwacht
een groei van het aantal reizigers in 2022 van 30 tot 50%.
De vraag is nu: Hoe voer je die vervoerstoename op een verstandige manier uit? Het ziet eruit naar een
intensiever gebruik van het spoorwegnet en kleine uitbreidingen van stations en het spoorwegnet. De
trends in Europa zijn:
- meer dubbeldeks en zwaarder gemotoriseerd materieel en ook wat langere treinen,
- zwaardere voedingen richting 25 kV 50Hz (de nieuwe Europese voeding),
- overgang naar het Europese seinsysteem ETCS level 1
- meer gebruik van intelligente sensoren, zodat storingen en slijtages opgespoord kunnen worden voordat
ze echt hinderlijk zijn.
Een aantal van deze zaken voeren wij al uit:
- vergrote stations
- kleinere netuitbreidingen (Delft-Schiedam viersporig ipv tweesporig; nieuwe lijn Breda-Utrecht)
- langere dubbeldeks-intercities
- langere stoptreinen
- Het 1500 V DC-net is nu al erg zwaar belast. Het meeste NS-materieel is voorbereid op 25 kV 50Hz,
maar Prorail ziet tegen de overgang naar 25 kV op. Sommige tunnels geven problemen.
- De trend in Europa is de overgang van het seinsysteem naar ETCS level 1; met ETCS level 2 zou op
lange lijnen nog meer mogelijk zijn, maar het is voorlopig te onbetrouwbaar.
Elpec Info digitaal - nr. 13 - mei 2012
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- Sensoren in de trein om slijtage op te sporen is een goede trend; sensoren buiten de trein om bijv het
aspotten op te sporen is ook een goed trend. We hadden het ongeluk bij station Amsterdam-Muiderpoort
er waarschijnlijk mee voorkomen. Op het gebied van sensoren mag Nederland wel wat actiever zijn.
Technisch zijn bovenstaande zaken goed uitvoerbaar. Het betreft veel geld en veel tijd. Bovendien moet
het lokale openbaar vervoer tijdig aangepast worden.
Dat betekent bestuurlijk, dat de vergroting van de capaciteit van het spoorwegnet, uitgebreid besproken
moet worden. Oa de Stuttgart21 heeft wel laten zien, dat serieuze discussies nodig zijn om de meerderheid
van de bevolking mee te krijgen.

+

Afscheidscollege op de TUD van prof. dr. I. Hansen op 9 maart 2012

De vervoersexpert, die zich veel met spoorwegen bezig hield en een belangrijk aandeel had in internationale onderzoeken, gaat nu met emeritaat.
Spoorwegen zijn een publieke zaak, waarover velen hun mening hebben. Het grootste deel van het jaar wordt
de dienstregeling van NS/Prorail goed uitgevoerd. Dat geldt niet voor bijzondere weersomstandigheden.
Voor dienstregelingen worden steeds meer computerprogramma’s gebruikt. Dat geldt ook voor het optimaal verwerken van vertragingen. Nederland maakt goed gebruik van de onderzoeken van de TUD over
deze onderwerpen
NS/Prorail zouden wat meer naar buitenlandse spoorwegen mogen kijken. Opvallend is, dat in heel Europa HSL’s (hogesnelheidslijnen) druk bereden worden, terwijl dat in Nederland nog steeds niet lukt. Iets
soortgelijks geldt voor het vastvriezen van wissels. Hoewel de apparatuur hetzelfde is als in Duitsland,
zijn de resultaten in Nederland veel ongunstiger.
Prof. Hansen heeft veel vervoersdeskundigen afgeleverd, die met een frisse blik hun taak bij vervoersbedrijven aanpakken. Hij kreeg daarover de nodige lof toegezwaaid in de verwachting, dat zijn opvolger
evenveel succes zal hebben.

+

Oratie prof. ir. M.A.M.M. van der Meijden op de TUD op 10 februari 2012
Duidelijke richting aan het onderwijs elektriciteitsvoorziening

Toen ik bij EB Delfland werkte, werd de bescheiden vorm warmtekrachtkoppeling in 10 kV-netten, maar
nauwelijks aanvaard. Op dit moment zijn brandstofbesparende techniek zoals warmtekracht (wkk) en
duurzame energie (waterkracht, wind- en zonne-energie) een belangrijk onderdeel van de elektriciteitsvoorziening. Wkk is ca 40% van de elektriciteitsopwekking. In [2] staat hoeveel elektriciteit uit windenergie
op zee wordt gewonnen en ook zonne-energie (fotovoltaïsch en “zonnestroom”) begint vorm te krijgen.
Daar behoren nieuwe elektriciteitstransport-technieken bij zoals spanningsbron-HVDC.
Prof. v.d. Meijden is deeltijdhoogleraar in plaats van prof. Kling, die voltijd hoogleraar op de TUE is
geworden. Hij werkt de rest van de week bij Tennet [3], dat kennelijk ook de nodige aandacht besteedt
aan duurzame energie.
Met genoegen kunnen we vaststellen, dat duurzame energie alom een belangrijke plaats in de elektriciteitsvoorziening inneemt.
Literatuur
1. www.tudelft.nl.
2. Elpec Info Dig 12 pag. 20-21.
3. www.tennet.org.
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CIRED 2011 (6-9 juni te Frankfurt am Main)

Zeer bekende internationale conferentie over elektriciteitsnetten
Vroeger was de CIRED een twee-jaarlijkse conferentie over elektriciteitsdistributienetten, die elektriciteit
kregen van grote centrales. Alle noviteiten in het vak werden zo goed mogelijk behandeld. Dat zijn anno
2011 compactere bouw, ethernet, moderne digitale beveiliging.
Het karakter van de conferentie is belangrijk veranderd met drie zwaartepunten: verbruikers, geconcentreerde elektriciteitsopwekking, decentrale opwekking. Feitelijk een verbeterde smart-grid-versie van het
Westland zoals Agriport in de Wieringermeer [3] en [4]. Daarbij wordt ook getracht een juist evenwicht
te vinden tussen decentrale en centrale opwekking met vnm wk, wind- en zonne-energie.
Ik juich deze gang van zaken toe, die en de klimaatdoelen nastreeft en redelijk betaalbaar is.
Ik hoop, dat in ieder geval nieuwe netten binnenkort zo ontworpen zullen worden.
Literatuur
1. www.cired2011.org.
2. E&I 11-12/2011 (www.ove.at).
3. EI Dig 12 pag. 12-14.
4. EI Dig 9 pag. 9-13.

+

Nieuwe praktische gegevens voor onze visuele ergonomie

Het Nederlands Normalisatie-instituut NEN publiceerde onlangs een nieuwe en sterk aangepaste versie van
de Nederlandse norm NEN 3087 “Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen” met vakinformatie over het menselijke visuele systeem en het veilig en comfortabel functioneren
van de mens in zijn werkomgeving. NEN 3087 bevat achtergrondinformatie over het menselijke visuele
systeem, over de ogen, receptoren, neurale netwerken en de hersenfunctie. Er wordt onder andere ingegaan
op gezichtsscherpte, werkhouding, leeftijdsfactoren in onder andere de hoofdstukken als “Het visuele
systeem van de mens”, “Visuele omgeving en verlichting”, “Actief verwerven van informatie” en de
bijlagen “Bouw van het oog” en “Gezichtsscherpte”. Ook geeft NEN 3087 richtlijnen voor het realiseren
van omgevingsverlichting met gegevens over de benodigde lichtniveaus en helderheidsverhoudingen. Er
is bovendien aandacht voor visuele waarschuwingen, leesbaarheid en signalering en visuele aspecten bij
bewaking van processen. De gegevens en aanbevelingen in deze norm worden gebruikt voor bijvoorbeeld
het ontwerpen en inrichten van werkplekken en verblijfsruimten in kantoren en fabrieken. De norm is
onder meer bedoeld voor facilitair managers, inkopers, ergonomen, interieurarchitecten, licht- en grafisch
ontwerpers, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, arboadviseurs en arbocoördinatoren. Maar ook
kleurdeskundigen en kleuradviseurs kunnen gebruikmaken van de strekking van deze praktische norm
bij het adviseren van kleurgebruik. Door een goed gebruik en zichtbaarheid van signaleringen, grafische
tekens, beeldscherm- en display-informatie worden discomfort, onveiligheid en hinder voorkomen. Een
uitgebreide trefwoordenlijst en bijbehorende verklaringen maken de norm extra waardevol. Aandacht is
er bovendien voor adaptie, nabeelden, kleurzien en stereoscopie. Daarmee is het gebruik van de norm ook
aan te bevelen bij studenten en docenten industriële vormgeving. Voor
bestelling van de norm www.nen.nl.
Nederlands Normalisatie-instituut NEN, Vlinderweg 6, NL-2623 AX Delft.
Jan M. Broeders
Ook op postzegels zijn er aanbevelingen voor een optimale gezichtsscherpte.

+
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Verbeterde permanent-magneet-materialen van Vacuumschmelze [1]
Temperatuurbestendigheid iets verbeterd, nog steeds geen IEC-keuring mogelijk

Ter gelegenheid van een conferentie op 22/23 Febr 2012 van [2] over elektrische auto’s [3] heeft [1] iets
getoond over haar nieuwe magneetmaterialen.
Enerzijds is [1] in staat magneetmaterialen voor kleine smoorspoelen te leveren, die EMC-overspraak
beperken en wel nanocrystallijn VITROPERM. De Curietemperatuur is ca 600 ºC en bedrijfstemperaturen
van 150 ºC zouden goed verdragen kunnen worden.
Anderzijds zijn de permanente magneetmaterialen voor synchrone motoren ook verbeterd. Genoemd
worden VACODYM 688 en 890. Bedrijftemperaturen van 240º C zouden geruime tijd verdragen kunnen
worden met bescheiden verlies aan magnetisme.
Op zich is dat goed nieuws voor tractie-motoren met permanente Neodymmagneten, waarvan inmiddels
een aantal met de grootte van 1 MWe gemaakt zijn. Die motoren zijn klasse H (max 180 ºC) geïsoleerd.
Voor elektrische auto’s worden ook klasse H geïsoleerde motoren gebruikt.
Aanbevolen wordt het permanent magneetmateriaal in klasse H motoren te coaten met VACCOAT 30033
Coaten wordt ook aanbevolen bij minder warme motoren zoals de 6 MWe-windmolen van Siemens (elders
in dit nummer beschreven).
Samengevat: permanent-magneetmateriaal wordt steeds verder ontwikkeld en in principe steeds beter. IECtesten zijn er helaas nog niet, zodat we aangewezen zijn op informatie van de fabrikant of eigen proeven.
Literatuur
1. www.vacuumschmelze.com.
2. www.zvei.de.
3.www.elektromobilia.de.

Maxonmotor 100 jaar

+

Van een Haags ingenieursbureau naar een bedrijf van gespecialiseerde kleine aandrijvingen
Maxonmotor is in 1912 opgericht als ingenieursbureau
Sandes Birnie. Het bedrijf houdt zich al ongeveer 50 jaar
bezig met aandrijvingen met kleine motoren. Dat zijn op
momenteel heel vaak toerenregelbare draaistroomaandrijvingen met een synchrone motor met permanente
Neodymmagneten. Het bedrijf is nu een florerende vertegenwoordiger van het Zwitsers concern Maxon Motor
AG met precisieaandrijvingen tot ca 500 W. De Beneluxvestiging van Maxonmotor denkt bij de gehele keten van
precisieaandrijvingen ook zelf mee. Ze leveren niet alleen
bijzondere motoren, maar ook de elektronische invertor
met de eventueel benodigde toeren- en positie-sensoren.
Een voorbeeld van een servocontroller.

Literatuur

www.maxonmotor.nl.
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Kort historisch overzicht van 3dimensionale cinema

Het is de Engelse natuurkundige en uitvinder Sir Charles Wheatstone (1802-1875) die in het jaar 1833 een
ingewikkelde zelfgebouwde stereoscopisch kijkapparaat presenteerde voor het experimenteren en demonstreren met stereoscopisch getekende afbeeldingen.
Hij ontwikkelde daarvoor een spiegelstereoscoop
met twee spiegels, waarmee direct het zogenoemde
stereopaar bekeken kan worden en het diepte-effect
meteen opvalt. In het jaar 1830 beschreef Charles
Wheatstone de theorie van het stereoscopisch zien.
Daarna ging hij door experimenten dieper op de
praktische uitwerkingen ervan in. De stereoscopie is
een beeld-techniek voor het realiseren van een beeld
met een ruimtelijk beeldeffect.
Deze ruimtelijke indruk ontstaat door een combinatie
van een linker en rechter afbeelding van twee nage- Stereoscoop van Sir Charles Wheatstone.
noeg gelijke tekeningen of fotografische opnamen,
een specifieke positie van beide voorstellingen en uiteindelijk vanuit een optimale werking van ons complete
visuele systeem van zien en waarnemen. Het linker en rechter beeld moeten wel gelijktijdig met een speciale
methode bekeken worden. Een tijdje daarna ontwikkelde de Schotse natuurkundige en tevens uitvinder Sir
David Brewster (1781-1868) een compacte stereoscopische kijker in 1849. Met de stereoscopische kijker
kunnen compacte stereoscopische foto-opnamen worden bekeken. Hij is daarmee de uitvinder van de dioptrische stereoscoop geworden. Bovendien wordt Sir David Brewster beschouwd als de uitvinder van de
caleidoscoop.
De Engelse filmpionier William Friese-Greene verkreeg in 1890 het eerste patent op een methode van stereoscopische projectie voor het theater. Erg succesvol werd hij met zijn uitvindingen en zijn apparaten echter
niet. Al zijn inspanningen en die van meerdere tijdgenoten op het gebied van de cinema hebben uiteindelijk
geleid tot de productie van de allereerste 3D film “The Power of Love” in 1922. Deze stereoscopische bioscoopfilm werd in dat jaar getoond aan een betalend publiek in het Ambassador
Hotel in Los Angeles. De film werd vervaardigd in de anaglyfentechniek en
de toeschouwers konden alles in 3D zien door een anaglyfenbril met een rood
en groen filter. Tijdens de Wereldexpo van 1939 in New York werd de eerste
commerciële 3D-film “In Tune with Tomorrow” getoond in het Chrysler
Paviljoen. De film kon worden bekeken door een Polaroid 3D bril. Het zou
tot 1952 duren voordat de eerste officiële kleuren 3D-speelfilm zou worden
vertoond onder de titel “Bwana Devil”. Een geweldige filmindustrie startte
haar 3D-producties. Echter in 1955 verdwijnt 3D naar de achtergrond vanwege
problemen met synchronisatie in het gelijktijdig projecteren van de stereoscopische beelden en de magere driedimensionale beeldkwaliteit. Gelijktijdig werd
wereldwijd de nieuwe en fascinerende beeldkwaliteit van CinemaScope films
geïntroduceerd. In 1986 startten de Disney themaparken en de onderneming
Universal Studios met het vertonen van korte nieuw ontwikkelde 3D films om
het publiek te verrassen met een voor die tijd weer aantrekkelijke 3D-beeldverrassing. Eén van de best bekeken en gewaardeerde 3D-films was de 3D-film “Captain Eo” met in de hoofdrol Michael Jackson. In 2005
werd een nieuwe dimensie aan de 3D-film toegevoegd, namelijk de nieuwe dimensie van de digitale 3D-film.
Walt Disney Studio Entertainment presenteerde namelijk de 3D-film “Chicken Little” in digitaal 3D formaat. De veel bekeken 3D-film “Avatar” brak vanaf de eerste vertoning in 2009 veel records en heeft een
fascinerende trend gezet voor meer spectaculaire 3D-filmproducties.
Inspiratie: red. magazine Barco
Jan M. Broeders

+
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Zou een Europees seinsysteem voor Nederland een verbetering betekenen?
De remcurvebewaking van ETCS is een groot voordeel

Europa kent ca 18 spoorwegseinsystemen, die niet op éen lok ondergebracht kunnen worden.
Volledig doorgaand treinverkeer met een elektrische zg 4-systeem-lok is dus niet mogelijk. 4 seinsystemen
op éen lok is al veel. Daarom wenst de EU éen spoorwegseinsysteem, nl ETCS (European train control
system) in twee uitvoeringen, nl level 1 met vaste blokken en level 2 met variabele blokken. De EU ondersteunt het aanleggen van ETCS met subsidies.
Nederland heeft inmiddels kennis met ETCS gemaakt:
- HSL-Z met omschakelbaar level 1 en level 2 (Schiphol-Antwerpen),
- Betuwelijn met level 2 (Barendrecht/Kijfhoek-Zevenaar),
- Havenspoorlijn met level 1 (Barendrecht/Kijfhoek-Maasvlakte).
Emplacementen zijn altijd met level 1 uitgerust.
De ervaringen met level 1, dat veel lijkt op het Duitse PZB (Indusi) of het Zwitserse Integra-Signum, zijn
gunstig in heel Europa. De trein passeert bij echte of virtuele seinpalen een baken (balise) en communiceert
daarmee. De lok heeft altijd cabineseinen. Seinpalen langs de spoorbaan zijn facultatief. Op de HSL-Z
staan ze niet; op de havenspoorlijn wel.
Bij level 2 moet de trein via GSRM contact opnemen met een vaste post en van daaruit krijgt hij op een
willekeurig punt van de spoorbaan de opdracht met welke snelheid hij mag rijden. Dat GSRM-signaal
valt af en toe weg. Ook de oplossing: “het wegvallen van het signaal 30 s toe te staan ten koste van baanvakcapaciteit”, is niet altijd een remedie. Globaal valt op de HSL-Z het signaal eens per week tussen
Barendrecht en Noorderkempen langer weg dan 30 s met als gevolg een noodremming.
In Spanje en in China wordt tot 300 km/h ook op de HSL met level 1 gereden.
Bij PZB en IS wordt na het passeren van een geel signaal gecontroleerd, of een remming wordt ingezet.
Controleren of voldoende wordt geremd, is moeilijker. Een enkele keer is de remweg te lang met soms
ernstige gevolgen.
Bij ETCS level 1 wordt de volledige remcurve beter gecontroleerd en is de kans op ongewenst doorschieten
langs een rood sein veel kleiner.
Dat heeft in er in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland mede toe geleid om een aantal baanvakken uitgerust
met PZB resp IS tegelijk te voorzien van ETCS level 1. Loks of met PZB resp IS uitgerust of loks met
ETCS level 1 uitgerust kunnen dan tegelijk op zo’n baanvak rijden. De volledige overgang naar ETCS
level 1 met het voordeel van remcurve-bewaking kan dan geleidelijk plaatsvinden. Tot nu toe lijken deze
proefbaanvakken goed te functioneren.
In het buitenland en in Nederland (Utrecht-Amsterdam/Bijlmer) worden ook proeven gedaan om hun
bestaande seinsysteem en ETCS level 2 te combineren. Bombardier heeft vol trots vermeld, dat UtrechtAmsterdam/Bijlmer geschikt is voor tegelijk gebruik van ATB en ETCS level 2. Prorail noch NS hebben
dit bevestigd.
In Nederland zou ATB gewijzigd worden naar ATB-plus, waardoor door een roodsein rijden met snelheden
< 40 km/h niet meer mogelijk zou zijn. Dat proces loopt uiterst traag, veel trager dan de toezeggingen
daarover in de Tweede Kamer. Bijna jaarlijks komen, vaak kostbare ongelukken voor, door dit fenomeen.
Bij PZB, IS en ETCS level1 wordt het passeren van een rood sein bij snelheden < 40 km/h geblokkeerd.
Voor- en nadelen van ETCS leve1 tov level 2
In principe is een seinsysteem met vaste blokken minder flexibel dan éen met variabele bloklengte en is
ook de spoorbaancapaciteit bij vaste blokken kleiner. Een goed, maar duur systeem met variabele bloklengte is het Duitse LZB, oa toegepast op de HSL-Keulen-Frankfort.
Dat geeft meteen het toepassingsgebied aan: betrekkelijk lange lijnen, waar met hoge snelheden op gereden wordt. Die zijn er in Nederland niet zoveel. Bovendien zijn er bij ETCS level 2 dan nog steeds de
problemen met het GSRM-signaal. ETCS level 1 is wat eenvoudiger en voorlopig veel betrouwbaarder.
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In België zou het besluit om in 2022 volledige over te gaan naar ETCS level 1 genomen zijn.
Zie [1] en [2]
Ook in Nederland zoude bij nieuwe ATB-baanvakken ook al de bakens van ETCS level 1 gebruikt gaan
worden [1].
Ik juich een proefbaanvak met tegelijk ATB en ETCS level 1 toe. Ik verwacht, dat ook in Nederland
ETCS level 1 het gebruikelijke seinsysteem zal worden, waarbij op den duur iets kortere blokken mogelijk
zijn. Voorlopig is de goede remcurvebewaking het grote voordeel en zal het af en toe doorschieten langs
een roodsein minder voorkomen. Optimisten zeggen, dat ombouw naar ETCS level 1 in heel Europa
tenminste 10 jaar zal gaan duren.
Aanhangsel A: Remmen van treinen
Allereerst is een goede anti-slipregeling nodig. “Platte” wielkanten worden dan vermeden. Het blijft wel
zo, dat op stroeve rails beter geremd kan worden dan op gladde rails.
De ideale manier van remmen is elektrisch remmen tot ca 10 km/h en daarna met de drukluchtrem. De
slijtage is dan minimaal.
Mocht dat niet snel genoeg gaan, dan moet de drukluchtrem eerder bijgeschakeld worden. Hij remt op
meer assen dan de elektrische rem. Mocht dat dan nog niet snel genoeg gaan, dan moet de �������������
magneetsleeprem bijgeschakeld worden. Als na deze maatregelen dan nog extra remkracht nodig is, is zandstrooien de
oplossing.
Helaas Nederland gebruikt alleen zandstrooiers op loks en niet op treinstellen. Duitsland besteedt veel
aandacht aan zandstrooiers op loks en treinstellen. Dat heeft geleid tot twee promoties, éen op de UT en
éen op de TUD. Het waren proeven met NS-materiaal op Prorail-baanvakken. De conclusies waren duidelijk: af en toe zijn zandstrooiers onmisbaar.
Aanhangsel B: Verhogen van de baanvakcapaciteit
De duurste en beste manier van verhogen van de baanvakcapaciteit is het aanleggen van meer sporen,
zoals tussen Den Haag en Leiden, waar uitbreiding van twee naar vier sporen heeft plaats gevonden.
Goedkopere manieren zijn:
- meer blokken aanleggen, indien mogelijk. Gezien de benodigde remweg bij NS-materieel is tenminste
ca 1500 m bloklengte gewenst. Op veel baanvakken is de bloklengte nu groter.
- sneller materieel gebruiken, dat sneller optrekt en remt. Voor Nederland betekent dat ook kijken of de
1500 V DC bovenleiding dat toelaat. Met 25 kV 50 Hz is veel meer motorvermogen mogelijk. Een 6-baks
dubbeldekstrein IRM heeft in Nederland ca 3 MWe tractievermogen. Zwitserland (15 kV 16,7Hz) heeft
bij soortgelijk materieel 6 MWe geïnstalleerd. Treinen van drie 6-baksdubbeldekkers (ca 18 MWe) zijn
daar mogelijk; bij ons is het maximum twee stuks (ca 6 MWe).
- een seinsysteem met variabele bloklengte aanleggen. Tot nu toe ken ik behalve bij HSL-lijnen geen
toepassingsvoorbeelden.
Aanhangsel C: Controle op ongewenste splitsing van een trein
Helaas kunnen af en toe koppelingen breken met als gevolg de ongewenste splitsing van een trein. Nederland voorziet daar bij ATB merendeels in met een zg spoorstroomloopcontrole.
Tussen de rails wordt een 50 of 75 Hz-spanningsbron gezet. Als een trein bij ATB een sein is gepasseerd,
mag geen “kortsluiting” door een as worden gedetecteerd. Dat maakt af en toe het zg roestrijden nodig.
In het algemeen functioneert spoorstroomloop goed.
Andere landen gebruiken zogeheten assentellers. Dat werkt beter bij 15 kV 16,7 Hz- of 25 kV 50 Hzvoeding. Bij het inrijden van een blok worden het aantal assen geteld; bij het uitrijden opnieuw. Een
verschil betekent een ongewenste treinsplitsing. Ook Nederland past af en toe assentellers toe zowel bij
1500 V DC-voeding alswel bij 25 kV 50 Hz-voeding.
Bij ETCS level 1 worden meestal assentellers toegepast.
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Bij een systeem met variabele bloklengte zoals LZB of ETCS level 2 kan dat niet. De assentellers zijn
aangebracht bij de bakens. In theorie kunnen zich twee treinen tussen 2 bakens bevinden. Ongewenste
treinsplitsing kan te laat worden ontdekt. Ik heb daarover nog geen vermelding gevonden.
Litteratuur:
1. http://nl.wikipedia.org/wiki/European_Train_Control_System.
2. Eisenbahn Oesterreich 3/2012.

Wisselverwarming bij Prorail

+

Vernuftig systeem zowel met gas- als met elektrische verwarming aangestuurd door een soort “brainthermostaat” [1]
Volgens haar website levert [1] veel aan Prorail. Wissels kunnen korte
tot lange tongen hebben. Lange tongen komen voor bij wissels geschikt
voor hoge snelheden. De verwarming moet daarop aangepast zijn. Zie
nevenstaande figuur. Om zowel zuinig alswel effectief te werken is een
besturingssysteem (brain-thermostaat) toegevoegd.
[1] levert niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland (Duitsland, Noorwegen oa)
Daar zijn maar weinig problemen met wisselverwarming. De vraag is nu: Wat doen wij in Nederland anders?
We hopen erop, dat dit raadsel snel wordt opgelost en dat daarna de wisselverwarming in Nederland even
betrouwbaar wordt als in het buitenland.
Literatuur
1. www.pintschaben.com.
Aanhangsel: Winterperikelen (2011/2012) bij NS/
Prorail
Eind januari 2012 vroor het tot
10ºC, terwijl weinig sneeuw
viel.
Op 3 februari viel wel veel
sneeuw (sneeuwschuivers
waren nog niet nodig) en dat
heeft die dag tot een chaos
geleid, voornamelijk door
uitval van wissels, niet door
uitval van treinstellen en loks.
De week daarop is een beperkte dienstregeling uitgevoerd
met te weinig capaciteit in
de spits. Dat verliep redelijk,
mede door de inzet van meer
storingstechnici. De probleBesturingssysteem voor
wisselverwarming van [1].
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men waren incidentele uitval van de bovenleiding (draadbreuk bij ijzel) en af en toe wisselstoringen.
Gezien het veel geringer aantal wisselstoringen in het buitenland zouden wij moeten nadenken over extra
en/of langduriger verwarming en krachtiger wisselbedieningsmotoren.
Voorzichtige conclusie: De genomen maatregelen tav treinstellen en loks waren redelijk; die tav wissels
nog niet geheel voldoende. Extra personeelsinzet bleek efficiënt.
Aanhangsel wisselstoringen op 3 resp 4 februari 2012
De NRC van 7 maart 2012 meldt, dat op 3 resp 4 februari defect waren:
- 23 resp 39 essentiële wissels,
- zg niet-essentiële wissels 272 resp 390.
Verbetering van wissels in winterweer heeft dus hoge prioriteit. We kunnen daarover veel van het buitenland leren.

+

Stroomstoringen in de gemeente Rotterdam in januari 2012

Voor Nederlandse begrippen abnormaal grote en langdurige storingen, die door een onafhankelijk
instituut onderzocht zullen worden volgens een overeenkomst tussen B&W Rotterdam en de directie
van Stedin
Volgens de gegevens uit de krant “Rotterdam Noord Dichtbij” zijn het de volgende storingen:
1. 15 januari Uitval van Capelle a/d IJssel en Prinsenland, gedurende ca 3 h betreffend ca 5.000 aansluitingen,
2. 22 januari Uitval van Schiebroek, Hillegersberg, gedurende ca 5 h betreffend ca 20.000 aansluitingen,
3. 30 januari Uitval van Noord-West-Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen (deel), gedurende ca 2 h betreffend ca 50.000 aansluitingen.
De vuistregels zijn, dat storingen in het 10 kV-net (meestal open ringnetten) als regel max 2 h duren en
dat storingen in netten van hogere spanning (meestal gesloten ringnetten) alleen een spanningsdip behoren
te veroorzaken.
De drie genoemde storingen zaten daar dus royaal over. Het onderzoek zou globaal omvatten:
- Zijn voldoende bedrijfsmiddelen aanwezig zijn om de belasting te voeden, ofwel is het elektriciteitsnet
zwaar genoeg?
- Is voldoende reserve aanwezig om bij uitval van een bedrijfsmiddel de belasting te blijven voeden?
- Worden oudere bedrijfsmiddelen tijdig vervangen?
- Wordt de omschakeling van oudere bedrijfsmiddelen op nieuwe juist en verstandig uitgevoerd?
R’dam is natuurlijk zeer geïnteresseerd in de resultaten van het onafhankelijk onderzoek.
Aanhangsel
Op 1 maart vond weer een storing van ruim 3 uur plaats in Schiedam- en Vlaardingen-Noord (een groot
gebied). Op dezelfde dag werd op de website van Stedin onder persberichten (www.stedin.nl) een investering
in het elektriciteits- en gasnet aangekondigd van € 500 miljoen. Cijfers van andere jaren ontbreken. Wel
wordt aangegeven, dat het elektriciteitsnet van Goeree-Overflakkee dringend aan vernieuwing toe is en
nieuwe netten voor Maasvlakte II zijn inbegrepen.

+

Samenwerking tussen MAN, Hyunday Heavy Industries en Mitsui Engineering and Shipbuilding inzake dual fuel langzaam lopende scheepsmotoren
(Zware) scheepsdieselolie wordt schaarser en duurder; LPG en LNG zijn goedkoper en goed verkrijgElpec Info digitaal - nr. 13 - mei 2012

21

baar. Dual fuel levert bovendien minder CO2-emissies en
als regel geen of heel weinig SO2-emissies
Zo’n grote cilinder kan niet met een bougie ontstoken worden.
Vandaar de keuze van diesel-pilot-injectie. Een extra moeilijkheid is de verscheidenheid in gas- en dieselolie-soorten.
Niet in elke haven zijn dezelfde soorten brandstof voor een
redelijke prijs te verkrijgen.
Bij het ontwerp van zo’n motor is digitale modelvorming
gebruikelijk. Het beperkt het aantal life-model-proeven en
versnelt het ontwerp.
Ook digitaal motormanagement is een belangrijk onderdeel. Middels het opmeten van druk-tijd-diagrammen, klopsensoren en emissies is een goed werkende motor te realiseren. Zonder geavanceerde digitale
regeltechniek werkt zo’n motor niet.
In de praktijk is calorisch ca 10% diesel en 90% gas nodig. Ideale fine-tuning is bij de verschillende combinaties van brandstof niet helemaal te realiseren.
Omdat de CO2- en SO2-emissies lager zijn dan bij diesels geven oa de havens van Rotterdam, Amsterdam,
Antwerpen en Hamburg korting op het liggeld.
Op zich vind ik de combinatie van de Europese fabrikant cq ontwerper MAN met de Japanse “maak”industrie interessant.
Bijgevoegd een aardige foto van een proefopstelling.
Literatuur
1. www.mandieselturbo.com.
2. Elpec Info Dig 9 pag.15.

+

Van 2D naar 3D door een moderne 3D-stereotechniek

Bij een bezoek aan de IBC - International Broadcasting Convention in Amsterdam ontvingen wij bij de
stand van de vereniging SMPTE een uitgave van het Motion Imaging Journal met een ruime aandacht
voor de ontwikkeling in de wereld van driedimensionale beeld-techniek en 3D-films en 3D-video.
De redactie van dit verenigingsblad heeft gezorgd voor een aantal artikelen, waarin vooraanstaande deskundigen hun mening geven over de innovaties uit wetenschap, techniek en toepassingen. Vanuit de NAB
2011 Show komt de vraag naar nog meer kwaliteit van stereoscopische 3D beelden door het opvoeren
van het aantal pixels, meer contrast, meer diepte en kleur en 7.1
geluidsweergave. Er zijn voldoende creatieve mogelijkheden
beschikbaar om aan deze wensen te voldoen. Vanuit software
ondernemingen komt meer 3D-software beschikbaar voor succesvolle omzetting van 2D in 3D. Op het gebied van holografische
3D beelden op een TV scherm lukt het wetenschappers van het
MIT op kleine TV schermen een holografische film af te spelen.
De 3D beelden zijn zonder gebruik van een speciale 3D bril te
bewonderen. Het genereren van holografische beelden op een TV
scherm is een complex proces van software, hardware en geheugencapaciteit. Volgens de onderzoekers van MIT is het nog niet
mogelijk om holo-3D-TV geschikt te maken voor de huiskamer
of grotere voorstellingen. Op korte termijn is een doorbraak niet
te verwachten. De ontwikkelingen rondom stereoscopische 3DTV
verlopen wel naar wens van producent en consument. Steeds meer
aanbod komt beschikbaar via kabel en satelliet.
Jan M. Broeders
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BOEKEN
Catalogus Oldenbourg Verlag
www.oldenbourg-verlag.de

Van deze uitgever is in januari 2012 haar 48-pagina grote catalogus uitgekomen (gratis te downloaden).
Oldenbourg staat bekend om gespecialiseerde technische boeken en tijdschriften. Ik zelf heb vaak gebruik gemaakt van haar tijdschriften over regeltechniek en mechatronica, waarin Fuzzy Logic al vroeg
een plaats kreeg.
Mikrowellentechnik
Grundlagen, Leitungen, Antennen, Anwendungen
Prof. Erich Pehl †
VDE-Verlag 2012, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3293-7, 748 pag. 240x170 mm, € 59,90.
Prof. E. Pehl is jarenlang hoogleraar aan de Hochschule Osnabrueck geweest. Hij is helaas vlak voor het
verschijnen van dit boek overleden, maar hij heeft ons een heel knap leerboek over hoogfrequent-tecniek
nagelaten met op de omslag het bekende Smith-diagram.
De schrijver begint met de bekende hoogfrequent-techniek met de golfvergelijkingen en laat vervolgens
de manier van invoeren en afsluiten van een leiding zien en tevens introduceert hij het begrip reflectie.
Het boek is goed geschreven en het bevat duidelijke figuren.
Hij past deze theorie heel praktisch toe op twee-draads-, coax- en rechthoekige (=kokers) leidingen. Vroeger
werden hoogfrequent-signalen met buizen opgewekt. Tegenwoordig zijn er met een aantal typen halfgeleiders veel meer mogelijkheden, die hij goed beschrijft. Ook bovenharmonischen, AM en FM komen aan
bod. Modulatie krijgt uitgebreid aandacht. Dat geldt ook voor versterkers in leidingen, die verschillende
eigenschappen kunnen hebben (grote of kleine bandbreedte, versterkingsfactor afh van de frequentie e.d.).
Bij hoogfrequentetchniek behoren ook zend- en ontvangst-antennes voor klein tot groot vermogen.
Metingen van hoogfrequent signalen krijgen ook de nodige aandacht.
Samengevat: Een heel knap standaardwerk, dat aan te bevelen is voor ieder, die met hoogfrequent-techniek
te maken heeft; ten zeerste aan te bevelen voor bibliotheken van TU’s en HBO-scholen.
Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschappelijke fotografie
In het boek Photographic Science geeft de auteur op een uitgebreide
wijze een beeld van de ontwikkelingen van de professionele en wetenschappelijke fotografie en de bijzondere toepassingen ervan in de
werkgebieden wetenschap, onderzoek en techniek. Hij geeft meerdere
voorbeelden uit nieuwe vakgebieden als de nanotechnologie, zonnecellen en organische halfgeleiders. In het eerste gedeelte beschrijft de
auteur de ‘state of the art’ in de professionele en wetenschappelijke
fotografie met speciale aandacht voor de zilverhalide fotografische
materialen. Het materiaal wordt onder andere in de fotografie al toegepast sinds de beginjaren van de fotografie. Het is algemeen bekend
dat het zilverhalide (AgX) fotografisch materiaal voor het eerst is
gebruikt in 1839 door een uitvinding van L. Jacques M. Daguerre.
Ook de Engelse fotograaf W.H. Fox Talbot is genoemd als eerste
gebruiker. De lezers krijgen alles te weten over de structuur en de
natuurkundige eigenschappen van AgX en over de fotogevoeligheid
van AgX bij diverse toepassingen. Het tweede gedeelte geeft een
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beeld van het bereikte oplossende vermogen van fotogevoelig materiaal, de specifieke AgX emulsie en de
bereikte stabiliteit van de zilvernanodeeltjes. Ook wordt er nog volop geëxperimenteerd met toevoegingen
in de emulsies om het beeldresultaat telkens te verbeteren. Voor wetenschappers werkzaam op het gebied
van nanostructuren een leerzame inhoud.
ISBN 978-0-19-957295-3, “Photographic Science”, Tadaaki Tani, Oxford University Press, 2011, 290
pagina’s, £ 55.
Jan M. Broeders
Power Management
Moderne Leistungselektronik, Sensorlose Antriebstechnik, Intelligente Bussystemen
Prof. Klaus Hofer
VDE-Verlag 2012, 2e druk; ISBN 978-3-8007-2965-4, 386 pag. A5 met CDROM, € 64,-.
Prof. Hofer is hoogleraar aan de Universiteit van Bielefeld, waar hij de vakken vermogenselka en mechatronica geeft. Dit boek geeft een heel compleet overzicht van het vak vermogenselka, te beginnen met
de verschillende typen halfgeleiders, chopper met DC-motor, vierkwadranten-bedrijf met DC-motoren,
idem met asynchrone machines met stroom- en spanningsinvertor en de cycloconvertor. Vervolgens de
aansturing volgens Park en kort de rotatie-transformatie van en naar Park toe.
Harmonischen en netvervuiling krijgen ook veel aandacht. De synchrone motor met permanente magneten
wordt nog niet behandeld.
Samengevat: dit boek bevat een uitgebreid overzicht over de vermogenselka met name toegepast op toerenregeling van motoren. Het is aan te bevelen voor bibliotheken van HTS en TU-onderwijs.
Planung elektrischer Anlagen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 146
K. Schauer
VDE Verlag 2012, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3413-9, 289 pag. A5, € 36,-.
Dhr. Karl Schauer is sinds 1984 directeur van een ingenieursbureau betreffende het onderwerp.van het
boek. Hij is bij het schrijven bijgestaan door zijn procuratiehouder dhr Wolfgang Aichner. Opdrachten van
een architect of gebouw-eigenaar aan een ingenieursbureau worden vergeven volgens de Duitse HOAL
(laatste update November 2009).
Het boek begint met berekeningen van het honorarium en behandelt vervolgens wat geprojecteerd moet
worden in de gebouwen, die een elektrische inrichting nodig hebben.
Het gaat vnm om laagspanningsinstallaties. Administratief zit het boek goed in elkaar.
VDE geeft ook boeken uit, waar uitgebreid in wordt gegaan op het technisch ontwerp. Zie oa EI Dig 12
pag. 32-33.
Samengevat: Dit boek geeft op een aardige wijze weer, hoe in Duitsland een opdracht voor een technische (laagspannings-)installatie in een gebouw opgedragen moet worden. Wil je meer van de technische
uitvoering weten, dan heeft VDE-Verlag daar goede boeken over, waarvan twee stuks aangegeven.
PCI Compliance for dummies
(68 pag. A5 van John Wiley)
Zie www.qualys.com/pcifordummies
Via www.marqit.com kreeg ik dit boek als pdf-file binnen. Op een aardige manier wordt de bescherming van
een PC en van een klein netwerk beschreven.
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Bescherming begint bij een firewall, vervolgens een eigen “geheime” toegangscode voor vertrouwde
medewerkers, tijdig updaten van je programma’s en je internetsecurity-programma en als extra encryptie
ofwel codering van je gegevens.
Bovenstaande maatregelen zijn drempels om het hackers moeilijk te maken in je PC of netwerk in te
breken. Helaas bestaat geen helemaal waterdichte bescherming.
Op zich zijn deze gegevens niet zo nieuw. Op de beurs Infosecurity en in de informatie van Marqit wordt
het ook gezegd, maar je vindt het nu op een aardige manier beschreven in dit compacte boek, dat ik van
harte kan aanbevelen.
Pruefungen vor Inbetriebnahme von Niederspannungsanlagen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 63
Dr.-ing. M. Kammler
VDE Verlag 2012, 4e druk; ISBN 978-3-8007-3398-9, 238 pag. A5, € 29,-.
De auteur is jarenlang lid geweest van Duitse normcommissies, zodat hij met de beschreven materie goed
bekend is. DIN VDE 0100- 600 wordt in veel VDE boeken beschreven. Zie ook Elpec Info 12 pag. 33
(VDE0100 und die Praxis van prof. Kiefer).
Dit boek besteedt speciaal aandacht aan: aardweerstanden en aardingsmethoden, aardlekstroomschakelaars, menselijke veiligheid tav spanningsaanraking. Ook stroombelastbaarheid en selectiviteit krijgen de
nodige aandacht. Het boek heeft heel duidelijke figuren.
Aan het eind van dit boek zijn 2 belangrijke aanhangsels opgenomen:
- compleet keuringsprotocol van een schakelinstallatie,
- overzicht van bruikbare meetinstrumenten.
Samengevat: een aardig overzichtelijk boek, waarin feitelijk alles staat om laagspannings-installaties te
keuren en speciaal aandacht wordt besteed aan aarding, aardlekschakelaars, menselijke veiligheid.
Het boek is aan te bevelen aan iedereen, die keuringen van laagspanningsinstallties uitvoert en voor bibliotheken van MBO, HBO en TU.
Zertfizierung im Rahmen der CE-Kennzeichnung
Konformitatesbewertung und Risikobeurteilung nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und anderen Europaeischen Richtlinien
A. Schneider
VDE Verlag 2012, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3255-5, 186 pag. A5 met CD-ROM, € 32,90.
Handelsverkeer in Europa en daarbuiten komt pas goed tot stand als de afnemer het vertrouwen heeft, dat
het door bestelde product van goede kwaliteit is. Vroeger werd vaak gekocht bij een leverancier dichtbij
huis, waar de afnemer gemakkelijk kon gaan kijken.
De EU hecht zeer veel waarde aan goede producten in heel Europa en heeft daartoe het CE-kenmerk geschapen. Dat is een heel werk. Te strenge controles maken een product onnodig duur en te vage controles
hebben weinig betekenis.
De eerste stap is, dat de leverancier zelf uitzoekt, welke normen op zijn product van toepassing zijn en er
zelf voor zorgt, dat zijn product daaraan voldoet. Een veel zwaardere beoordeling wordt gevormd door
een keuring door een externe deskundige. Denk bijv aan TUV, Kema of Pehla. In alle gevallen is het
verstandig als afnemer te vragen, welke items bij de CE-keuring zijn beoordeeld.
De schrijver van het boek heeft de nodige ervaring met CE-keurmerken, waarvan hij in dit boek getuigt.
Onterecht gegeven CE-keurmerken kunnen tot slechte productieprocessen, ongelukken en/of gerechtelijke
stappen leiden.
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Als je veel met CE-keurmerken te maken hebt, is dit boek aan te bevelen. De EU heeft met CE-keurmerken
de Europese producten duidelijk verbeterd tegen redelijke kosten.
Samenvatting: als je veel met CE-keurmerken te maken hebt zowel als leverancier alswel als afnemer, kun
je in dit boek vinden, hoe te handelen. De EU heeft Europese producten met CE-keurmerken verbeterd.
Voor bedrijfs-, schoolbibliotheken en inkoopafdelingen is dit boek aan te bevelen.

+

Elpec Algemene Ledenvergadering
Noteer alvast in uw agenda:
Elpec 44ste ALV
dinsdag 25 september 2012
tijd nog onder voorbehoud: start 14.00 uur.
locatie: zaal G106
RAI, Amsterdam
U zult (uiteraard) te zijner tijd een agenda ontvangen en de definitieve tijd.

Elpec'ers: hier (en de volgende pagina's) had ook uw artikel kunnen staan......
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