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Beurzen en seminars een keuze

Ik geef het direct toe: ik blijf in deze Elpec Info een
beetje in gebreke. Hoezo, vraagt u zich wellicht af?
Dat komt doordat ik in de vorige aflevering gezegd
heb in dit nummer iets te schrijven over de veranderende wereld in de productie van elektronica.
Uit de wereld van EMS'er zoals dat tegenwoordig
heet. Electronics Manufacturing Services. Degenen
die daar actief in acteren, zien ook de noodzaak tot
"verbroedering" tussen ontwerper en producent.
Die noodzakelijke symbiose blijkt nodig om betere
producten te kunnen maken.
Tot voor enkele jaren stond er een dikke muur tussen beide partijen. De ontwerper bedenkt, stuurt zijn
informatie naar een producent en verwacht na enige
tijd goedwerkende hardware. De praktijk leert anders.
Over die wereld en wat daarbij komt kijken hoop ik
dan toch echt in nummer 17 iets te zeggen. Tot die
tijd even geduld, maar genoeg leesvoer in nummer 16!
Frans Witkamp

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Ecobouw 17-19 sep
Elektrotechniek 30 sep-4 okt
Industrial processing 30 sep-4 okt
Infosecurity/tooling event/storage expo 30/31 okt
ICT&logistiek 30/31 okt
Lab technology 6/7 nov

Colofon

RAI (www.rai.nl)
Offshore energy 2013 15-16 okt
European Utility week 15-17 okt
Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 24-26 sep
FHI (www.fhi.nl)
Marine&Offshore automation 29 okt
LED evenement 27 nov
Micro/Nano Confenrence 11/12 dec
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Health & technologie 17/18 sep
Kunststoffen 25/26 sep
Precisiebeurs 3-4 dec

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.

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

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Evenementenhal Gorinchem/Hardenberg/ Venray (www.evenementenhal.nl)

Easyfairs (www.easyfairs.com)
Pumps&valves 2/3 okt
Mesago (www.mesago.de)
SPS 26-28 nov te Neurenberg
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Editorial
Voor het herstel van onze economie zijn doelen, waar iedereen waardering voor heeft, van groot belang.
Nederland heeft destijds afspraken gemaakt voor haar aandeel voor brandstof-besparing en milieu-verbetering
in twee fasen tot 2020 en 2050. Dat betekent een aantal nieuwe initiatieven bij afnemers van energie, bij
fabrikanten die energieverbruikende apparatuur maken en bij het onderwijs. Olv de voorzitter van de SER
ir. W. Draijer is met het energieakkoord dit streven nogmaals benadrukt. Bedenk, dat milieuverbetering
vaak de motor is van veel technische innovaties Als pers moeten wij hier passende publiciteit aan besteden.
Er zit nog een andere kant aan. “Niet milieu-bewust geproduceerd” kan afnemers kosten.
Voor ons elektrotechnici betekent dit streven: smart grids in UHV-netten en MV-netten, uitgebreidere
toepassing van vermogenselektronica en grote ethernet-toepassingen incl smart meters.
In het najaar vindt te Utrecht de beurs Elektrotechniek (30 sep-4 okt) plaats en in Den Bosch de beurs
Energietechniek (24-26 sep). Daar wordt van dit vakgebied veel getoond op de stands en veel verteld op
de voordrachten.
Overigens wordt op meer beurzen aandacht besteed aan milieubewust werken.
Een ander aspect is het openbaar vervoer. De capaciteit van bestaande spoor- en tramwegnetten is aanzienlijk verhoogd door vermogenselektronica-aandrijvingen en moderne seinsystemen. Nieuwe projecten
vragen vaak grote investeringen. In het buitenland wordt daar vanuit diverse oogpunten naar gekeken,
niet alleen naar de techniek, maar ook naar de wijze van organiseren. Wij willen in het buitenland graag
grote projecten uitvoeren met name op waterbouwkundig gebied.
De HSL-Z, deels in de drukke randstad, is nog steeds een stille lijn. Het prototype van de Fyra-trein van
Ansaldo-Breda is door Nederland goedgekeurd, waarna de seriefabricage is begonnen. Oudere ingenieurs
zoals ik verwachten, dat Nederland en Italië er gezamenlijk de schouders onder zetten om een bruikbare
trein te krijgen desnoods geschikt voor 160 km/h en voor gereduceerde prijs. De gang van zaken tot nu
toe noodt niet tot grote bestellingen bij Nederland.
Als gepensioneerd docent draag ik het onderwijs nog steeds een warm hart toe. Samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven is van essentieel belang. Het normale dag onderwijs loopt heel redelijk, ook
bij beurzen. Er blijven natuurlijk altijd wensen. Aan bij- en nascholing moet wel meer aandacht besteed
worden. Ook meer aandacht aan dit onderwerp in de pers zou goed zijn.
Tot slot: Van Elpec zijn veel kundige schrijvers lid. Houdt ons vakgebied in ere en schrijf af en toe wat in
Elpec Info. Ik ben na de by-pass operatie aan mijn hart wat minder mobiel.

+

Nationaal Energieakkoord volgens SER

“Oud” plan, waarmee veel duurzame energie en energiebesparing bereikt kan worden
Rond 1980 heb ik zo’n voorstel gemaakt. Rond 2005 heeft KIVI-NIRIA met Greenpeace en het Ministerie
nu bekend onder Infrastructuur en Milieu ook zo’n plan gemaakt om onze bijdrage aan het EU-besparingsplan te realiseren. Alle Europee landen hadden een energieakkoord gesloten met besparingsdoelen in
de jaren 2020 en 2050. Dat betekende wat hogere energieprijzen. Om de EU-landen te dwingen zich aan
het akkoord te houden, is bij niet nakomen van de overeengekomen energiedoelen een boete afgesproken.
De combinatie kivi-niria, Greenpeace en ministerie vonden destijds de afgesproken doelen voor 2020
realistisch en goed financierbaar. Helaas is van de begeleiding niet zoveel terechtgekomen. De recessie
hielp ook niet mee. Kijk ook naar www.energieakkoord.nl en www.ser.nl.
Het energieakkoord (dd 10 juli 2013), gemaakt olv de SER-voorzitter ir. W. Draijer, voorziet in een landelijke begeleiding, die de Tweede Kamer en de pers regelmatig op de hoogte stelt. Energiebesparing en
duurzame energie kunnen dan beter van de grond komen. Het schept bovendien werkgelegenheid en ook
een klein industrieel elan. Bedenk: energie is een vak van relatief grote investeringen, lange bouwtijden,
lange bouwtijden en lange terugverdientijden.

2

Elpec Info digitaal - nr. 16 - september 2013

De hoofdpunten zijn:
- meer duurzame energie (wind, zon, aardwarmte), waarvoor conventionele energie-opwekking een stap
opzij moet doen,
- minder gebruik van fossiele brandstoffen en minder CO2-emissies,
- Elektriciteitsopwekking met zo hoog mogelijk rendement zoals warmtekracht en STAG. Zo min mogelijk
gebruik van steenkool en zware olie als brandstof. Daarvoor is een overkoepelend beheer nodig,
- energie-zuiniger projecten in de procesindustrie,
- meer isolatie, betere warmte- en koelingsregeling (eventueel gebruik van aquifers) bij woongebouwen,
kantoorpanden en industrie, HR-ketels.
Dit programma vertoont veel overeenkomst met Duitsland. Met dit plan komen energiebesparing en
duurzame energie goed van de grond. We moeten het steunen.
Opmerking
Aangezien de max elektriciteitsvraag helaas niet op hetzelfde tijdstip plaatsvindt als de max opwekking
van wind- en zonne-energie, zal wel veel minder fossiele brandstof nodig zijn en zullen conventionele
centrales veel minder draaiuren maken. Ook de transportcapaciteit van gas is in de winter niet al te groot.
De reserve-opslag op de Maasvlakte moet af en toe worden aangesproken. Kolengestookte centrales zullen
daarom wel veel minder draaiuren gaan maken en gasgestookte STAG-centrales juist meer.
We bouwen op dit moment drie grote kolengestookte centrales met een goed rendement (ruim 42%) en
voorzien van goede rookgasreiniging. Sluiten van kolengestookte centrales zie ik voorlopig toch niet
gebeuren.
Volgens oa VDI-Nachrichten van 5 juli 2013 is een nieuwe staalsoort ontwikkeld (T24) voor ketels van
kolengestookte centrales, waarbij theoretisch een rendement van 46% mogelijk zou zijn. Er zijn problemen met lassen van T24. De Nederlandse centrales in aanbouw en twee Duitse centrales (Moorburg en
Boxberg) zouden met T24 worden uitgerust. Voorlopig zijn nog geen centrales met T24 in bedrijf.

+

Betrekkelijk eenvoudige en doeltreffende smart grids
Het Oostenrijkse tijdschrift “E&I 4-5-2013” van de ingenieursvereniging van dat land (www.ove.at) is
voornamelijk gewijd aan smart grids op een manier, die mij aanspreekt. In het najaar 2013 zal dit onderwerp
ook in Nederland veel aandacht krijgen met het SER-energie-akkoord en de beurzen Elektrotechniek en
de Energievakbeurs.
Allereerst wordt gesproken over het UHV-smart grid. Dat wijkt niet zoveel af van het beheer van het
koppelnet nu. Het inschatten van belastingen van knooppunten is gecompliceerder vanwege de aanwezigheid van meer zelfopwekkers. Het kiezen van productie-eenheden is ook wat gecompliceerder geworden.
Vroeger ging het voornamelijk om de opwekkosten en de beschikbaarheid van koelwater. Nu heeft duurzame energie (wind- en zon) voorrang. Bij de thermische productie gaat het nu ook over CO2-uitstoot.
Ten tweede gaat het over MV-smart grids In Nederland is warmtekracht al heel lang van betekenis.
Ph‑zonne-energie is sterk in opkomst en krijgt voorrang. Bovendien wordt een ethernet-communicatienet
opgebouwd. Een knooppunt per distributietrafo is voorlopig genoeg. Het zojuist in bedrijf gestelde eenvoudige net te Rotterdam (Elpec Info Dig 15 pag. 6) is een aardig voorbeeld. We moeten nieuwbouwnetten
nu alle zo uitrusten en oud-bouwnetten geleidelijk ombouwen.
Over de knooppunten met FPGA’s van het steeds belangrijker ethernet hebben wij een aardige bijdrage
van Kees Zagers ontvangen. Zie pagina 6 en verder in dit nummer.
Smart-meters zie ik voorlopig als een aardig instrument om verbruikers te attenderen op perioden met
betrekkelijk goedkope stroom (veel windenergie bijv) of omgekeerd dure stroom in een netpiek.
Wens. Ik zou graag in het jaarverslag van elk nutsbedrijf de stand van zaken van MV-smart grids in hun
net vermeld willen zien.

+
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Informatieve handleidingen voor film- & video-opnamen
Voor studenten multimedia en in het bijzonder voor het onderdeel
film- en videotechnieken biedt het studieboek “Portable Video” een
breed aanbod aan praktische tips en opstellingen voor interessante
opnamen en bewerkingen van de opnamen. Het boek geeft ook een
beeld van de ontwikkelingen in videoapparatuur en het regisseren van
videofilms. Aan de orde komen verschillende technieken en trucs om
mooie producties te realiseren. Natuurlijk is er aandacht voor het gebruik van licht en het opnemen of toevoegen van geluid. Alle aspecten
voor aantrekkelijke video’s zijn uitgebreid behandeld en de gebruiker
van het boek is op de hoogte van nieuwe en innovatieve technieken
en apparatuur. Ook de moderne digitale technieken zijn aangegeven
en gedetailleerd behandeld in alweer de 6e editie van dit studieboek.
Het boek “Running the Show”
is geschikt voor iedereen met
ambitie in de wereld van film
en video en met belangstelling hoe een film werkelijk gemaakt
wordt. In het studie- en informatieve boek maakt de lezer kennis
met alle aspecten waarmee de regisseur (of de assistent-regisseur)
te maken krijgt bij het starten en realiseren van een compleet
draaiboek van een film. Ook de omgang met personen in de film
of met medewerkers van de productie is gedetailleerd beschreven.
Een boek vol met tips en aanbevelingen waarop vooral gelet moet
worden. De inhoud is zeker geschikt voor studenten en professionele
gebruikers van video- en filmapparatuur.
Met het nieuwste softwareprogramma “Final
Cut Pro X” is het mogelijk
om op comfortabele wijze
digitale video- en filmopnamen te bewerken. De X staat voor versie
10, maar in werkelijkheid is het de eerste versie van een geheel
nieuwe applicatie voor videoproducties. Door het aantrekkelijke
prijsniveau van dit moderne bewerkingspakket kunnen niet alleen
professionele gebruikers deze applicatie toepassen, maar ook alle
andere semi-professionele en privégebruikers van video-apparatuur
kunnen dankzij de duidelijke instructies met succes het programma
toepassen. Het boek “Final Cut Pro X” maakt het mogelijk om stapvoor-stap kennis te maken met alle onderdelen van het pakket. De
auteur brengt alle kennis bij door het geheel in te delen in 14 lessen.
Waar nodig geven illustraties extra informatie. Een professioneel
instructieboek voor elke actieve video- en filmmaker.
Jan M. Broeders
ISBN 978-0-240-81499-5, “Portable Video”, Norman J. Medoff en Edward J. Fink, Focal Press, 2012,
392 pagina’s, $ 49.95.
ISBN 978-0-240-82146-7, “Running the Show”, Liz Gill, Focal Press, 2012, 248 pagina’s, $ 34.95.
ISBN 978-0-240-82366-9, “Final Cut Pro X”, Tom Wolsky, Focal Press, 2012, 382 pagina’s, $ 29.95.

+
4

Elpec Info digitaal - nr. 16 - september 2013

Windpark Riffgat 9 aug 2013 officieel gereed
Nabij Borkum heeft Duitsland een offshore windpark gebouwd, bestaande uit 30 stuks 3,6 MWe-molens.
Er zijn inmiddels al wat molens van dit vermogen gebouwd en de ervaring is goed. Riffgat is gebouwd in ca
14 maanden (knap werk). De koppeling met het vaste land wordt uitgevoerd met 220 kV draaistroom (50
km zeekabel en 30 km landkabel tot Emden).
Helaas is de koppeling met het “vaste land “ nog niet gereed vanwege het traag verlopen opruimen van
munitie uit de 2e wereldoorlog, dat in de weg lag. Minister-president Weil van Nedersaksen neemt het trage
gereedkomen Tennet kwalijk. De koppeling met het vaste land zal in 2014 gereed zijn.
Alles bijeen een windpark om trots op te zijn.
Opgemerkt zij, dat de prototypen van de 6 MWe-windmolens nu zover gevorderd zijn, dat nieuwe parken
met 6 MWe-windmolens uitgerust zullen worden. Bovendien zullen de meeste nieuwe windparken verder
dan 50 km van het vast land liggen, zodat HVDC de aangewezen transmissie-methode is.
(www.riffgat.de; www.ndr.de)

Nuon in de verkoop ?

+

Rond 1980 was de elektriciteit van EZH (Energiebedrijf Zuid-Holland) ongeveer dubbel zo duur als van de
PNEM (Provinciaal Noordbrabants Energiebedrijf). Onderzoek waaraan dat lag, kwam niet van de grond.
Ook warmtekracht en duurzame energie werden opgehouden. Uiteindelijk is gekozen voor liberalisatie,
waarbij de elektriciteitsprijzen in het gehele land ongeveer het PNEM-niveau kregen.
Nuon is aan Vattenfall verkocht. Vattenfall maakt de indruk te groot te zijn geworden. De Duitse kerncentrales
Kruemmel en Brunsbuettel nabij Hamburg, in beheer bij Vattenfall, zijn van slechte kwaliteit. Kruemmel is
(definitief) uit bedrijf ver voor het tijdstip van de geplande uitbedrijfstelling. Hamburg heeft ook een deel
van haar netten van Vattenfall teruggekocht, omdat ze niet tevreden waren over het beheer van Vattenfall.
Vattenfall wil van Nuon af en veel Nederlanders (ook ik) vinden elektriciteitsvoorziening voor onze welvaart
te belangrijk om aan de particuliere markt over te laten. De overheid (rijk en/of provincies) zouden moeten
overwegen om tenminste de helft van aandelen van Nuon terug te kopen, enigszins vergelijkbaar met Hamburg. Daar behoort een jaarlijkse objectieve technische en financiele beoordeling van Nuon bij.
Ik ben mij bewust van de grootte van deze operatie, maar hij is wel in het belang van onze welvaart.

+

E-mail- en internetspionage (PRISM)

Dit is een moeilijk en gevoelig onderwerp. President Obama (USA) heeft aangekondigd, dat de regels verscherpt zullen worden en mevrouw Merkel (Duitsland) heeft meer parlementaire controle toegezegd.
De explosie van spionage is ontstaan na de aanval op de torenflats in New York op 11 september 2001. De
betreffende diensten geven aan, dat een aantal nieuwe aanvallen van terroristen verhinderd zijn.
De vraag blijft, hoe een particulier resp een bedrijf spionage kan verhinderen.
Wij hebben in Nederland dit najaar weer de beurs te Utrecht Info-Security en de organisatie www.Marqit.
com (sinds 1 july 2003 onderdeel van VNU-exhibitions), waar goede adviezen worden gegeven met drie
hoofdadviezen:
- gebruik een goed info-security-programma voor al je computers (ook op procescomputers),
- pas op met cloud-computing. Zie te weten te komen: hoe en waar je gegevens worden bewaard en bewaar
versleutelde berichten,
- ga verstandig om met wachtwoorden.
Aanvullende maatregelen zijn verstandig. Ze zullen komend najaar ongetwijfeld worden verteld. Een “waterdichte” bescherming is niet mogelijk.

+
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Het gebruik van FPGA’s in de elektrische energietechniek

Zonder FPGA’s geen toerenregelbare aandrijvingen - FPGA’s soms gebruikt bij ethernet voor smart grids
Toerenregelbaredraaistroom-motoren middels vermogenselektronica [1]
De bakermat van toerenregelbare draaistroom-aandrijvingen is de elektrische tractie.
Vroeger was een goede toerenregeling alleen mogelijk met DC-motoren, maar het onderhoud daaraan
was aanzienlijk duurder dan bij asynchrone kooiankermotoren of synchrone motoren met permanente
Neodym-magneten. De commutator bleek mathematisch heel slim. Er was heel wat denkwerk nodig om
middels matrix-rekening zijn functie te evenaren. De naam van prof. Leonhard uit Braunschweig moet
ten aanzien van deze methode met ere worden genoemd.
De asynchrone machine wordt beschreven middels de abc-machine (matrix 6x6), omgevormd naar de
zogeheten dq-transformatie (0αβ, 0dq), waarop de regelacties worden ingezet. Daarna volgt de zogeheten
rotatietransformatie (0+-, 0fb), van waaruit de aanstuurpulsen voor de halfgeleiders worden bepaald. Al die
6x6-matrixen met transformatie werden aanvankelijk met DSP’s uitgevoerd. Bij pulsherhalingsfrequenties
vanaf 1 kHz bleek de FPGA bruikbaarder dan de DSP.
Ons lid Kees Zagers is inzake FPGA’s heel deskundig en heeft daarover geschreven in het tijdschrift
Aandrijftechniek (okt 2012). Ons lid Ad Spijkers heeft bewerkstelligd, dat wij dat artikel ook in Elpec
Info kunnen plaatsen.
Communicatie bij smart grids [2]
Het is de bedoeling, dat elektriciteitsnetten duurzame of zuinig geproduceerde elektriciteit met voorrang
gebruiken. Voor midden- en laagspanningsnetten betekent dit voorrang voor wind-, zonne- en wk-energie.
De loadflow in dat soort netten verandert daarbij, niet meer alleen energie van grote conventionele centrales naar de eindverbruiker, maar veel diverser. Ook wordt voorzichtig gedacht aan belastingregeling.
Voor UHV-netten is het kiezen van de energiebron is veel langer gebruikelijk.
Het communicatiemiddel van de toekomst in de gehele nutsvoorziening is naar de huidige inzichten
ethernet. Op de knooppunten van ethernet (dat zijn er veel) worden soms FPGA’s gebruikt.
Literatuur
1. Elpec Info papier 148.
2. Elpec Info Dig. 15.

+

FPGA, de universele interface voor elk netwerk?
Logische bouwstenen, die in het veld geprogrammeerd kunnen worden, zo zouden we FPGA’s (Field
Programmable Gate Arrays) vrij vertaald in het Nederlands kunnen noemen. In het verleden werd de
telecommunicatie-industrie vooral als doelmarkt voor deze componenten gezien. Tegenwoordig worden
echter ook de industriële netwerken opgebouwd met deze programmeerbare bouwstenen. De toepassing
in verleden, heden en toekomst zullen we hier nader trachten te belichten.
De FPGA
De eerste FPGA werd in 1985 door Xilinx op de markt gebracht. Hij bestond uit een 1000 poorten en de
eerste eenvoudige digitale circuits konden daarmee geconfigureerd worden. De FPGA was bedoeld als alternatief voor de ASIC’s (Application Specific IC), die in deze tijd ook hun intrede deden. In tegenstelling
tot de ASIC is de FPGA echter eenvoudig te herconfigureren. Inmiddels zijn de FPGA’s wel 10.000 maal zo
groot geworden en complete multi-processorsystemen kunnen ermee gerealiseerd worden.
Xilinx is overigens nog steeds de grootste leverancier van deze bouwstenen, echter Altera is ook een belangrijke naam geworden op het gebied van FPGA’s. Enkele kleinere leveranciers zijn verder o.a. Lattice en Actel.
We zullen in dit artikel niet al te diep ingaan op de opbouw van een FPGA. Het basiselement voor elke
6
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FPGA, ook wel logisch blok genoemd, willen we u echter niet onthouden. Figuur 1 toont het blokschema.
Zoals we zien heeft zo’n element 4 ingangen en 1 uitgang. Met behulp van de D flipflop kunnen we het
resultaat ook synchroniseren met een klok. In moderne FPGA’s zijn de logische blokken vaak uitgebreid
met een tweede LUT, een full-adder en een multiplier. Dit geeft allemaal nog wat extra functionaliteit.
De LUT (lookup table) kent drie functies:
- een willekeurige logische 0 of 1 afhankelijk van de vier ingangen,
- een 16 bits geheugen,
- een 16 bits schuifregister.
De LUT van elk logisch blok is door de gebruiker te configureren. Een moderne FPGA kan tot wel 2.000.000 van deze logische
blokken in een matrix bevatten, die met behulp van zogeheten
programmeerbare interconnecties de in- en uitgangen aan elkaar
geknoopt krijgen. Tenslotte worden via I/O-blokken bepaalde in- en
uitgangen naar buiten geleid.
De configuratie van een FPGA wordt opgeslagen in een geheugen,
dat op verschillende manieren opgebouwd kan zijn. Afhankelijk
van het type FPGA kan men dan units maken, die eenmalig te
programmeren zijn of die op de werktafel of zelfs in het veld te 1. Een logisch blok.
herprogrammeren zijn. Met name de laatste categorie is de laatste
tijd populair geworden, omdat de functionaliteit op elk moment weer aangepast kan worden.
Om met name deze laatste functie daadwerkelijk te kunnen toepassen, is er een extra stukje intelligentie nodig
om de configuratie vanuit het geheugen in de FPGA functieblokken te krijgen. Daarvoor is een extra processor op de chip geïntegreerd. Dit was in de beginfase altijd een z.g. soft-core processor, die eigenlijk maar één
taak had en dat was de gewenste configuratie in de functieblokken te downloaden. Tegenwoordig worden
er ook andere processorfamilies op de chip geïntegreerd, zoals een PowerPC, een ARM of een andere DSP.
Deze processoren kunnen in de run-time omgeving dan ook nog voor andere functionaliteit gebruikt worden.
Niet alleen standaard I/O-lijnen worden bij moderne FPGA’s naar buiten gebracht, maar ook volledige communicatie interfaces, zoals RS232, ethernet en USB worden toegevoegd aan de uitgebreidere bouwstenen.
De configuratie van een FPGA
Zoals hierboven beschreven zal er door de gebruiker een configuratie in de FPGA geplaatst moeten worden,
voordat de functionaliteit daadwerkelijk aanwezig is. Een CAD (Computer Aided Design) programma, zoals
je ook een printed circuit zou ontwerpen, is de basis om de configuratie in de chip te krijgen. Bij de grote
FPGA’s van tegenwoordig is een dergelijk programma echter veel te complex en bovendien volledig afhankelijk van de hardware. Daarom leveren de chipfabrikanten tools om vanuit de standaard HDL’s (Hardware
Description Languages), te weten VHDL en Verilog, de configuraties te kunnen samenstellen.
Een extra voordeel van een standaard HDL is dat we de totale applicatie ook kunnen opdelen in verschillende modules. Bepaalde modules kunnen we dan ook compleet inkopen als z.g. IP-core (IP staat voor
Intellectual Property). IP-cores kunnen door de fabrikanten van de chips of door partnerbedrijven geleverd
worden. Sommige worden onder licentie verkocht, maar er bestaan ook open-core producten. We zullen later
in dit artikel zien, dat we van verschillende leveranciers IP-cores kunnen verkrijgen voor de verschillende
industriële netwerken.
VHDL en Verilog worden weleens vergeleken met een Assembler voor een processor. Met andere woorden
het is een ontwikkelomgeving op vrij laag niveau. We zullen in dit artikel dan ook verder kijken naar nieuwere
ontwikkelingen voor de configuratie van de FPGA’s.
De VHDL of Verilog ontwikkelomgevingen
Hoewel de syntax van de HDL talen te vergelijken is met de meer standaard computertalen, zijn ze natuurlijk
wel geoptimaliseerd voor directe vertaling naar hardware-instellingen. Verilog lijkt daarbij nog het meest op
de syntax van standaard C. Toch is VHDL nog steeds de meest toegepaste en best gestandaardiseerde taal.
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Echte hardware ontwerpers zullen
niet zo’n probleem hebben om entity flipflop is
port (Clk, D : in std_ulogic; Q : out std_ulogic);
in Verilog of VHDL de FPGA’s
end
flipflop;
te configureren, echter het zijn
architecture imp of flipflop is
vaak meer software georiënteerde begin
mensen, die het als een verlengprocess (Clk) -- Process sensitive to Clk
stuk van het totale ontwerp op
begin
if (Clk’event and Clk = ’1’) then -- Rising edge
hun bord krijgen. Deze mensen
Q <= D;
willen graag de specifieke hardend if;
warezaken zover mogelijk van
end process P1;
zich afschuiven. Daarom zijn er end imp;
vanuit verschillende softwareomgevingen vertaalmogelijkheden Voorbeeld VHDL voor het configureren van een flipflop (bron Wikipedia)
gekomen naar VHDL en Verilog.
In de jaren 90 is er al gestart met conversies vanuit bijvoorbeeld C en ADA. Tegenwoordig zijn er ook al
mogelijkheden voor hogere programmeeromgevingen, zoals Matlab/Simulink en Labview.
Matlab is een ontwikkelomgeving, die vooral voor complexe wiskundige modellen wordt gebruikt. Met
Simulink kan men het geprogrammeerde op een PC-platform simuleren en vanuit deze laatste omgeving
kan men dan ook direct de VHDL of Verilog code destilleren.
Labview is een grafische ontwikkelomgeving voor test-, meet- en regeltoepassingen. Deze toepassingen worden vaak direct op het PC-platform gerealiseerd. De leverancier van Labview, National
Instruments, levert dan ook vele hardware interfaces, die direct gebruikt kunnen worden met deze
omgeving. Maar er is niet alleen hardware voor standaard PC’s, er zijn ook allerlei industriële embedded modules beschikbaar, onder de naam CompactRIO. CompactRIO bevat een FPGA die door een
PCI bus is gekoppeld aan een real-time VxWorks controller, waarmee dus flexibel allerlei I/O circuits
gekoppeld kunnen worden aan een real-time besturing. Zowel de FPGA alsook de real-time controller kunnen met Labview worden geprogrammeerd. De Labview applicatie wordt omgezet naar VHDL
en vervolgens wordt hiermee de FPGA geconfigureerd. Dit process is transparant voor de gebruiker
en vereist daarom ook geen specifieke kennis. De code die men met Labview FPGA ontwikkelt is alleen toepasbaar bij de eigen hardware. Deze hardware is altijd gebaseerd op de Xilinx Virtex FPGA.
De CompactRIO systemen kunnen onderling communiceren met een geïntegreerde Ethercat interface.
Voor het aansluiten van I/O bestaan
vele verschillende
modules, waaronder
Profibus en CAN.
Op het internet zijn
ook verscheidene
projecten terug te
vinden voor de vertaling van IEC1131
omgevingen naar
VHDL of Verilog.
Echter concrete commercieel beschikbare
producten heb ik niet
aangetroffen.
NI CompactRIO systeem.
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2: De blokschema’s van enkele industriële ethernet implementaties (bron Port GmbH).
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De FPGA als bouwsteen voor industriële netwerken
In de loop van de jaren 90 werd het aantal beschikbare industriële netwerken gereduceerd doordat bepaalde
componenten niet meer leverbaar waren of doordat leveranciers van eigen netwerken toch besloten naar
een meer open architectuur te migreren. Sinds 2000 echter is het aantal weer snel toegenomen doordat er
allerlei ethernet alternatieven op de markt kwamen. Hoewel men zou verwachten dat ethernet toch wel
ethernet was en deze netwerken op fysiek en datalink niveau toch wel gelijk zouden zijn, kwam men hier
bedrogen uit. De verschillende leveranciers kwamen tot de conclusie, dat met name de real-time aspecten
in hun industrieel ethernet alleen haalbaar waren met specifieke hardware aanpassingen en u raadt het al:
de FPGA is hierbij de ideale bouwsteen.
Reeds in de jaren 90 was het mogelijk om bijvoorbeeld de CAN VHDL core te kopen om een eigen chip
hiermee te maken. Voor een netwerk als CAN is dit altijd alleen interessant geweest, als men er iets aan toe
wilde voegen, zoals bijvoorbeeld een foutindicatie binnen het protocol. Speciale meetinstrumenten werden
hiermee uitgerust, echter voor de standaard toepassingen van een CAN netwerk was het normaal om ook
een standaard CAN-controller te kopen. De aantallen van deze chips zijn altijd zo hoog geweest, dat het
economisch niet loonde hier geconfigureerde FPGA’s voor in te zetten. Steeds vaker werd in de loop van
de jaren 90 de CAN functie ook geïntegreerd in de microcontroller, ook omdat de CAN specificatie sinds
1992 niet meer veranderd is.
Met de industriële ethernet alternatieven ligt dit echter heel anders. Er bestaan ook wel de nodige microcontrollers met een ethernet interface ingebouwd. Deze zijn vaak wel wat duurder, maar een groter probleem
hierbij is het niet-deterministische gedrag van het standaard ethernet. Hiervoor moet toch meestal speciale
hardware toegevoegd worden. In het meest eenvoudige geval wordt alleen een switch- of hub-functie toegevoegd, zoals bij Powerlink of Profinet IO, het kan echter ook zo zijn, dat het volledige ethernet protocol
op datalink niveau wordt aangepast, zoals bij Varan. Bovendien willen alle ethernet alternatieven natuurlijk
op de een of andere manier ook nog de TCP/IP stack toegevoegd zien, maar hoe dat gebeurt is ook weer
protocolafhankelijk. Kortom tijd voor “super-FPGA”.
FPGA implementaties voor industrieel ethernet
Zoals reeds eerder aangegeven heeft National Instruments in CompactRIO reeds Ethercat of optioneel een
ander industrieel netwerk toegevoegd in de implementatie. Er zijn andere leveranciers van specifieke netwerkoplossingen, die eigen FPGA oplossingen aanbieden voor alleen de netwerkimplementatie. Natuurlijk
zijn er producten beschikbaar van de ontwikkelaars van de verschillende implementaties, zoals Beckhoff voor
Ethercat, echter er zijn ook een aantal leveranciers, die universele oplossingen bieden. Omdat het Duitstalige
gebied in Europa duidelijk de bakermat is van de meeste industrieel ethernet implementaties, komen ook
de universele oplossingen van vooral Duitse leveranciers. Een uitzondering hierop is het Zweedse HMS.

Universeel Industrieel Ethernet Interface (bron Port GmbH)
10
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HMS en ook het Duitse Hilscher hebben hun interfaces niet gebaseerd op FPGA’s, maar hun eigen ASIC’s.
In deze ASIC’s zitten dan alle protocollen geïntegreerd en afhankelijk van de externe aansluitingen, wordt
het gewenste protocol gekozen. Deze benadering valt buiten de perceptie van dit artikel en zullen we dus
niet verder toelichten.
Zowel Ixxat als Softing hebben standaard OEM hardware modules gemaakt, die men als gebruiker kan
integreren. Beide hebben hun systeem gebaseerd op de Cyclone III FPGA van Altera. Softing heeft zich
daarbij beperkt tot de protocollen van de meest toonaangevende leveranciers van besturingssystemen, te
weten Profinet IO, Ethernet/IP en Modbus/TCP. Zij leveren hiervoor een volledige module, maar ook alleen
de FPGA chip met software stack en zelfs alleen de software stack als dat gewenst wordt *).
Ixxat heeft zich wel beperkt tot levering van een volledige module. Zij hebben naast Profinet IO, Ethernet/
IP en Modbus/TCP (binnenkort beschikbaar) ook ondersteuning voor Ethercat, Powerlink en Sercos III.
De firma Port heeft in tegenstelling tot Softing en Ixxat zijn oplossingen gerealiseerd op basis van de Xilinx FPGA’s. Door gebruik te maken van FPGA’s met ingebouwde microcontroller worden de volledige
protocollen in één chip geïmplementeerd. Dit betekent de aangepaste datalinklaag met hub of switch in de
FPGA cellen en het applicatieprotocol in de processor. Met name de protocollen Powerlink en Ethercat, die
gebruik maken van de CANopen profielen, kunnen hiermee volledig in sourcevorm aangeboden worden.
Hiermee kan een hardware leverancier nu met één standaard chip en een eenmalige aanschaf van de source
code zijn eigen implementatie van één of meerdere protocollen doen.
Conclusie
FPGA’s zijn zeer flexibele bouwstenen geworden en niet alleen meer voor de telecommunicatie industrie,
maar zeker ook voor de industriële automatisering. Met name de “chaos” in de industriële ethernetwereld
kan toch weer opgelost worden met universele hardware en wat software. Het wachten is nu nog op de
“plug and play” oplossing: een universele controller, die op een willekeurig ethernet netwerk aangesloten
wordt en zichzelf hiervoor configureert. Dan wordt industrieel ethernet misschien toch weer gewoon industrieel ethernet!

Kees Zagers

Bronnen
Xilinx http://www.xilinx.com
Altera http://www.altera.com
Matlab http://www.mathworks.com
National Instruments http://www.ni.com
Softing http://www.softing.com/home
Ixxat http://www.ixxat.de
Port http://www.port.de

PCIM 2013

*) Inmiddels heeft HMS Ixxat overgenomen en wat daarvan de consequenties zijn
in het gebruik van FPGA's of ASIC's voor de industriële netwerken is niet bekend.

+

Het vak vermogenselektronica wordt wereldwijd steeds meer toegepast SiC en GaN worden steeds
meer toegepast ipv Si alleen met als gevolg Snellere en iets kleinere halfgeleiders, minder verliezen.
Vermogenselektronica op zee krijgt steeds meer aandacht
Behalve de jaarlijkse conferentie met beurs in Neurenberg (14-16 mei te Neurenberg) organiseert Mesago
ook een PCIM in Shanghai (China) en Sao Paulo (Brazilië).
De kraamkamer van de vermogenselektronica is elektrische tractie. Het transport van personen en goederen is met moderne vermogenselektronica-aandrijvingen aanzienlijk toegenomen Nog steeds worden
veel nieuwe vindingen als eerste toegepast bij elektrische tractie.
Het tweede toepassingsgebied is de procesindustrie. Toerenregelbare pompen en ventilatoren betekenen
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energie-zuiniger en nauwkeuriger productie. Ook in de utiliteitsbouw worden toerenregelbare pompen en
ventilatoren steeds meer toegepast.
Het derde toepassingsgebied is duurzame energie met name pV-zonne-energie en windmolens. Duitsland
geeft aan, dat deze vorm van duurzame energie op jaarbasis ca 20% van de opgewekte elektriciteit bedraagt.
Bij PCIM 2012 [2] hadden de conferentie-directeuren heel interessante technische persmededelingen
geschreven. In 2013 was dat niet zo. Prof. Lorenz, die heel veel interessante persmededelingen geschreven heeft in de loop der jaren, ging met pensioen en werd voor zijn werk voor PCIM de afgelopen jaren
terecht geëerd.
De grootste noviteit was het toenemend gebruik van SiC (=siliciumcarbide) en GaN (diamand) ipv Si
alleen. Toepassing van beide is niet zo eenvoudig. Bij SiC zijn de doorlaat- en schakelverliezen duidelijk
kleiner dan bij Si alleen. Bij IGBT’s zijn de juncties de laatste jaren voorzien van een vleugje SiC met als
gevolg een dalende doorlaatspanning van 4 V naar 1,4 V en een hogere junctietemperatuur bij vollast (nu
soms 175º C). Let op: bij elke modificatie van een IGBT is een gemodificeerd aanstuurblok nodig. Heel
vaak is ook waterkoeling nodig en functioneert de IGBT pas bij een minimumtemperatuur van ca 20 ºC.
Voor zover mij bekend is een IGBT alleen op een SiC-pallet nog niet commercieel gebouwd.
Ook bij power-MOS-FET’s worden “vleugjes”SiC gebruikt. Ook hier is het streven Si geheel te vervangen
door SiC. GaN heeft nog gunstiger eigenschappen dan SiC. Het wordt op beperkte schaal gebruikt voor
halfgeleiders van klein vermogen. Zie Aanhangsel 1
De drie keynote-speeches gaven wel de zeer belangrijkste onderwerpen van deze conferentie aan. Het
toenemend gebruik van SiC speelde daar een belangrijke rol.
Keynotespeech 1: HVDC-State of the art and future trends- Joerg Dorn-Siemens-D
HVDC kent twee vormen; stroombron-systeem en spanningsbron-systeem (fig. 1 en 2).
Het stroombron-systeem [4] bestaat uit een DC-verbinding tussen twee volgestuurde thyristorbruggen,
tegenwoordig meestal 6-fasig. NorNed (Nederland-Noorwegen) en BritNed (Nederland-UK) zijn twee
bekende voorbeelden, waarvan de helft in Nederland staat. Zo’n verbinding heeft aan beide zijden een
roterende machine (meestal een conventionele centrale) nodig. Een vermogen van 10.000 MWe per
verbinding is mogelijk. Aftakkingen tussen de twee omvormers zijn niet mogelijk. Het parallel- en serieschakelen van thyristoren gaat betrekkelijk eenvoudig. De koppeling vindt plaats met een plus (+) en een
min (-) kabel. NorNed en BritNed zijn uitgevoerd
met papierkabel.
Een spanningsbronsysteem [5] maakt zelfstandig
van DC AC en omgekeerd. Er zijn enkele verbindingen gemaakt. Dit systeem is favoriet voor windparken op zee op ruim 50 km afstand van de kust. De
DC-spanning is 300 kV (+ 150 kV DC-kabel en een
– 150 kV DC kabel). Een voorbeeld is een windpark
nabij Emden, uitgevoerd met XLPE-kabel. Tot nu
houdt dit kabeltype zich goed. De nare ervaringen
met het proefspannen met DC van AC-XLPE-kabel
hebben zich niet herhaald.
1. Schema HVDC-spanningsbron.
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2. De multilevel direct converter..
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Als halfgeleider is de Eupec IGBT voor 3 kV-DC-tractie (6 MWe-loks) (750A 6,5 kV) gebruikt in twinschakeling (ca 1350 A en 6,5 kV), waarvan 30 stuks in serie zijn geschakeld van de AC-aansluiting naar
de + rail en 30 stuks van de AC-aansluiting naar de – rail. De omvormer is ca 400 MVA en heeft daartoe
180 watergekoelde duo-IGBT’s nodig. De waterkoeling is nodig omdat met lucht niet intensief genoeg
gekoeld kan worden (net als bij loks) en omdat lucht op zee teveel zout bevat. Zo’n 400 MWe-omvormer
kan ca 65 van de nieuwste 6 MWe-molens aankoppelen.
De gebouwde omvormers functioneren goed. Het blijkt een knappe prestatie. Desondanks zouden we
graag grotere omvormers bouwen met minder halfgeleiders. ABB heeft op PCIM2011 een IGCT (3200 A
10 kV) aangekondigd, waarmee met minder halfgeleiders een 1100 MWe-omvormer mogelijk zou zijn.
Deze IGCT is niet in productie genomen.
Dhr. Dorn stelt multilevel convertors voor, waarbij de installatie bij uitval van een halfgeleider kon blijven
functioneren met verminderde capaciteit.
Het is duidelijk, dat aan grotere minder kwetsbare omvormers wordt gedacht. De daartoe benodigde research- investeringen lijken tamelijk groot gezien de geschatte marktvraag.



Keynotespeech 2: Traction Drives, from IGBT-modules to Silicon Carbide Components- Michel MermetGuyennet- Alstom-F
Alstom heft naam gemaakt met supersnelle treinstellen (TGV). Hun nieuwste succes-ontwerp is de zg AGV
(fig. 3, geschikt als viersysteemtreinstel), uitgevoerd met synchrone motoren met Neodym-magneten. Het
zijn naar verhouding lichte treinstellen. Ze houden zich na ca een halfjaar praktijkgebruik in Italië heel
goed. Indrukwekkend vind ik de foto (fig. 4) van de vier typen motoren gebruikt in TGV’s. DC-motor,
synchrone motor, asynchrone kooiankermotor, synchrone motor met permanente Neodym-magneten.
De AGV heeft ongeveer dezelfde opbouw als de ICE3, de Siemens 189 en de Alstom Prima (fig. 5). Een
3 kV DC-rail kan gevoed worden uit een 3 kV-DC-bovenleiding, maar ook uit een invertor via een trafo
gevoed uit 25 kV 50 Hz of 15 kV 16,7 Hz bovenleiding. De 3 kV-rail kan ook gevoed worden uit een 1,5 kV
DC bovenleiding. Meestal worden dan de motoren in driehoek geschakeld. Het betekent dan toch ca 40%
vermogensverlies aan tractievermogen.
IGBT-invertors hebben minder ruimte
nodig en minder verliezen dan GTO



invertors. Een vierassige 6 MWe-lok
geschikt voor de vier bekende bovenTGV
AGV
leidingspanningen kan wel metTGV
IGBT’s
Eurostar
Paris-Sud
Atlantique
ALSTOM GV
worden uitgevoerd, maar GTO’s
vragenest

te veel ruimte.




Alstom denkt, dat in de toekomst IGBT’s

3. AGV van Alstom.




4. 
Diverse generaties motoren.
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met veel meer SiC beschikbaar komen, die duidelijk minder verliezen en duidelijk minder volume hebben
dan de huidige IGBT’s. Te zijner tijd zou deze trend zich kunnen voortzetten met “IGBT’s” uit GaN. Op
dit moment kan met betrekkelijk bescheiden middelen vermogens vergroting plaats vinden. Ik denk, dat
op basis van het concept van een 4-assige 6 MWe-lok een 9 MWe-lok gebouwd kan worden.
Vanuit de invertors met GTO’s (pulsherhalingsfrequentie 250 Hz) hebben deze loks een max motortoerental
van 4000 omw/min (4500 omw/min theoretisch mogelijk). Bij IGBT’s met een pulsherhalingsfrequentie
van 1 kHz is theoretisch 18000 omw/min mogelijk. 6000 omw/min wordt bij treinstellen al vaak toegepast.
Dat kan bij een lok ook. Als de stroom van een IGBT vergroot wordt van 750 naar 900 A, dan zou een
9 MWe-lok mogelijk zijn. Een iets zwaarder trafo is op te vangen.
EUDDplus (European Driver's Desk)

Toilets

6 400 kW

6 000 kW

5. De Prima van Alstom.

6 | Alstom Transport

Alstom Transport | 7

Iets grotere IGBT’s voor elektrische tractie zie ik binnenkort wel komen. Daarvoor is een bescheiden
investering nodig. Aan een duidelijk grotere IGBT of IGCT voor HVDC-spanningsbron omvormers is
grote behoefte. De fabrikanten zijn voorzichtig gezien de bescheiden grootte van de marktvraag.
Overigens had prof. Bauer van de TUD zelf twee interessante papers ingeleverd. Hij is al jaren lid van de
wetenschappelijke raad van PCIM.
Samenvatting
Het gebruik van vermogenselektronica neemt nog steeds toe. We worden handiger met SiC, zodat met
name IGBT’s wat robuuster en kleiner worden. De junctietemperatuur stijgt, de verliezen dalen. Het is
opletten met het juiste aanstuurblok, de juiste koeling (altijd waterkoeling nodig?) en de minimale gebruikstemperatuur. Met name elektrische tractie profiteert hiervan.
Wat grotere vermogenshalfgeleiders voor windenergie op zee zouden welkom zijn.
Literatuur
1. www.mesago.de; www.pcim.de.
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2. Elpec Info Dig 14 pag. 10-13 over PCIM 2012.
3. Elpec Info Dig 10 pag. 12-16.
4. Elpec Info Papier 147 pag. 12-13 (HVDC-stroombron) NorNed.
5. Elpec Info Dig 1 pag. 5-6 (HVDC-spanningsbronsystemen).
Aanhangsel 1:
Fabrikanten van halfgeleiders
Bekende fabrikanten zijn:
- Eupec (www.eupec.de) onderdeel
van Infineon (www.infineon.com),
de uitvinder van de tractie IGBT’s
voor 600 A 6,5 kV sperspanning
(FZ 600 R 65 KF1 ) en 750 A 6,5 kV
sperspanning (FZ 750 R 65 KF1 ). Nieuwe halfgeleiders met meer SiC van Mitshubish. Links voor
Eupec geldt als de uitvinder van de industriele apparatuur en rechts voor tractiedoeleinden.
IGBT.
- Semikron (www.semikron.com)
met speciale aandacht voor SKIIPX
IGBT’s
- IXYS (www.ixys.com) gelieerd
aan ABB
- Mitsubishi (www.mitsubishi.com)
Bovengenoemde fabrikanten maken
reclame voor hun nieuwe “laagspan34 mm, halfgeleiders
62 mm, EconoPACK™4,
nings” IGBT’s en Mosfets met veel
Nieuwe
van Infineon. IGBT high current modules IHM,
EconoPACK™ +, EconoDUAL™ modules
PrimePACK™
SiC
met sperspanningen tot 1700 V.
The most competitive line of IGBTs from the expert
The best in class, solution for high power applications
De verliezen zijn duidelijk lager dan bij hun voorgaande generatie IGBT’s en het volume is kleiner Een
Product range
Product range Een nieuw
EconoPACK™4,
Features
junctietemperatuur
van 175 ºC is mogelijk.
speciaal aanstuurblok wordt aanbevolen. Bedenk:
34 mm / 62 mm modules
IHM
EconoPACK™+, EconoDUAL™
High power density for
V, 50 A - 400
A
V, 400 A - 3,600
SixPACK
compact converter
designs
een600goed
aanstuurblok
is nodig om de1,200IGBT
deA gewenste
sperspanning
te laten houden en om overspan1,200 V, 25 A - 800 A
1,700 V, 400 A - 3,600 A
Dual modules
Modules setting a world
ningen
bij
uitschakelen
te voorkomen.PrimePACK™
Tevens is het met
IGBT oppassen met de koeling
1,700 V, 50
A - 600
A
FourPACK
standard de
in theirnieuwe
class
EconoPACK™4
600V, 100A - 200A

Chopper modules
Applications

1,200 V, 450 A - 1,400 A

Broad range of products

1,700 V, 450 A - 1,000 A

Increased creepage and

1,200V, 100A - 200A
Circuit design
Variable speed drives
clearance for use in rough
Aanhangsel
2:
1,700V, 75A - 150A
Single
Uninterruptible power
environments
EconoPACK™
+
bridge
supplies
Robust module
design
Nieuw
gunstig
geprijsd
Neodym vanHalfVacuumschmelze
(www.vacummschmelze.com)
1,200V, 150 A - 450 A
Chopper modules
Resonant converters
Good saturation and
1,700V,
A - 450
A
Welding applications
switching mageetmateriaal
characteristics
VAC
is150éen
van
de grootste
leveranciersH-bridge
van het permanent
Neodym. Ze leverden Neodym
EconoDUAL™ 2
SixPACK
Renewable energy systems
with wide RBSOA
voor600V,de
MWe-tractiemotoren
van de
AGV
200A1
- 400A
Diode
modules gebouwd
Inductive heating
RoHSdoor
compliant Alstom. Ze leveren nu twee nieuwe soorten
1,200 V, 50 A - 200 A
Applications
Features
Neodym
(iets
goedkoper
dan
de
andere
soorten)
namelijk
Vacodym 238 en 247, geschikt voor motoren
EconoDUAL™ 3
Variable speed drives
High reliability
600 V, 450A - 600A
Commuter trains
Full product range in various
met1,200V,
een150wikkelingstemperatuur
van 140
ºC en in staat om een coërcitieve veldsterkte te behalen van resp
A - 450 A
Tramways and trolleybuses
configurations
chip
technology
1,700V,
150
A
450
A
Welding
applications
Latest
IGBT
1270 en 1430 kA/m.
for maximum power density
Circuit design
Medical X-ray technology
and best is
parallel
switching
mm / 62 mm modules
power supplies
Het34lagere
prijsniveau
dankzij
het Uninterruptible
niet nodig
zijn van de grondstof dysprosium. Zoals bekend zou ik
performance
Single and Half bridge
Renewable energy systems
graagChopper
meetresultaten
zienconstruction
van foreen onafhankelijk
keuringsinstituut. Desondanks lijken Vacodym 238 en
Symmetrical
modules
Inductive heating
even and low stray inductance
Diode modules
247 de
introductie
van
synchrone
motoren
met
permanente
Neodymmagneten te vergroten.
Compact inverter designs
Single switch with series
4

diode

RoHS-compliant

Aanhangsel 3:
Promotie op de TUD van Ghansyiam Shresta op 16 april 2013 over Structural Flexibity of large direct
drive generators for wind turbines met promotoren prof Ferreira en dr Polinder.
Voor windmolens op zee is een enorme betrouwbaarheid nodig, zowel van de elektrische alswel van de
mechanische delen. Mede om die reden zijn de generator en de vermogenselektronica watergekoeld. De
promovendus beschouwt alleen synchrone generatoren met permanente Neodym magneten. Hij vergelijkt
een versie met en éen zonder tandwielkast. Het is een interessante zeer lezenswaardige studie.
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Aanhangsel 4:
Studiedag vermogenselektronica van het FHI op 18 juni op de TUE [1] [2]
Goed overzicht van de vermogenselektronica in Nederland nauw aansluitend bij PCIM2013
FHI is er goed in geslaagd om de bedrijven, de Nederlandse deskundigen en de geïnteresseerde studenten
samen te brengen. De producerende industrie alswel de afnemers zijn met elkaar in contact gebracht met
naar verwachting een nog wat betere samenwerking.
De dag begon met een voordracht van ABB over de ontwikkeling van de vermogenshalfgeleider en eindigde
met een voordracht van prof. Ferreira (TUD) over het gebruik van vermogenselektronica. Merendeels
werden drie parallel-voordrachten gehouden zodat veel informatie werd overgebracht. De sheets van de
voordrachten kunnen worden gedownload. Het grote nieuws was evenals op PCIM2013 het toenemend
gebruik van SiC ipv Si alleen en in mindere mate van GaN. De junctietemperaturen kunnen worden verhoogd en de doorlaatverliezen verlaagd, zie fig 6.
Prof. Bauer (TUD) heeft destijds tbv ENECO een distributietrafo gemodificeerd met een PWM-invertor
ipv een aftakschakelaar. Bij een sterk fluctuerend spanningsniveau tgv veel zelfopwekkers, kan de verbruiker dan toch een bruikbaar spanningsniveau houden. Dit idee is door dhr. Lieshout (Imtech) opgepakt
tezamen met Kema en ECN tot een volledig industrieel serie-product.
Prof. Cobben hield een voordracht over een nieuwbouwwijk met op daken pV-zonne-energie, feitelijk een
bouwhandleiding. Daar zou zo’n regelbare distributietrafo goed van pas komen.
Structon Rail is de opvolger van Alstom-Traxis. Ze hebben de aandrijving van veel Amsterdamse en Rotterdamse trams en metro’s geleverd, die nog steeds goed werken. Ook hebben ze hulpapparatuur geleverd
om van 1500, 750 of 600 V DC een 220 V 50 Hz boordnet te maken met een standby-accu-voeding. Deze
kennis hebben ze nog steeds in huis. Ze leveren nog steeds vermogenselektronica-componenten voor
tractiedoeleinden.
Nederland was goed in simulatie-programma’s. Dr. P. Duissen heeft Caspoc gemaakt, waarmee vermogenselektronica-schakelingen goed gesimuleerd kunnen worden. Hij paste die kennis toe in een voordracht
over een hybride auto. De slotvoordracht van prof. Ferreira gaf een overzicht van het vak: elektrische
tractie, de procesindustrie en duurzame energie (wind- en zon) hebben hun huidige kwaliteit bereikt
dankzij vermogenselektronica. Voor toepassingen op zee zijn grote vermogenshalfgeleiders heel welkom.
Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Elpec Info Dig 14 pag. 4-5.
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Aanhangsel 5:
Schatting van het jaarlijks gebruik van grote HP-IGBT’s
Een spanningsbron PWM-invertor voor de voeding van een toerenregelbare asynchrone kooiankermotor of
synchrone motor met permanente Neodymmagneten bevalt heel goed. Bovendien is de voedingsstroom In :: Pe.
Het heeft even geduurd voordat deze schakeling bij elektrische tractie voor grote motoren bruikbaar was
en de “Angst”–lok niet meer nodig was. De vollastslip bij 1,5 MWe-tractiemotor is erg laag (ca 0,5% bij
50 Hz) en dat was een probleem bij de aansturing.
De sperspanning bij GTO’s was maximaal 4,5 kV, goed voor een 1,5 kV DC-bovenleidingsspanning. Voor
3 kV DC was het te laag en waren of 6-fasen-motoren met twee seriegeschakelde 2-level PWM-invertors
nodig of een 3-fasen motor met een 3-level-invertor.
Toen een IGBT kon worden gebouwd met 6,5 kV-sperspanning was een eenvoudige 2-level-invertor
mogelijk. Overigens was de stroom van de IGBT geschikt voor éen motor. Elke motor heeft zijn eigen
invertor. Ook de trafo bestaat in principe uit 4 delen: 4 primaire en 4 secundaire wikkelingen en een extra
wikkeling voor het boordnet en de treinvoeding.
De toekomstige bovenleidingsspanning is 25 kV 50 Hz 1-fase. Met name in Europa zijn een aantal grote
3 kV DC-netten aanwezig (België, Italië, Spanje, Polen en Rusland). Vierassige 6 MWe-loks en snelle
treinen worden als regel uitgevoerd met 4-systeemaandrijving, waar eventueel vereenvoudigd wordt voor
niet-gebruikte spanningen. Op grond van deze visie maak ik een schatting van de benodigde HP-IGBT’s
met 6,5 kV sperspanning.
Zo’n IGBT bestaat uit een groot aantal IGBT’s, die een drukdoos (presspack) parallel geschakeld worden.
De IGBT’s met 6,5 kV-sperspanning worden geleverd (Eupec) in de grootte 250, 400, 500, 600, 750 A.
De fabricage van deze IGBT’s zal gemeenschappelijke onderdelen bevatten. Ik schat, dat in West-Europa
per jaar ongeveer 250 stuks 4-assige 6 MWe-loks worden gebouwd; dwz jaarlijks zijn ca 10.000 stuks
IGBT’s 750A (of 600 A) 6,5 kV nodig. Daar komen dan nog IGBT’s voor supersnelle treinen bij (50 stuks
per jaar?) De motorgrootte varieert meestal van 0,5 tot 1,5 MWe.
Tav van spanningsbron-HVDC voor windparken in zee denk ik, dat voor West-Europa twee 400 MWe
windparken per jaar in zee ruim geschat is. Dwz 100 stuks dubbel-IGBT’s per spanningsbronHVDCinvertor. Dwz 400 dubbel-IGBT’s per jaar ofwel 800 stuks IGBT’s 750 A 6,5 kV met bescheiden onderlinge verschillen.
Dwz de aantallen IGBT’s voor 6 MWe-loks en treinstellen vormen een kleine serie; de aantallen voor
windparken op zee vormen een heel kleine serie. Buiten Europa is ook vraag naar de genoemde halfgeleiders mi in dezelfde orde van grootte.
Aanhangsel 6:
Platform AC-DC op zee; nav transport van zo’n platform op 23 juli over de Nieuwe Waterweg
In de aan Duitsland toegewezen Noordzee zijn enkele HVDC-spanningsborn omvormers gebouwd met een
vermogen van 400 MWe en nog meer gepland (ook dubbele van 800 MWe). Bekend is, dat de koppeling
met het vaste land via XLPE-HVDC-kabels plaatsvindt van ±150 kV (300 kV DC). Dat wil zeggen aan
AC-zijde Uf=128 kV en Ugekop=221 kV.
Het nieuwste windpark is opgebouwd uit 6 MWe-windmolens (ca 65 stuks); dwz per molen 173 A bij

9a
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een 20 kV-net of 115A bij een 30 kV-net. Ik verwacht een 20 kV-net. Op het plaform staat dan een soort
bloktrafo 220/20 kV Yd. Mochten er op een platform twee units staan, dan is parallel-schakeling aan de 20
kV-zijde van de bloktrafo’s mijns inziens het handigst. Een puur 20 kV sternet lijkt mij niet waarschijnlijk. Ik verwacht een bundeling van 4 tot 6 molens tot een subster en van de substerren met een sternet
naar de hoofdster cq de bloktrafo zoals aangegeven op fig 9a en b. Een andere vraag is de isolatie van
de hoogspanning. Mogelijk zijn: lucht, SF6 {feitelijk 20% (gewicht) puur SF6 en 80% N2}, trafo-olie. Ik
denk lucht met de nodige schermen ter vermijding van corona. De benodigde slagwijdte is dan 2 tot 3 m.

+

Siemens Omvormers 15 kV 1-fase 16,7 Hz naar 50 Hz 3-fase
Europa kent een groot 15 kV 16,7 Hz tractie-net, waarmee gevoed worden:
Noorwegen, Zweden, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Siemens heeft voor de versterkte voeding van dit net een order uit Zweden voor gezamenlijk 180 MVAomvormer-vermogen en uit Zwitserland voor twee 60 MVA-blokken. De omvormers zijn uitgevoerd met
IGBT’s. Het is een heel eervolle opdracht van een ingewikkeld systeem. De tractiespanning 15 kV 16,7 Hz
1-fase is bedacht rond 1915. Het was dan mogelijk 1-fase-serie-commutator-motoren te gebruiken. Het
max toerental was dan ongeveer 2000 omw/min. Na 1920 kwamen kwikdampgelijkrichters op, die de wat
eenvoudiger DC-serie-commutatormotor mogelijk maakten. Na 1950 kwam in Europa de tractiespanning
25 kV 50 Hz 1-fase op, die te zijner tijd op alle hoofdspoorwegen gebruikt zullen gaan worden.
De eerste 15 kV 16,7 Hz –voedingen waren aparte centrales op waterkracht of
3
driefase
thermische centrales. Later werd energie betrokken uit het 50 Hz-net middels
netwerk
10...400 kV
roterende omvormers en nog later door cycloconvertors.
3 ~ 50/60 Hz
Deze Siemens-order bestaat uit een 3-fasen-IGBT-invertor, een DC-spanningstussenlid en vervolgens een 1-fase-IGBT-invertor. Aan 3-fasen-zijde is een trafo
gebruikt, aan 1-fase-zijde kan dat, maar het hoeft niet.
converter
Het lijkt erop, dat bij deze order net als bij spanningsbron-HVDC voor windparken op zee de duo-schakeling van de IGBT 750A 6500V sperspanning (tezamen
1400 A en 6500 V) gebruikt wordt. Dan kan bij 15 kV ca 21 MVA geleverd worden.
tractievoedings
De tractievoedingen 15 en 25 kV mogen in Europa ±20% variëren, dus van 18
netwerk
12...138 kV
tot 12 kV bij 16,7 Hz of 20 tot 30 kV bij 50 Hz. Uitgaande van 15 kV zou de
1 ~ 16,7 Hz
1 ~ 25 Hz
omvormer er als volgt uit kunnen zien: 1-fase IBGT-invertor voor 1400 A van 15
1 ~ 50 Hz
kV AC naar 13,5 kV DC en vandaar met een 3-fasen invertor naar 10 kVgekop.
1 ~ 60 Hz
2
AC. Vijf serie-geschakelde IGBT’s per fase zouden per brugtak voldoende zijn.
De omvormer zou ook op hogere spanning kunnen invoeden. Bij 60 kV 15,7 Hz zou het vermogen van éen
omvormer ca 80 MVA zijn en de DC-tussenspanning 54 kV. Het is een knap stuk werk.

+
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Fotonica speelt unieke rol in innovatieve geneeskunde

Samenwerking FEDA en FHI

+
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Activiteiten van FHI in het eerste halfjaar van 2013

waarneming
& holografie
FHI
bundelt de Nederlandse
elektronica-fabrikanten en organiseert waardevolle bijeenkomsten over ontwikkelingen in het vak. Van de meeste lezingen van hun symposia kunnen de sheets worden gedownload.

- 1. Sense of contact (10 april 2013) te Soesterberg
Dit evenement vindt jaarlijks plaats en krijgt steeds veel waardering. Dit jaar waren er drie thema’s: safety
and security, weather and climate, sensors and imaging.
-- safety and security laat zien hoe voornamelijk technische universiteiten en TNO gereedschap proberen
te maken om beginnende rellen zo snel mogelijk te onderdrukken oa met een bruikbare plaatsbepaling
van de start van de rel en met bruikbare foto’s om de relschoppers zo mogelijk automatisch te herkennen.
Gezien de rellen in Stockholm (mei) is dit een zeer nuttig streven, maar ook moeilijk. Enige voortgang
is wel geboekt.
-- weather and climate. Vroeger waren locale weergegevens afhankelijk van ter plaatse aanwezige personen.
We beschikken nu over bruikbare sensoren en bruikbare transmissiesystemen (oa draadloos) om oa het
KNMI veel gegevens te verstrekken. Dat oa is nuttig voor waterschappen, die daarmee de afvoercapaciteit
van regenwater beter kunnen dimensioneren en voor de land- en tuinbouw.
-- sensors and imaging. Dit betrof medische diagnostiek oa het bepalen van borstkanker, aerosol-bepaling
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met smartphones en hulp bij politie-onderzoek met als voorbeeld de dood van Willem van Oranje in 1584.
Samengevat: de Nederlandse onderzoeksresultaten tav onderzoek met gespecialiseerde sensoren staat
mondiaal in hoog aanzien. We kunnen trots zijn op de resultaten.
- 2. Industrial ethernet (14 mei 2013) te Leusden.
Na mijn afstuderen in 1961 heeft monitoring mondiaal een enorme betekenis gekregen.
In 1961 begon de transistor de buis te vervangen en na ca 1980 werd de transistor verdrongen door de IC.
De PC werd vanaf 1990 op grotere schaal gebruikt.
Koploper bij monitoring is de (chemische) procesindustrie met als tweede grote toepassing de nutsbedrijven (gas, drinkwater, elektriciteit en warmte).
Aanvankelijk werden meeraderige signaalkabels gebruikt (elk relaiscontact bediende éen ader). Vervolgens
werden aderparen gebruikt, waarover een frequentie werd gestuurd (1 frequentie per signaal). De volgende
stap was AM gemoduleerde signalen met bijv codes voor een signaal.
Een aantal fabrikanten ontwikkelde een eigen systeem. Voor de elektriciteitsvoorziening waren dit oa
ABB, Alstom en Siemens. Aangezien dergelijke systemen tamelijk duur waren, werden ze toegepast voor
UHV-netten en centrales. Tevens gold de vuistregel: monitoring mag niet meer dan 5% tot 10% van de
totale investering kosten.
Met name de (petrochemische-) procesindustrie wilden van de fabrikantafhankelijkheid af. Dat leidde
tot fieldbus (www.fieldbus.org) vanaf ca 1980 voor de USA en profibus (www.profibus.com) vanaf ca
1985 voor Europa; nu als tamelijk duur en wat traag beschouwd. Beide worden wel veel gebruikt. Vanaf
ca 2000 kwam profinet (ethernet) (www.profibus.com) in de belangstelling. Het is sneller en goedkoper
dan profibus.
Aanvankelijk werd in de procesindustrie profibus voor de belangrijkste functies ingezet en profinet voor
1. Ringkabel-systeem; voorbeeld van Schneider-Electric

Schneider Electric - Marketing Industrie - Rene Roozee - 2013
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de rest. Voor een nieuwe plant wordt alleen profinet gebruikt. Vanzelfsprekend moeten fieldbus, profibus
en ethernetsysteem voldoen aan een aantal IEC-voorschriften.
Geheel los hiervan staat de elektriciteitsvoorziening. We willen middenspanningsdistributienetten omvormen tot smart grids, waarbij de elektriciteit niet alleen meer komt van grote conventionele centrales, maar
ook van lokaal opgewekte elektriciteit dmv (aangestuurde) warmtekracht, wind- en zonne-energie. Daarbij
is ethernet het aangewezen monitoringsmiddel. Het blijft oppassen, dat monitoring niet te duur wordt.
Inmiddels is besloten, dat alle monitoring in de elektriciteitsvoorziening te zijner tijd ethernet wordt.
Het VDE-blad (www.vde.de) ETZ en het VDI-blad (www.vdi.de) BWK besteden aan ethernet voor elektriciteitsvoorziening veel aandacht. Het worden heel omvangrijke investeringen.
Op het FHI-symposium ethernet laten een aantal fabrikanten zien, wat ze leveren. In principe zijn hun
producten ook koppelbaar ongeacht het fabrikaat. Knappe toepassingsvoorbeelden zijn grote windparken op zee van www.Beckhoff.de (ca 300 MWe), waar monitoring en regeling volledig met ethernet zijn
uitgevoerd.
Ethernet-verbindingen kunnen lopen via tweedraads-, coax- en glasvezelkabels en draadloos via wifi.
Het eenvoudigst is een systeem met sterkabels, waaraan per streng via knopen signalen worden toegevoegd. Als een deel van een sterkabel uitvalt, valt een deel van de informatie weg en kan een deel ook
niet geregeld worden.
Veel fraaier, duurder en complexer zijn ringkabels (enkel- of meervoudige ring) (fig 1). De knopen zijn dan
ingewikkelder. Ze moet nagaan of de ring onderbroken is en welke signaalweg het verstandigst gekozen
kan worden. Beckhoff geeft aan, dat zo’n knoop voorzien kan zijn van een i7-processor van Intel en een
FPGA-rekentuig. Daarbij komt, dat gezorgd moet worden, dat de knopen een betrouwbare voeding krijgen
en dat het systeem redelijk tegen blikseminslag is beschermd.
Een ethernet-systeem moet ook tegen cybersecurity worden beschermd. Een goed internetsecurityprogramma op de procescomputers is aan te bevelen. Vooralsnog wordt wifi minder betrouwbaar geacht
dan glasvezelkabel.
“Conventionele monitoringsystemen” worden als regel in delen verdeeld. Bijv een systeem voor 400
kV-netten, idem voor 150 kV-netten enz. Dat wordt gedaan om een systeem overzichtelijk te houden en
om de storingsgevoeligheid te beperken. Het hoeft niet. Zo’n scheiding lijkt mij voor ethernetmonitoring
ook verstandig.
Samengevat: op het symposium met beurs hebben verschillende fabrikanten hun kennis en kunde gedemonstreerd. Het is heel waardevolle informatie.
- 3. Electronics and Automation (www.eabeurs.nl) in de Jaarbeurs te Utrecht op 28, 29 en 30 mei
Deze twee-jaarlijkse beurs met workshops was ook dit jaar een succes. De informatie vooraf was met de
website en de speciale uitgave van het tijdschrift “electronica” (mei 2013) goed georganiseerd.
De bezoeker kon zelf een gadget maken, waarvoor hij een aantal stands moest bezoeken.
Elke dag waren er twee workshops: di/28/5: Traceability, Tomorrows Electronics, wo/29/5: Wireless, Zelf
ontwikkelen of uitbesteden, do/30/5: Reliability, Hoe ver reikt de invloed van de ontwikkelaar? Bovendien
was er een dagcursus over cybersecurity.
De bezoeker kreeg een goed inzicht in de kennis en kunde van de Nederlandse elektronica-industrie. Veel
bedrijven waren vertegenwoordigd. We zijn goed in ontwerpen, testen en fabriceren van elektronicaproducten.
- 4. Flow, Analyse & control show in de evenementenhal te Gorkum op 11-12 juni 2013
Nederland is een bekende op het gebied oliewinning. Het succes van oliemaatschappijen is mede te danken
aan de petro-chemische procesindustrie, waarvan veel gevestigd is in Europoort. Daar behoren uitstekende
instrumentatie en goed onderwijs (MBO, HBO, TU) bij. Deze beurs met seminar liet van beide veel zien.
In de procesindustrie zijn veel metingen, regelingen en een goed monitoringsysteem nodig.
Ik heb veel plezier gehad van de boeken [2] [3], die soms wat veelzijdiger waren dan de fabrikanteninformatie.
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Aan dit seminar deden mee:
- de onderzoeksinstituten DVN-Kema en TNO,
- de bekende fabrikanten- Krohne (nl.krohne.com), Endress + Hauser (nl.endress.com), Yokogawa
(yokogawa.com), GE-Measurement (ge-mcs.com),
- de verbruikers-Dow, Dupont.
Voor de procesindustrie zijn gespecialiseerde flow-, druk-, temperatuur-metingen en dergelijke nodig.
Dit symposium bood daartoe veel waardevolle aanknopingspunten. Voor monitoring verwijs ik naar het
Ethernet-symposium van FHI van 14 mei 2013.
Het slot was voor mij als gepensioneerd docent heel aantrekkelijk. Onder leiding van www.imcosa.nl
hebben een aantal grote bedrijven en scholen (oa HRO, Albeda, Zadkine) een transfercentrum geopend
om tenminste docenten bij te scholen voor meting, monitoring en regeling in de procestechniek.
Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Handbuch der industriëlen Messtechnik, Oldenbourg Verlag, 1994, ISBN 3-486-22592-8, samengesteld
door prof. Profos (Zurich) en prof. Pfeifer (Aken).
3. Handbuch der Mess- und Automtisierungstechnik, 1999, Springer Verlag (VDI), ISBN 3-540-59135-4
samengesteld door prof. Gevatter (Berlijn).

München koopt Siemens-Avenio-stadstrams
(lagevloertram) van hetzelfde model als Den
Haag gekocht heeft. Voor stadstrams is het
tegenwoordig gebruikelijk lagevloer-trams te
kopen met een bodem hoogte van ca 30-35 cm
boven de kop van de rails. http://www.siemens.
com/railsystems-pictures/Avenio-Munich
Brussel heeft bij Bombardier gekocht, Rotterdam bij Alstom en Amsterdam de Combino
van Siemens. Den Haag en Muenchen hebben
de opvolger van de Combino de zogenoemde
Avenio gekocht. Elke wagenbak staat op een
afzonderlijk draaistel. Het is een degelijk
tramstel.
Siemens Avenio trams voor München.

+

Fascinerende geschiedenis over het verschijnsel licht
Het licht als optisch verschijnsel is voor ons zo vanzelfsprekend, dat wij in het
algemeen niet stilstaan bij de geheimen of het ontstaan en de opbouw van het
gewone natuurlijke licht. Dat licht ook tevens een natuurkundig verschijnsel is
blijkt uit de resultaten van studies en onderzoeken door de eerste wetenschappers,
filosofen, denkers en astronomen. In de allereerste geschriften wordt al zeer veel
informatie over licht als fenomeen gegeven. Op zoek naar verklaringen is de mens
veel te weten gekomen over het fascinerende fenomeen dat wij al eeuwen licht
noemen. De auteur van het uiterst informatieve en zelfs spannende boek door de
onthullingen van vele geheimen, heeft alles over ons licht en de vele moderne
innovatieve lichtbronnen in zijn publicatie samengebracht. Alle forse stappen en
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Avenio stadstrams
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vooral alle detailleringen in het verzamelen van kennis over het natuurlijke licht en de kunstmatige lichtbronnen zijn beschreven in dit voortreffelijke boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de pakkende
geschiedenis van de wetenschap van het licht vanaf de oerknal tot en met fotonica. Zo ontdekte Herschel
zelfs het onzichtbare infraroodlicht, Römer de snelheid van het licht, Ptolemeus lichtbreking en Einstein
de lichtdeeltjes en de kromme lichtstralen. Ook beschrijft hij hoe Gabor zijn holografie uitvond, Maiman
de laser en Edison de gloeilamp. Wat in SF-films nog fantasie leek wordt steeds meer echt. Het wonder
van het licht is onderhoudend beschreven in dit inspirerende boek.
Jan M. Broeders
(ISBN 978-3-7766-2711-4, “Licht”, Rolf Heilmann, Herbig Verlag, 2013, 254 pagina’s, € 19,99.)

+

Metro’s van Siemens voor München

© SWM/MVG

Siemens levert aan München 21 zes-wagenmetro’s,
die bovendien een prijs gewonnen hebben vanwege hun fraaie uiterlijk. http://www.siemens.
com/press/en/feature/2012/infrastructure-cities/
rail-systems/2012-10-c2.php?stop_mobi=true.
Elke wagon rust net als de Desiro op twee draaistellen. De metrotrein is zodoende gemakkelijk te
verkorten van bijv 6 naar 4 wagens of te verlengen
van 6 naar 8 wagens. Op zich lijkt de Inspiro veel
op de nieuwe 6-wagen-metro’s, die in juli 2013 in
Amsterdam zijn gaan rijden. Het is degelijk metromateriaal.

+

Wijziging van keuring van spoorwegmaterieel in Duitsland
Vooruitlopend op een wet, een veel bruikbaarder procedure

Verantwoordeliik voor de keuring van spoorwegmaterieel in Duitsland is het Eisenbahn Bundes Amt (www.
eba.bund.de). Daar werden de laatste jaren vrij veel wijzigingen bij de keuring geëist. Bijvoorbeeld; De
nieuwste Duitse ICE3 (serie 407, nu rijdende serie is 406), die veel lijkt op zijn voorganger en er ook mee
gekoppeld kan worden, is twee jaar geleden besteld. Sindsdien zijn er nogal wat voorschriften gewijzigd
tov de definitieve besteldatum van 2 jaar geleden. In het nu overeengekomen memory of understanding
(zie website) is bepaald, dat de voorschriften van de definitieve besteldatum de enige keuringseisen zijn.
Ook constructie-afwijzingen, waar de leverancier het niet mee eens is, moeten schriftelijk binnen vier
weken worden gemotiveerd. Daarmee zijn veel nu bestaande problemen van nieuw materieel opgelost.
Dit jaar zou een wet ingediend moeten worden, waarin enerzijds keuringen van andere landen en anderzijds
andere keuringsinstituten zoals TUV en DEKRA, moeten worden erkend. Tussen Duitsland en Oostenrijk
bestaat al zo’n overeenkomst.

+

Zes 6-wagen-dubbeldeks-duwtreinen geschikt voor 189 km/h van de DB

De 4-assige Skoda-4-systeem-lok 109E [1] met een maximale snelheid van 220 km/h en een vermogen
van 6,4 MWe rijdt zowel in Tjechië (ca 20 stuks) en in Slowakije gedurende ca 2 jaar en bevalt daar goed.
Hij is vergelijkbaar met de Siemens lok 1216 en de nieuwe Vectron. De drie loks zijn ook toegelaten in
Duitsland, Oostenrijk, Polen en Hongarije.
De DB had al een aantal dubbeldeksduwtreinen (max snelheid 160 km/h) bij Bombardier besteld, die
nog niet afgeleverd zijn. De Skoda treinen zullen in Beieren gaan rijden. De DB kan binnenkort beide
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fabrikaten vergelijken.
Beide treintypen zouden ook op de HSL-Z gebruikt kunnen worden.
Literatuur
1. Elpec Info 12 pg 23; www.skoda.cz
2. Eisenbahn 8/2013

+

Meer-systeemtreinstellen tussen Emmerik en Arnhem van Abellio
Eerste meerspannings-stoptrein in Nederland (www.stadlerail.com)

Het stoptreinverkeer tussen enerzijds ArnhemEmmerik en anderzijds Mönchen-Gladbach –Wesel-Düsseldorf in gegund aan het Verkehrverbund
Rhein-Ruhr. Zij hebben vijf-wagen treinstellen Flirt
3 besteld met een botsneus, die aan de nieuwste
normen voldoet. Voor Duitsland is het vermogen
2760 kWe (4 motoren in de kopdraaistellen) bij de
aldaar gebruikelijke 15 kV 16,7 Hz.
Voor Nederland is het vermogen hetzelfde bij 15 kV
16,7 Hz en 25 kV 50 Hz (HSL-Z) en 1600 kWe bij
1500 V DC. In principe kan ook 2760 kWe bij 3 kV DCElektrischer
geleverd worden.
Niederflurtriebzug FLIRT
für
den Zweckverband
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr/Abellio
NRW GmbH
Behalve geschikt voor de Duitse seinsystemen PZB en LZB,
zijn de treinstellen
ook geschiktRailvoor
ATB,
ETCS level 1 en level 2.
Die Abellio Rail NRW GmbH beschafft im Auftrag des Zweckverbandes
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
für den ze
Betriebook
auf den Strecken
des NiederBehalve voor het stoptreinverkeer tussen Emmerik en Arnhem
kunnen
rijden
op de HSL-Z.
rhein-Netzes in Nordrhein-Westfalen und grenzüberschreitend in die
Hoewel de Nederlandse dubbeldekkers IRM voorbereid
zijn voor 25 kV 50 Hz, is nog geen treinstel
Niederlande 20 Niederflurtriebzüge des Typs FLIRT. Die Abellio Rail
NRW GmbH wird
ab Dezember
2016 den Betrieb mit den
Fahrzeugen en
auf- Siemens (189).
daarmee uitgerust. NS gebruikt voorlopig de viersysteemloks
van
Bombardier
(186)
nehmen. Um den grenzüberschreitenden Verkehr in die Niederlande zu
De Flirt 3 van Stadler is een fraai treinstel. Ze bevallen elders
insieben
Duitsland
Oostenrijk
goed.
gewährleisten, sind
der 20 Fahrzeuge füren
den Betrieb
unter den nieDesignentwurf

+

derländischen Stromsystemen (25 kV 50 Hz sowie 1,5 kV DC) ausgerüstet
und verfügen über zusätzliche Zugsicherungseinrichtungen (ETCS Level
2 sowie ATB). Die 5-teiligen FLIRT verfügen über sieben Einstiegstüren

Spoorwegongeval te Wetteren nabij Gent
Wensen van een technicus

Stadler Pankow GmbH
Lessingstrasse 102
D-13158 Berlin, Deutschland
Telefon +49 (0)30 91 91-16 16
Fax +49 (0)30 91 91-21 50
stadler.pankow@stadlerrail.de

pro Seite mit großzügig gestalteten Einstiegsbereichen sowie insgesamt 15
Fahrradstellplätzen. Der helle, freundliche Fahrgastbereich ist barrierefrei
und bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Der FLIRT verfügt über

Ein Unternehmen der Stadler Rail Group
Ernst-Stadler-Strasse 1
CH-9565 Bussnang, Schweiz
Telefon +41 (0)71 626 21 20
Fax +41 (0)71 626 21 28
stadler.rail@stadlerrail.com

hohe Antriebsleistung und eine maximale Geschwindigkeit von 160 km/h.
www.stadlerrail.com

Op 4 mei 2013 ’s nachts ontspoorde een goederentrein van Kijfhoek nabij Rotterdam op weg naar Gent
bij Wetteren nabij Gent. Helaas ontspoorden vier tankwagens met acrylonitril; de lok bleef in de rails. Er
ontstond brand met giftige dampen. Het bluswater werd giftig; een aantal huizen moesten worden ontruimd en éen persoon overleed.
Voor zover nu bekend reed de trein over een wissel, waarbij rechtdoor 80 km/h was toegestaan en afbuigend
40 km/h. De trein reed over het afbuigend spoor 80 km/h. De vraag is: kun je met veiligheidvoorzieningen
zo’n ongeluk voorkomen?
Als goed voorbeeld neem ik Zwitserland. Vanaf 2017 wil men daar op alle baanvakken ETCS level 1 (een
enkele keer level 2) geïnstalleerd hebben, terwijl vanaf 2015 alle loks en treinstellen op baanvakken met
ETCS level 1 en 2 veilig moeten kunnen rijden.
In principe is met ETCS te snel rijden, te langzaam remmen en door een rood sein rijden niet mogelijk en
was het ongeluk bij Wetteren te voorkomen.
Een ander risico vormen hete aspotten en hete remmen. Ook dat wordt in Zwitserland op een aantal
punten bewaakt. Een volgend aandachtspunt zijn de draaistellen. De lok had betere draaistellen dan de
goederenwagens en bleef in de rails, de goederenwagens niet.
Overigens zijn in Zwitserland ook ongelukken mogelijk, bijv door een gebroken as.
De Havenspoorlijn heeft ETCS level 1; de rest van Nederland ATB, soms de verbeterde versie ATB+. Bij
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ATB+ volgt een noodstop bij rijden door een rood sein; bij ATB gebeurt dat bij snelheden < 40 km/h niet.
Een tijdschema voor de ombouw van Nederlands seinsysteem naar uiteindelijk ETCS level 1 is nog niet
vrijgegeven en gezien de ongelukken te Wetteren en Amsterdam-Sloterdijk wel gewenst.
Op 10 mei was niet bekend gemaakt, of de stop te Wetteren op een zijspoor regulier was. Zo niet dan was
een attentie via de boordtelefoon van de treindienstleider heel zinvol geweest. Dat is een aanbeveling van
het onderzoek te Amsterdam-Sloterdijk.

+

Spoorwegongeval te Santiago de Compostella (Noord-Spanje)
Een Spaanse hogesnelheidstrein reed op 27 juli jl plaats veel te hard (153 km/h ipv 80 km/h) met als gevolg
een ontsporing, waarbij 79 doden te betreuren vielen.
De akoestische waarschuwingssignalen in de bestuurderscabine met dringend advies snelheid te minderen
zouden op het juiste moment geklonken hebben. De machinist had een dienstgesprek per telefoon en heeft
te laat gereageerd. Of de machnist een blackout gehad heeft, is niet bekend.
Als het waarschuwingssysteem had ingegrepen, was er waarschijnlijk niets gebeurd.
Een officieel afsluitend rapport is er nog niet.

+

Grote lok-order voor Bombardier van DB
Compliment voor de 4-assige draaistroomlok.

De universele 4-assige Traxx-loc van ca 6 MWe met 30 ton aanzettrekkracht wordt in verschillende uitvoeringen geleverd. Het meest uitgebreid is de 4-systeemlok (1,5 en 3 kV DC, 15 kV 16,7 Hz en 25 kV
50 Hz). Dit type rijdt in Nederland op de Betuwelijn, op HSL-Z en op de gerenoveerde Benelux-lijn.
Eenvoudiger versies, geschikt voor minder bovenleiding-spanningen worden hieruit afgeleid.
Op 17 juni 2013 is bekend gemaakt, dat de DB een raamovereenkomst heeft gesloten voor de koop van
450 loks. Bindend zijn direct 150 loks gekocht. Overigens heeft de DB al ca 1000 Traxx-loks rijden.
Volgens persberichten van 1 juli zou NS zich aansluiten bij deze order en enkele 4-systeemloks geschikt voor
160 km/h voor de HSL-Z willen kopen. De Traxx-loks, die nu gebruikt worden tussen Schiphol en Breda
hebben minder goed afgeveerde motoren (tramophanging) en zijn in Duitsland toegelaten tot 140 km/h.
Siemens heeft in Europa ook bijna 1000 vierassige 6 MWe-draaistroomloks rijden.

+

Hermann von Helmholtz als een veelzijdig wetenschapper
Wetenschapper Hermann von Helmholtz is één van de bekendste figuren uit de 19e eeuw. Helmholtz
(1821-1894) droeg veel bij aan onze kennis over zien en waarnemen en had in die periode ook invloed op
schilderkunst, muziek en literatuur in het tijdsbeeld van toen. In 1863 publiceerde Helmholtz zijn boek
getiteld “Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik”
(De leer van de toonwaarneming als fysiologische grondslag voor de muziektheorie) waaruit zijn interesse
in de natuurkunde van de perceptie bleek. Dit boek had tot in de 20e eeuw invloed op musicologen. De
auteur van deze Engelstalige editie beschrijft gedetailleerd het leven en werk van Helmholtz, beschrijft zijn
wetenschappelijke studies, analyseert hem in de context van de wetenschap en filosofie
in die periode en bespreekt zijn invloed op de moderne neurowetenschap.
Tijdens zijn jeugd maakte Helmholtz kennis met de filosofie
van Kant en de betekenis ervan voor de fysiologie. Ook was
hij geïnteresseerd in exacte wetenschappen, maar zijn vader
De linker zegel verscheen in 1971 en de rechter in 1994.
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wilde dat hij medicijnen ging studeren omdat hij daar een studiebeurs
voor kon ontvangen. Hij studeerde in het vakgebied van de oogheelkunde.
Verschillende ooginstrumenten werden door hem bedacht en geconstrueerd. De bekendste is de zogenoemde oogspiegel, waarmee de oogarts
of de optometrist de binnenkant van het oog bekijkt ,waarbij de interesse
voornamelijk uitgaat naar het netvlies (retina). De zintuigfysiologie van
Helmholtz vormde de basis van het werk van zijn student Wilhelm Wundt,
die wordt beschouwd als de grondlegger van de experimentele psychologie.
Helmholtz had ook een uitdrukkelijke mening over het werk van Goethe
en zijn kleurenleer. Michel Meulders brengt uitvoerig de visie van Johann
Wolfgang von Goethe over de kleuren vanuit een natuurlijke beleving en
beschrijft het korte en bijzondere gebruik van een prisma door Goethe om
daarmee in slechts een korte periode de kleuren te bestuderen. Helmholtz
had het voordeel om alles te weten over de onderzoeksresultaten van de
onderzoekers Goethe en Newton. Beiden bekritiseerde hij en vond samen
met Young een praktische aanpak van hun gepresenteerde kleurentheorie. De benadering van de grondbeginselen en de basiskennis van de
oogheelkunde door Helmholtz was uiterst praktisch en materialistisch
door zijn filosofische en bijna metafysische achtergrond. We herkennen
inmiddels Helmholtz’s methode, die met name gebaseerd is op onderlinge verbondenheid van fysiologie en psychologie, de oorsprong van de
neurowetenschap. Een uitgebreide bibliografie sluit dit boek af.

Een oogheelkundig instrument
voor het bestuderen van oogbewegingen. Een model gebouwd
in 1857 door de Duitse oogheelkundige Christian Georg
Theodor Ruete.

ISBN 978-0-262-51819-2, “Helmholtz : from enlightenment to neuroscience”, Michel Meulders, The
MIT Press, 2010, 235 pagina’s, £ 12.95.

Fyra

+

Waarom heeft de uitgebreide keuring de gebreken niet voorzien?
De HSL-Z (Schiphol-Antwerpen) heeft nog steeds problemen.
Civieltechnisch is de HSL-Z een geslaagd project, maar het treinverkeer komt niet op gang doordat het
Europese seinsysteem ETCS level 2 problemen heeft met het GSM-R-signaal. De Thalys heeft door het
wegvallen van dit signaal nog steeds minstens eens per week een noodstop. Bedenk, dat een noodstop een
enorme mechanische remslijtage betekent.
Voor het verkeer Brussel-Amsterdam is een speciale trein gekocht bij Ansaldo-Breda, de zg Fyra. Die is
uitgebreid gekeurd in het Europese keuringscentrum VELIM en aansluitend bij een groot aantal ritten in
België en Nederland. Al die keuringen zijn geslaagd en toch zou de Fyra totaal onbruikbaar zijn.
“Eisenbahn Oesterreich 7/2013 pag. 348 van www.minirex.ch)” bericht, dat de Fyra de conformiteitsverklaring en de bedrijfstoelating heeft gekregen en dat daarbij betrokken waren: ILT (www.ilt.nl; inspectie
leefomgeving en transport) en Lloyd register rail (www.lr.org).
Na het incident in de Vijzelstraat rond 1965 (instorten van een winkelgalerij) te Amsterdam is het door een
rechterlijke uitspraak duidelijk, dat een keuring niet onverplichtend is. “Bouw en woning-toezicht” had de
ernstige constructie- en berekeningsfout behoren te herkennen. De gemeente A’dam heeft moeten betalen.
De waslijst aan fouten van de Fyra had bij de keuringen grotendeels behoren te worden ontdekt. Twistpunten blijven verhoogde slijtage bijv door de vele noodremmingen.
Het is een zure en kostbare zaak, dat de Fyra (voorlopig?) niet zal rijden. De NS en NMBS zouden overigens best wat actiever worden bij het zoeken naar een vervangende trein.
Zelfs het herstel van de oude Beneluxtrein over Roosendaal ging heel moeizaam. Ook wordt niet gediscussieerd over het inzetten van de lok-getrokken Fyra tussen Antwerpen en Amsterdam. Dat scheelt bij
26

Elpec Info digitaal - nr. 16 - september 2013

160 km/h toch ca 30 min per rit ten opzichte van de intercity over Roosendaal.
Op 4 juni is het (definitieve?) besluit gevallen, dat Nederland en België de Ansaldo-Fyra niet op de HSL-Z
tussen Schiphol en Antwerpen zullen laten rijden.
Alternatieven worden gezocht en bekeken.
Ansaldo voert aan, dat op de HSL-Z met winterweer te hard gereden is, harder dan met Thalys en ICE3
is toegestaan. In ieder geval wordt de gehele ICE3 bij winterweer ook dagelijks ontdooid. Het is logisch,
dat de schijfremmen vol sneeuw en ijs niet optimaal zullen remmen.
Het zou wijzer zijn de Fyra voorlopig geschikt te maken voor 160 km/h. Hij kan dan de tijdelijke lokgetrokken Fyra vervangen. Als dat goed gaat, dan kan doorgereden worden naar Antwerpen met 160 km/h.
Bij succes zijn volgende stappen de snelheid verhogen.
Per 1 juli is bekend gemaakt, dat de NS enkele Traxx-loks van Bombardier wil kopen met iets beter afgeveerde draaistellen dan die nu op de HSL-Z tussen Schiphol en Breda rijden. De nu gebruikte lok is in
Duitsland toegelaten tot 140 km/h; de nieuw te kopen lok met beter afgeveerde motoren tot 160 km/h.
Siemens levert een lok geschikt voor 200 km/h of 230 km/h. Bij die lok zijn ook de schijfremmen volledig afgeveerd.
Aanvullend bericht over de samenwerking van Bombardier en Ansaldo-Breda
Op 3 juli, de dag, waarop de Nederlandse kantonrechter Ansaldo-Breda in het ongelijk gesteld heeft, komen Bombardier (Italië) en Ansaldo-Breda met een bericht over de homologatie van een 8-wagen hoge
snelheidstrein (dienstsnelheid van 360km/h is voorzien). Hij lijkt veel op de Duitse ICE3, die ook in
Nederland rijdt. Voorzien zijn een proefdienstregeling van enkele maanden met een lege trein en daarna
met passagiers.
Bombardier bezit heden de lokomotief-fabriek, gesticht in 1905, Vado Ligure. Daar worden nu 4-assige
5,6 MWe Traxx-loks gebouwd met IGBT-invertors met 6,5 kV sperspanning. Ze zijn gespecialiseerd in
3 kV DC-loks..
Vroeger waren alleen GTO’s beschikbaar met 4,5 kV-sperspanning. Ze waren voor de Bombardier tijd
gespecialiseerd 6-fasen asynchrone kooianker motoren gevoed door twee serie geschakelde 3-fasen invertors. Dat was een technische fraaie, gecompliceerde oplossing, waarbij ca 15% derating van de motor
nodig was.
Siemens bouwde in die tijd loks met 3-fasenmotoren voor oa Spanje gevoed door een GTO-3-level-invertor.
De rijtuigen van de Zefiro zijn door Ansaldo-Breda gebouwd. Zie www.zefiro.bombardier.com

BOEKEN
Berechnung von Kurzschlussstroemen und Spannungsfaellen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 118
Gunter Pistoria
VDE Verlag 2013, 3e druk; ISBN 978-3-8007-3502-0, 712 pag. (210x150 mm) met CD-ROM € 34,-.
Bij openbare en industriële midden- en laagspannings-elektriciteitsneten zijn 1-, 2- en 3-fasen loadflows
en 1-, 2- en 3-fasen kortsluitberekeningen nodig. Vroeger kwamen het watt- en kortsluitvermogen uiteindelijk van grote centrales richting eindverbruiker. Tegenwoordig is de “smart grid”aardig ingeburgerd
en kunnen watt- en kortsluitvermogen ook komen van wk-installaties, windmolens en ph-zonne-panelen.
Ook zijn de verbruikers in de industrie wat complexer geworden. Dit boek laat zien hoe kortsluitstromen,
loadflows in al die gevallen kunnen worden berekend. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan overstroombeveiligingen bij schakelaars en beveiligingsrelais en bij smeltveiligheden.
Bovendien is een rekenprogramma bijgevoegd op CD-ROM geschikt voor Windows 7 en 8. Het gebruik
van het programma wordt uitvoerig beschreven. Het voldoet aan de wensen van de betreffende VDEnormen (DIN VDE 0298-4; DIN VDE 0100-430; DIN 18015-1; DIN VDE 0100-520).
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De mogelijkheden van dit programma komen ongeveer overeen met de programma’s van www.phasetophase.nl, die in Nederland veel gebruikt worden.
Het boek bevat veel duidelijke figuren en tabellen; de tekst is vlot en duidelijk geschreven.
Samengevat: het is een goed boek met een goed programma op CD-ROM, aan te bevelen voor ieder, die
kortsluitberekeningen, loadflows en beveiligingsinstellingen te maken heeft
Netzschutztechnik
Walter Schossig, Thomas Schlossig
VDE Verlag 2013, 4e druk; ISBN 978-3-8007-3471-9, 291 pag. (165x110 mm) EW Medien und Kongresse;
ISBN 978-3-8022-1060-0 € 38,40.
VDE heeft met EW Medien und Kongresse meer boekjes over onderdelen van de elektriciteitsvoorziening
uitgegeven. De exemplaren, die ik gerecenseerd heb, waren de moeite waard.
Dit boek is geschreven door vader Schossig (voor zijn pensionering werkzaam bij EON-Thueringen). Bij
de 3e druk heeft zijn zoon Thomas Schlossig, werkzaam bij Omnicron, de meeste aanvullingen verzorgd.
Bij de 4e druk heeft hij alle aanvullingen verzorgd. Vader en zoon zijn beiden lid van de Duitse normcommissies over dit onderwerp. Dit boek behandelt heel compleet vrijwel alle beveiligingen, die in openbare
en industriële elektriciteitsnetten gebruikt worden met hun belangrijkste kenmerken. Alleen voor heel
gespecialiseerde problemen is aanvullende litteratuur nodig. De tekst is duidelijk en vlot geschreven. Het
boek bevat veel duidelijke figuren.
Samengevat: Een heel compleet boek over netbeveiliging met duidelijke figuren en een vlot geschreven
tekst. Ten zeerste aan te bevelen voor ieder die met dit onderwerp te maken heeft.

Beroemde uitvinders zijn veelal verkeerd begrepen
“Verkannte Pioniere”
Armin Strohmeyr, Styria Premium
ISBN 978-3-222-13394-7, 2013, 304 pagina’s, € 22,99.

In de afgelopen ruim 200 jaar zijn er vele uitvindingen en ontdekkingen gedaan door bekende en veelal
onbekende personen. Enigen daarvan werden door tijdgenoten
verkeerd begrepen of zelfs bespot, anderen waren niet zakelijk genoeg of bedrogen en weer anderen kregen geen medewerking van
autoriteiten of werden lang afgeremd. Deze pioniers van de moderne
wetenschap en techniek waren weliswaar geniale denkers, maar de
meesten beslist niet zakelijk. Bijna in de vorm van een avonturenroman beschrijft auteur Armin Strohmeyr de levensgeschiedenis
van 22 onbegrepen pioniers en de boeiende geschiedenis van hun
uitvindingen. De verhalen zijn spannend, verdrietig, verbijsterend en
soms komisch en bijna niet te geloven dat dit werkelijk plaatsvond.
Meerdere uitvinders kregen voor hun belangrijke vindingen te weinig
waardering en werden zelfs uitreikingen van de Nobelprijs onthouden. In het boek is onder andere aandacht voor Christian Hülsmeyer
(Radar), Theodore Maiman (Laser), Rosalind Franklin (DNA), Nikola
Tesla (Wisselstroom) en Konrad Zuse met zijn programmeerbare
rekenmachine. Ook over fietsen, duikboten en locomotieven zijn
aantrekkelijke en verbazingwekkende gebeurtenissen uitgewerkt
en voorzien van de benodigde plaatjes ter informatie.
Jan M. Broeders
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Lexikon der Installationstechnik
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 52
R.R.Cichowski, A.Cichoowski
VDE Verlag 2013, 4e druk; ISBN 978-3-8007-3514-3, 986 pag. (210x150 mm) € 33,-.
Dit boek is gerangschikt volgens steekwoorden zoals: Kabel, Schutz (beveiliging). Temperatur enz. Een
overzicht van die steekwoorden wordt niet gegeven.
Over de onderwerpen per steekwoord wordt het nodige op een duidelijke manier verteld en verwezen naar
de talloze voorschriften. Dit boek is een typisch naslagwerk bedoeld voor bibliotheken.
DIN VDE 0100
Errichten von Niederspannungsanlagen uebersichtlich dargestellt
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 106
Herbert Schmolke
VDE Verlag 2013, 6e druk; ISBN 978-3-8007-3526-6, 5778 pag. (210x150 mm) € 36,-.
VDE heeft een aantal goede boeken over VDE0100 uitgegeven. Dit boek behoort daarbij. De VDE 0100
gaat over het ontwerp van laagspanningsinstallaties: dimensionering, beveiliging, aarding, bescherming
van bedienend personeel, beveiliging tegen overspanning.
De schrijver is goed thuis in het vak: laagspanningsinstallaties en ook lid van een aantal belangrijke duitse
normen-commissies. Zijn tekst is duidelijk, overzichtelijk en voorzien van duidelijke figuren.
De hoofdstukken omvatten ongeveer de volgende onderwerpen:
Technische grondslagen, bescherming tegen “elektrocutie”, automatische uitschakeling, aardingen, bescherming tegen overspanningen, kabels en leidingen, schakelen en scheiden, beproevingen, verlichting,
beproevingen, overstroombeveiliging, aardlekschakelaars, overspanningsbeveiliging, bescherming tegen
brand.
Samengevat: Een heel compleet, goed leesbaar boek met duidelijke figuren over laagspanningsinstallaties,
enigszins met het karakter van een naslagwerk. Ten zeerste aan te bevelen voor school- en bedrijfsbibliotheken.
Projectierung von Ersatzstromaggregaten
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 122
Andreas Rosa
VDE Verlag 2013, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3528-0, 216 pag. (210x150 mm) € 32,-.
“Nood”-aggregaten worden steeds meer gebruikt. Het zijn tegenwoordig meestal dieselmotoren met een
exhaustblower.
Dit boek heeft als hoofddoel aggregaten tot ca 500 kWe. Beschreven worden:
- inpassing in het elektriciteitsnet, incl aardingsmethoden
- richtlijnen voor de opstelling van het aggregaat
- synchronisatie-regels
- elektrische en mechanische beveiligingen
- kennismaking met harmonischen.
Samengevat: Een aardig duidelijk boek, dat de hoofdzaken van het gebruik van noodaggregaten duidelijk
weergeeft. Aan te bevelen voor bedrijfs- en schoolbibliotheken
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CEA in der Energieverteilung
Projektierung von Niederspannungsanalagen
Prof D Brechtkens (FH-Trier)
VDE Verlag 2013, 2e druk; ISBN 978-3-8007-3450-4, 296 pag. (240x170 mm) € 42,-.
Prof. Brechtkens (FH-Trier) geeft colleges over het vak elektriciteitsvoorziening en heeft daar ook een lab bij.
Hij heeft al heel lang veel contact met ABB en is vertrouwd met computerberekeningen in elektriciteitsnetten (CAE=computer aided engineering). Van zijn collegedictaat heeft hij een goed, duidelijk leesbaar boek
gemaakt met duidelijke figuren. De eerste 200 pagina‘s gaan over de vaktheorie; op pag. 208 staat hoe het
netberekeningsprogramma kostenloos via ABB Italie gedownload kan worden (via http://bol.it.abb.com).
De volgende 70 pagina’s gaan over de toepassing van het programma.
Kort voor dit boek heb ik een ander goed boek van VDE ter recensie gekregen: “Berechnung von Kurzschlussströmen und Spannungsfällen.”, dat veel overeenkomst vertoond met dit boek.
Prof Brechtkens behandelt achtereenvolgens: de netcomponenten (generator, transformator, kabels, schakelinstallaties), 1-,2-,3-polige kortsluitberekeningen, loadflows, netbeveiligingen voor midden- en laagspanningsnetten), asynchrone kooiankermotoren en vervolgens de toepassing van het ABB-programma. Aan
invertors in elektriciteitsnetten wordt niet veel aandacht besteed.
Bedenk wel, dat bij “smart grids” veel meer invoedingsmogelijkheden gaan voorkomen dan bij conventionele elektriciteitsnetten. Met dit boek en bijbehorend rekenprogramma kan de elektrotechnicus een smart
grid goed dimensioneren.
Samengevat:
VDE geeft meer goede boeken uit over het projecteren van midden- en laagspanningsinstallaties. Dit is een
goed boek, heel geschikt voor een TU- en HTO-student om het vak te leren en is ook geschikt als naslawerk
voor een wat oudere ingenieur. Ik beveel dit boek aan.

Onderzoek radioactiviteit bracht Marie Curie roem

“Marie Curie, baanbrekende natuurkundige”
Elizabeth R.C. Cregan
Uitgeverij Schoolsupport, ISBN 978-90-8664-282-3, 2011, 32 pagina’s, € 11,50.
In een educatieve boekenserie onder de titel ‘Sterren!’ verschenen meerdere themaboekjes over beroemde wetenschappers en onderzoekers. Het lees- en verwerkingsmateriaal stimuleert leerlingen om zelf op onderzoek
te gaan naar de inhoud van het betreffende onderwerp. De opzet van het leermateriaal is zeer geschikt als
verdiepingsmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen vanaf groep 7. Tot de serie behoort het boekje Marie
Curie. Een bijzondere en belangrijke vrouw voor de wetenschap en een baanbrekende natuurkundige en haar
leven stond volledig in het teken van het bestuderen van radioactieve straling. Haar onderzoeken heeft andere
wetenschappers geholpen om atomen te begrijpen. Zij was de eerste vrouw die de Nobelprijs ontving in 1903
samen met haar man Pierre voor de resultaten van hun onderzoeken en het ontdekken van nieuwe elementen. In 1911 ontving zij haar twee onderscheiding,
de Nobelprijs voor scheikunde.
Het boekje presenteert Marie Curie op een aangename en uiterst leerzame wijze
met veel foto’s van familiegebeurtenissen. Zij bracht haar twee dochters zelf groot,
ondanks haar dagelijkse werk voor de wetenschap en haar rol als echtgenote
van een eveneens hardwerkende wetenschapper Pierre Curie. Na het overlijden
van haar man door een ongeval werd Marie Curie gevraagd voor de functie van
professor aan de Sorbonne. Zij werd daarmee de eerste vrouwelijke professor
in deze universiteit. De eenheid van radioactieve straling is uitgedrukt in curie.
Het boekje is interessant voor iedereen.
Jan M. Broeders
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Albert Einstein als beroemd en vriendelijk onderzoeker

“Albert Einstein, een vriendelijke genie”
Don Herweck
Uitgeverij Schoolsupport, ISBN 978-90-8664-284-7, 2011, 32 pagina’s, € 11,50.
Wetenschapper Albert Einstein is bij toeval en vanuit een grote nieuwsgierigheid wetenschap gaan studeren.
Hij maakte op jonge leeftijd al kennis met technieken en mechanische modellen in de fabriek van zijn vader.
Albert Einstein werd in 1879 geboren in het Duitse Ulm en leerde al op zijn twaalfde het vak meetkunde. De
familie verhuisde regelmatig en zelfs naar een stad in Italië, maar de jonge Albert bleef achter vanwege zijn
scholing. Leren vond hij leuk, maar van school hield hij niet. In 1896 stuurde zijn ouders hem naar school
in Zwitserland voor een opleiding tot leraar natuurkunde en wiskunde. Er was onvoldoende aanbod voor
de klas waardoor hij terecht kwam bij het Patentbureau in Bern. Hij verdiepte
zich verder in de natuurkunde en schreef wetenschappelijke artikelen. De inhoud
daarvan veranderde de wereld in bijzondere mate. Waarmee en met welke invloed
is op een boeiende wijze beschreven in het interessante boekje “Albert Einstein
- Een vriendelijke genie”. Dit educatieve boekje behoort tot de boekenserie “Sterren!”, een serie thema-boekjes over beroemde wetenschappers en onderzoekers.
Dit les- en leermateriaal stimuleert leerlingen om actief op zoek te gaan naar het
leven en werk van de betreffende wetenschapper. Het lesmateriaal is geschikt als
verdiepingsmateriaal voor de pientere leerlingen vanaf groep 7. Het jaar 1905 was
belangrijk voor Einstein. Hij publiceerde interessante bouwstenen voor de moderne
natuurkunde. Deze bouwstenen zijn op aantrekkelijke wijze besproken.
Jan M. Broeders
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