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

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Van de voorzitter
Natuurlijk gaat u naar de WOTS. Iedere zich zelf 
respecterende elektronica-man of -vrouw - die 
laatstgenoemde zijn er overigens heel schaars, maar 
dit terzijde - moet er gewoon zijn. Het is de "place 
to be", met alle relevante elektronicabedrijven en 
veel informatie in de vorm van lezingen, kunt u in 
relatief korte tijd heel wat bijspijkeren. U kunt be-
staande contacten weer eens aanhalen, u hoort nog 
eens wat, u wordt zonodig bijgespijkerd, kortom: u 
kunt er niet om heen. Het lijkt wel of ik de promotor 
ben voor de WOTS, maar dan heeft u het mis. Maar 
ik weet wel dat uw investering in tijd ruimschoots 
wordt gecompenseerd door de ervaringen die u op 
juist die beurs kunt opdoen.
En als u er toch bent en ook nog eens lid van de Elpec, 
tsja, dan kunt u vast wel een uurtje of wat inruimen 
om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. De 
uitnodiging daarvoor zult u ongetwijfeld al hebben 
ontvangen. Mag ik u bij die gelegenheid begroeten? 
Ik kijk er met spanning naar uit.
Frans Witkamp

De d ig i ta le  ve r s ie  van  E lpec  In fo ,  he t  o f f i c ië le  o rgaan
van  de  E lek t ron ica  Pe r s  C lub

elpec  info digitaal

VERENIGING VOOR JOURNALISTEN EN PR-FUNCTIONARISSEN

elpec elektronica pers club

Beurzen en seminars  een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
World of technology and Science 30 sep- 3 okt
(samenwerking van FHI en FEDA) tegelijk met
Macropak/Industrial Processing/Industrial Euro-
pean Dairy Show
Infosecurity 29-30 okt

RAI (www.rai.nl)
IEEE 22-28 aug
European PV Solar Energy Conference 22-26 sep
Offshore Energy 28-29 okt

Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 7-9 okt

FHI (www.fhi.nl)
D&E Event – Brabanthallen -29 okt
IT Room – Brabanthallen – 6 nov
Nationale conferentie gebouw automatisering – 
Mediapark – Hilversum – 6 nov
LED- evenement – Brabanthallen – 2 dec

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)

Easyfairs (www.easyfairs.com) 

Mesago (www.mesago.de) 
PCIM 20-22 mei

KIVI (www.kivi.net; vh kiviniria),
TUD (www.tud.nl), TUE (www.tue.nl),
UT (www.utwente.nl) 

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

Ondanks de maatregelen vanwege de crisis in Oekraïne en de problemen in het Midden-Oosten gaat het 
Nederland relatief goed met zelfs een heel licht dalende werkeloosheid. 
Ons industriële kunnen in ons vakgebied wordt gedemonstreerd op de WOTS (World of technology and 
science) in de Jaarbeurs te Utrecht en de Energievakbeurs.in de Brabanthallen te Den Bosch.
In EI Dig 18 hebben wij aan beide met voorbeschouwingen veel aandacht besteed. Ik zou graag meer over 
sensoren willen zien van andere auteurs! 
De WOTS laat zien wat met automatisering te bereiken is. Dat is van groot belang voor de procesindustrie 
(voedingsmiddelen en petrochemie). Elektrische tractie is nog steeds het paradepaard van vermogens-
elektronica-aandrijftechniek en mechatronica. Grootse nieuwe ontwikkelingen zie ik voorlopig niet meer 
komen. Treinen/trams zonder vermogenselektronica zijn er nog wel, maar weinig. 
Een goed voorbeeld vind ik het gedrag van de NS-dochter Abelio, die in NWR en tussen Oberhausen en 
Arnhem rijdt met de Flirt van Stadler-Rail, die op veel plaatsen in Europa rijdt en met betrekkelijk kleine 
ingrepen aan te passen is aan locale omstandigheden zoals rijdraadspanning en seinsysteem. Het is een 
voorbeeld voor de aankoop van nieuwe intercities voor NS, waarvoor een aantal typen Europese treinen 
cq treinstellen in aanmerking komen. 
De energievakbeurs laat zien, wat we mogen verwachten de komende jaren in het kader van het nationaal 
energieplan. De onderwerpen zijn breed van verbeterde isolatie, duurzame energiebronnen naar smart grids. 
De risico’s van cybersecurity worden duidelijker, mede omdat we steeds afhankelijker worden van com-
puterbesturingen en communicatie (denk aan ingewikkelde tekeningen). Het is de bedoeling onder leiding 
van het NCSC internetverkeer veiliger te maken. 
In datzelfde kader ligt het risico van blikseminslag: gevaarlijk voor mensen en computers. Het onderwerp 
vraagt meer aandacht.
Het onderwijs krijgt gelukkig meer aandacht. In internationale rankings komt Nederland goed te voorschijn. 
Het meest zorgelijk vind ik, dat het voor iemand, die van werk/vak moet veranderen, tamelijk moeilijk is 
voor zijn nieuwe bezigheden voldoende vakkennis te verzamelen. 
Het KIVI geeft regelmatig signalen af, dat bij- en nascholing meer aandacht verdient. De bachelor/master-
structuur is op zich internationaal een verbetering. 
Helaas heeft Elpec Info ondanks vele getalenteerde Elpec-leden nog steeds weinig schrijvers. Toch waag 
ik te vragen naar artikelen over ethernet en sensoren. Een vereniging als Elpec zou problemen moeten 
hebben met een (te) goot aantal ingezonden artikelen.

Ik hoop U allen weer te ontmoeten op onze Elpec-
jaarvergadering op de WOTS.
Wij zijn FHI en FEDA erkentelijk voor het beschik-
baar stellen van locaties.

In de vorige Elpec Info Dig. is al het een en ander 
verteld over de WOTS (30 sep - 3 okt - Jaarbeurs 
Utrecht). Voor aktuele informatie kunt u de website 
raadplegen: www.wots.nl.

+
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FHI-studiedag: Vermogenselektronica

Geslaagde goed bezochte studiedag (24 juni 2014 op de Haagsche Hogeschool te Delft en de TUD) met 
aardige gevarieerde voordrachten en veel stands merendeels van bedrijven, die sprekers hadden geleverd.

Vermogenselektronica is een vak met vele aspecten. De openingssessie ging over het gebruik van DC voor 
groot vermogen: speciaal tbv offshore-windenergie. De tweede speech ging over het gebruik van lichte 
elektromotoren (hoog toerental, Neodym) met betrekkelijk hoog vermogen. De laatste speech ging over 
vermogenselektronica op zee speciaal op schepen die gebruikt worden voor kustversterking en de bouw 
haven zoals Maasvlakte 2. Daartussen waren drie parallelsessies.
FHI heeft met een studiedag vermogenselektronica de laatste jaren een traditie opgebouwd [4] met jaarlijks 
rond de zomervakantie een symposium. 

De eerste speech van prof. Bauer (TUD) ging over DC ipv AC voor grote vermogens. Hij dacht daarbij 
speciaal aan de Noordzee.
Voor windparken verder dan ca 50 km van de kust wordt AC niet verstandig geacht, maar DC gebruikt 
(kabels plus en min 150 kV). Met veel inventiviteit is een spanningsbron-omvormer 300 kV DC naar of 
van 220 kV 3f AC van 400 MVA ontwikkeld, waarvan er ca 10 stuks in bedrijf zijn [5]. Hij is gebaseerd 
op de tractie IGBT 750A 6500 V in duo-schakeling (waterkoeling glasvezel-aansturing). Per fase zijn 100 
stuks in serie geschakeld. Het is knap vakwerk. Behalve Bard 1 bij Borkum functioneren ze goed. Het 
fabrikaat is Siemens of ABB. 

Voor grotere vermogens zouden we 
graag over grotere halfgeleiders willen 
beschikken (meer stroom en hogere 
sperspanning). Op PCIM 2014 werd 
over 1100 A ipv 750 A en 7500 V ipv 
6500 V gesproken. We wensen veel 
grotere waarden. 
Voor een DC-net in de Noordzee [6] 
zijn ook halfgeleider vermogens-
schakelaars nodig. Bauer heeft met 
zijn medewerkers veel modelproeven 
gedaan en daarmee knap werk gele-
verd. Het lijkt erop, dat de industrie 
de investeringen in de ontwikkeling 
van grotere vermogenshalfgeleiders 
nu nog te groot vindt. 
Enige jaren geleden was het on-
denkbaar, dat het huidige openbare 
AC-MV-LV-net met DC zou kunnen 
worden uitgevoerd. Dat is theoretisch 
nu mogelijk, maar nog wel heel duur. 
Europa wil veel meer off-shore-wind-
energie. Bauer heeft op een aardige 
manier de richting gewezen, die wij 
moeten gaan. Zie fig 1 en fig 2 van 
een DC-net in de Noordzee.

De tweede lezing was van het duo prof. 
Ferreira en dr. Polinder. Hij handelde 

1. DC-netvoorstel in de Noordzee.

2. Simulatie van het DC-net van fig 1.
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over elektrisch toerenregelbare 
aandrijvingen met naar verhouding 
lichte motoren (hoogtoerig) met Ne-
odym. Zowel invertor als motor zien 
zij graag fault-tolerant. Bijna overal 
(schepen, gebouwen, luchtvaart) 
krijgen toerenregelbare elektrische 
aandrijvingen de voorkeur; ze zijn 
energie-zuiniger en nauwkeuriger 
regelbaar. Ter illustratie van Polinder 
fig 3 en 4.
De laatste lezing van Peter Vos (IHC 
drives 7 Automation) sloot daarbij 
aan. Het gaat niet alleen over de ap-
paratuur aan boord (oa ventilatoren) 
maar ook vaak om de aandrijvingen. 

Tegelijkertijd wordt ook getoond, dat moderne IGBT-invertors klein zijn. De nieuwste veerboot van Den 
Helder naar Texel zou zonder diesel-elektrische aandrijving veel minder wendbaar zijn. Ter illustratie 
Peter Vos fig 5 en 6.

Bij windmolens op zee wordt met zorg 
vermeden, dat zeelucht de invertor en ge-
nerator koelt. Het zijn gesloten systemen 
met waterkoeling. Wel worden zeelucht-
water-koelers gebruikt. Ik neem aan, dat 
dit op zee als regel ook zo is.
Veel geavanceerde draaistroommotoren 
zijn synchrone motoren met permanente 
Neodym-magneten. Voor synchroservo’s 
is deze motor een “must”; voor motoren 
met veel draaiuren een aanbeveling, zoals 
oa op de Energievakbeurs in okt te zien 
zal zijn. 

3. Invertor volgens Ferreira/Polinder.

4. Neodymmotor-voorstellen van Ferreira/Polinder.

6. Idem diesels en toerengeregelde motoren.
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Dit type motoren wordt in het algemeen 
niet in “lage lonenlanden”gebouwd. 
Nederland heeft nog veel reparatie-
bedrijven van elektromotoren met oa 
google te vinden.
Het lijkt mij voor dit soort bedrijven 
een geschikt nieuw product. 
Helaas is het temperatuurgedrag van 
Neodym niet zo duidelijk. Een IEC-
keuring zou helpen. Die is er nog niet. 
Ik ben niet enthousiast over geheime 
verdragen tussen de leverancier van 

Neodym en de afnemer. Een probleem is bijv het gedrag van tractiemotoren klasse H geïsoleerd. Hoe 
gedraagt de motor zich met statorkoper opgewarmd op 180º C bij uitval van de bovenleiding en dus van 
de koeling?
De snelle 1 MWe-motoren van de AGV (=supersnelle trein gebouwd door Alstom, die in Italië rijdt) ge-
dragen zich tot nu toe goed, 
maar over gedrag bij uitval 
de bovenleiding is nog niets 
vrij gegeven. 

kWx was standhouder en 
hield voordrachten, levert 
vermogenshalfgeleiders van 
IXYS (gelieerd met ABB) en 
van Eupec (destijds de uit-
vinder van de IGBT; Eupec 
is onderdeel van Infineon 
gelieerd met Siemens). 
kWx levert desgevraagd 
uitgebreide informatie over 
halfgeleiders (eigenschap-
pen en aansturing). De trend 
is, dat gepoogd wordt ver-
mogenshalfgeleider van meer SiC te voorzien ipv Si alleen. Dat betekent minder doorlaatspanning (dus 
minder doorlaatverliezen), hogere junction-temperatuur en vaak een wat intensievere koeling door bijv 
waterkoeling. De fabrikanten kijken wel het rendement van de investeringen verbetering. Veel verkochte 
halfgeleiders krijgen meer aandacht dan weining verkochte. Zie ook PCIM 2014 elders in dit nummer; 
zie fig 7.
Tov de beurs met seminar van FHI op 18 juni waren ook hier veel leveranciers van meetinstrumenten (deels 
dezelfde als op 18 juni) aanwezig met stand en sprekers. Netvervuiling wordt erger. Je kunt nu tegen een 
redelijke prijs goede meetapparatuur kopen. Elektriciteitsleverancier en verbruiker moeten gezamenlijk 
maatregelen nemen tegen netvervuiling en/of de gevolgen hiervan.
Zie ook [5] met bijbehorende figuur. 

Structon Rail levert een omvormer van 1500 of 600 V DC naar de boordnet-spanningen van trams of 
treinen. Hun voorgaand bedrijf Smit Slikkerveer (of Holec Ridderkerk) heeft hem ontworpen tesamen 
met wijlen prof. Schwarz (TUD). Toen waren halfgeleiders niet zo snel, zodat een resonantie-invertor de 
aangewezen oplossing was. Dat ontwerp is nu verbeterd en wordt nog steeds geleverd. Zie fig 9. Overigens 
worden door veel leveranciers goede voedingen geleverd. 

6. Idem diesels en toerengeregelde motoren.

7. Press-pack-IGBT van IXYS/kWx.
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9. Resonantie-invertor voor boordnetten van tractievoertuigen.

10. Voedingssysteem voor 45 
T-magneet.

Enkele leveranciers boden condensato-
ren en smoorspoelen aan. Die moeten 
geschikt zijn voor de frequenties waarmee 
de invertor werkt en zo mogelijk compact. 
Oudere sterkstromers, zoals ik, hebben de 
neiging in 50Hz te denken en niet aan het 
paracitaire gedrag bij hogere frequenties. 
Zie fig 8 en fig 10.

Nederland is lang voortrekker geweest op 
het gebied van simulaties. Denk aan TUT-
SYM van de UTwente en PSI van de TUD. 
Commercieel heeft Matlab het gewonnen.
Desondanks hebben wij nog een hele goede 
simulatietool in de vermogenselektronica 

Caspoc van dr P J van Duijsen, die veel samenwerkt met de TUD. Hij demonstreerde modellen van de 
elektrische auto en van ph-zonne-energie. 
Dat laatste is in heel Europa 
“booming business”. De elek-
trische auto is goed, maar de 
levensduur van de accu is 
beperkt..

Slotbeschouwing
FHI is er op deze geanimeerde 
studiedag met beurs in ge-
slaagd veel facetten van mo-
derne vermogenselektronica 
te belichten. Alle aanwezigen 
(ook ik) vonden, dat de traditie 
van een jaarlijkse studiedag 
vermogenselektronica voortgezet moest worden.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. www.dehaagsehogeschool.nl.
3. www.tudelft.nl.
4. EI Dig 16 pag. 16.
5. EI Dig 1 pag. 5-6.

8. Condensator met model warmtehuishouding.

+
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PCIM 2014 (20-22 mei te Neurenberg)

Wederom een succes voor de wereldwijde toepassing van vermogenselektronica.
PCIM en EPE leveren jaarlijks met hun congres en beurs een heel belangrijke bijdrage aan de verspreiding 
van vakkennis in de vermogenselektronica. PCIM 2014 was weer iets groter dan PCIM 2013. Bovendien 
leveren PCIM – Zuid-Amerka (Sao Paulo) en Sjanghai (China), die sinds enkele jaren worden gehouden, 
ook een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van het vak. 

De kraamkamer van het vak is elektrische tractie met als parade-paardje de vierassige 6 MWe-lok. Iets 
minder ingewikkeld is de 4-kwadranten-draaistroom-kraan. Het vak wordt het meest toegepast bij toeren-
regelbare pompen en ventilatoren. Klein maar fijn zijn de toepassingen bij off-shore wind-energie zowel 
in de windmolen alswel bij spanningsbron-DC-omvormers.
De aandachtspunten nu zijn de (gedeeltelijke) vervanging van Si door SiC en GaN. De halfgeleiders wor-
den daardoor kleiner, hebben minder verliezen en worden iets warmer. “Vleugjes” SiC nabij de junctions 
worden al jaren toegepast. De IGBT’s zijn daardoor beduidend verbeterd. GaN wordt toegepast bij enkele 
halfgeleiders van klein vermogen. Met name voor spanningsbron-DC-omvormers zouden we graag grotere 
vermogens kunnen bouwen dan de huidige 400 MVA en met minder halfgeleiders.
Vermogenselektronica is een betrouwbaar vak. Het ontwikkelen van nieuwe halfgeleiders kost tijd en 
geld. De fabrikant wil het idee hebben, dat zijn investeringen binnen redelijke tijd terugverdiend worden. 
Vorig jaar zijn IGBT’s met een sperspanning van ca 2000 V verbeterd (kleiner, minder verliezen). Dit jaar 
is sprake van een verbetering van de IGBT (750 A, 6500 V) richting 1000A en 7500 V.

PCIM heeft drie technische conferentie-directeuren, die de belangrijkste ontwikkelingen in hun vakgebied 
beschreven hebben.
Allereerst dr. Uwe Scheuermann (werkzaam bij Semikron). Hij vermeld SiC-integrated circuits met een 
bedrijfstemperatuur van 300 ºC of hoger; zie figuur 1. Let op parasitaire koppelingen. Hij vermeldt tevens 
en voorstel van een halfgeleiderschakelaar voor een DC-verbinding op zee; zie figuur 2.
Ten tweede prof. L. Lorenz (gepensioneerd bij Infineon ) Hij laat de tendens van de ontwikkeling van 

1. Analoge en digitale ic's doorbreken de temperatuurlimieten in belangrijke mate.
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sperspanning zien als functie van de schakelfrequen-
tie; zie figuur 3. Tevens geeft hij weer een illustratie 
van parasieten op een vermogens-IC.
Ten derde prof. M.Pacas (Uni Siegen). Hij laat iets 
zien van de sturing van een 3-level-invertor. 
Nederland levert twee leden voor de Advisory board 
Prof. P. Bauer en prof. J. Ferreira, beiden TUDelft.

Samengevat: Vermogenselektronica is een levendig 
vak, dat in Europa, Japan, USA veel wordt toe-
gepast. PCIM Azie en Zuid-Amerika leveren een 
grote bijdrage aan de verspreiding van het vak en 
de vakkennis. 
Vermogenselektronica is goed ontwikkeld. Deson-
danks worden door de technici de puntjes op de i 
gezet: verbeterde stuurschakeling, aanstuurblokken. 
Bovendien worden halfgeleiders verbeterd door Si 
(meestal vleugjes) te vervangen door SiC Ook halfgeleiders van GaN worden langzaam ontwikkeld.
Voor off-shore wind-energie zouden wij graag over grotere een eenvoudiger omvormers beschikken dan 
de 400 MVA-omvormers van nu. Daar wordt op gestudeerd zonder concrete resultaten tot nu. 

International Exhibition and Conference for  Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy 
and Energy Management / Nuremberg, 20–22 May  2014
Dr. Uwe Scheuermann, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG, Nuremberg

6

HVDC Grids

A fast switching, scalable DC-Breaker for meshed HVDC-SuperGrids
Yeqi Wang, Universität der Bundeswehr München, D

2. Voorstel voor een HVDC schakelaar.

3. IGBT's worden steeds krachtiger.

International Exhibition & Conference for  Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and 
Energy Management / Nuremberg, 20 -22 May  2014
Dr. Leo Lorenz; ECPE Nuremberg

Product highlights

• Full support of short circuit protection in 
three-level inverter topology NPC1

• Fully controllable dv/dt and di/dt of power 
IGBT

• Multiple short circuit protection functions
– Current transducers by input “CS” or
– Desaturation protection by monitoring the 

collector-emitter voltage during on-state of 
IGBT by input “DESAT” or

– Monitoring the sense voltage of current sense 
IGBT by input “CS”

• Reinforced insulation according VDE 
0884-10

Page 21
2014
-01-
10

Copyright © Infineon Technologies 
AG 2014. All rights reserved.

VDC
2

VDC
2

Prof. Dr. Mario Pacas, Universität Siegen

4. 5. .
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Literatuur
1. www.mesago.de; www.pcim.de 
2. Elpec Info Dig 16 pag. 6-18 PCIM2013.
3. Elpec Info Dig 17 pag. 18-21 EPE 2013.

Nagekomen bericht dd 23 juni 2014
Het Duitse Offshore-windpark nabij Borkum Bard1 heeft een 400 MVA 220 kV 3f – 300 kV DC omvor-
mer van ABB. Hij is enige maanden in bedrijf geweest en nu door een storing is hij al enige maanden 
buiten bedrijf. 

International Broadcasting Convention 2014 in de RAI

De internationaal toonaangevende beurs IBC 2014 in alle hal-
len van het omvangrijke beurscomplex van RAI Amsterdam 
laat professionele bezoekers op uitgebreide wijze kennismaken 
met innovaties en ontwikkelingen in het vakgebied van 3D-
stereoscopische film- en video-industrie en 3D-producties. De IBC toont the-state-of-the-art in 3D. Met 
meer dan 60.000 bezoekers uit meer dan 160 landen is de IBC in dit interessante vakgebied één van de 
grootste vakbeurzen ter wereld. Voor aanvullende informatie www.ibc.org.
Jan M. Broeders 

Energy & Automation
Geslaagde studiedag van FHI op 18 juni te Leusden

Enerzijds hebben we nu het nationaal energie akkoord [3], waarin we in het kader van klimaatbeheer-
sing alle verbruik van fossiele brandstoffen moeten beperken; anderzijds hebben we veel geraffineerde 
verbruiksmogelijkheden. Met procescomputers kunnen we verbruik heel goed sturen, middels moderne 
elektronica kunnen we heel fraai meten, met vermogenselektronica kunnen we elektrische energie heel 
zuinig inzetten en middels ethernet kunnen we fraai en betrekkelijk goedkoop communiceren. 
De openingsrede was van Eliot Wagschal (Vereniging energie-Nederland). Hij benadrukte, dat zuinig 
met energie omgaan, een taak van iedereen is (individuele personen, bedrijven, gemeenten, provincies, 
het rijk en de toeleveranciers iha de nutsbedrijven). Dat wordt ook benadrukt door het nationaal energie 
akkoord, gemaakt onder het voorzitterschap ir. W. Draijer, nu nog voorzitter van de SER en binnenkort 
topfunctionaris van de Rabo Bank Nederland. Voor de begeleiding/bewaking van de uitvoering van het 
nationaal energieakkoord is een commissie onder leiding van Ed Nijpels opgericht.
Als persvertegenwoordiger wijs ik erop, dat publiciteit tav energie en klimaat positief werkt. 
De volgende spreker was ir. Kl. Hommes van Tennet, die wees op de investeringen in duurzame bronnen: 
windenergie op land en vooral op zee, ph-zonne-energie meestal in woonwijken en kantoorwijken. 
De rol van de traditionele opwekking en het traditionele elektriciteitsnet is daarmee veranderd. Warm-
tekracht heeft op gewone centrales voorrang, het voornamelijk 400 kV-koppelnet moet in Duitsland sterk 
veranderen en in Nederland heel bescheiden. Duitsland heeft transportcapaciteit nodig van de Noord- en 
Oostzee naar Zuid-Duitsland. Nederland bouwt nu al twee hoofdtransportwegen bij: Maasvlakte via 
Beverwijk naar Diemen en van de Eemshaven in Groningen naar Diemen. Daar kunnen we enige tijd 
mee vooruit. Ook de rol van de MS-distributienetten verandert. Ze nemen niet altijd vermogen af, maar 
kunnen ook terugleveren. 
Met tarieven heeft de energievoorziening altijd geprobeerd om het gedrag van klanten naar hun zin wat 
te wijzigen. We hebben er een nieuw instrument bij gekregen, de zogenoemde smart meter, waarbij de 
klant met het energiebedrijf probeert de energiebronnen en het elektriciteitsnet beter te gebruiken: van 

+

+
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minder energieverbruik in uren van hoge belasting van het net en zo mogelijk meer in tijden van veel 
zonne- en windenergie. 

kWh- en netvervuilingsmetingen. Dit probleem is zo oud als de elektriciteitsvoorziening. 
Vroeger werden voor de meting van het elektriciteitsverbruik uitsluitend de zg Ferraris-meters gebruikt. 
De Kema had als standpunt, dat de meting van een 1- of 3-fasige sinusvormige stroom en spanning na te 
streven was. Veel anders was vroeger ook niet mogelijk. De UIC-definitie was en is ∫ u.i. dt. Dat kan nu 
goed gemeten worden; we doen het nog niet. Een verbruiker, die het elektriciteitsnet reinigt van harmo-
nischen en daardoor extra energie verbruikt, moet daarvoor volgens deze definitie extra betalen. 
Een aantal leveranciers op het symposium aanwezig, leverden tegen een redelijke prijs goede meetinstru-
menten om netvervuiling, harmonischen en commutatiepieken goed te meten; zie [1].
Harmonischen betekenen als regel extra verwarming; commutatiepieken kunnen valse nullen en enen 
leveren in rekentuigjes. Zie [2]. 
In de dertiger jaren van de vorige eeuw speelde het probleem van de goede aansturing van stuurbare 
kwikdampgelijkrichters. Daartoe de VDE 0160 geschapen met twee kanten: de stuur apparatuur moest de 
aangegeven vervuiling verdragen en goed blijven functioneren; het net mocht niet meer vervuild zijn dan 
de aangegeven waarden.  Nu gelden voor het openbare net EN 500160 en voor eiland netten als bij wk 
IEC 61000-2-4 Beide normen wijken weinig af van de oude VDE 0160.We hebben nu wel voorschriften 
voor extra steile spanningspieken.
Vroeger hadden de verbruikers nog betrekkelijk veel weerstandsbelasting en veel direct aangekoppelde 
asynchrone kooiankermotoren. Dat wordt steeds minder. Daarom zijn uitgebreide netvervuilingsmetingen 
nodig evenals maatregelen daartegen met voor mij als prioriteit: de op het elektriciteitsnet aangesloten 
apparatuur moet goed blijven functioneren.

Ethernet
Monitoring heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld. Voorlopig lijkt ethernet de laatste ontwikkeling: 
goed en relatief niet te duur. Het wordt gebruikt in de procesindustrie, op centrales, in UHV-netten en 
sinds kort ook in MV-smart grids. Vroeger werd een vuistregel gehanteerd, dat secundaire apparatuur 
ongeveer 5% mocht kosten van de hoofdapparatuur, die het proces vormen. Behalve bij MV-smart grids 
houden we ons wel aan die regel. Bij sommige VDI/VDE-publicaties wordt over veel grotere bedragen/
percentages gesproken. Bedrijven en kantoren hebben als regel een eigen procescomputer, die hun proces 
en hun energiestromen regelen/bewaken. 
Het betrekkelijk eenvoudige MV-smart grid van Rotterdam en Amsterdam [4], waarbij elk trafostation 
wordt aangesloten op ethernet en niet elk huis, lijkt mij een goede oplossing, die in heel Nederland moeten 
gaan toepassen

Slotbeschouwing 
Het was een aardig symposium, waarbij duidelijk naar voren kwam, dat de gewenste klimaatbeheersing 
(bevordering duurzame energie, beperking fossiele brandstof, zuinig zijn met energie) met technische 
hulpmiddelen goed ondersteund kan wor-
den. Het onderwerp blijft een zaak voor 
iedereen: particulier, bedrijven, centrale, 
provinciale en gemeentelijk overheid. 

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. EI Dig 1 pg 4; EI Dig 2 pag. 11-12.
3. EI Dig 16 pag. 2-3.
4. EI Dig 15 pag. 6.

Max harmonische waarden bij 95% van 10 min waarden.

5e harm 6% 3e harm 5% 2e harm 2% 
7e 5 % 9 1,5% 4e 1%
11e 3,5% 15e 0,5% 6e 0,5%
13e 3 % 21e 0,5 % 8e 0,5%
17e 2% 10e 0,5%
19e 1,5% 12e 0,5%
23e 1,5% 14e 0,5%
25e 1,5% 24e 0,5% 

+
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Kema overgenomen door Dekra [1] [2] [3]

Nederland was destijds heel trots op de Kema, de schepping van prof van Staveren. Kema (=keuring van 
elektrische materialen te Arnhem) heeft uitgebreide test faciliteiten te Arnhem met als bekendste labs: het 
kortsluitlab en het hoogspanningslab. 
Het gerenommeerde Duitse instituut Dekra heeft deze activiteiten over genomen en investeert in uitbrei-
ding. De naam Kema-keur blijft (voorlopig?) bestaan. 
De grote Nederlandse provinciale en gemeentelijke elektriciteitsbedrijven zijn overgenomen door Eneco 
(Nederlands), Essent (buitenlands) en Nuon (buitenlands). De Nederlandse subsidies voor Kema zijn 
daardoor weggevallen. 
Kema/Dekra blijft bestaan en dat is voor Europa heel belangrijk. 

Literatuur
1. Nieuwsbrief Aandrijftechniek dd 14 augustus 2014
2. www.dekra.nl.
3. www.dnvgl.com.

Mikrocentrum en Roboned organiseerden tweedaags symposium met beurs

Op 11 en 12 juni hielden Mikrocentrum en Roboned een gezamenlijk symposium in Koningshof te Veld-
hoven.
Roboned met het secretariaat bij de UTwente heeft als taak de introductie van robots in Nederland te 
bevorderen. De nadruk valt op twee onderwerpen:
- mechanisering van montage en bewerking van ma-
terialen. Dat laatste werd gedemonstreerd op ESEF/
Technishow. Bij het symposium vertelde Philips 
Drachten hoe grote aantallen scheerapparaten met 
robots in elkaar werden gezet; zie fig. 1. Dat geeft een 
richting aan. Veel zg kastenbatterijen en schakelin-
stallaties zullen tzt ook met robots in elkaar worden 
gezet. Op HTO en TU krijgen de meeste studenten 
college in het werken en programmeren met robots; 
mede door het werk van Roboned.
- robots in de zorg. Gedemonstreerd werd hoe alleen 
staande ouderen door robots worden ondersteund. 
Van eenvoudige vragen: heb je je medicijnen inge-
nomen ? tot eenvoudige conversatie en huishoude-
lijke ondersteuning. Hier wordt genuanceerder over 
gedacht; zie fig 2.

Het tweede belangrijke symposium was het pho-
tonica-evenement. Glasvezelcommunicatie is niet 
weg te denken in de telecom. Veel CAI-netwerken 
worden van coax naar glasvezel omgezet. In de 
vermogenselektronica worden veel halfgeleiders met 
licht aangestuurd en bij smart grids in het telecom-

5 June 11, 2014      Philips CL - NPI      Confidential 

Automatic assembly 

• Standardized robot cells 
• Automatic feeding systems 
• Transport system with mounting jigs 

 
• Trend: more vision 

 

18 June 11, 2014      Philips CL - NPI      Confidential 

Shaver structure 

Basic body inside 

Customizing 

Automatic assembly 

Manually 

1. Scheerapparaten worden tegenwoordig door 
robots geassembleerd.

+



12 Elpec Info digitaal - nr. 19 - september 2014

medium ethernet, waarbij bij 
voorkeur glasvezeltelecom 
wordt gebruikt.
Licht is ook een medium, waar-
bij metingen worden uitgevoerd.
Het symposium gaf een aardig 
overzicht van datgene wat mo-
gelijk is. Zie ook figuur 3.

Het eerste photonica-evenement 
vond plaats in het WTC te Den 
Haag. Sindsdien wordt aan pho-
tonica veel meer aandacht in het 
onderwijs besteed. Inmiddels 
besteden alle HTO-instellingen 
meer aandacht aan het vak. De 
drie TU’s deden dat al. 

Het derde belangrijke sympo-
sium was Vision. Zoals de naam 
zegt, gaat het over waarnemen. 
Je kunt bijv planten selecteren 
op bepaalde kenmerken (groot-
te, rotte plekken ed), wat in de 
agro-cultuur van groot belang 
kan zijn. Zie ook figuur 4.

Literatuur
1. www.mikrocentrum.nl.
2. www.Roboned.nl.

KSERA	  system	  

2. De robot doet zijn intrede in de huiskameromgeving.

3 PHOTONICS EVENT 2014 
JUNE 11. 2014 

Photonic integration: optical chips 

3. Integratie van fotonica in optische chips.

4. 3D acquisitietechnieken.

+
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De “KIOSK” functie

Dit jaar zal DISIN aandacht besteden aan de ontwikkelingen op het gebied van de “KIOSK”.  Wat verstaan 
we hieronder? Vroeger zag je ze wel in Nederland, ze zijn nu vrijwel uit het straatbeeld verdwenen. In 
Italië en Griekenland zijn ze echter nog volop in gebruik. 

Een kenmerk van de kiosk op straat is dat er veel informatie te koop is (kranten, tijdschriften, hebbedin-
getjes etc etc.) en dat er iemand aanwezig is die voor vragen en nadere informatie beschikbaar is. Vaak 
kun je er ook telefoneren of gewoon maar wat rondhangen en een praatje maken. 
De KIOSK waar we het bij DISIN over hebben staat meestal niet meer op straat maar op plaatsen waar veel 
voorbijgangers zijn, kortom er moet sprake zijn van “traffic”. Het gaat er om zoveel mogelijk “eyballs”te 
trekken om nu maar even in reclame termen te blijven. Wat ontbreekt is een persoon van vlees en bloed, 
die is vervangen door een intelligent werkstation. 
Een KIOSK kan verbonden zijn met een netwerk (internet, 
intranet), hierbij wordt de informatie opgehaald vanaf een 
centraal punt. Er zijn ook mengvormen; niet aan verandering 
onderhevige informatie staat in het lokale geheugen van het 
station en actuele informatie wordt “on line”aangeboden 
Van tijd tot tijd wordt aanvullende informatie aan het ge-
heugen van het station toegevoegd in de vorm van een 
“update” (soms via W-LAN). Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een display in een trein- metrostation. het lijnen net staat 
in het geheugen, de updates worden van tijd tot tijd toege-

voegd. Dynamische informatie kan zijn: vertragin-
gen, het weerbericht, nieuwsflitsen en dergelijke. 
Deze gegevens komen vanaf een centraat punt (data 
server). Het display functioneert dan als een Point 
of Information (P.O.I.). Soms wordt de KIOSK ook 
gebruikt als (gratis) draadloos toegangspunt.

Een kiosk in Italië. Een kiosk in Griekenland.

Een informatiepunt (P.O.I.) op een station.

Een verkoopstation speelfilms op USB sticks.
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Een KIOSK kan ook dienen als verkooppunt. Als er een netwerk-
verbinding is kan de voorraad op afstand bijgehouden worden, vaak 
is elektronisch betalen mogelijk. Op onderstaande foto worden 
speelfilms op USB sticks  verkocht via een automaat. Eigenlijk 
is het geen KIOSK maar een geautomatiseerd verkooppunt. De 
sticks zijn voorzien van DRM, om ze af te kunnen spelen moet de 
koper zich eerst eenmalig via het internet bij het verhuurbedrijf 
registreren. 
Op tentoonstellingen, 
beurzen en dergelijke, 
kan je soms op een 

KIOSK informatie opvragen zoals: waar staan de standhouders 
en waar worden de lezingen gehouden? Op bovenstaande foto 
zien we een KIOSK in een museum, deze wordt gebruikt als je 
iets over de tentoongestelde objecten wilt weten zo van: “dat 
zoeken we even op”.
Een KIOSK kan gebruikt worden als automaat waar we bij-
voorbeeld een fiets kunnen huren, eigenlijk is het ook geen 
echte KIOSK, er zit alleen een betaalfunctie op, het systeem is 
meestal niet met een netwerk verbonden en er zullen nauwelijks 
“updates” zijn. 
Nog twee voorbeelden van een KIOSK, op de linkse foto kan je de routing in een Shopping Mall bekijken, 
maar ook een virtueel kijkje nemen in een winkel. Op de rechtse foto worden in een restaurant de “menu’s 
van de dag” gepresenteerd.
Kenmerken van een KIOSK zijn:
- meestal touch screen
-  interactiviteit met de informatie in het ingebouwde geheugen of via een netwerk naar een server
- soms wireless access
- het display staat opgesteld in een looproute 

De eisen:
- opvallend design
- vandalismebestendig
- laag energieverbruik
- eenvoudig in onderhoud
- eenvoudige menustructuur
- makkelijk te bedienen
Bob Vos

“Dat zoeken we even op”

De bike kiosk.

Links een Shopping Mall en rechts “Het menu van de dag”.

+



15Elpec Info digitaal - nr. 19 - september 2014

Bliksembeveiliging/EMC

Bliksem is gevaarlijk en er gebeuren jaarlijks ongelukken mee, deels dodelijk. Een aantal van die ongeluk-
ken had vermeden kunnen worden. Het recente onstuimige weer van deze zomer met code geel, oranje 
en rood en de recentie van twee goede boeken over bliksembescherming [1], is voor mij aanleiding dit 
artikel te schrijven.
Van oudsher worden de elektriciteitsvoorziening vanaf 110 kV en hoge fabrieksschoorstenen goed be-
schermd volgens de Schwaiger-theorie met twee sprekende voorbeelden.
Voorbeeld 1: Een staaf loodrecht op de grond staand beschermt het gebied tegen directe inslag: onder de 
cirkel, die raakt aan de grond en aan de top van de staaf.
Voorbeeld 2: een cirkel, die raakt aan twee aarddraden van een hoogspanningslijn, beschermt het gebied 
onder die cirkel.
110 kV- en 150 kV-lijnen heeft Nederland vanaf ca 1950. We hebben nu in 2014 ( in 1950 nog niet) enig 
mathematisch gereedschap, computerprogramma’s en lab-opstellingen, waarbij 1,2/50 microseconde 
stootgolven kunnen worden opgewekt en toegepast op objecten in het lab.
De aarddraden moeten goed (laagohmig qua weerstand en qua zelfinductie) worden geaard. Dat is niet 
zo eenvoudig. Bovendien komen er nu aanvullende EMC-eisen bij om computers niet te beschadigen en 
zo mogelijk goed te laten blijven werken. 
Bij schakelstations komen hoge kortsluit-vermogens en stromen voor. Dat is qua EMC nog iets ingewik-
kelder dan hoge kantoorflats met veel ICT.
Een onbeschermde schoorsteen, die door de bliksem wordt getroffen. Wordt als regel aanzienlijk bescha-
digd. Zijinslagen zijn het meeste gevreesd.
Onbeschermde schakelstations en centrales worden door blikseminslagen als regel aanzienlijk beschadigd. 
Vanwege reflecties worden bij een schakelstation overspanningsafleiders geplaatst. 
De Schwaiger- theorie blijkt te werken. Schakelstations, centrales en schoorstenen worden voor directe 
inslag gespaard Dat geldt ook goed gedimensioneerde fabrieksinstallaties en hoge gebouwen. De schade 
na een blikseminslag is er meestal niet of heel bescheiden.

De Schwaiger-theorie wordt nu ook toegepast op andere opstellingen. Als je de bovenleiding van een trein 
wilt beschermen heb je aarddraden nodig. Die tenminste 2x zo hoog hangen als de rijdraad. Dat is niet 
fraai en tamelijk duur. We volstaan daarom met een overspanningsafleider op de lok en bij de voeding. 
Dat is een redelijke, maar geen fail-safe-oplossing. Passagiers lopen bij een directe inslag op een trein 
geen gevaar. De overspanningsafleiders beschermen de te beschermen apparatuur niet altijd voldoende. 
Bij gebouwen heb je voor directe bliksemafleiding volgens de theorie veel sprieten op het dak nodig. 
Een zinken dak met de nodige aandacht voor de aardverbindingen blijkt ook goed te werken. Ook met 
Al-jalouzieën voor luchtventilatie kan het nodige worden gedaan. 
[2] liet iets zien van zogenoemde vangstaven bij schoorstenen, wat ik in 1990 ook heb toegepast in Voor-
hof te Delft bij een 17-hoge flat met een schoorsteen voor een warmtekracht-installatie en een CV-ketel. 
Als je een gebouw tegen bliksem wilt beschermen kun je met de Schwaiger-theorie, de website: www.dehn.
de en [2] een aardige indruk krijgen voor wat nodig is en goed overleggen met een gespecialiseerd bedrijf. 
Voor een gebouw met veel ICT is het gewenst een soort elektrische omhulling te maken. Dat kan bete-
kenen alle betonijzer verbinden en eventueel extra betonijzerstaven en/of extra Cu-staven toe te voegen. 
De geleiders, die de bliksemafvoeren moeten niet dienen voor de aarding van ICT-apparatuur. Vanaf de 
bodem wordt verticaal een Cu-leiding naar boven gevoerd en alleen onder met aarde verbonden. Per ver-
dieping wordt een horizontale leiding gelegd, die op één punt met de staande leiding wordt verbonden. Elke 
apparaat wordt per verdieping met steekleiding met die horizontale leiding verbonden Het aardingsniveau 
per verdieping verschilt dan dus wat.
Het is verstandig alle telecomverbindingen met glasfiber uit te voeren. Cu-verbindingen zijn wel mogelijk, 
maar tamelijk moeilijk. Over dit onderwerp is bij IOP-EMVT bij de TUE een promotie uitgevoerd. Bin-
nenkomende leidingen (sterkstroom, telecom en gas ) worden van afleiders voorzien; zie oa de foto’s in [2]. 
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Schakelstations zijn als regel geen hoogbouw; de kortsluitvermogens zijn wel heel groot; 40 tot 60 kA bij 
een 150 of 380 kV-station. Vanwege de EMC willen we als regel geen gesloten Cu-ringen, maar steek-
leidingen.

Samenvatting: Gezien de verschillende publicaties is een globaal overzicht van aardingen, bliksembe-
veiliging en telecomverbindingen duidelijk. Het is vaak heel verstandig te overleggen met een ervaren 
specialist en eventueel berekeningen en/of proeven (te laten) uitvoeren.
Ik vind, dat behalve industriële installaties en utiliteitsbouw ook alle woon-, kantoorflats en scholen van 
bliksembeveiliging moeten worden voorzien. Ook moeten telecomverbindingen voor de aangesloten ap-
paratuur veilig zijn en bij voorkeur ook tijdens blikseminslag goed blijven werken.
De risico’s van blikseminslag worden vaak onderschat; dat geldt ook voor de schade aan computers en 
verbindingen tussen computers. 

Literatuur
1. EI Dig 18 pag. 13/14; EI Dig 17 pg 28; www.dehn.de 
2. Boekrecensie: Blitzschutssystemen (boekbesprekingen in dit nummer)

Het beeld centraal tijdens publieksbeurs Photokina

De Photokina is veel meer dan fotografie. De toonaangevende beurs in de industrie combineert namelijk 
alle producten en systemen van beeldvorming op één locatie en wel in het beurscomplex van Koeln Messe. 
Van het vastleggen van beelden tot en met beeldbewerking en opslag van beelden worden de nieuwste 
innovaties getoond van 16 tot en met 21 september 2014 in het jubileumjaar van 175 jaar fotografie. Voor 
informatie www.photokina.de. 
Jan M. Broeders

MV-Smart grids \ smart meter

[1] [2] - deden mij nog eens nadenken over MV-smart grids. Zoals te verwachten geeft ETZ meer moge-
lijkheden aan. Voor gewone woonwijken zijn de eenvoudige versies MV-smart grid-versies van A’dam 
en R’dam heel bruikbaar [3] [4]. Ze gaan uit van open MV-ringnetten, die op afstand geschakeld kunnen 
worden, zodat een storing in principe korter dan 15 minuten duurt. Bovendien heeft de schakelwacht 
inzicht in de belasting en spanning bij een distributiestation. Storingen door overlast of over- resp onder-
spanning zijn dan niet zo waarschijnlijk. 
ETZ wijst wel op de smart of intelligente meter, die voor de verbruiker en de netbeheerder loadmanage-
ment uitvoert. Je kunt proberen zonne-energie direct te gebruiken en andere belastinggroepen zoals de 
wasautomaat of de accu van de elektrische auto in tijd te verschuiven. 
Sommige mensen denken bij de smart meter aan “big brother is watching you”. 

+

+
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Afspraken over het gebruik van de intelligente meter moeten mi in het openbaar gemaakt en gecontroleerd 
worden. Ik denk, daarbij aan een raadscommissie van de betreffende gemeente. Bij verstandig beleid is 
loadmanagement met de smart meter nodig Bij “gewone” kWh-meters worden de tarieven aangestuurd 
door proefdraden of TF-relais. Ethernet-aansturing heeft veel meer mogelijkheden en is bij een nieuw net 
niet zo duur. 

Literatuur
1. ETZ 5/2014. 3. EI Dig 15 pag. 6.
2. ETZ S2/204. 4. EI Dig 14 pag. 16/17.

Abelio-elektrische treinstellen voor grensbaanvakken
Meersysteem vermogenselektronica en aanpassing aan meer seinsystemen zijn ingeburgerd

Abelio (dochteronderneming van NS) heeft 7 Flirt-treinstellen voor het traject Oberhausen-Arnhem besteld 
geschikt voor 3 bovenleidings-spanningen en 4 /5 seinsystemen. De Flirt van Stadler is volgens [2] tot nu 
in 951 exemplaren geleverd. Abelio heeft daar nu 20 stuks 5-wagen-Flirts bij besteld (13 stuks voor 15 
kV 16,7 Hz) en 7 stuks (15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz en 1500 V DC). Die 20 stuks zijn gebouwd op de 
nieuwste botsnormen. Het vermogen van de 7 stuks is bij 1500 V DC ca 1600 kWe (4 motoren) en bij de 
overige spanningen ca 2500 kWe. Zij zijn geschikt voor de seinsystemen 
- Duitsland :PZB (Indusi), LZB 
- Nederland: ATB, 
- Europees: ETCS level 1 en level 2[4].

Volgens [2] en [3] wordt het traject Zevenaar-Emmerich 3 sporig (van 2 naar 3 sporen) en omgebouwd 
van 1500 V DC naar 25 kV 50 Hz. Dat sluit aan op de Betuwelijn. Tussen Zevenaar en Emmerich wordt 
PZB (Indusi) en ETCS level 1 (en 2 ?) geïnstalleerd. Tussen Emmerich en Oberhausen wordt naast PZB 
ook tevens ETCS level 1 (?) geïnstalleerd. Elders zijn proeven genomen met op één traject Indusie (PZB) 
en ETCS level 1 met heel goede resultaten. ETCS level 1 heeft tov Indusi (PZB) extra remcurve-en max 
snelheids-bewaking. 
Op de Havenspoorlijn Barendrecht-Maasvlakte is alleen ETCS level 1 geïnstalleerd. Het bevalt daar goed. 
ETCS level 2 kampt in heel Europa af en toe met noodstops doordat het GSRM-signaal wegvalt. Op de 
HSL-Z ca 1x per week; op de Betuwelijn iets vaker. Deze Abelio-Flirts zijn ook geschikt voor de verbinding 
Almelo- Bad-Bentheim en verder, Heerlen-Aken (nog niet geheel geëlektrificeerd), Venlo-Kaldenkirchen. 
Voor Maastricht-Luik en Roosendaal-Antwerpen is ook geschiktheid voor 3 kV DC nodig, wat betrekkelijk 
eenvoudig aangebracht kan worden. Deze Flirt-treinstellen laten de inburgering van vermogenselektronica 
en meerseinsysteem-elektronica goed zien. Dat is een compliment waard. Bovendien is het voor Stadler 
door het grote aantal geleverde Flirts goed mogelijk steeds kleinere verbeteringen aan te brengen.

Aanvulling
Volgens [3] heeft NS 2 stuks –Siemens -4-systeemloks 189 (max snelheid 140 km/h) besteld voor het vervoer 
van rijtuigtreinen van Arnhem naar Emmerich of verder. Een NS 1700 kan niet meer in Emmerich komen. 
De lok 189 rijdt veel in Nederland en in Europa in het algemeen. Twee stuks trekken de 5000 tons-ertstreinen 
van Maasvlakte over de Betuwelijn of over Venlo naar Voelkingen in het Saarland. 

Literatuur
1. Elpec Info Dig 18 pg 10; EI Dig 16 pag. 24.
2. Stadtverkehr 7/8-2014 pag. 22-24.
3/ RM 316 juli-augustus 2014 pag. 7.

+

+
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Uitbreiding van de Railjet-vloot van de OBB

De Oostenrijkse spoorwegen zijn trots op hun 
Railjet-treinen. Het is een, 230 km/h snelle, trek-
duwtrein van 7 luxe-rijtuigen met als aandrijving 
een 1116 (6,4 MWe 25 kV 16,7 Hz) of een 1216 
(6,4 MWe voor 3 kV DC, 25 kV 50 Hz, 15 kV 
16,7 Hz en 4200 kWe voor 1500 V DC). De 1216 
is de snelle versie van de 189 (max 140 km/h), 
die in Nederland veel rijdt. 
Overigens de Taurusloks 1116 en 1216 worden 
niet meer gemaakt. Ze zijn opgevolgd door de 
iets verbeterde versie de Vectron. De Vectron 
voldoet aan de nieuwste botsnormen en is daarom 
aan beide zijden 20 cm langer. Oostenrijk bezit 
inmiddels 51 Railjets; ze hebben er recent 9 stuks 

bijbesteld. Tsjechië bezit er 7. Die rijden van Praag via Wenen naar Graz. 
Railjets zouden het goed doen bij NS op de HSL-Z en het gewone spoorwegnet.

Voordelen van vermogenselektronica-loks

Nederland was destijds heel tevreden met de 4-assige 1500 V DC-lok 1100 en Duitsland met de 4-assige 
15 kV 16,7 Hz-lok 110/140. Om van beiden zonder vermogenselektronica een 2-systeem-lok te maken 
was praktisch onmogelijk.
De moderne 4-assige 4-systeem loks (1,5 kV en 3 kV DC, 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz) zijn maar wei-
nige duurder dan een 1-systeem lok. In Nederland rijden de 186 van Bombardier en de 189 van Siemens, 
beiden ca 6 MWe.
Nieuwe loks zijn steeds op deze ontwerpen gebaseerd, of geheel een 4-systeemlok, of geschikt voor minder 
rijdraad spanningen. Het is wel oppassen om niet teveel seinsystemen te moeten onderbrengen.

Met treinstellen is het niet veel anders. Goede voorbeelden zijn de Flirt (oa Abelio) en Dosto van Stadler 
(Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland-Brandeburg), de Railjet van Siemens (Oostenrijk en Tjechie) en een 
wat gewijzigde vorm in België, de Desiro van Siemens (Oostenrijk, België, Rusland).
Het voordeel van deze grote series is, dat de fabrikant steeds kleine verbeteringen aanbrengt en kinder-
ziektes snel zijn opgelost.
De series loks en treinstellen, die Nederland nodig heeft zijn mijns inziens te klein voor een geheel eigen 
ontwerp zoals de destijds de Fyra. Meeliften met een ontwerp, dat in Europa veel gebruikt wordt is veel 
verstandiger. 

Voedingsspanning van rijtuigen.
“Heel vroeger”werden rijtuigen gevoed met asgeneratoren en accu’s. Voor wagen uitgerust met klimaat-
regeling (verwarming en koeling) werd dat heel moeilijk.
Gebruikelijk is nu:
- 1,5 kV en 3 kV DC,
- 1000 V bij 15 kV 16,7 Hz- netten,
- 1500 V bij 25 kV 50 Hz-netten.
Daartoe is als regel per rijtuig een vermogenselektronica-omvormer aangebracht. 

+

+
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Green village met energieneutrale woning op de TUD [1]

De TUDelft gaat veel meer aandacht besteden aan energiebesparing cq energieneutrale gebouwen in 
woonwijken. Met de genoemde energie-neutrale woning heeft de TUD een internationale prijs behaald, 
waar de TUD terecht trots op is. In dit geval gaat het om een model van een oude eengezinswoning, die 
energie-neutraal gemaakt is. De woning moet dan een de woonzijde ongeveer op het zuiden zijn gericht 
en de zoninstraling moet niet gehinderd worden door andere bouwwerken en/of bomen.
De modelwoning staat nabij het TUD-
sportcentrum op de locatie van het vroegere 
gebouw van bouwkunde, dat afgebrand is. Het 
betrof een “gewone”woning met pannendak. 
Bovenop dit dak aan de Zuidzijde waren ph-
zonnecellen geplaatst en daaronder warmwa-
tercellen. Tevens was hieronder een glazen 
wand geplaatst, die geopend kon worden. Net 
als bij een auto kan dan zonnewarmte gevan-
gen worden. Het geheel deed mij denken aan 
het project van de provincie Noord-Holland, 
waarin ing. Sjoerdsma woonde, die er met 
verve over kon vertellen. De problemen toen 
waren: architecten voelde zich te veel in hun ontwerpvrijheid beperkt en de bewoners vonden, dat ze in 
een lab woonden.
De maatschappij maakt met de klimaatbeheersing meer ernst dan destijds. Ik verwacht, dat ligging gericht 
naar het Zuiden bij nieuwbouwprojecten wel aangehouden zal worden; hetzelfde geldt voor ph-zonnecellen. 
Het gebruik van passieve zonne-energie zal meer hoofdbrekens kosten. 
Samengevat: Compliment aan de TUD. Dit project zal de energie-neutrale woning cq bouwwerk dich-
terbij brengen.

Literatuur
 www.pretaloger.nl.

Het vernieuwde Rotterdams Radio Museum

Op 9 februari 2014 overleed onverwacht de grote “motor” achter het 
Rotterdams Radio Museum (RRM), Harry de Jong. Hij werd 76 jaar. 
Sinds 2000 was hij voorzitter van de stichting die het museum beheert. 
Medebestuursleden waren H. Heessels (ex-directeur van JVC Nederland 
B.V.) en P. Ivens (ex-directeur van Grundig Nederland B.V.).
Harry heeft gedurende 14 jaar het museum van een uit de hand gelopen 
hobby uitgebouwd tot een plek die kan aansluiten bij de grote Europese 
Radio- en TV-musea. Hij was een bron van inspiratie voor de vele vrijwil-
ligers waarop het museum nog steeds draait. Zonder hun inzet was het 
museum nooit geworden wat het nu is: een interessante collectie historische 
radio- en televisietoestellen, een unieke verzameling maritieme appara-
tuur en een flinke verzameling “vintage” computers. Harry verzamelde 
gedurende de vele jaren (46) dat hij de leiding had over het bedrijf “Radio 
Correct” in Rotterdam, oude radio’s en televisietoestellen. Als er binnen 

het bedrijf een nieuw toestel werd verkocht, vroeg Harry de koper of hij het oude apparaat mocht komen 
ophalen. Mede door deze werkwijze ontstond de unieke collectie die nu in het RRM te bewonderen is. 

+

Harry de Jong, oprichter van 
het RRM.
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Later kwamen daar de vele schenkingen van 
particulieren bij. De oudste radiomodellen zijn 
gebouwd rond 1920!

Reorganisatie
Harry overleed precies op het moment dat er 
binnen het bedrijf “Correct” een ingrijpende 
reorganisatie gaande was. Ook het Radio 
Museum ontkwam niet aan de strategische 
heroriëntatie binnen dit bedrijf. Een deel van 
het museum was binnen de panden van dit 
bedrijf gehuisvest. Door het overbrengen van een aantal activiteiten van “Correct” aan de Bergweg moest 
het museum verhuizen. Gelukkig kon dit naar een nabijgelegen pand van “Correct Witgoed” aan de Cein-
tuurbaan 117. De oude NS-loods, vroeger gebruikt door o.a. van Gend & Loos, ligt schuin tegenover dit 
pand. De loods, waar de unieke historische radio- collectie is ondergebracht, kon gelukkig ongewijzigd 
blijven bestaan. Harry was tot op het laatste moment betrokken bij de nieuwe opzet van het museum, ook 
nu was hij weer de plannenmaker! Een aanzienlijk deel van de dubbele exemplaren en de minder interes-
sante onderdelen uit de collectie in het depot werd aan belangstellenden verkocht. Het nieuwe museum 
moest op een kleiner vloeroppervlak helemaal opnieuw worden opgebouwd. Helaas was er niet zoveel 
ruimte meer beschikbaar als in de oude situatie. 
Harry’s zoon, Frans de Jong, heeft samen met medewerkster Nanneke Senior en vrijwilligers het TV-, 
Computer- en Maritiem-museum een nieuwe vorm gegeven. Ze zijn erin geslaagd een tentoonstelling op 
te bouwen die inhoudelijk nauwelijks onder doet voor het “oude” museum.

Radio in beslag genomen
Gedurende de Tweede Wereldoorlog (in 1942) moest iedereen zijn radio bij de Duitse bezetter inleveren. 
Meer dan 80% van de bevolking voldeed aan dit bevel. 

In Rotterdam werden de in beslag genomen radio’s 
opgeslagen in de NS-loods waarin nu het Radiomu-
seum is gehuisvest. Verreweg de meeste in beslag 
genomen ontvangers verdwenen naar Duitsland, 
een klein deel werd na de oorlog aan de eigenaren 
teruggegeven.
Na de oorlog moesten op bevel van de geallieerden 
in Duitsland alle radio-ontvangers worden ingeleverd 
en werden de meeste lange- en middengolf-zendfre-
quenties van de Duitsers afgenomen. Dit is mede 
een reden dat Duitsland als eerste land in Europa al 
in de 50-er jaren begon met het inrichten van een 
FM-zendernet. Met name de Volksempfäanger waar-
van de eerste 
exemplaren 

in 1933 persoonlijk door Goebbels aan de gebruikers werden 
overhandigd, waren gehaat. Onder de afstemschaal van de „Goeb-
belsschnauze“, zoals deze radio genoemd werd, was een hakenkruis 
aangebracht! Je kon er de 200-600 meter (middengolf) en 800-2000 
meter (lange golf)banden mee ontvangen. Ook in Nederland was een 
aantal van deze “foute” ontvangers in gebruik. Er staat er nu een in 

Goebbels test persoonlijk de DKE 38 Volksempfanger.

De “loods” aan de Ceintuurbaan in Rotterdam.

In beslag genomen radio-ontvangers.
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het museum, het hakenkruis is nog intact. Eigenaren van 
deze radio maakten dit meestal onleesbaar, ook hiervan is 
een exemplaar aanwezig.

Kolibri
Een ander bijzonder type radio-ontvanger dat we in het 
museum kunnen zien, is de Kolibri 2 (bouwjaar 1954). 
Deze dateert uit de naoorlogse DDR-tijd. Als je dit toestel 
aanschafte, kwam er een deskundig partijlid mee die ter 
plaatse vaststelde welke DDR-zenders het duidelijkst 
konden worden ontvangen. Er waren twee programma’s 
in de lucht, Berlijn 1 en Berlijn 2. De ontvangstfrequenties 
werden na instelling verzegeld. Het toestel beschikte alleen 
over middengolf ontvangstmogelijkheid; kennelijk waren 
er in die tijd toch weer enige middengolfzenders in de lucht 
gebracht die de voorgeschreven democratische uitzendingen verzorgden! Met behulp van een schakelaar 
aan de voorzijde van het toestel kon één van de twee “voorgeschreven” zenders worden beluisterd. In 
het museumexemplaar zijn in het venster bij de schakelaar de opschriften Hilversum 1 en Hilversum 2 
aangebracht.

Omroepverenigingen
Bijna vergeten we dat al in de twintiger jaren in Nederland radio-ontvangers werden gebouwd. De omroep-
verenigingen, zoals AVRO, VARA, NCRV, KRO en VPRO, begonnen vanaf 1924-1926 met uitzendingen 
via de pas opgerichte stalen zendmasten van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek (NSF) te Hilversum 

(Philips) in samenwerking met Willem Vogt, op-
richter van de AVRO. Dat is een van de redenen 
waarom de omroepverenigingen daar deels nog 
steeds gevestigd zijn. De omroepen gingen vanaf 
1928 amateurs helpen (in eigen belang) met het 
zelf bouwen van radiotoestellen. De AVRO met de 
Aladijn (1928), de Vox en het Kassandra toestel uit 
1931; de VARA met het toestel Vara-dyne uit 1929. 
De KRO bracht in 1934 het “Kabouter” toestel uit 
en later een wereldontvanger, speciaal bedoeld voor 
missionarissen. In het museum is een Kassandra 
aanwezig, het AVRO logo is daarop goed te zien.

Lezingen
Regelmatig worden in “de loods”, zoals men het historische radiogedeelte ook wel noemt, lezingen 
gegeven. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig die, 
indien men dat wenst, rondleidingen verzorgen. Zij 
beschikken over zeer gedetailleerde kennis van de 
tentoongestelde toestellen, doordat de meesten in de 
sector werkzaam zijn geweest.

Andere apparatuur
Natuurlijk is er ook een verzameling meetinstrumen-
ten en een werkplaatsje.
Tegenover de loods ligt het andere gedeelte van het 
museum aan de Ceintuurbaan 117. Daar vinden we 

De Kolibri 2 met zender-schuifschakelaar.

De Kassandra, het AVRO “bouwpakket”.

Tussen de oude radio’s worden o.a. lezingen gegeven.
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de collectie televisietoestellen, de computers, het 
maritiem museum en de museumwinkel. Direct 
bij binnenkomst valt een werkende replica van een 
Nipkov-schijf op. In de begintijd van de televisie 
bouwden sommigen hun tv-toestel zelf. Het blad 
“Radio Bulletin” publiceerde een schema waarmee 
met behulp van de VCR 97 radarbuis, die toen 
volop in de dump te koop was, een werkend toestel 
gebouwd kon worden. Het tv-beeld heeft dezelfde 
lengte-breedteverhouding als het oude zwart/wit 
Academy filmformaat uit 1933 (1.33 beeldverhou-
ding, ook wel 4:3 genoemd). De diameter van de 
ronde beeldbuis werd in inches benoemd; er werd 

een rechthoekig beeld op geschreven. Tot vandaag de dag geeft men zelfs bij de nieuwste platte schermen 
en computermonitoren de beelddiagonaal nog steeds op in inches!
Uiteraard is het zogenoemde “hondenhok” tv-toestel van Philips aanwezig (1949). De Philips TX400, met 
een beeldbuis van 22 centimeter en 4-kanalenkiezer, staat naast talloze andere toestellen uit de zwart-wit 
begintijd. 
Naast alle objecten staat een kaart waarop, net als in het Radio-museum in de loods, een duidelijke om-
schrijving van het tentoongestelde toestel is aangebracht.

Buitenbeentjes
Een heel bijzonder toestel, waarvan er maar heel weinig zijn gemaakt, is de Nordmende Spectra SK 2 met 
4 schermen waarvan 3 in zwart-wit en het hoofdscherm in kleur, het ideale toestel voor de tv-recensent!
Natuurlijk is er de nodige “Hi-Fi”-apparatuur te zien. Er staat een aantal fraaie gepolitoerde radio-grammo-
foon-bandrecorder-combinaties opgesteld. Tevens talloze losse bandrecorders, platenspelers, luidsprekers 
en versterkers, waaronder de legendarische “Quad”- apparaten. 
Kinderen kunnen hun hart ophalen in het computerhoekje, je kunt er ouderwetse tv-spelletjes spelen, zoals 
“pong” (Atari 1972). Ook is er een quiz op papier om te testen wat zoal in het museum kan worden geleerd. 

Maritieme communicatie
Harry de Jong was een groot liefhebber van zeilen; ook maritieme apparatuur verzamelen was zijn hobby! 
In het museum is een uitgebreide collectie communicatieapparatuur te zien, voor een groot deel afkom-
stig van het bekende bedrijf Radio Holland, bijvoorbeeld de zend- ontvangstinstallatie afkomstig van een 
veerboot van de Hoek 
van Holland-Hull-lijn. 
De apparatuur is zo’n 
veertig jaar oud, maar lijkt 
zo goed als nieuw. Alles 
glimt en de 250 kilowatt 
zender functioneert nog!

Grote collectie
De totale collectie van het 
museum omvat meer dan 
500 stukken. Deze geven 
een goed beeld van de ont-
wikkeling van apparatuur 
voor onder meer radio- en 
tv-ontvangst gedurende 
de afgelopen 80 jaar. 

Tv-zelfbouw met Radio Bulletin en de VCR 97.

De afdeling maritieme apparatuur.
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Op 9 november 2014 is er in het museum weer een themadag: “Wat is Streaming Audio in the Cloud.” 
Vanaf 11.00 uur worden dan diverse interessante presentaties en lezingen gehouden. Aan de orde komen: 
Deezer, Spotify, het Sonos Connect netwerk concept, uiteraard met live demonstraties.
Nog wat tips: om vast in de stemming te komen tik je in de zoekbalk van You Tube “Rotterdams Radio 
Museum”. Het introductiefilmpje geeft een goed overzicht. Verder veel informatie op de website: http://
www.rotterdamsradiomuseum.nl/. Heel veel informatie over oude radio’s is te vinden op de website van 
de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio: http://www.nvhr.nl/
Bob Vos

Alles wat je al zou willen weten over je eigen brein
Hersenonderzoeker Dick Swaab krijgt regelmatig via e-mail vragen van kinderen over de werking van het 
menselijk brein en vragen over verschillende dagelijkse verschijnselen waar je dan over nadenkt. Voor het 
beantwoorden van de meeste e-mailvragen zocht hij de hulp van Jan Paul Schutten. In de vorm van een 
vraag- en antwoordspel herschreef Dick Swaab zijn bestseller “Wij zijn ons 

brein” tot het boek “Jij bent je brein”. De twee nieuwsgierige kinderen Jelle 
en Ionica stellen telkens de vragen over het menselijk brein, die Dick Swaab 
dan in een begrijpelijke taal weet te beantwoorden. De vragen worden vol 
vaart en humor behandeld. Ze behandelen onderwerpen als vrije wil, adhd, 
dementie, autisme, bijna-doodervaringen, de liefde, het religieuze en zelfs 
het criminele brein. Soms is een onderwerp uitputtend behandeld, zoals het 
roken en meeroken tijdens een zwangerschap, het uitvoeren van hersenope-
raties of het ontwikkelen van een misdadig brein. Bij meerdere antwoorden 
geven de auteurs aanvullende informatie en bewerkte wetenschappelijke 
resultaten van diepgaande studies en experimenten. Veel vragen en nog meer 
antwoorden zijn direct geschikt voor het opnemen in een spreekbeurt of 
vormen de basis voor een nadere verkenning of voor een speurtocht op het 
internet. Voor jongeren zeer interessant en voor volwassenen vermakelijk.
ISBN 978-90-450-2362-5, “Jij bent je brein”, Dick Swaab en Jan Paul 
Schutten, Uitgeverij Atlas Contact, 2013, 224 pagina’s, € 19,95.
Jan M. Broeders

Blitzschutzsysteme
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 44
Prof. Kern, dipl-ing Wettingfeld
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3511-2, 308 pag. (210x150mm) € 36,-.

Prof. Kern is verbonden aan de Technische universiteit van Aken, waar hij zich in belangrijke mate bezig 
houdt met bescherming tegen bliksem en vertegenwoordigd is Duitse en IEC-commissies over dit onderwerp.
Dipl. ing. Wettingfeld is een beëdigd deskundige van de Handelskammer Düsseldorf; hij is deels lid van 
dezelfde commissies lid als prof. Kern.
Ze hebben een goed boek geschreven, waar iedereen, die met bliksem te maken heeft, plezier van kan 
hebben.
Ze beginnen met toepassing van de Schwaiger-theorie met als bekend voorbeeld. Een staaf loodrecht op 
het aardoppervlak opgericht, beschermt het oppervlak onder de cirkel met een raaklijn aan de staaf en 
aan de grond, mits die staaf voldoende laagohmig (in weerstand en zelfinductie) is geaard. Deze theorie 
is het eerst toegepast op UHV-lijnen (>110 kV). Het boek geeft voorbeelden, hoe goed met ingewikkelder 

BOEKEN
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configuraties kan worden omgegaan. Eventueel is ook een lab-proef nodig. 
Destijds was de restspanning op aardleidingen niet zo gevaarlijk. Tegenwoordig moeten computers en 
embedded systems heel blijven en zo mogelijk goed blijven functioneren. Ik wijs daarbij op het werk van 
de emeritus-hoogleraar vd Laan van de TUE. Ook dit boek geeft aardige aanwijzingen. 
Om zo’n aardnet van overspanningen te vrijwaren, zijn overspanningsafleiders gewenst. Voorbeelden van 
de fabrikanten: Biermann, Dehn en Phoenix Contact worden gegeven.
Dit boek wijdt ook een hoofdstuk van de kans op blikseminslagen in Duitsland. 
De elektriciteitsvoorziening maakt ook in Nederland ruim gebruik bliksembescherming. Dat geldt ook 
al heel lang voor vrijstaande hoge fabrieksschoorstenen. Utiliteitsbouw (fabrieken en kantoren) worden 
tegenwoordig ook als regel uitgerust met bliksembeveiliging.
Ik vind, dat dit ook moet gelden voor hoge woonflats. 
VDE heeft zowel in ETZ alswel bij haar boeken regelmatig aandacht besteed aan de “school”van Dehn 
[1]. Principieel wijkt Dehn niet af van dit boek. Dehn is een groot bedrijf, dat in heel Europa en daarbuiten 
apparatuur levert en adviezen geeft en Dehn is vertegenwoordigd in Duitse en IEC-normcommissies en 
wordt als referentie bij dit boek aangegeven.
Samengevat: Een heel goed en duidelijk boek met veel goede praktische foto’s van bliksemafleidng. Ten 
zeerste aan te bevelen voor ieder, die met bliksem te maken heeft. Zie ook EI Dig 18 pag. 13/14 en EI 
Dig 17 pag. 28.

Wikipedia als bron voor informaties over illusies
Het vinden van informaties over optische en visuele illusies is dankzij 
“Wikipedia - de vrije encyclopedie” heel eenvoudig geworden. Vrijwel elk 

onderwerp, trefwoord of verschijnsel op het gebied van zien en waarnemen 
en het fenomeen van optische illusies is uitgebreid besproken op de site en te 
lezen in vrijwel alle talen. Bij elke uitleg of verklaring zorgen illustraties en 
verwijzingen voor aanvullende gegevens en maken Wikipedia uiterst waar-
devol. Het verzamelen van gegevens uit het vlak van visuele waarneming en 
specifiek over het fenomeen van optische bedrog is een bezigheid die veel 
tijd en geduld vraagt. Diverse uitgevers en organisaties hebben inmiddels 

gezorgd voor een bundeling van veel internetgegevens in gedrukte vorm over 
optische illusies. In de verzameling Optical Illusions brengen de samenstel-
lers interessante gegevens over meer dan 100 specifieke onderwerpen uit het 

vakgebied van psychologen, fysiologen, neurologen en liefhebbers van optische illusies. In het algemeen is 
het een bundeling van 1 op 1 teksten uit de Wikipedia encyclopedie. De publicatie start met een uitgebreide 
inhoudsopgave en komen de onderwerpen in alfabetische volgorde aan de orde. Een deel is uitgebreid en 
een deel is compact behandeld en alles is voorzien van illustraties. We maken kennis met onderwerpen als 
onmogelijke figuren, nabeelden, autokinetische effecten, body painting, maanillusie en veel voorbeelden 
van visuele en optische illusies met namen van hun ontdekkers, zoals Kanizsa driehoek, Benham schijven, 
Fraser illusie en Necker kubus.      
ISBN 978-1-1565-5384-8, “Optical Illusions”, redactie Wiki Series, Books LLC, 2011, 119 pagina’s.
Jan M. Broeders

Deeltjesfysica op z’n kop met vondst van het Higgsdeeltje
Het heelal en onze materie zitten volgens astronomen en wetenschappers nog vol met onontdekte stoffen, 
deeltjes, planeten, sterren en misschien onbekende objecten. Al genoeg aanleiding om onderzoek naar 
ontbrekende en nieuw ontdekte bewegingen en stoffen voort te zetten. In juli 2012 maakten wetenschap-
pers van het CERN in Genève bekend dat zij een ontbrekend, zeer belangrijk elementair deeltje - het zo-
genoemde Higgsdeeltje - hadden waargenomen. Voor Rob Walrecht aanleiding om lesmateriaal samen te 
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stellen voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs en voor iedereen 
met belangstelling voor astronomie, sterrenkunde en materie. Het nieuwe lesma-
teriaal verscheen in de vorm van een brochure op A4-formaat en bevat naast een 
inleiding over deze grote ontdekking, een hoofdstuk over atomen, moleculen, 
protonen, neutronen en elektronen. In het tweede hoofdstuk bespreekt auteur 
Luc Hendriks elementaire deeltjes en hun golfkarakter en in het derde hoofdstuk 

bespreekt hij uitgebreid de speurtocht naar het bijna ongrijpbare deeltje. De bro-
chure bevat veel illustraties, die telkens zijn voorzien van ruime toelichtingen. De 
docent in het primaire onderwijs maakt alvast kennis met begrippen en specifieke 
wetenswaardigheden over sterrenkunde om leerlingen kennis te laten maken met 
de fascinerende verschijnselen in de lucht. Het bedrijf van Rob Walrecht biedt 
eveneens docenten een serie workshops aan.
ISBN 978-90-77052-35-8, “Higgs gevonden”, Luc Hendriks en Rob Walrecht, Rob Walrecht Productions, 
2012, 18 pagina’s, € 9,50.
Jan M. Broeders

Windenergie-anlagen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 158
Arno Bergmann
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3614-0, 101 pag. (210x150mm), € 22,-.

In Duitsland worden veel windturbines zowel op het land alswel op zee (off-shore) geplaatst. Daarbij 
komen de vragen:
- hoe moet het mechanisch deel gedimensioneerd zijn en getest worden
- idem voor het elektrisch deel, dat ook een aansluiting nodig heeft op het elektriciteitsnet. 
Algemene vragen zijn: 
- Bij welke windsnelheid loopt de turbine aan (vaak vanaf 3m/s) 
- Wat is zijn max vermogen
- Wanneer is de windsnelheid zo groot, dat het vermogen wordt afgetopt (vaak > 12 m/s) en wat gebeurt 
bij nog hogere windsnelheid (vaak vermogensvermindering vanaf 18 m.s en bijna nullast bij 20 m/s). 
Bovendien is nav de verwachte windsnelheden een opbrengstprognose nodig. 
Dit boek geeft aan welke Duitse en deels IEC-voorschriften geldig zijn en is met name in Duitsland heel 
nuttig. 


