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Beurzen en seminars een keuze

We staan vlak voor de verkiezingen. Aandacht voor
politiek, pensioenen, werkeloosheid, Euro, gezondheidszorg. We zitten in een crisis waarvan het eind
nog niet in zicht is. Toch is het gelukkig niet overal
kommer en kwel. Neem nou onze nationale trots in
elektronicaland ASML. Dat bedrijf kan de vraag naar
chipmachines nauwelijks aan. Ook qua innovatie.
Wil je koploper blijven, dan moet je investeren, is
ook daar de gedachte. Dus zoekt het bedrijf naarstig
naar gekwalificeerd personeel. Naar mensen met een
technische achtergrond, naar softwareontwikkelaars,
werktuigbouwers, elektronica enz. ZouASML als een
magneet kunnen functioneren voor het aantrekken
van innovatieve bedrijven in de elektronica? Met een
TU in de buurt en talrijke toeleveranciers moet dat
toch mogelijk zijn? Ik kijk er met spanning naar uit.
Ook naar onze Algemene Ledenvergadering. Kijk
daarom snel op pagina 28 voor het laatste nieuws.
Frans Witkamp

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Industriële week (Industrial Automation&drives;
Industrial Processing; Macropak) 2-5 okt
Info-security/Storage Expo/Tooling event 31 okt - 1 nov
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 sept
Het Instrument 25-28 sep
Metering / Billing 2012 9-11 okt
Offshore energy 2012 23-24 okt
Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 9-11 okt
FHI (www.fhi.nl)
Het Instrument 25-28 sep in de RAI
Industrial Ethernet 9 okt
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Health & Technology 18-19 sep
Kunststoffen 26-27 sep
Easyfairs (www.easyfairs.com)
Array Seminars (www.array.nl)
Mesago (www.mesago.de)
SPS 27-29 nov
KIVINIRIA (www.kiviniria.net), TUD (www.tud.nl),
TUE (www.tue.nl), UT (www.utwente.nl)
Evenementenhal Gorinchem/Hardenberg/
Venray (www.evenementenhal.nl)
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Editorial
Ik verheug mij erop veel leden te ontmoeten op de Elpec-jaarvergadering in september 2012 tijdens “Het
Instrument” op de RAI. Dit editorial is geschreven voordat de uitslag van de verkiezingen op 12 september
bekend was en voordat een nieuwe Nederlandse regering is gevormd.
Nederland leunt voor grote technische ontwikkelingen nog steeds sterk tegen het buitenland. We maken
het ons wel eigen, maar het is alleen al daarom verstandig de EU (Europa) in ere te houden.
Mijn vak, de sterkstroom, wordt gekenmerkt door lange bouw- en looptijden, dwz speciaal voor energie:
goed vooruit kijken. Dat begrip ontbreekt af en toe.
Na “Fukushima” is de wereld voorzichtiger met kernenergie. Duitsland heeft het oude plan, dat kanselier
Schroeder met de elektriciteitsbedrijven was overeengekomen, kerncentrales geleidelijk buiten bedrijf te
stellen, weer in werking gesteld. Frankrijk bouwt voorlopig ook geen nieuwe kerncentrales en moet als
resultaat van een Franse stresstest veel verbeteren aan haar bestaande kerncentrales.
Sommigen denken, dat wind- en ph-zonne-energie de wegval van het kernvermogen binnenkort volledig
kunnen compenseren. De 3,5 MWe-windmolen is nu ongeveer uitgerijpt, terwijl een proefmodel van 6
MWe-windmolen worden gebouwd. Ook ph-zonne-parken zijn als regel niet zo groot, meestal < 5 MWe.
(zie EI Dig 7 pag. 13). Duitsland geeft aan, dat op dit moment 10% van het jaarverbruik van elektriciteit met
wind- en nog eens 10% met ph-zonne-energie worden geleverd; een grote prestatie. Duitsland is koploper
in Europa. In 2020 wordt gehoopt op 20% voor beide soorten, wat als het lukt een knappe prestatie is.
Wind- en zonne-energie kunnen niet op afroep besteld worden, zeker niet bij piekvraag, zodat gasgestookte
STAG (grootte vaak 450 MWe) en kolencentrales (grootte tussen 600 en 1500 MWe) bijgebouwd moeten
worden. Ook het 380 kV-net heeft uitbreiding nodig om de verschillende elektriciteitsopwekkers flexibeler
te kunnen inzetten. Zie ook de Energievakbeurs in de Brabanthallen (9-11 oktober) in Den Bosch. Ik kan
deze beurs met voordrachten van harte aanbevelen.
De kraamkamer van de vermogenselektronica, de elektrische tractie, doet het ook goed met name in het
personenvervoer. Dat heeft oa te maken met het enigszins afremmen van het personenautovervoer. Echter
nieuwe lijnen worden niet in éen dag gebouwd. Ook in dit vakgebied moet goed vooruit worden gekeken.
Nieuwe aandrijvingen het asynchrone kooiankermotoren met vast toerental zijn uitzondering geworden.
Toerenregeling met een invertor spaart energie en verbetert het te fabriceren eindproduct. Los hiervan staat
de vervanging van de asynchrone kooiankermotor door de synchrone motor met permanente Neodymmagneten. Op zich zou een IEC-keuring van Neodym de techniek vooruit brengen. Bovendien zie ik hier
kansen voor de Nederlandse industrie.
Mede door het ontstaan van smart grids maakt aethernet (schakelbaar) een grote groei door in veel vakgebieden. Het verdringt andere telecomsystemen. Ethernet kan via glasvezel, coaxkabel en draadloos
communiceren. Met name de glasvezel en de draadloze vorm worden steeds populairder. Zie ook de beurs
met voordrachten van www.fhi.nl “Industrial ethernet “ op 9 oktober te Arnhem
ICT wordt in onze industrie heel veel gebruikt zowel in de klassieke zwakstroom alswel in de klassieke
sterkstroom en deels gefabriceerd. Het vakgebied en de fabricage mogelijkheden in Nederland worden
goed ten toongesteld in “Het Instrument” in de RAI (25-26 september) en de “Industriële week” in de
Jaarbeurs te Utrecht (2-5 okt). De laatste beurs geeft ook het nodige over vermogenselektronica weer.
Beide beurzen met voordrachten kan ik van harte aanbevelen.
Bij ICT behoort helaas ook het probleem van “hackers”. Sommige beheerders blijken heel slordig, maar
sommige gebruikers zijn dat soms ook. Beiden moeten altijd een uptodate- infosecurity-programma gebruiken. Op de beurs Infosecurity (Jaarbeurs Utrecht 31 okt-1 nov)
leer je de laatste noviteiten.
In de vaklitteratuur wordt druk getwist over cloud-computing oa Marqit. Er bestaan modelcontracten, die
de nodige zekerheid zouden bieden. Echter het is niet zo duidelijk, of iedere gebruiker zijn rechten (tijdig)
kan afdwingen. Voorzichtigheid blijft geboden.
Min of meer nieuw is de introductie van robots (zie elders in dit nummer). Het is een onderdeel van
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automatisering. Sommige toepassingen, zoals bepaalde medische precisie operaties met kleine wonden,
hebben geen alternatief. Ik verwacht een geleidelijke invoering. Nederland moet meer aandacht aan robots
gaan besteden.
Verwant is het onderwerp sensoren, waar veel aandacht aan wordt besteed en waarin ook interessante
nieuwe ontwikkelingen zijn.
Sensoren worden gebruikt bij het regelen van rookgas-emissies.
De rookgas-emissies Euro 5 en 6 zijn bij vrachtwagens zonder NOx- en roetsensoren niet mogelijk. Het
is onmisbaar gereedschap bij de benodigde mechatronica.
Maar ook productie-automatisering is zonder goede sensoren niet mogelijk. Denk bijv aan het bepalen
van maten. Dankzij die automatisering zijn de producten vaak beter (voldoen aan engere toleranties) en
goedkoper
Blijkens verschillende internationale rankings doet ons technisch onderwijs het goed. Gezien de veranderende techniek en de veranderende banenmarkt zou na- en bijscholen een grote prioriteit behoren te hebben.
De meeste industrieën in Nederland doen het goed tot redelijk. De “FME”-sector was rond 1960 30% van
het BNP. Het is nu helaas ca 10%. Ik vrees wat scheef groeien van de Nederlandse economie. Ik denk,
dat met positieve aandacht van de landelijke, de regionale en de gemeentelijke overheden, al heel wat
verbeterd kan worden (zie bijv TKF/ EI Dig 13 pag. 5 en Schorch/EI Dig 8 pag. 5).
De koers van de Franse president Hollande, door de EU grotendeels over genomen; bescheiden bezuinigen
en investeren in innovaties, opdat het aantal Europese werkelozen een bescheiden waarde van rond 7%
zal geen bedragen, spreekt mij aan.
Samengevat: Nederland heeft een aangename welvaart en heeft veel kennis van nieuwe technische ontwikkelingen. Omdat zo te houden is enige bijstelling in Europees verband gewenst.
Ten slotte: Het zou goed zijn als wat meer leden een bijdrage voor Elpec Info zouden leveren

+

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 3 sub-beurzen:
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.

+
Voorbeschouwing Industriele week 2-5 okt 2012 in de Jaarbeurs
Combinatie van 3 beurzen: Automation&drives, industrial processing, macropak

Op 13 juni hield VNU een persconferentie over de combinatie van beurzen. De oudste beurs is
automation&drives, waar vermogenselektronica-, hydraulische, pneumatische aandrijvingen, sensoren,
actuatoren, systeemintegratie, procesautomatisering en procesinstrumentatie worden getoond. Sterk hieraan
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verwant is industrial processing, dat zich op monitoring-centra van speciaal natte en droge procesindustrie
richt. Onderdeel hiervan is de subbeurs: Industrie&veiligheid. Sinds jaren is ook Macropak onderdeel
van de industriële week.
De beursorganisatie doet zijn best de industriële week optimaal te laten verlopen met de bekende items:
fraaie aankleding, prijsvraag per beurs met deskundige jury, kleine symposia.
Het aantal inschrijvingen van standhouders loopt goed.
Wij, journalisten werden oa toegesproken door twee specialisten.
Dhr. Hommersen van Endress&Hauser verwachtte een toename van de automatisering van bedrijven met
veel meer afstandsbediening.
Dhr. A Barendrecht van de Jong Verpakking verwachtte veel veranderingen in soorten verpakking zoals
soep in plastic en/of golfkarton ipv in blik en veel meer automatisering bij het inpakken oa met robots.
De industriële week belooft weer een heel interessante beurs te worden, die Elpec van harte aanbeveelt.
Literatuur
1. www.industrieleweek.nl.

+

Studiedag Vermogenselektronica van FHI op de TUE
Aardig overzicht van de activiteiten van Nederlandse bedrijven

De studiedag op dinsdag 12 juni volgde op de oratie in dezelfde ruimte (aula) van prof. Cobben op 8 juni,
waaraan een klein symposium over power quality vooraf ging. De symposia sloten aardig op elkaar aan.
Vermogenselektronica wordt bijna overal gebruikt. Denk aan regelbare aandrijvingen van klein tot groot
vermogen, regelbare voedingen en duurzame energie (met name fotovoltaïsche zonne-energie en windmolens). Nederland beschikt over een goede kennis van dit vak. De keerzijde is: oppassen met netvervuiling
ofwel power quality.
De ontwikkelingen van vermogenselektronica worden sinds lang verwoord in de conferenties EPE [2]
[3] (2-jaarlijks) en PCIM (elders in dit nummer) (jaarlijks). Nederlanders leveren regelmatig bijdragen
aan beide conferenties. In september 2013 wordt de volgende conferenties te Lille (Frankrijk) gehouden
en in 2015 waarschijnlijk in Maastricht. Het is gebruikelijk, dat de universiteiten in de omgeving mee
helpen bij de organisatie.
Uitgeverij Springer heeft een nu al toonaangevend boek uitgegeven: Advanced electrical drives van prof.
de Doncker (RWTHA), dr. D. Pulle en dr. A. Veltman (TUE). Dr. P. Duijsens (Alphen) heeft met zijn
programma Caspoc ook een belangrijke bijdrage geleverd aan dit boek. Ook hierop kan Nederland trots
zijn. Zie ook onder boekbesprekingen elders in dit nummer.
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IC= 2.4kA, EOFF=920mJ, UCEmax=1.72kV, RG=3.6Ω, LQ=50nH
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Grote ontwikkelingen komen nu in het vak vermogenselektronica niet veel meer voor, maar met kleine stapjes is met
het bestaande instrumentarium veel te bereiken. Dat bestaat
uit aandacht voor het aanstuurblok van IGBT’s, waterkoeling
van IGBT’s, en FPGA’s ipv DSP’s voor de aansturing en van
de fabrikanten hernieuwde pogingen om meer SiC te doteren.
Het maken van een goed aanstuurblok voor IGBT’s is specialistenwerk. Dhr. M. Hornkamp van Infineon heeft namens
KWx een voordracht gehouden.. Hij gebruikte daarbij een
application-note van Infineon (Eupec) [5] [6]. Op PCIM2012
1. Het afschakelen van een IGBT.
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2. Lampvoeding van Nedap voor gebruik aan
boord van schepen.

gaf Infineon daar zelf ook een voordracht over [7],
waarbij dezelfde heer Hornkamp weer betrokken was.
Van belang is oa max di/dt, dv/dt, bescherming tegen
kortsluiting; zie fig. 1.
Nederland is goed in simulatie-tools. De regelsimulatie programma’s TUTSIM (Utwente) en PSI (TUD)
hebben destijds Europa veroverd. Ze zijn uiteindelijk
commercieel door Matlab ingehaald.
Dr. P. van Duijsen heeft een nog steeds heel actueel en
heel goed simulatie programma Caspoc [8] geschreven
om pulsvormen van invertors te bepalen. In het nieuwe
boek Advanced electrical drives wordt er met vrucht
gebruik van gemaakt.
Instrumentarium om power quality, waarvan netvervuiling een onderdeel is, te meten was ook ruim voorhanden.
Tov wat een aantal jaren geleden beschikbaar was, is het
verkrijgbare instrumentarium nu om te “watertanden”.
Een onderneming of een nutsbedrijf kan met dit soort
apparatuur nagaan of de power quality naar behoren is
en welke gemeten waarden een grensniveau bereikt of
overschreden hebben. Veel met name ICT-apparatuur is
gevoelig voor netververvuiling, die regelmatig als een
verrassing wordt ervaren. Ik verwijs naar de catalogi
van GMC-instruments/Gossen [9] en Rood [10].

Aansturen van verlichting met vermogenselektronica is voor nieuwe installaties regel. Nedap [12] heeft
op dit gebied knap werk verricht. Zij gaven een voorbeeld van installatie aan boord van schepen, die zowel
emc- alswel klimaat bestendig moet zijn; zie fig. 2.
Helaas krijgen oude industrieën soms minder betekenis. Smit-Slikkerveer is via Holec-Traxis en Alstom
nu Struktonrail [4] geworden. Veel nieuwe tractieaandrijvingen worden niet meer geleverd. Onderhoud
wordt wel veel uitgevoerd.
Slotbeschouwing Op het vakgebied vermogenselektronica is Nederland heel deskundig. We mogen ons
best wat zelfbewuster gedragen.
Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Elpec Info 12 pag. 15-19.
3.www.epe-association.org.
4. www.struktonrail.nl.
5.www.eupec.de; www.infineon.com.
6. Application note AN 2011-5 / versie 1.0 dec 2011 van Infineon.
7. Dynamic voltage rise control, the most efficiënt way to control turn-off switching behaviour of IGBTtransistors, P. Luniewski, U. Jansen, M. Hornkamp, (voordracht van Infineon op PCIM 2012).
8. www.caspoc.com.
9. www.gmc-instruments.nl.
10. www.cnrood.nl.
11. www.nedaplightcontrols.com.
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DSP of FPGA? Wie zegt het?

In meer vakgebieden wordt de DSP (=digital signal processor) verdrongen door de FPGA (= field- programmable gate array). Een artikel over dit onderwerp zo welkom zijn. Wie wil dat aanleveren?

+

Actieve ontwikkelingen in 3D digitale stereofotografie

De ontwikkeling van digitale technieken in de opname en weergave apparatuur in de film- en fotografieindustrie zorgt voor een versnelde productie van 3D-video’s, 3D-foto’s en 3D-bioscoopfilms. Dankzij
innovatieve digitale apparatuur, processen en systemen is de groei in 3D content en 3D toepassingen
explosief toegenomen. Ook onze kennis over 3D technieken is met sprongen vooruit gegaan. Ervaringen
en theoretische verdiepingen in het thema stereoscopisch driedimensionaal beeld - S3D zijn steeds meer
gebundeld in publicaties en zorgen voor kennisverrijking bij de lezer en gebruiker van deze informatie.
Aan de hand van expert Benoît Michel is onlangs een uitgebreide
referentiebron voor stereofotografen en liefhebbers van 3D beeldtechnieken verschenen. Zijn jarenlange ervaring met het verstrekken van
feiten en informatie uit de wereld van 3D is op een uitstekende wijze
verwerkt in dit bijzonder waardevolle document. Zijn site www.stereo
scopynews.com kent veel professionele en andere belangstellenden. Het
verzorgde boek geeft een interessant beeld over de geschiedenis van
de stereofotografie en de ontwikkelingen van het bewegende beeld
in 3D. Daarna komt het fysiologische aspect van de stereoscopie in
onze visuele waarneming aan de orde. Daarna neemt de auteur de
lezer mee op zijn theoretische en praktische verkenning en bespreekt
digitale foto- en videoapparatuur voor het realiseren van 3D beelden.
Het boek bevat veel tabellen en tips voor het digitaal bewerken van
3D-opnamen. Een aanbeveling voor de wereld van 3D.
ISBN 978-2-212-12988-5, “La Stéréoscopie Numérique”, Benoît
Michel, Éditions Eyrolles, 2012, 292 pagina’s, € 42.
Jan M. Broeders

+

Oratie van prof. Sj. Cobben op 8 juni 2012

Met voorafgaand symposium over de kwaliteit van elektriciteitsnetten
De kwaliteit van elektriciteitsnetten (power quality) is een gecompliceerd begrip. Het omvat:
- de zekerheid van levering,
- de waarde en de vorm van de geleverde spanning,
- het gedrag van opwek- en gebruiksapparatuur.
De storingen in het elektriciteitsnet van Stedin te Rotterdam waren natuurlijk onderwerp van gesprek.
Gemiddeld is in Nederland een verbruiker ongeveer 30 min/jaar verstoken van elektriciteit, waarbij de
maximale storingsduur als regel 2 uur niet overschrijdt. Voor langdurige storingen moet het leverend
elektriciteitsbedrijf de verbruiker schade vergoeden. Stedin kwam in 2011 en 2012 ver boven de norm
uit in Rotterdam.
Ook spanningsdips, meestal afkomstig van storingen op een hoger spanningsniveau (bijv 150 kV) kunnen
voor een verbruiker heel kostbaar zijn. Daarvoor zijn nog geen regels. Het zijn vaak forse spanningsdalingen tot 100% gedurende max 1 s.
Te vermijden zijn leveringsonderbrekingen niet, maar met een duurder netontwerp zijn ze wel te verminderen. Het is dus een technisch/economisch vraagstuk, dat door zelfopwekkers (wk, zonne- en windenergie)
gecompliceerder wordt.
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Het tweede aspect van power quality is de zogeheten netvervuiling [2]. Het oude voorschrift VDE 0160,
nu opgenomen in DIN EN 50160, was oorspronkelijk bedoeld om aan te geven welke netvervuiling stuurapparatuur van kwikdampgelijkrichters moest kunnen verdragen, waarbij deze apparatuur ook nog goed
moest functioneren. Dat voorschrift is uitgegroeid tot alle apparatuur aangesloten op het elektriciteitsnet
en tegelijk informeel tot de max netvervuiling, die het elektriciteitsnet mocht omvatten.
Dat is op zich gecompliceerd. Zowel opwekapparatuur als verbruikende apparatuur kunnen het elektriciteitsnet in resonantie brengen. Ook hier geldt, dat deze apparatuur niet onnodig duur, maar ook niet te
goedkoop moet worden uitgevoerd. Ook kan aparte harmonische demping in elektriciteitsnetten worden
aangebracht. Ook dit is een technisch/economisch probleem. Om de netkwaliteit te beheersen zijn meer
metingen nodig dan nu gebruikelijk.
De oratie behandelde bovenstaande problemen duidelijk en luchtig. Het voorafgaande symposium ging
iets dieper op de materie in. Het was een genoegen om symposium en oratie bij te wonen.
Literatuur
1. www.tue.nl
2. Elpec Info Dig 2 pag. 9-11.
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De zegetocht van industrieel ethernet

Toen ik afstudeerde in 1961 werden er vaak veeladerige signaalkabels gebruikt om standen over te brengen.
Er bestond wel behoefte aan wat nu genoemd wordt monitoring of telemetrie, maar dat was duur en niet
zo betrouwbaar. De eerste systemen werden met buizen uitgevoerd. De gang van de techniek is duidelijk.
Na buizen volgden transistoren, daarna “langzame” IC’s en vervolgens snelle IC’s. Daar kwam bij, dat de
te beheren systemen ingewikkelder werden en dat blindschema’s, oorspronkelijk uitgevoerd als mozaïekschema’s overgingen naar buismonitoren en nog later naar plattescherm-monitoren.
De elektriciteitsbedrijven gebruikten meestal monitoring-systemen van hun grote leveranciers zoals AEG,
Alstom, BBC, Siemens.
De procesindustrie, speciaal de petrochemische industrie, zijn na het jaar 1990 begonnen met een systeem,
dat onafhankelijk van het ontwerp van fabrikanten is en wel fieldbus [1], van oorsprong uit de USA en
profibus [2] (na ca 1993), van oorsprong uit Europa.
Na het jaar 2000 heeft het zogenoemde industrieel ethernet [3] van zich doen spreken. De ontwikkeling
loopt vanaf 1985. In de procesindustrie wordt steeds vaker op ethernet overgegaan. In de elektriciteits- en
gasvoorziening wil men geheel overgaan op ethernet en het op zeer grote schaal gaan gebruiken.
Er zijn al elektriciteitscentrales, waar de volledige telecom is uitgevoerd met ethernet. Dat geldt ook voor
veel, zo niet alle, windparken op zee.
Het is de bedoeling elektriciteitsnetten uit te gaan voeren als smart grid. In de eenvoudige vorm zijn alle
schakelstations opgenomen in een ethernet-telecom-systeem, zoals de recent in bedrijf gestelde distributienetten in Amsterdam en Rotterdam.
Smart grids opent de mogelijkheden zelfopwekkers zoals wk, ph-zonne-energie en windmolens te laten
invoeden en bovendien wat aan load-management te doen.
Sommigen willen zelfs elke aansluiting opnemen in een aethernet-telecom-systeem.
De Duitse ingenieursverenigingen VDE en VDI [4] berichten over ethernet-communicatie van windparken
op zee incl de regeling van windmolens van Beckhoff [3].
Voor ethernet in de elektriciteitsvoorziening is een speciale norm gemaakt IEC 61850 [5].
Zowel in de procesindustrie alswel bij de nutsvoorzieningen zoals elektriciteitsvoorziening betekent een
monitoringsysteem: nauwkeuriger productie, betere benutting van de bedrijfsmiddelen, kortere storingstijden en soms nieuwe gebruiksmogelijkheden.
De uitbreiding van de toepassing van industrieel ethernet is op dit moment een zg booming busines. We
zullen er de komende jaren nog veel van horen.
Elpec Info digitaal - nr. 14 - september 2012
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Literatuur
1. www.fieldbus.org.
2. www.profibus.com; www.wikipedia.org/wiki/profibus.
2. www.profinet.org; www.beckhoff.de; www.phoenixcontact.com; www.wikipedia.org/wiki/ethernet.
4. www.vde.de; www.vdi.de.
5. http://en.wikipedia.org/wiki/iec_61850.

+
Een fascinerende wandeling in de wiskundige 4 dimensie
e

Voor studenten en docenten wiskunde en liefhebbers van de theorie en de praktijk van de wiskunde is de
DVD Dimensions samengesteld en uitgekomen. De makers van het programma mogen zeer tevreden zijn
met de inhoud ervan. In combinatie met educatieve informaties op de website www.dimensions-math.org is de
DVD een geweldige bron aan inspiratie en fascinatie over de dimensionale werelden in de wiskunde. Bij
de DVD verpakking hoort een brochure van 20 pagina’s met
compacte toelichtingen over de negen hoofdstukken. In de negen
hoofdstukken worden interessante onderwerpen uit de wiskunde
behandeld. Alles is rijk voorzien van interactieve filmpjes en een
schat aan kleurrijke illustraties. De kijker beleeft de wiskunde
vanuit de kennis van Hipparchus, de eerste held uit het verhaal,
via het werk van Ptolemaeus en het bepalen van afstanden en
vormen op onze wereldbol. Ook het werk van M.C. Escher
komt uitgebreid in woord en beeld. Een acteur speelt Escher,
die ons meeneemt van zijn platte vlakken naar de ruimten en
vormen van de derde dimensie. Wiskundige Ludwig Schläfli
spreekt over objecten die zich bevinden in de vierde dimensie
en toont objecten met 24, 120 en zelfs met 600 vlakken. Het
fenomeen van complexe getallen is aantrekkelijk en vormt
een essentieel onderdeel van de wetenschap. Transformaties
vormen anamorfosen en het creëren van fractalen is verklaard.
De DVD en website sluiten af met een bijdrage over Euclides.
Zijn publicatie De Elementen geldt al ruim 2000 jaar als een
onbetwiste referentie. De DVD is te bestellen via de website.
Jan M. Broeders

+

Sense of contact 2012 (11 april te Soesterberg)
Aardig overzicht van het hedendaags gebruik van robots

De ontwikkeling van de synchroservo met als magneetmateriaal Neodym en de snelle digitale besturing
maakt het gebruik robots goed mogelijk, hoewel hydraulische aansturing theoretisch mogelijk is. De voordelen zijn nauwkeuriger en sneller dan de menselijk hand. Robots zijn in veel gevallen ook goedkoper.
Synchroservo’s kunnen ook steeds kleiner gebouwd worden.
De uitvoering van robots verschilt nogal. Meestal wordt gedacht aan miniatuur-mensen, maar er zijn veel
robots, die veel minder kunnen. Populair uitgedrukt kun je zeggen: “De robot verovert momenteel de wereld”.
FHI heeft drie gebruiksgebieden belicht:
- Medische toepassingen
- Industriële toepassingen
- Safety and security

8
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- Medische toepassingen
Het meest bekend zijn de zg kijkoperaties zolangzamerhand op veel lichaamsdelen. Heel overtuigend is
het voorbeeld van een galblaasoperaties. Door de kleine
wonden is meestal een ziekenhuisopname van 1 dag
voldoende, terwijl vroeger bij een puur handmatige
operatie met onvermijdelijk veel grotere wonden 10
dagen ziekenhuisopname als kort werd beschouwd.
De nauwkeurigheid van handmatig opereren is bijna
altijd veel ongunstiger dan robot-operaties.
Ook lichaams onderzoek met robots kan veel voordelen hebben.
Zie als voorbeeld fig 1 van een oogoperatie, waarbij
hoge precisie vereist is.
- Industriële toepassingen
Een aardig voorbeeld is het nauwkeurig bepalen van
de plaats van een Si-plaat bij ASML, die bewerkt
moet worden. (zie fig 2). Ook het voorbeeld van een
inpakmachine
is interessant
Zie fig 3
Sensor allocation
in a lithography
system
- Safety and security

1. Oogoperatie.
In dit vakgebied is heel wat bereikt. Met onbemande
vliegtuigjes kun je heel wat bekijken, zonder dat
de waarnemer gevaar loopt. Zie fig 4

D, P, E, S
A, I
I, P, E, S
I, P, E, S
E, S, D

Samenvatting. Ook in 2012 was het Sense of contact
van FHI weer een succes. Dit keer werd de nadruk
op robots gelegd, die inmiddels heel belangrijk zijn
geworden. Meer aandacht van de vakpers voor
robots zou passend zijn

2

Literatuur
1. www.fhi.nl

System integration
TU Delft spin-off company Lacquey
participates in €9M project on modular
3. Inpakmachine.
robotic systems for packaging:

P, A, I, D, E, S

Alignment (A)
Image quality (I)
Environmental control (E)

Position measurement (P)
Dose control (D)
Machine damage/human safety (S)

2. Plaatsbepaling van een Si-plaat bij ASML.
4. Onbemande waarnemings-vliegtuigjes.
Slide 11

Many different types Of Mini/Micro-UAS

 Ducted Fan
T-Hawk

 ...copters types
heli..

octo.. (radial)

Odin
hexa..(radial)

octo.. (coaxial)

bi..

quadro..

tri..

 Fixed wing

hexa..(coaxial)
octo.. (linear)

Raven

Wasp

MicroB

 Rotating Wing
Samarai

Entomopter

 Flapping Wing (Ornithopter)
cybird Delfly micro
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Symposium Vision & Robotics, gecombineerd met een
symposium van Roboned
Tevens een presentatie van “Dutch robotics Strategic agenda”
Goed en informatief symposium over de ontwikkelingen van robots

De Europese maatschappij maakt in toenemende mate gebruik van robots allereerst in de “producerende
industrie” de zg FME-industrie en in de land- en tuinbouw. Een tweede belangrijk toepassingsgebied is
de medische en zorgsector.
In opdracht van het Agentschap NL[3], onderdeel van EZ [4], heeft een stuurgroep van 8 personen met
de actieve secretaris van Roboned (tevens universitair docent van de universiteit van Twente [5] mw ir
Ditske Kranenburg- de Lange een rapport (117 pg) gemaakt over datgene, wat Nederland moet doen om
op robotgebied mee te lopen in Europa.
Robotisering is een vervolg op mechanisatie en voor onze “maak”-industrie een essentieel onderwerp om
onze producten voldoend nauwkeurig en voor een redelijke prijs te kunnen produceren. In ziekenhuizen
en in de zorgsector kunnen robots oa gebruikt worden om patiënten eten te bezorgen Dat gebeurt al in een
enkel ziekenhuis. De zg kijkoperaties vormen soms een overgang naar het gebruik van operatie robots.
De belangrijkste onderwerpen werden op het “dubbel”-symposium behandeld. Allereerst is veel aandacht
besteed aan de Nederlandse strategische agenda. De universiteit van Wageningen besteedde veel aandacht
aan toepassingen in de land- en tuinbouw. Bij landbouw komen bij oa ploegen robot gestuurde tractoren
steeds meer voor. Bij de glastuinbouw lenen meten van de grootte van vruchten en plukken van die vruchten zich goed voor robotgebruik.
Bij de automobiel-industrie worden robots al heel lang gebruikt; bijv het inzetten van deuren in een carrosseriedeel.
In de medische sector worden kijkoperaties heel lang gebruikt. De operatiewonden zijn veel kleiner en de
patiënt geneest sneller. Het is enigszins de vraag, wanneer je mag spreken van een operatierobot.
In alle vakgebieden komen 3D-metingen met robots steeds meer voor.
Tot slot we hebben op veel Nederlandse universiteiten en hogescholen vakgroepen, die veel van robots
weten. Echter toepassen van robots is multidiciplinair. Je moet veel weten van het toepassingsgebied en
van robots. Veel nu studerende HBO- en universitaire studenten doen graag een keuzevak robottechniek
erbij. Maar ook afgestudeerden moeten eenvoudig in de gelegenheid gesteld worden om hun kennis op
robotgebied aan te vullen.
Roboned doet goed werk en mede door hun toedoen levert Nederland werk op Europees niveau.
Roboned en het Mikrocentrum kunnen terug kijken op een geslaagd symposium.
Literatuur
1. www.mikrocentrum.nl.
2. www.roboned.nl.
3. www.agentschapnl.nl; ditske.kranenburg@utwente.nl.
4. www.rijksoverheid.nl/eleni.
5. www.utwente.nl.

+

PCIM2012 ( 7-10 mei te Neurenberg) 1.

Toonaangevende jaarlijkse conferentie met beurs over vermogenselektronica [2] [3]
Dit jaar waren er iets meer deelnemers (bezoekers, sprekers en standhouders) dan in 2011. Bovendien zijn
er ook goedbezochte PCIM-beurzen met seminars in Azië (Shanghai) en Zuid-Amerika (Sao Paulo). Het
vak wordt steeds meer toegepast. Mesago verdient een groot compliment voor het succes van PCIM2012
te Neurenberg.
10
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2. Key Note: Solar Power
•At research level :

101% ?

In the Market:

KTH
Dez. 2011
99,7%
(Filter / devices in parallel?)

Sunny Tripower 20kW
Dez. 2011

Inverter Efficiency (%)

100
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99,03%

ISET/University of Kassel
March 2008
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99%
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92%
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Year

International
Exhibition &voor
Conference
for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and
1. Ontwikkeling
van omvormers
ph-zonne-energie.
Energy Management / Nuremberg, 8 -10 May 2012

4

Dr. Leo Lorenz; ECPE Nuremberg

In de GTO-tijd was een toerenregelbare elektromotor wat bijzonders en werden de meeste motoren als
asynchrone kooiankermotor direct aan het 50 Hz-net geschakeld. Op dit moment worden de meeste nieuwe
motoren als asynchrone kooiankermotor of als synchrone motor met permanente Neodymmagneten
toerenregelbaar uitgevoerd en via een IGBT-invertor aan het 50 Hz-net gekoppeld. Dat spaart energie en
verbetert het eindproduct.
Windmolens en ph-zonne-cellen worden inmiddels uitsluitend middels vermogenselektronica aan het 50
Hz-net gekoppeld.
Het vak vermogenselektronica wordt voornamelijk gekenmerkt door volumevergroting en bescheiden
verbeteringen aan halfgeleiders en aansturing.

Higher System Voltage in 3-ph Photovoltaic Systems

Single-stage 3-phase inverter
Savings with semiconductors, magnetics, cooling, enclosure
50% less expenditure with DC-cabling cross section

De wetenschappelijke directeuren van PCIM proberen middels
technische persconferenties een
overzicht te geven van de huidige
vakontwikkelingen.
Prof. L. Lorenz (Infineon) wijst
op de 3 uitgekozen Keynotespeaches
1. Energy management on
satellites door Albert Crausaz
(European Space Agency)
2. Ontwikkeling naar aankoppeling met een hogere netspanning.

International Exhibition & Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and
Energy Management / Nuremberg, 8 -10 May 2012
5
Dr. Leo Lorenz; ECPE Nuremberg
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3.Key Note: Grid integration of Renewables
Solutions to handle growing requirements

2. Solar Power door Peter Zacharias (Uni
Kassel)
Gear
Duitsland heeft al een aantal relatief grote PhAC
DC
zonne-energie centrales. De verliezen worden
DC
AC
met hogere spanning wat beperkt. Nu vindt
1/3 scale converter
de meeste aankoppeling plaats middels een
230/400 V net. Dat gaat naar een 400/660 V-net
(nog steeds laagspanning). Tzt mogelijk naar
nog hogere spanningen, die nu nog als hoogspanning worden aangemerkt; zie fig. 1 en fig. 2.
3. Grid Integration of renewables door Frede
Blaabjerg (Uni Aalberg te Denemarken)
 Technology
is pushed
from DFIG-based
to PMSG-based
(or Full(bij ons meestal smart grids genoemd). Op het
3. Windmolens
aangekoppeld
met asynchrone
sleepringscale
based)
system. met synchrone motor met permanente Deense platteland zal niet overal een gas-net zijn.
motor
en nieuwer
 Larger
power converter with more stressed devices (multi-MW).Dan zijn ph-zonne- en wind-energie de meest
Neodymmagneten.
 Multilevel & medium voltage is becoming promising features. voorkomende vorm van lokale elektriciteitsopInternational
Exhibition
& Conference
Power Electronics,
Intelligent
Renewable
Energy
wekking.
Bij
ons is datforwk-met
Ottomotor
aardgasMotion,
gestookt.
Bio-gas
isand
voorlopig nog een uitzondering;
Energy Management / Nuremberg, 8 -10 May 2012
6
zie fig. 3 en 4.
Dr. Leo Lorenz; ECPE Nuremberg
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Wind turbine control structure
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Powervan
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Dr. U. Scheuermann
(Semikron)
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to
maximize
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power
schappelijk directeur op de pogingen om SiC watproduction based on the available
vaker te wind
gaan power
gebruiken. Er bestaan een aantal
MosfetsInternational
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SiC ipv Si;
fig. 5.
& Conference
for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and
Energy
Management
/ Nuremberg,
-10 meer
May 2012
Ook krijgt
cyclerende
belasting
in labs 8wat
7
Dr.
Leo
Lorenz;
ECPE
Nuremberg
aandacht. Cyclerende belasting komt voor bij
rail- (oa loks) en weg- (oa elektrische auto’s)
voertuigen. Meer SiC geeft als regel hogere junc5. SiC Mosfet: Schematische dwarsdoorsnede
van een 4H-SiC trench Mosfet met bron-trench
en gate trench.
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Ultra low Ron SiC Trench devices

tion-temperaturen, lagere doorlaatverliezen van de
hoofdstroom en neigt daarom eerder naar het gebruik
van waterkoeling.

Prof. M. Pacas (Uni Siegen) wijst als wetenschappelijk directeur op de zeer snelle regelingen van
draaistroommotoren (asynchrone kooianker of synchrone motor met permanente Neodym-magneten)
die nu mogelijk zijn. Voor kleine motoren zijn
taktfrequenties van 20 kHz goed realiseerbaar. De
DSP wordt daarbij verdrongen door de FGPA, die
opFlexible
deze conferentie
veel
Zie Drives
fig 6 6. Invertor metFPGA‐based
synchrone motor
metEmulation
Neodym-magVir
PMSM
Test Stand
foraandacht
Mediumkrijgt.
Voltage
Dat geldt ook voor “aanstuurblokken” van IGBT’s neten.
en Mosfets.
International Conference and Exhibition for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Managem
De tijd, dat
een DC-motor gevoed door 2 volgestuurde bruggen een optimale regeling was voor kraanaanProf. Dr.‐Ing. Mario Pacas, Universität Siegen
drijvingen ligt ver achter ons. Invertor-gestuurde draaistroommotoren kunnen sneller geregeld worden.
Het onderhoud is minder en de betrouwbaarheid is iets beter.
Toerentallen van 1 miljoen omw/min zouden nu gerealiseerd zijn. Sommige denken nog steeds na over een
elektrische aandrijving van een turbo in een auto. Daar zijn toerentallen van ca 400.000 omw/min nodig.
Algemeen
Voor kleine tot middelgrote aandrijvingen hebben we in de vermogenselektronica uitstekend gereedschap.
De halfgeleider en de rekenautomaat voor de aansturing van de invertor worden nog steeds iets verbeterd.
Hoewel er tot mijn leedwezen nog steeds geen IEC-keuring voor Neodym bestaat, wordt toch het nodige
onderzoek gedaan naar de optimale (technisch en economisch) motorconstructie. De verwachting is, dat
deze motor over enkele jaren een overheersende positie inneemt bij nieuw aan te schaffen motoren. De
supersnelle trein AVG van Alstom rijdt sinds een paar maanden in Italie in een commerciële dienstregeling met succes met tractiemotoren (synchrone motoren met permanente Neodym-magneten) van 1 MWe.
Verschillende instanties maken plannen voor DC-kabels in de Noordzee voor voornamelijk windparken.
Tot nu toe is de max grootte van een spanningsbronomvormer (AC-DC) 400 MVA. ABB heeft een nieuwe
IGCT aangekondigd, waardoor 1000 MVA mogelijk zou zijn. Daar is dringend behoefte aan, maar de
nieuwe halfgeleider is er nog niet.
Slotbeschouwing
Het vak vermogenselektronica wordt steeds meer toegepast met als voornaamste voordeel zuiniger en
nauwkeuriger regelingen. De ontwikkelingen zijn een verbetering van het nu bestaande.
Het lijkt erop, dat terecht aan synchrone motoren met Neodym-magneten meer aandacht wordt besteed.
Voor windparken op zee zijn grotere halfgeleiders dringend gewenst.
Literatuur
1. www.pcim.de; www.mesago.de.
2. Elpec Info 11 Dig pag. 13-18.
3. www.beckhoff.de.

+

Nieuws over holografie en andere 3D beeldtechnieken

Voor de wereld van druk & papier is de internationale vakbeurs drupa toonaangevend voor de ontwikkelingen in het uitgebreide vakgebied van de druk- en papierindustrie. De editie 2012 is met succes voor
de organisatoren, deelnemers en bezoekers afgesloten. Twee weken lang presenteerden 1850 exposanten
het ontwikkelingspotentieel van de druk- en media-industrie en 314.500 bezoekers uit meer dan 130 lanElpec Info digitaal - nr. 14 - september 2012
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den bezochten de drupa. Voor de drupa
2012 werden alle beschikbare expohallen gebruikt en ingericht. In de thema’s
Holografie (H) en Lenticulair (L) zijn
er contacten gelegd met de bedrijven
Leonhard Kurz (H), OVD Kinegram
(H), Uflex Holography (H), Optaglio
(H), Hologram Industries (H), Holostik
India (H), Jinda Holographic Printing
(H) en de bedrijven Guangzhou Lifeng
Printing (L), DPLenticular (L) en Mireco (L). Bij het bedrijf IST ontvingen
wij een voorbeeld van een Tangram
puzzel in een doosje en een waaier met
opgaven en oplossingen. De Tangram
puzzelstukjes, de bijbehorende waaier
en de verpakking kwamen tot stand door
samenwerking met het bedrijf Heidelberg. De afbeeldingen geven een indruk van het fraaie ontwerp. De volgende drupa vindt plaats in 2016
van 2 tot en met 15 juni in Düsseldorf.
Jan M. Broeders

+

Synchrone motoren met permanente Neodym-magneten
Grote toekomst verwachtingen tav het gebruik
Economische fabricage in Nederland lijkt goed mogelijk
IEC-keuring Neodym is een “must”

Genoemd type motor heeft vrijwel geen rotorverliezen. De motorverliezen zijn daardoor ca de helft van
en asynchrone kooiankermotor. Dwz een kleine motor (tot ca 50 kWe) heeft bij een asynchrone kooiankermotor een rendement van ca 90% en een grote kooianker motor vanaf ca 100 kWe een rendement van
ca 95%. Bij een synchrone motor met Neodym-magneten zijn de rendementen globaal 95% en 97,5%.
Bij een synchrone motor met permanente Neodym-magneten is ongeveer dezelfde magnetische veldsterkte
bereikbaar als bij een asynchrone kooianker motor. De motor is zelfs een fractie kleiner.
De rotor van dit type synchrone motor is ongeveer half zo zwaar als van een asynchrone motor en het
totale gewicht van de motor is ca 75%.
De verwachting is, dat over enkele jaren ca 80% van de nieuw aangeschafte motoren een synchrone motor
met permanente Neodym-magneten zal zijn. De motor verdient daarom veel aandacht.
Technische aspecten
Neodym gebruiken we op grotere schaal vanaf ca 1995. Het is veel krachtiger dan voordien gebruikte
materialen. Een aardig voorbeeld is de fietsdynamo. Vroeger hadden we een dynamo nodig, die veel sneller
draaide dan het fietswiel. Nu is een naafdynamo, even snel draaiend als het fietswiel regel.
Een synchrone motor met Neodym-magneten is met een PWM-invertor een fractie beter regelbaar dan
een asynchrone kooiankermotor. In tegenstelling tot een asynchrone kooiankermotor kan een synchrone
motor met permanente magneten niet rechtstreeks aan het 50 Hz-net worden aangesloten.
Bij een asynchrone motor wordt li=Tp gekozen om koelingsproblemen te vermijden; bij synchrone motor
met permanente Neodymmagneten is li=2Tp mogelijk zonder koelingsproblemen. Een lange slanke rotor
kan een voordeel betekenen met name bij hoge toerentallen.
Neodym kan moeilijk trekkracht weerstaan, zodat bandageren van de rotor nodig is; bij hoge toerentallen
14
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met koolstofvezeldraad; bij lagere toerentallen kan met eenvoudiger materiaal gebandageerd worden.
Een synchrone motor met Neodym-magneten is met een PWM-invertor een fractie beter regelbaar dan
een asynchrone kooiankermotor. In tegenstelling tot een asynchrone kooiankermotor kan een synchrone
motor met permanente magneten niet rechtstreeks aan het 50 Hz-net worden aangesloten.
De rotor heeft ongeveer dezelfde vorm als bij de conventionele synchrone machine met uitgebouwde polen.
De stator kan uitgevoerd worden als die van de asynchrone machine, maar ook zg spoelen wikkelingen
zijn mogelijk.
De toepassingen zijn: synchroservo bij regeling van oa kleppen, aandrijving van pompen en ventilatoren
als regel tot ca 200 kWe.
Bijzondere constructies zijn de motoren van treinen voor hoge snelheid tot 1 MWe/motor (klasse H geisoleerd, dwz 180 ºC). Alstom heeft 25 hogesnelheidstreinen de zg AGV geleverd aan Italie. De max snelheid
is 360 km/h. De treinen zijn ca 2 maanden tot tevredenheid in bedrijf in commerciële dienst.
Bombardier en Siemens ontwikkelen ook treinen met synchrone motoren met permanente Neodym-magneten.
Het meest kritische gebruiksgebied is een motor op max temperatuur van klasse H (180º C), waarbij de
bovenleidingspanning uitvalt en daarmee de koeling. De stator straalt dan veel warmte naar de rotor met
Neodym-mageneten.
Siemens heeft een prototype van een 6,5 MWe windmolen gebouwd. Zie Elpec Info Dig 13 pag. 8 en
Elpec Info Dig 12 pag. 8-11.
Fabricage in Nederland
De verwachting is, dat over enkele jaren ca 80% van de nieuw aangeschafte motoren een synchrone motor met permanente Neodym-magneten zal zijn. Dit type motor wordt (nog) niet in zg lage lonen-landen
gebouwd. Nederland heeft vroeger veel elektromotoren gebouwd.
De statements van VNU op ESEF en Technishow, dat Nederland knappe deels werktuigbouwkundige producten kan leveren met een naar verhouding gunstige winst, is voor mij een aanbeveling om te kijken, of
in Nederland ook geen synchrone motoren met permanente Neodym-magneten kunnen worden gebouwd.
FME moet dan een aantal geïntereseerde leden vinden, die aangeven, wat de economische en markt-condities
zijn. Ik ben lid van IOP-EMVT, gefinancierd door het Agentschap NL. IOP-EMVT is een begeleidingscommissie van promovendi op sterkstroomgebied van de TUD, TUE en Utwente. Als éen van de laatste
promotie-projecten zou dan de constructie van synchrone motoren met permanente Neodym-magneten
kunnen worden toegevoegd. Het blad van de Oostenrijkse ingenieursvereniging www.ove.at E&I heeft bij
de zg Original Arbeiten al studies daarover gepubliceerd (zie Elpec Info Dig 11 pag. 12).
De kwaliteit van Neodym.
VAC (www.vacuumschmelze.com) levert veel Neodym en geeft daarbij een uitgebreide catalogus uit.
Voor de speciale tractiemotoren van Alstom en Bombardier wordt geleverd volgens een geheim verdrag.
VAC levert een aantal soorten Neodym, dat een temperatuur vanaf 120 ºC oplopend met 20 ºC tot 220 ºC
zou kunnen verdragen. Echter is er onduidelijkheid over de tolerantie van het nieuw aangeleverde blik en
over de degradatie als gevolg van hogere temperaturen.
De pessimist zegt, dat nieuw materiaal een tolerantie in magnetische veldsterkte heeft van 10% en dat de
magnetische veldsterkte van het blik 30% zou kunnen dalen. De tractie motor van 1000 kWe van Alstom
zou dan kunnen degraderen tot een motor van 700 kWe.
Voor zover bekend degraderen kleinere motoren voor pompen en ventilatoren minder. Elektrische auto’s
worden weer ontworpen met klasse H-motoren.
Voorlopig bestaan geen keuringen van Neodym door een onafhankelijk keurinstituut zoals Kema, Pehla
of TUV en ook geen genormaliseerde IEC-keurigsprotocol.
De ervaring leert, dat onafhankelijke keuringen een product verbeteren.
Slotbeschouwing
Ik vind, dat zo snel mogelijk een onafhankelijke IEC-keuring van Neodym tot stand moet komen. Het is
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van groot belang voor verbruikers en fabrikanten.
Ik zie mogelijkheden om kleine tot middelgrote synchrone motoren met Neodym-magneten te bouwen
in Nederland.

+

Checklist R&D samenwerking, Intellectueel eigendom
Netelig belangrijk onderwerp

Als docent had ik te maken met het probleem: Wanneer overschrijden de resultaten van stage-arbeid de
prestaties, die je redelijkerwijs van een student kunt verwachten?
“Nette” bedrijven boden dan studenten een job aan. Tussen een groot gerenommeerd bedrijf en 2 studenten
is het eens tot een proces gekomen, dat de studenten hebben gewonnen.
Als een bedrijf een research instituut of een universiteit een betaalde ontwikkelingsopdracht geeft, is het
probleem gecompliceerder. Dat geldt ook voor een gezamenlijke ontwikkeling van twee bedrijven. FHI
heeft in genoemd rapport oa met medewerking van EZ (gratis te downloaden van hun website) richtlijnen
opgesteld.
Intellectueel eigendom blijft een netelig probleem, maar dit rapport helpt bij de oplossing.
Literatuur
1. www.fhi.nl.

+

Ultravac 44 v6 1.

Nieuw magneetblik voor elektromotoren
Vacuumschmelze is een grote leverancier van blik in de elektrotechniek zoals permanente Neodymmagneten, zg gericht transformatorblik en zg ongericht blik voor elektromotoren.
Voor synchrone motoren met permanente Neodym-magneten is VAC een heel belangrijke leverancier.
Op dat gebied beschouw ik als hun grootste succes de 1 MWe-motoren (klasse H geïsoleerd) in de snelle
trein AGV (360 km/h), gebouwd door Alstom. Deze treinen rijden enkele maanden in Italië in een commerciële dienst; de gebruikers zijn tevreden.
Een ander groot leveringsgebied van VAC is blik voor kleine transformatoren.
Ultravac is blik voor de stator van asynchrone kooiankermotoren en synchrone motoren met permanente
Neodym-magneten. Een fluxdichtheid van 1 T kan bereikt worden bij een magnetische veldsterkte van
100 A/m. Een synchrone motor met permanente Neodym-magneten zou dan een rendement bereiken van
98%. Als regel wordt 95% als een goed resultaat beschouwd.
Bij zowel permanente magneetmaterialen, alswel bij zg trafo-blik, alswel bij statorblik worden op dit moment aardige verbeteringen bereikt. Over IEC-keuringen in een onafhankelijk lab wordt nog niets vermeld.
Literatuur
1. vacuumschmelze.com; bitecommunications.com.

+

Uitgevoerde smart grids in Nederland anno juni 2012

Doel storingsduur verkorting en bevorderen van decentrale energieopwekking
Stedin bericht over twee netten en Liander over éen net.
Project 1: Stedin 1. bericht over het “Oostland”. Het Westland, nu ook een zelfstandige gemeente met
een eigen elektriciteitsbedrijf [2], is allang bezig met decentrale warmtekracht-koppeling met naar zeggen
16

Elpec Info digitaal - nr. 14 - september 2012

ruim 500 MWe-wkk, dat ook teruggeleverd kan worden in het landelijke koppelnet. Het zg “Oostland”,
globaal de regio tussen Delft-Pijnacker en Zoetermeer, heeft ook een groot tuinbouwgebied met naar
verwachting tzt 200 MWe decentraal wkk-vermogen, dat ook teruggeleverd kan worden aan het landelijk
koppelnet. Stedin bericht, dat daartoe het elektriciteitsnet is verzwaard. De tuinbouwgebieden rond Delft
zijn nu beide uitgevoerd als eenvoudige smart grid met telecomnet naar de wkk-installaties en bijbehorende trafo-stations.
Project 2: Stedin bericht op haar website, dat in het Lloyd-kwartier in Rotterdam met ca 6000 aansluitingen nu ook een smart grid in bedrijf is. Het is een nieuw net, waar de schakelstations via aethernet
met elkaar zijn verbonden. In het filmpje op de website laat Stedin zien, dat vroeger bij een storing in het
middenspanningsnet een storingsploeg langs de schakelstations moest om middels de storingsverklikkers de locatie te kunnen vinden en vervolgens moest omschakelen (storingsduur ca 1,5h). Nu worden de
storingsverklikkers via aethernet gesignaleerd op het commandocentrum, waarna via afstandsbediening
het middenspanningsnet omgeschakeld kan worden (storingsduur ca 15 min).
Het betreft zoals gebruikelijk een open middenspannings-ringnet volgens het n+1 –principe opgebouwd.
De ringkabelstations zijn nu met kleine op afstand bedienbare vacuumschakelaars uitgerust ipv de vroeger
gebruikelijke lastscheiders. Het is een aardige stap vooruit tov de netten van enkele jaren geleden.
Storingen in het laagspanningsnet zijn niet op afstand omschakelbaar.
Het gebied is voorzien van stadsverwarming, zodat wkk niet zinvol is, wel is ph-zonne-energie voorzien.
Prof Kling (TUE) heeft dit net officieel in bedrijf gesteld.
Project 3: Liander [3] bericht op haar website, dat een vergelijkbaar net is gebouwd in Amsterdam-West met
ca 10.000 aansluitingen. Het is officieel in bedrijf gesteld door de Amsterdamse wethouder van Poelgeest.
Slotconclusie: Er zijn nu een aantal kleine smart grids in bedrijf met als opvallendste voordeel veel kortere
storingstijden en als tweede voordeel het goed mogelijk maken van decentrale energie-voorziening: wk,
ph-zonne-energie en windmolens
De smart grids van verschillende symposia, die “alles”kunnen en heel duur zijn, worden voorlopig niet
gebouwd, maar deze eenvoudige versie is een grote stap vooruit.
Literatuur
1. www.stedin.nl; www.stedin.net/zelfherstellend; In Stedin (personeelsblad) juni 2012 nr 3 pag. 6-9.
2. www.westlandenergie.nl.
3. www.liander.nl.

+

Rapport over storingen in het elektriciteitsnet van
Stedin in Rotterdam-Noord

Snel werk van Kema en Price Waterhouse Coopers Advisory - (www.stedin.nl)
Nav de 3 lange storingen (op 15, 22 en 30 jan 2012) is op verzoek van B&W Rotterdam een onderzoek
uitgevoerd door Kema en PWC. Het rapport kan gedownload worden via de website van Stedin.
Conclusie 1: Stedin investeert ongeveer evenveel in de elektriciteitsnetten als collegae-bedrijven en heeft
gemiddeld dezelfde onderbrekingsduur van levering.
Concluise 2: Het gasbedrijf van Stedin besteedt veel aandacht aan verzakking van leidingen; het elektriciteitsbedrijf doet dat nog niet. Dat moet veranderen.
Conclusie 3: Het beveiligingsconcept moet verbeterd.
Commentaar van mijn kant tav:
--conclusie 1. Het gedownloade rapport bevat geen bijlagen. Een overzicht van de netbelasting en hoe
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Stedin het net voedt, ontbreekt. Evenmin wordt getoond, hoe de zg n+1-redundantie wordt gerealiseerd.
--conclusie 2. Bij verzakte kabels begint de storing als regel met een fase-aardfout. Bij zwevende netten
is zo’n fout lastig te detecteren; bij half star-geaarde netten gaat dat beter.
--conclusie 3. Op de 3 genoemde data was sprake van een 25 kV-storing. In éen geval was sprake van een
kortsluiting in een gesloten Coq-installatie en in éen geval werd de aardingstrafo door Bucholz uitgeschakeld.
Bij Delfland had ik destijds met dezelfde materie te maken. Ik had daar gezorgd voor een redundante
aarding en een gelijke richting van Ik1, Ik2 en Ik3, waardoor de beveiliging overzichtelijker werd.
Met de aanwijzingen in dit rapport kan Stedin betrekkelijk eenvoudig haar elektriciteitsnet verbeteren.

+

Uitbreiding 380 kV-net in Nederland

Interessante grote projecten, die de Nederlandse elektriciteitsvoorziening veilig stellen
Tav elektriciteitsopwekking en HVDC-koppeling heeft Nederland heden twee grote centra: Maasvlakte
nabij Rotterdam en Eemshaven in Groningen.
Op of nabij beide locaties worden grote kolen- en gascentrales bijgebouwd. Op die locaties zijn HVDC-koppelingen met het buitenland gerealiseerd
resp BritNed en NorNed en er komen ook
aankoppelingen met windparken op zee.
Daartoe wordt al enige jaren gebouwd
aan een verbinding (2x 1750 MVA)
Maasvlakte-Wateringen-ZoetermeerBeverwijk. Deze verbinding is grotendeels
bovengronds, maar er is ruim 20 km kabel
in opgenomen. Een 380 kV-verbinding 1. Buismasten van de nieuwe verbinding tussen Pijnacker en
Beverwijk-Diemen is al gerealiseerd.
Zoetermeer.
In Noord-Holland worden ook aankoppelingen van windparken op zee verwacht, die in het 380/150 kV-station Beverwijk kunnen worden
aangekoppeld.
Sinds kort is ook begonnen aan een extra verbinding (2x 2500 MVA): Eemshaven, Ens (Noor-Oost-polder)
Diemen met een bouwtijd van ca 4 jaar. Deze verbinding is naar verwachting volledig bovengronds.
De klassieke vakwerkmasten worden in Nederland niet meer gebouwd. Daarvoor in de plaats komen
buismasten. Zie foto van fig 1
Hieronder is een kaart van Tennet van het tracé weergegeven. Zie ook www.tennet.org.
2.Randstad
Netkaart
Schipluiden-Zoetermeer-Beverwijk.
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Elektriciteitsopwekking in Duitsland
Duidelijk beleid met aardige resultaten

Het april-nummer van het blad BWK van de Duitse ingenieursvereniging VDI bevat traditioneel een uitgebreid overzicht van de Duitse elektriciteitsopwekking met de toekomstplannen. Ruim 10 jaar geleden
vormde steenkool de belangrijkste brandstof (ca 70%) ondersteund door kernenergie (ca 30%). Op dit
moment wordt kernenergie afgebouwd totdat het ongeveer in 2020 verdwenen zal zijn. Het aandeel van
steenkool is heden minder dan 50%, dat van gas ca 40% en dat van duurzame energie 10% (wind-energie
en ph-zonne-energie). Aan duurzame energie wordt hard gewerkt: windparken op zee en ph-zonne-energie
verspreid opgesteld in het land. In 2020 zou duurzame energie minstens een aandeel van 20% moeten
hebben.
Nederland heeft nooit zoveel kernenergie gehad. Het aandeel van steenkool is nu ook iets minder dan
50%. Warmtekrachtkoppleing (Wk), aardgasgestookt, is ca 40% (meer dan in Duitsland). Daar komen
enkele gasgestookte STAG-units bij. Ons aandeel in wind- en zonne-energie is veel kleiner dan Duitsland.
Duitsland en Nederland hebben enkele proefprojecten voor verwarming met aardwarmte. Het zou mogelijk
moeten zijn om in Nederland ruim 50% van de ruimteverwarming met aardwarmte te realiseren.
Duitsland zou inz wk wat meer naar Nederland moeten kijken en Nederland zou naar Duitsland moeten
kijken inz duurzame energie.
Tav in de EU-verband overeengekomen maatregelen tav klimaatbeheersing ligt Duitsland op schema en
loopt Nederland achter.
Literatuur
1. www.vdi.de.
2. www.ebwk.de; ook papieren versie.

+

Bombardier-Mitrac trams/autobussen/stadstaxi’s en bestelauto’s
Elektrisch vervoer zonder bovenleiding met bescheiden accu’s

Met Mitrac heeft Bombardier elektrisch stadsvervoer zonder
bovenleiding mogelijk gemaakt.
Een tram, autobus of stadsauto stopt op een aantal plaatsen in de
stad, waar een inductieve energie-overdracht plaats vindt met ca
100 kHz en boordaccu’s worden opgeladen.
Een proef op het Bombardier- fabrieksterrein te Bautzen met een
lage vloer tram is geslaagd.
Nu worden proeven op grotere schaal genomen:
- te Augsburg met trams
- te Braunschweig met elektrische bussen.
1. Tram met onderliggende magneetspoelen.
Behalve betrouwbaarheid van het
systeem zijn de installatiekosten van
groot belang. Trams vragen een relatief
groot vermogen en autobussen hebben
2. Autobus met onderliggende magneetspoelen.
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een kleiner vermogen nodig. Bovendien is het oppassen met magneetvelden die personen aanstralen.
Op zich is het een interessante proef, die velen zal aanspreken.
Literatuur
1.www.bombardier.com/en/transportation/media-centre; http://primove.bombardier.com.

Bescherming tegen blikseminslag

+

Deze zomer heeft veel blikseminslag plaatsgevonden met grote gevolgschade.
Directe blikseminslag wordt bij elektriciteitsnetten bestreden volgens de theorie van Schwaiger. Dat gaat
als regel goed. Helaas induceert de afgeleide bliksemstroom overspanningen. In hoogspanningsinstallaties
zijn die als regel goed af te leiden. De zg 1,5 V logica van computers is moeilijker te beschermen.
De theorie van Schwaiger zegt, dat een lijn of staak, die goed geaard is, het gebied beschermt, weergegeven door een cirkel, dat de punt van de staak en de grond raakt. Tussen 2 punten is dat het gebied onder
de cirkel, die beide punten raakt. Op veel open hoogspanningsinstallaties zijn staken geplaatst, die als
bliksembescherming dienen.
Bovengrondse lijnen zijn voorzien van aarddraden.
De volgens Schwaiger beschermde installatie krijgt wel met overspanningen in de fasegeleiders te maken,
die met overspanningsafleiders veilig kunnen worden afgeleid.
Wat ingewikkelder is het beschermen van “zwakstroomleidingen”, speciaal als het om computers gaat.
Daar wordt veel met de kooi van Faraday of met lichtgeleiders gewerkt. Voor speciale projecten heeft de
emeritus-hoogleraar vd Laan van de TUE zich onderscheiden. Het Duitse bedrijf Dehn [2] is door VDE
onderscheiden. Dehn geeft handleidingen uit voor eenvoudige configuraties; de eenvoudigste is de zg
Blitzplaner. Dehn levert ook veel beschermingsmateriaal om bliksem en/of overspanningen te bestrijden.
Een installatie in het geheel niet tegen bliksem beschermen is als regel niet zo verstandig.
Een bescherming tegen directe inslag is als regel goed uitvoerbaar. Geïnduceerde bliksemspanningen zijn
ook redelijk te bestrijden, maar computersturingen waterdicht te beschermen is niet zo eenvoudig.
Het is verstandig de schade in te schatten, die bij blikseminslag kan ontstaan en met die gegevens deskundigen te raadplegen. Ook kunnen bouwvoorschriften of verzekeringen eisen stellen.
Voor elektriciteitsbedrijven is Kema een goede referentie.
Voor eenvoudige installaties verwijs ik naar Dehn of naar VDE-boeken 1. [3], waar Dehn vaak aan heeft
meegewerkt.
Literatuur
1. Elpec Info 142 febr 2005 pag. 22-23.
2. www.dehn.de.
3. Blitz und Blitzschutz, F. Heider, K. Stimper, ISBN 987-3-8007-2974-6, www.vde-verlag.de.
Aanhangsel A:
Stroomuitval in Nieuwegein van 21juni 21.14h tot 22 juni 23.06h
Deze storing is veroorzaakt door blikseminslag in een grootschakelstation. Het Journaal zond interessante
beelden uit van een zware 10 of 20 kV-hoofdrail met volledig vernielde spanningstrafo’s. Een groot gebied
is langdurig ca 24h uitgevallen. Dat is voor Nederland iets bijzonders.
Volgens de 150kV-netkaart van [2] staat in Nieuwegein een 150 kV-trafo-station. Het lijkt erop, dat dit
station is uitgevallen.
Volgens haar website onderzoekt Stedin de oorzaak van de storing.
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Ik vind, dat de oorzaak van storingen redelijk snel openbaar gemaakt moet worden.
Literatuur
4. www.stedin.nl
5. http://www.hoogspanningsnet.com/netkaarten/actuele-netkaarten
Aanhangsel B:
Stroomuitval aan de Oostkust van de USA
In Europa is het eigen bedrijf van centrales zo ingericht, dat als het koppelnet uitvalt, de centrale tenminste
1h in nullast kan blijven draaien. In de USA krijgt als regel bij uitval van het koppelnet het eigen bedrijf
geen stroom [6] De stoom- of gasturbine kan dan niet uitlopen en trekt dan krom. Hopelijk is hij na ca 3
dagen weer recht getrokken, dat gebeurt niet altijd in voldoende mate. Daarom duurt een stroomonderbreking bij uitval het koppelnet in de USA als regel 3 dagen en is niet zeker, dat de centrales, die voor de
stroomonderbreking leverden allen weer beschikbaar zijn.
Literatuur
6. Elpec Info Dig 5 pag. 25.
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Optica en fotonica zorgen voor nieuwe toepassingen

Nieuwe technologische toepassingen in ons dagelijks leven zijn mogelijk door de ontwikkelingen in de
vakgebieden optica en fotonica. Internationaal gezien speelt de Nederlandse optische industrie een rol
in innovatie en zeer interessante bijdragen in digitale communicatie, geneeskunde en chipfabricage. De
nieuwste editie van het Fotonica Magazine, een uitgave van de stichting Photonics Cluster Nederlands PCN geeft een beeld van onze invloed op de voortgang in de optica en fotonica.
Het eerste artikel in het tijdschrift geeft informatie over het gebruik van nieuwe
glasvezelkabel voor het gebruik in huisinstallaties voor het besturen van diverse
functies. In het tweede artikel bespreekt de auteur het gebruik van optische
technieken bij het vervaardigen van tandheelkundige materialen. In de rubriek
Fotonica nieuws worden nieuwe PCN-deelnemers voorgesteld en is er beeld van
Fotonica ontwikkelingen in Europa en Nederland. Ook zijn er aankondigingen
van Photonics West 2013, Laser World of Photonics in München in de periode
13-16 mei 2013 en een bericht over de Photonics Toolbox. Het tijdschrift bevat
tevens een artikel over een aantal manieren om een laser op de juiste wijze te
koelen om een oververhitting en disfunctioneren te voorkomen.
Bijna traditioneel sluit Fotonica Magazine af met een boekbespreking, waarin
een boek wordt besproken dat gerelateerd is aan fotonica. Naast de feitelijke
inhoud wordt een leidraad gegeven voor het gebruik van het boek in educatieve omgevingen. Voor meer
informatie over de doelstelling van de stichting PCN raadpleeg de site www.photonicscluster-nl.org.
Jan M. Broeders

Bedrijfsautorai 2012

+

Eer voor Nederland met belangrijke innovaties
In Europa zijn twee belangrijke beurzen over vrachtauto’s: éen in Hannover en éen in Amsterdam (dit jaar
van 17-21 april). De bedrijfautorai is een grote eer voor Nederland.
De Mercedes Actros werd truck of the year 2012, een hoogtepunt.
Elpec-leden zijn met name geïnteresseerd in mechatronica en ICT. In 2014 geldt voor nieuwe wagens de
uitlaatgasnorm Euro 6. Dat lukt: inmiddels bieden alle fabrikanten motoren met een redelijk verbruik.
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De huidige norm Euro 5 lukt enkele fabrikanten met EGR
(=exhaust gas regulation; regelbaar) een exhaustblower
met variabele opbrengst. Andere doen het met EGR en
SCR (=nabehandeling van rookgas met ammoniak ofwel AdBlue; regelbaar) Voor Euro 6 worden voorlopig
beide technieken gebruikt. Ik denk, dat te zijner tijd de
AdBlue niet meer nodig zal zijn. Zowel Euro 5 als 6 zijn
heel knappe staaltjes van mechatronica, nog iets ingewikkelder dan warmtekracht, waar slecht éen toerental
gebruikt wordt.
Op kleine schaal wordt ook LPG of aardgas als brandstof
gebruikt. De Veolia-bussen in Haaglanden gebruiken
aardgas en functioneren goed. Dual fuel heeft als voordeel,
dat ook dieselolie als brandstof kan worden gebruikt als
LPG slecht of niet verkrijgbaar is.
1. Nieuwe DAF-motor van 12,9 l.
Bijgaand een foto van een nieuwe DAF-motor van 12,9
l met common-rail-injectie.
Literatuur
1. www.bedrijfsautorai.nl

Promoties

+

Dynamic Wheel/rail rolling contact at singular defects with application to squats
Promotie op de TUD van nu dr. Xin Zhao op 29 juni 2012 met als promotoren prof Molenaar en prof.
Dollevoet en co-promotor dr. Li. De emeritus hoogleraar prof. Esveld heeft destijds ook aan de begeleiding deelgenomen.
Op stations, waar veel treinen stoppen zie je golfslijtage en daartussen diepere inslijpingen, squats genoemd.
Je ziet het ook plaatsen, waar stevig getrokken moet worden aan een trein. Dat kan zijn bij het regelmatig
wegtrekken van een zware trein op een helling. Die beschadigingen van het railoppervlak moeten tijdig
worden gedetecteerd en weggeslepen en bij voorkeur worden voorkomen.
De promovendus heeft het verschijnsel aan railzijde geanalyseerd en gevonden, dat twee frequenties worden
opgewekt, die de slijtage versnellen. Naar het rollend materieel is in principe niet gekeken.
Op grond van dit promotiewerk is de promovendus uitgenodigd om voor de Internationale Unie van
Spoorwegen een handleiding te schrijven: Best practice of squat treatment, een hele eer, die hij met verve
heeft vervuld.
Squats kwamen ook voor in het tijdperk van de stoomloks, zoals nu op het station van de museum spoorbaan
(Miljoenenlijn) in Schin op Geul nog te zien is. De stoomlok 3700, destijds als een krachtpatser beschouwd,
had een vermogen van 900 kW en een aanzettrekkracht van 11 ton. De moderne 4-systeemlok 189 heeft
een vermogen van 6400 kWe en een trekkracht van 30 ton en tevens een zeer goede anti-slipregeling. Het
is duidelijk, dat heden meer golfslijtage en squats voorkomen dan vroeger.
Regulation of gas infrastucture expansion
Promotie op de TUD van nu dr. Jeroen de Joode op 28 juni 2012 met als promotor mw prof. Weijnen en
als copromotor dr. de Vries. De promovendus werkt nu bij ECN en is gedurende zijn phd-werk door ECN
ondersteund.
Het gasverbruik in Europa neemt nog steeds (aanzienlijk) toe en Nederland wil een belangrijke rol in de
gasinfrastructuur van Europa spelen. Daarbij is van belang de rol van de overheid, van “particuliere”bedrijven
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en hun samenwerking. Deze studie is voor EZ dan ook belangrijk studie materiaal voor toekomstig beleid.
ECN kan de nieuwe regering helpen bij toekomstig beleid, waarbij dr de Joode een belangrijke rol kan
spelen.

BOEKEN
Das Produktsicherheitsgesetz
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 116
D. Moritz, J. Geiss
VDE Verlag 2012, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3427-6, 226 pag. A5, € 27,-.
Europa heeft inmiddels min of meer geharmoniseerde regels om de veiligheid van technische produkten
in ruime zin des woords te waarborgen. Elk land draagt enerzijds bij aan die voorschriften en moet er
anderzijds zorg voor dragen, dat het Europese voorschrift cq regel in eigen land wordt nageleefd. Het zg
Duitse “Produktsicherheitsgesetz” is per 1 dec 2011 in werking getreden. Het vervangt voorgaande wetten.
Beide schrijvers werken bij het Duitse “Bundes”- ministerie van “Arbeit und Soziales “, zijn lid van Duitse
en Europese normcommissie en hebben geruime ervaring in het vakgebied.
De vraag is: Hoe krijg ik voor redelijke keuringskosten een goed en veilig product?
Allereerst is er het zg CE-kenmerk, waarbij de fabrikant alleen aangeeft, wat de technische kenmerken
van het product zijn, op grond waarvan een degelijk product verwacht mag worden. Bij wat ingewikkelder
producten is inschakeling van een keuringsinstantie wenselijk of nodig. Daar heeft VDE een boek over
uitgegeven “Zertifizierung im Rahmen der CE-Kennzeichnung” /ISBN 978-3-8007-3255-5/ (gerecenseerd
in EI Dig13 pag. 25).
Ten tweede bestaat het GS-kenmerk. Dat is “vrijwillig”. Een prototype van een product moet dan door
een onafhankelijk instituut op veiligheid gekeurd worden. De fabrikant kan op grond van marktanalyses
zo’n keuring aanvragen. Een grote klant of een verbruikersorganisatie kan de fabrikant laten weten, dat
zij een GS-kenmerk wenselijk of noodzakelijk achten.
Als een product gewijzigd wordt, moeten de CE- en GS-kenmerken opnieuw worden beoordeeld.
CE- en GS-kenmerken hebben producten beter en veiliger gemaakt. Er zit wel enige administratie aan vast.
Samengevat: dit boek, dat voornamelijk over het GS-keurmerk gaat en enigszins over het CE-keurmerk,
is aan te bevelen voor bibliotheken van bedrijven en scholen.
Advanced electrical drives
Prof. R. de Doncker, dr D Pulle, dr. A. Veltman
Springer Science+Busines Media 2011, ISBN 978-94-007-0179-3, 455 pag. 235x150 mm, € 75,-.
Wijlen prof Vandenput (TUE) heeft de schrijvers: prof de Doncker (RWTH Aachen), dr Pulle (Sydney)
en dr Veltman (TUE) geïnspireerd om dit boek te schrijven. Het simulatie-programma Caspoc van Dr
Duijsen (onderdeel van zijn promotie op de TUD) is veel gebruikt voor dit boek en een aantal simulaties
zijn in dit boek weergegeven. Voorin het boek wordt aangegeven, hoe nog een aanvullend tutorial kan
worden gedownload. Het blijkt een interessant tutorial.
De schrijvers en de medewerkers, die de schrijvers ondersteund hebben (aangegeven in het voorwoord),
zijn bekenden in het vakgebied.
In het voorwoord wordt verwezen naar het boek van dezelfde auteurs: Fundamentals of electrical drives,
ook uitgegeven bij Springer Verlag met ISBN 978-1-4020-5503-4
Om dit boek te begrijpen wordt uitgegaan van goede kennis van de machine-dynamica en van elektromoElpec Info digitaal - nr. 14 - september 2012
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toren. Het is tevens aan te bevelen het boek “Fundamentals of electrical drives” bekeken te hebben. Dit
boek behandelt, uitgaand van de nodige voorkennis, heel vernuftig vrijwel alle toeren- en positie-regelbare
aandrijvingen van:
- DC-motoren,
- asynchrone kooiankermotoren,
- synchrone motoren met “uitwendig bekrachtigde rotor”,
- synchrone motoren met permanente Neodym-magneten incl synchroservo’s,
- reluctantiemotoren.
Het boek bevat veel duidelijke figuren, die de stof zeer verduidelijken. Ook de Caspoc-simulaties van vnm
PWM-invertors werken heel verduidelijkend. Tevens wordt aangegeven, dat het type rotor van synchrone
machines wijzigingen in het model nodig maakt.
PWM-patronen krijgen ruim de aandacht.
Wisselkoppels, extra verliezen en problemen bij lage slip van grote asynchrone machines, het grote probleem bij 4-assige 6 MWe-loks, worden niet behandeld.
Samengevat: dit boek geeft een heel goed overzicht van geavanceerde toeren- en positieregelingen middels vermogenselektronica. De stof wordt zeer verduidelijkt door de vele goede figuren. Nederland kan
trots zijn op haar bijdrage. Dit boek is op TU en HTS ten zeerste aan te bevelen.
Isolationskoordination in Niederspannungsanlagen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 56
Prof. Kl. Stimper
VDE Verlag 2012, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3447-4, 98 pag. A5, € 22,-.
Prof. Stimper is nu hoogleraar aan de Universitaet der Bundeswehr in Muenchen voor de leerstoel
Hoogspannung en Bliksemonderzoek. Hij is afgestudeerd aan de TH Darmstadt en gepromoveerd aan de
Universiteit van Erlangen-Neurenberg.
Hij heeft veel aan isolatie-coördinatie gedaan en was langjarig lid van een Duitse normcommissie over
dit onderwerp. In dit boek zijn een aantal afstudeerwerken en enkele promoties verwerkt.
Dit boek behandelt tav isolatie-dimensionering veel onderwerpen. Hij begint met gewone en gekapte
stootspanningen. Hij bekijkt diverse luchtverontreinigingen bij verschillende vochtigheidsgraad en bekijkt
kruipstromen bij verschillende materialen vnm kunststoffen.
Ook bekijkt hij spits-plaat effecten.
De samenvatting aan het eind geeft een aardig overzicht:
- langdurige spanningsbelasting
- kortstondige spanningsbelasting
- omgevingscondities-isolatiemateriaal en elektrodenvorm
En wel bij lucht, bij isolatiematerialen en bij kruipstromen
Samengevat: een goed naslagwerk over laagspanningsisolatie, dat mi elk bedrijf, elke school en elke
bibliotheek zou moeten bezitten.
Veel tips en trucs voor het zelf realiseren van 3D films
3-DIY - Stereoscopic Moviemaking on an Indie Budget
ISBN 978-0-240-81707-1, Ray Zone, Focal Press, 2012, 378 pagina’s en 3D-bril, $ 34,95.
Het bedenken en uitwerken van ideëen in het voorproces van het realiseren van een 3D film of een 3D
hologram is niet direct een kostbare aangelegenheid. Kostbaar is het maken en bewerken van een echte
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3D professionele bioscoopfilm. Het realiseren van een stereoscopische 3D film
kan ook met een klein budget plaatsvinden en dat laat Ray Zone zien en beleven
in zijn boek “3-DIY”. Met de inhoud van dit praktisch georiënteerde leer- en
doeboek kan iedereen 3D film of 3D video met weinig geld maken. De auteur
brengt een schat aan opgebouwde technische en praktische informatie en vooral
details over beschikbare 3D software en 3D opname-apparatuur. De auteur kijkt
van dichtbij mee over de schouders van de film- en videomakers bij het uitvoeren
van de 3D werkzaamheden.
De auteur Ray Zone is bekend als maker van ruim 150 titels aan 3D comicbooks,
schreef meerdere boeken over 3D en regiseerde meerdere 3D films en producties.
Hij is expert op het gebied van anaglyfen.
In de inleiding geeft hij een overzicht van de ontwikkelingen in de wereld van de 3D film en later van de 3D
video. Daarbij zijn ook de ouderwetse advertenties van belang voor het opsnuiven van de 3D sfeer en het
gemak waarmee tegenwoordig 3D films in productie worden genomen. Alle bekende filmers uit de wereld
van 3D films worden uitgebreid voorgesteld. Zij vertellen over de valkuilen, de speciale experimenten en
de successen in hun werk of in hun hobby. Een zeer interessante uitgave over 3D.
Jan M. Broeders
Reactive power compensation
A practical guide
W. Hoffmann, prof. J. Schlabbach, W. Just.
VDE Verlag 2012, ISBN 978-3-8007-3279-1, 271 pag. A5 (Engelstalig), € 69,-.
Elektriciteitsnetten zijn bedoeld om watt-stroom (=reëel vermogen) te transporteren. Dat gaat niet zonder
blindvermogen. Het is de kunst de blindstroom redelijk te beperken. Globaal wordt cos φ > 0,85 aangehouden.
Vroeger was het UHV-net (110-380 kV) inductief en het MV-net (20-10 kV) capacitief. Dat was een
aardig evenwicht, waardoor de conventionele centrales matig blindstroom moesten leveren (vaak een cos
φ=0,9 inductief). Alleen verbruikers met een extreme blindstroom-vraag zoals inductieve ovens moesten
compenseren. Nederland was daar in het algemeen niet lastig mee. In het buitenland was men soms veel
strenger en moest elke asynchrone kooiankermotor worden gecompenseerd.
Bovenstaand beeld begint aardig te veranderen. Allereerst zijn er nu veel zelfopwekkers, voornamelijk
warmtekracht-koppeling met synchrone generatoren, die op het MV-net invoeden. Ik vind het verstandig,
dat deze wk-installaties een deel van het verbruik van MV-klanten overnemen en met cos φ = 0,95-0,9
draaien. Het spanningsniveau moet dan wel in de gaten worden gehouden.
De tweede grote verandering bestaat uit het toenemende aantal kabels in UHV-netten . De invloed daarvan
kan niet altijd met synchrone generatoren worden beheerst. Zowel capacitieve alswel inductieve compensatie op UHV-niveau nabij centrales kan nodig zijn.
De derde grote verandering bestaat uit TF- en harmonische invloed. De arbeidsfactor wordt nu meestal
gedefinieerd met
Λ= cos φ1 * I1 / √ ( I1² + I2² + I3² + enz ); P = U*I* cos φ1 * λ; S=U*I ; de even harmonischen zijn als regel
klein tov de oneven harmonische.
P=watt-vermogen; S=schijnbaar vermogen
Harmonischen vormen in ieder geval een extra thermische belasting, maar zijn voor bepaalde apparaten
zoals condenstoren heel schadelijk.
Vroeger kon blindstroom of met synchrone generatoren , of met schakelbare condenstor batterijen of
schakelbare smoorspoelen worden gecompenseerd. Tegenwoordig is daarbij gekomen: condenstoren of
smoorspoelen in een thyristorbrugschakeling of in een invertor.
Met name het schakelen van condenstoren vraagt veel aandacht.
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Dit boek is geschreven door prof. Schlabbach (Uni Bielefeld) 6 hoofdstukken, dhr. W. Hoffman 12 hoofdstukken, dhr. Just 3 hoofdstukken. Alle drie de schrijvers hebben veel ervaring in dit vakgebied. Veel
bedrijven worden bedankt voor hun bijdrage. Ze hebben ook aardige foto’s aangeleverd.
De nadruk van dit boek ligt op midden (MV)- en laagspannings (LV)-netten.
De eerste vraag is: Hoe bepaal je of compensatie nodig is en hoe moet de compensatie geregeld worden?
Heel uitgebreid wordt behandeld hoe condensatorbatterijen gekozen, geschakeld en gedimensioneerd
moeten worden; tevens wordt uitgebreid ingegaan op de invloed van harmonischen en de beschermingsmaatregelen tegen harmonischen.
Wat minder uitgebreid wordt compensatie met behulp van vermogenselektronica behandeld en harmonische filters.
Samengevat: er zijn niet zoveel boeken over cos φ-compensatie. Het is ingewikkeld met veel aspecten.
Dit boek behandelt deze stof goed en duidelijk en is aan te raden voor ieder, die er mee te maken heeft,
zeker voor bedrijfs- en schoolbibliotheken.

Anaglyfenfoto’s leggen de historie 3dimensionaal vast

Kaiser, Kohle und Kanal in 3D
ISBN 978-3-8375-0702-7, Arnulf Siebeneicker, Klartext Verlag, 2012, 132 pagina’s met 3D-bril, € 14,95.
Het kijken naar stereoscopische beelden was rond 1900 een geliefd
tijdverdrijf in de huiskamer en in voorstellingsruimten. Door de
bijzondere opnametechniek kregen de 3dimensionale foto’s een
verbluffende dieptewerking door het gebruik van een stereoscopische kijker. Het 3D-effect zorgt in bepaalde situaties voor de
kijkers voor grijpbare objecten. Plotseling is het duidelijk dat wij
voor het zien van diepte twee samenwerkende ogen nodig hebben.
De toenemende belangstelling voor de 3D bioscoopfilm en 3D
fotoboeken zorgt ook in de komende jaren voor meer aandacht
en presentaties van 3D beelden en films. Meerdere oudere unieke
filmdocumenten worden omgezet in de 3D beeldtechniek.
De lange geschiedenis van 3D fotografie heeft veel mooi materiaal
opgeleverd en laat vaak op een indrukwekkende wijze de bezoekers
kennismaken met het harde leven van het werk in de kolen- en staalindustrie. Rondom de thema’s van
water, kolen en vervoer geven 3D-foto’s beelden uit dagelijkse werksituaties. Op de unieke historische
locatie van een meer dan 100 jaar oude scheepslift in de Duitse plaats Waltrop vindt tot en met 21 oktober
2012 de expositie “Kaiser, Kohle und Kanal in 3D” plaats. Stereokaarten, 3D camera’s, 3D kijkkasten en
vele anaglyfenplaatjes laten de sfeer van vroeger herleven. Ook de geschiedenis van ruim 150 jaar stereoscopie is te bewonderen. In een opstelling van een nagebouwd Kaiser-Panorama is het voor 24 bezoekers
mogelijk om gelijktijdig naar een show van 24 stereoplaatjes te kijken. Bij de expositie verscheen een
goed verzorgd boek met een beschrijving over stereoscopie en bijna 100 3D-foto’s.
Jan M. Broeders
VDE-Pruefung nach BetrSichV, TRBS und BGV A3
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 43
W. Hennig
VDE Verlag 2012, 10e druk; ISBN 978-3-8007-3440-5, 534 pag. A5, € 36,-.
De schrijver zelf is verantwoordelijk voor de planning en het beheer van elektriciteitsnetten. Hij is lid van
Duitse normcommissies en geeft enkele colleges op de Fachhochschule Hannover. Gezien de inmiddels
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10e druk heeft de schrijver veel succes met dit boek, dat over midden- en laagspanningsinstallaties gaat
met de nadruk op het laatste. Daarover zijn veel normen verschenen (ca 13 stuks).
Het boek is opgedeeld in 4 delen.
Deel A: Netsystemen, wetten cq richtlijnen, VDE (cq IEC) –normen
Deel B: Beveiligingsmaatregelen, persoonlijke beveiliging tegen spanning
Deel C: Beproeven van apparatuur
Deel D: Bijlagen
Deel A gaat over netconfiguraties, kabeldoorsneden, aarding en beveiliging.
Deel B gaat over een overzichtelijke opbouw van een installatie, de maatregelen, die genomen moeten
worden om veilig te werken en over de afleidstromen, die door het menselijk lichaam mogen lopen. Dat
stelt eisen aan isolatie-materiaal.
Deel C gaat over het beproeven van apparatuur (schakelinstallaties, afleidstromen van isolatiemateriaal,
kabels, elektromotoren): eenmalig en meermaals.
Dit boek heeft enigszins het karakter van een naslagwerk. Het is zeer nuttig voor beheerders van elektriciteitsnetten en elektrotechnische werkplaatsen. De schrijver ordent ca 13 VDE/IEC –voorschriften.
Samenvatting: een goed naslawerk voor beheerders van elektriciteitsnetten en elektrische werkplaatsen

+

Optische instrumenten in leuk Frans optica-museum

In de directe omgeving van het wijngebied Kaiserstuhl, aan de rand van het Zwarte Woud in Zuid-Duitsland, bezochten wij in het Franse plaatsje Biesheim het compacte en het fraaie museum voor optische
instrumenten. Bezoekers vinden diverse collecties optische instrumenten, optische illusies, 3D-plaatjes
en vele hologrammen in compacte en bereikbare opstellingen. Het museum bevindt zich in een modern
gebouw van de plaatselijke overheid en is beperkt voor een bezoek geopend. Meteen bij binnenkomst
en de kassa vallen enige glashologrammen op. Ook verder in het museum maken bezoekers kennis met
een aantal mooie hologrammen. De optische instrumenten zijn verdeeld in soorten en toepassingen. Zo
heeft het museum een collectie astronomische kijkers, landmeetkundige optische instrumenten zoals de
theodoliet, nautische optische instrumenten, zoals de octant of de sextant. Maar ook een grote collectie
aan microscopen, gemaakt door Carl Reichert te Wenen, E. Leitz te Wetzlar of Carl Zeiss te Jena. Aan de
uitvinding van de laser wordt aandacht besteed door informatie over Alfred Kastler (1902-1984), met een
toekenning van de Nobelprijs voor Fysica in 1966 en zijn bijdrage aan de uitvinding van de laser. Een
bezoek is meer dan de moeite waard.
Musée de l’Instrumentation Optique, Place de la Mairie, F-68600 Biesheim.
Jan M. Broeders.

Elpec
Algemene
Ledenvergadering

Nog even de feiten op een rij:

Elpec 44ste ALV
dinsdag 25 september 2012
start 14.00 uur.
locatie: zaal G106
RAI, Amsterdam
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Wisselen van de wacht
Ons huidige bestuurslid Cees Franke zal op de komende Algemene Ledenvergadering zijn taak neerleggen.
Hij geeft er de voorkeur aan “jonger talent” zijn plaats te gunnen. Natuurlijk respecteert het Elpec-bestuur
zijn zienswijze. Cees heeft in het verleden menig bedrijfsbezoek georganiseerd en daarvoor zeggen wij
hem dank. Het bestuur is verheugd een kandidaat te hebben gevonden om de ontstane vacature te kunnen
invullen in de persoon van Bob Vos. Bob was al eens eerder benaderd voor een bestuursfunctie, maar
stelde dat liever uit “tot rustiger tijden”. Het is nu zo ver. Hij stelt zich graag even voor.
Beste mensen van de ELPEC,
Tijdens een vorige ALV kwam ter sprake of ik wellicht in de toekomst
in het Bestuur van onze Vereniging wil plaatsnemen. Toen mij door
de huidige voorzitter indertijd werd gevraagd zijn werk over te nemen, heb ik daar aarzelend “ja“ op geantwoord. Onlangs bleek mij
dat Frans naast het voorzitterschap ook een belangrijke rol speelt bij
het realiseren van Elpec Info. Mijn voorkeur gaat ernaar uit eerst met
het huidige Bestuur “mee te lopen” en ik stel mij dan ook kandidaat
voor een openvallende bestuursplaats.
Vanaf het moment dat ik een aantal jaren geleden een uitnodiging kreeg
van ons (oud)lid ir. Menno van der Veen voor een Elpec-bijeenkomst,
ben ik direct lid geworden. Een leuke club van uiteenlopende vakbroeders. Ik heb weliswaar nooit een baan in de journalistiek of PR gehad, maar wel jarenlang artikelen
geschreven voor de audiovisuele vakpers. Eerst voor het vakblad AV Magazine en later voor Video &
Audio Report. Na een reeks overnames schrijf ik nu zo nu en dan voor Broadcast Magazine. Mijn werk
was indertijd vakspecialist op het gebied van omroeptechniek.
Vanaf het jaar 2000 ben ik werkzaam geweest bij het KLPD in Driebergen. Ik maakte daar deel uit van de
unit “Keuring en Certificering”. Mijn taak bestond uit het verrichten van onderzoek aan allerlei soorten
audiovisuele interceptie- en observatie-apparatuur. Onlangs ben ik hiermee gestopt en “geniet” ik van
mijn pensioen. Eindelijk tijd iets voor de Elpec te gaan doen. Ik weet best dat het werkveld van ons allen
de laatste jaren zeer is veranderd; we hebben daar in onze vergaderingen meerdere malen over gesproken.
Maar eens zien hoe we met onze vereniging verder gaan…..
Op de ALV in september kan ik helaas niet aanwezig zijn; dan maak ik een vakantiereis door Griekenland.
Ik wens jullie allen een ontspannen en genoeglijke vergadering en kijk nu al uit naar onze eindejaarsbijeenkomst.
Bob Vos

Het bestuur in één oogopslag
* Frans Witkamp, voorzitter en redactie EI, Hoefweg 110, 2665 CG Bleiswijk,
telefoon 010 5216677, e‑mail f.witkamp@witkamp.nu
* Jan Broeders, secretaris / wnd. penningmeester, An den Eichen 6, 46325 Borken-Burlo,
Duitsland, tel. 0049 2862418081, e-mail of@broeders.nu
* Cees Franke, lid, Elzendreef 93, 2272 CL Voorburg, telefoon 070 386 9345,
e-mail cees.franke@hetnet.nl
* Ruud Kurk, lid, De Merodelaan 19, 1422 GB Uithoorn, telefoon 0297 583100,
e-mail f2hrkurk@hetnet.nl
* Henk Mijnarends, redactie EI digitaal, Leeuwerikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden,
telefoon 015 3808814, e-mail h.mijnarends@hetnet.nl

28

Elpec Info digitaal - nr. 14 - september 2012

