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Beurzen en seminars een keuze

Ooit was hifi een van de bloeiende onderwerpen die
binnen Elpec veel aandacht kreeg. Elpec kende zelfs een
hifi-commissie. Nu lijkt dit onderwerp een zachte dood te
zijn gestorven. Het heeft er alle schijn van dat de radio en
geluidsweergave in het algemeen nog maar weinigen echt
bezighoudt. Je ziet dat ook bij het aanbod aan apparatuur
en "content". De verkoop van cd's neemt af, audiorecorders
zijn er vrijwel niet meer, en met hifi-apparatuur lijkt het
accent steeds meer te liggen op de koppeling met beeld,
waarbij mijns inziens het aantal luidsprekers de praktische
grens al ruim heeft overschreden.
Ook op het gebied van radio zijn er merkwaardige ontwikkelingen zichtbaar. Met veel elan probeerde de publieke
omroep de aandacht te trekken met DAB+, de digitale
vervanger voor de FM-techniek. De handel reageert met
"keukenradio"-achtige ontvangers, en slechts enkele
fabrikanten leveren apparaten met DAB+-ontvangers.
Hoe komt dat? Weet u het? Ik nodig u uit om daarover
uw visie te geven in de vorm van een artikel.
Frans Witkamp

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Bouwbeurs 9-13 feb, Railtech 17-19 mrt
Electronics&Automation (FHI) 2-4 jun
Elektrotechniek 29 sep -2 okt

Colofon

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Rapid Pro Industrial 3 mrt (Koningshof-Veldhoven)
Materials 22-23 apr (Koningshof)
Photonic Events 3-4 jun (Koningshof)
Vision, Robotics, Mechatronics 3-4 jun (Koningshof)

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

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

RAI (www.rai.nl)
ISE 10-12 feb, Autorai 17-26 apr, Powergen 9-11 jun
Safety and security 22-24 sep,
Bedrijfsautorai 3-6 nov
Brabanthallen Den Bosch
LED-expo 11-12 feb, Lab Automation 31 mrt (FHI)
Mocon 22-23 apr, Vermogenselektronica (FHI) 23 jun
Energievakbeurs 6-8 okt
FHI (www.fhi.nl)
PPA-12 feb (Soesterberg)
Industrial Ethernet – 26 mrt (Evoluon)
Labautomation -31 mrt (Brabanthallen)
E&A 2-4 jun (Jaarbeurs)

Easyfairs (www.easyfairs.com)
Mocon 22-23 apr
Mesago (www.mesago.de)
PCIM 19-21 mei
KIVI (www.kivi.net ; vh kiviniria),
TUD (www.tud.nl), TUE (www.tue.nl) ,
UT (www.utwente.nl)
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Editorial
Allereerst wens ik alle lezers een goed 2015.
De EU heeft een nieuw parlement en een nieuw EU-commissie. Zij zien als hun eerste taak de werkeloosheid met name onder jongeren in Zuid-Europa terug te dringen. Daar behoort ook scholing bij. Zij zien
als tweede taak de klimaatbeheersing. Elke lidstaat moet een nationaal energieplan hebben en uitvoeren.
Daar behoort wel een solide financiering bij.
Nederland kent ook in 2015 een aardig programma van beurzen en seminars. Het zou goed zijn als een
aantal leden hun impressie daarvan in Elpec Info zouden weergeven.
Mijn visie over de technische ontwikkelingen, die ik in ons vakgebied in 2015 verwacht volgt onderstaand.
- Windows 10
- ethernet
- energie
- vermogenselektronica/mechatronica/robots/sensoren
Het is niet zo eenvoudig de toekomst te voorspellen. Desondanks kunnen ontwikkelingen als de markt
reageert wel degelijk afgebogen worden. Microsoft verwachtte veel van Windows 8. De invloed van de
verbruikers heeft snel geleid tot Windows 8.1 en binnenkort tot Windows 10.
1. Windows 10
Windows XP wordt door Microsoft niet meer ondersteund. Er is vaak veel software aan gekoppeld.
Overgang naar een andere Windows-versie betekent veel aangekoppelde software en/of apparatuur veranderen of vervangen. Windows 10 kan dus wat meer gevolgen hebben, dan we nu overzien.
2. Ethernet
Centrales en UHV-netten hadden vroeger monitoringsystemen van de grote leveranciers, die meestal niet
gekoppeld konden worden.
De procesindustrie , met name in petrochemische toepassingen, begon met een eigen standaard Fieldbus
en Profibus. Ze gaan nu geleidelijk over naar ethernet (oa profinet). Dat neemt de nutsvoorziening over
van centrale, het UHV-net tot huisaansluiting. Recente symposia van FHI lieten zien, dat monitoring op
schepen middels ethernet voor nieuwe schepen eerste keus is.
Internetsecurity-beveiliging is een vereiste.
3. Energie
Energie wordt grotendeels bepaald door de mondiale en Europese afspraken inzake klimaatbeheersing.
Voor Nederland is het leidende document: het nationale energieplan opgesteld olv Wiebe Draaijer. Sinds
zijn overstap naar de Rabobank is de commissie Nijpels aangewezen voor de begeleiding.
Het nationaal energieplan heeft de technische maatregelen voorgesteld om de doelstellingen met name het
CO2-gehalte te behalen. Dat betekent voor de (proces-)industrie (nog steeds de grootste stroomverbruiker)
verbeterde regelingen dmv fraaie mechatronica met veel toerengeregelde pompen en ventilatoren beheerst
door goede monitoringssystemen, waarbij ethernet een belangrijke rol vervult.
Voor de woning- en utiliteitsbouw betekent dit de zogenoemde smart grids, waarbij veel monitoring via
ethernet gebruikt zal worden. Enerzijds zijn de netbelastingen niet meer zo statisch als vroeger, anderzijds
komt regelmatig teruglevering voor door warmtekracht en ph-zonnecellen. Loadflows zijn zodoende beter
beheersbaar en netbeveiligingen kunnen aangepast worden aan de regelmatige terugleveringen.
Duitsland wekte in 2013 ongeveer 10% van zijn elektriciteitsverbruik op middels windenergie voornamelijk
op zee en 10% met ph-zonnecellen voornamelijk in woonwijken. Het streven is een verdubbeling van de
duurzame energieopwekking in het jaar 2020. De duurzame energie is helaas niet altijd beschikbaar bij
netbelastingspieken. Onze meteorologische kennis neemt toe, zodat we productie- en afnametijdstippen
2

Elpec Info digitaal - nr. 20 - februari 2015

steeds beter kunnen aangeven.
In Nederland zijn 8 stuks 450 MWe-STAG-units geplaatst, waarmee we relatief snel kunnen regelen.
Ook moderne kolencentrales, waarvan wij er recent 4 geplaatst hebben, regelen ten opzichte van vroeger
relatief snel bij een warme ketel. Desondanks was vroeger het aantal bedrijfsuren van een kolencentrale
rond 8000h/jaar. Dat wordt te zijner tijd aanzienlijk minder.Dat betekent financieringsproblemen voor oa
EON, RWE en Vattenfall, die de toekomstige ontwikkelingen niet goed kunnen schatten.
Nederland start ongeveer in 2015 met de bouw van drie windparken op zee ter grootte van ca 400 MWe elk.
Het vermogen, dat in de naaste toekomst in ph-zonnecellen zal worden geïnstalleerd is moeilijker te schatten. Het zou wel eens meer kunnen worden dan dat van windenergie.
De schattingen zijn, dat Nederland heel veel aardwarmte kan exploiteren (ca 50% van de vraag aan ruimte
verwarming?). Ik verwacht een visie van de commissie Nijpels.
De klimaatbeheersing betekent veel interessant werk, dat met technische en economische zorg en een
redelijke planning moet worden uitgevoerd. De bevolking moet dat concept wel dragen.
4. Vermogenselektronica/mechatronica/robots/sensoren
Vroeger was elektrische tractie de kraamkamer van de vermogenselektronica. Het vakgebied is nu min of
meer uitgerijpt. We hebben voor vrijwel alle soorten toerenregelbare aandrijvingen fraaie schakelingen met
IGBT’s en op DTC gebaseerde sturingen. De fabrikanten proberen de halfgeleiders nog iets te verbeteren
middels toevoeging SiC, mits dat economisch verantwoord is.
Compacte vermogenselektronica maakt meer gebruik van waterkoeling. De vierassige 6 MWe-loks met
IGBT-invertor kunnen zonder waterkoeling niet functioneren.
De toepassing en de vakkennis van vermogenselektronica neemt enorm toe in alle werelddelen.
Tbv AC-DC-omvormers (nu max 400 MWe) voor windparken op zee zouden we graag halfgeleiders willen hebben met grotere doorlaatstroom en hogere sperspanning.
De meest gebruikte motor is nu de asynchrone kooiankermotor. Die kan vervangen worden door de synchrone
motor met permanente Neodym-magneten. Dat lijkt voorlopig beperkt te worden tot kleinere vermogens.
De automatisering van productieprocessen neemt fors toe. Dat betekent een veel grotere behoefte aan
sensoren van heel verschillende aard aangestuurd door monitoringssystemen (meestal ethernet).

+

Waardering voor de FME-voorzitster (www.fme.nl)
Mevr. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is sinds 3 jaar voorzitster van de FME. Zij is op 26 september
2014 benoemd tot voorzitster van de CEEMET, de Europese koepelorganisatie van
werkgevers in de technologie en de metaalindustrie. Zij blijft voorzitster van de FME.
Zij heeft de “FME”-bedrijven sinds haar voorzitsterschap wat krachtiger gemaakt
en het afkalven van deze sector gestopt. Er is zelfs een lichte groei. De hoop is, dat
zij ook in Europa een lichte groei kan realiseren.
De benoeming is een compliment voor Nederland. Elpec wenst haar veel succes.

+

Eerbetoon aan dr. ir. P.C.J.M. van der Wielen door de HiddeNijland Stichting
op de TUDelft op 7 nov 2014-11-10

Het Hidde Nijland Museum te Hindelopen [1] geeft een beeld van de geschiedenis van de familie Hidde
Nijland. De telg H.A. Hidde Nijland stichtte een fabriek te Utrecht, waar hoogspannings-schakelmateriaal
werd gemaakt. De grootste productie betrof olie gevuld 10 kV-schakelmateriaal. De volgende stap was
oliegevuld 50 kV-materiaal, uiteindelijk gevolgd door SF6-gevuld gesloten schakelmateriaal voor 150kV
(oa te Westerlee) en 400 kV (destijds centrale Maasvlakte). Het 150 en 400 kV-materiaal vormde een wereldprimeur.
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Na de dood van dhr Hidde Nijland werd een stichting opgericht, die naar hem genoemd is.
Tweejaarlijks rijken zij een prijs en/of een penning uit. Op 7 nov viel de eer (prijs en rede) te beurt aan
dhr v.d. Wielen, een kabelexpert van DNV GL (vh Kema). Hij heeft veel onderzoek gedaan aan partiele
ontladingsmeting. Zwakke plekken in een kabel kunnen zodoende worden opgespoord en gerepareerd.
Onverwachte kabelstoringen worden zodoende voorkomen.
Elpec feliciteert dhr v.d. Wielen.
Literatuur
1. www.museumhindelopen.nl.
2. www.hiddenijlandstichting.nl .

Eindejaarfeest ELPEC

+

De ELPEC vierde in november 2014 weer het traditionele eindejaarfeest. Ditmaal stond een bezoek aan
Louwman Museum op het programma. Dit museum herbergt ‘s werelds oudste privécollectie automobielen, bijeengebracht door twee generaties van de familie Louwman.
Het museum
De basis voor het huidige museum werd in 1934 gelegd. Inmiddels omvat de collectie ruim 250 antieke en
klassieke auto’s. Het is de oudste privéverzameling van historische auto’s ter wereld die voor het publiek
is opengesteld. De eerste aanschaf was een 20-jarige Dodge door de Dodge-importeur Pieter Louwman
(1902-1969), de vader van de huidige eigenaar, Evert Louwman.
In 1969 werd de collectie van de heer Geerlig Riemer (1889-1992) overgenomen. Riemer was de oprichter
van het Instituut voor Autobranche en Management in Driebergen. Het gebouw waarin de collectie van
Riemer was ondergebracht, wordt sindsdien gebruikt als praktisch centrum voor het IVA in Driebergen.
Evert verhuisde de collectie in 1969 naar Leidschendam waar hij het Nationaal Automobiel Museum opende.
Zijn vader heeft dat helaas niet mee mogen maken. In 1981 vond op nieuw een verhuizing plaats van de
collectie naar een nieuwe locatie, het terrein van importeur Louwman & Parqui in Raamsdonksveer. Op
18 april 2003 werd de naam Louwman Collection aangenomen. De voormalige collectie oude auto’s van
het Autotron uit Rosmalen werd vanaf 2005 daar ook ondergebracht. Op 3 juli 2010 werd het huidige museumgebouw aan de Rijksstraatweg geopend.
Kosten noch moeite zijn gespaard het Louwman Museum in te passen in het omringende
landschap. Het parkeren gebeurt bijvoorbeeld
ondergronds. Het symmetrische, kasteelachtige
gebouw is een creatie van de Amerikaanse
architect Michael Graves die we in Den Haag
ook kennen van het Castalia waar het Ministerie
van Volksgezondheid is ondergebracht.
Boven: het Louwman Museum vanaf de Rijksstraatweg.
Links: de Dion-Bouton et Trépardoux uit 1887.
Onder: de Humber Pullman van Churchill.

4
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Unieke auto’s
Uit de periode tot 1910 bezit het museum de grootste collectie auto’s
ter wereld. Er staat zelfs een Dion-Bouton et Trépardoux uit 1887.
Ook is er de enige overgebleven Eysink (1897) te bewonderen, en
een groot deel van de 15 thans nog bestaande exemplaren van het
Nederlandse merk Spyker (inmiddels failliet). Uit de periode na de
Tweede Wereldoorlog bezit het museum onder meer de Humber
Pullman van Sir Winston Churchill (1954), de Aston Martin die James Het Museumcafé.
Bond gebruikt heeft in de film Goldfinger, een Cadillac van Elvis
Presley, en een DAF 600 prototype uit 1957. Ook staat er
een Toyota-terreinwagen die
door Prins Bernhard aan het
Wereld Natuur Fonds werd
geschonken.
Eindejaarsbijeenkomst
Peter Louwman, onze gastheer, Of- Op vrijdag 28 november was Peter Louwman beantwoordt vragen.
ficier in de Orde van Oranje-Nassau, het dan zover, het eindejaarfeest van de ELPEC. Zo’n 25 leden vergezeld van partner werden
bij de Beauclerc Telescope.
in het museumcafé van het Louwman Museum welkom geheten
door onze voorzitter Frans
Witkamp.
Na de koffie met gebak gingen
we naar boven want we bezochten niet alleen de unieke
autotentoonstelling maar konden vooraf ook een exclusief
kijkje nemen bij de persoon- Toneelkijkers.
lijke collectie telescopen van
de
broer van Evert, Peter Louwman.
Na het zeer geslaagde bezoek aan het telescopenmuseum kon iedereen
op eigen gelegenheid het automuseum bezoeken. Helaas was daar
De “tubeless” telescoop van Huygens. niet zoveel tijd meer voor beschikbaar, want rond 17.00 uur vertrokken we voor het traditionele diner. Dit jaar was gekozen voor het
Turkse restaurant Harput in Wassenaar. Ofschoon het restaurant in
een voetgangersgebied midden in Wassenaar ligt, arriveerde iedereen
keurig op tijd. De kok van het restaurant had voor ons een heerlijk
buffet gemaakt. De avond ging snel maar geanimeerd voorbij. Nadat
onze voorzitter aan iedereen de beste wensen voor het komende jaar
had uitgesproken was het weer tijd naar huis te gaan. Het was weer
een geslaagd eindejaarfeest geweest!
Bob Vos
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Automatisering in de maatschappij
In oktober 2014 heeft minister Asscher (sociale zaken) erop gewezen, dat de robot steeds vaker gebruikt
wordt en dat de maatschappij daar rekening mee moet houden oa door scholing. Goed geschoolden hebben meer kans op een baan dan slecht geschoolden.
Ik denk, dat het probleem veel breder is.
- Toen ik in 1956 mijn HBS-B-diploma behaalde, kregen alle laatste jaars HBS-studenten veel aanbiedingen van banken om daar te komen praten over werk met de mogelijkheid van een avondstudie. Banken in
Amsterdam golden generaties lang als een goede werkkring. Niemand voorzag toen, dat door de computer
(toen nog niet beschikbaar) veel arbeidsplaatsen zouden vervallen.
- 1956 was ook het jaar van de eerste NS-elektrische loks. Bij het optrekken van een zware trein bij gladde
rails was vakmanschap vereist om de trein veilig op snelheid te krijgen. De machinist moest dan op- en
afregelen en soms zand strooien. Zonder af en toe kort slippen met de nodige slijtage lukte het niet de trein
op snelheid te krijgen. Een adhesie-coëfficiënt groter dan 0,25 was niet te realiseren.
Tegenwoordig heeft een vermogenselektronica-lok een goede automatische anti-slip-regeling met automatisch ingeschakelde zandstrooiers. Een adhesie- coëfficiënt van 0,35 kan goed gerealiseerd worden.
De slijtage is ten opzichte van vroeger heel bescheiden.
Dat is de tendens van veel automatiseringen: betere prestaties, minder slijtage en minder onderhoud.
Als op het baanvak de maximumsnelheid met sensoren of radiografisch aangegeven wordt, kan in principe
bestuurderloos gereden worden. Sommigen spreken dan van robotbediening. Siemens heeft één metrolijn
in Parijs (lijn 14) bestuurderloos uitgevoerd. Lijn 14 wordt verlengd. Ook lijn 1 is al gedeeltelijk bestuurderloos; zie fig 1.
- Vanaf 1956 werd de oude centrale Hemweg (4x
52 MWe) met 8 schoorstenen opgeleverd in fasen.
Daar werkten een elektrische wacht en een werktuigkundige wacht. Die hadden veel te doen bij het
opstarten van een eenheid en wat minder bij het in
bedrijf houden. De regelingen om rookgassen zo
schoon mogelijk te houden, waren toen nog niet zo
omvangrijk. Moderne centrales functioneren automatisch met als resultaat: minder brandstofverbruik,
langere levensduur, minder onderhoud, schonere
rookgassen. Zonder automatische regelingen is het
beheer van een conventionele centrale niet meer
mogelijk.
- In de procesindustrie zijn als regel de regelingen 1.
nog iets ingewikkelder dan bij een moderne conventionele centrale. De producten zijn als regel ten opzichte van vroeger verbeterd. Bedenk: het gaat om
multivariabele regelingen meestal in cascade-schakeling.
Ook het maken van betrekkelijk kleine hoeveelheden eindproduct met goede kwaliteit is nu economisch
verantwoord mogelijk.
- Vroeger moesten seinhuiswachters veel regelen zoals wisselstraten instellen en seinen instellen. Het was
al fraai als conflicterende opdrachten vergrendeld waren. Tegenwoordig is het beheer van groot station
met emplacement grotendeels geautomatiseerd. Dat geldt niet alleen voor hoofdspoorwegen, maar ook
voor metro-emplacementen.
- In de autoindustrie werkten vroeger heel veel mensen, die eenvoudige opdrachten uitvoerden en meestal
monotoon werk deden. Tegenwoordig worden veel robots gebruikt met als gevolg: betere kwaliteit en
minder personeel.
- Op de Technishow in de Jaarbeurs werden metaalbewerkingsstraten getoond met robots met dezelfde
resultaten als bij de automobielindustrie.
6
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Samenvatting
De maatschappij automatiseert steeds meer soms door gebruik van robots. Het is nu niet zo eenvoudig een
lange termijnvisie te maken. Dat was in het verleden ook zo. Het is nog moeilijker het gebruik van robots
te voorspellen. Voor de arbeidsmarkt betekent dit het wegvallen van vaak eenvoudig werk en de noodzaak
tot scholing. Mi moet iedereen tenminste een middag of avond /week geschoold worden in zijn eigen
en aangrenzend vakgebied. Het programma van bijscholing is mijns inziens een zaak van bedrijfsleven,
scholen en KIVI. De overheid moet die scholing ondersteunen en er mede vorm aangeven.
Op de uitstekende beurs met seminars WOTS 2014 was veel automatiseringsgereedschap te zien.

+

World of Technology and Science (WOTS 2014)
De WOTS (30 sep - 3 okt 2014, Jaarbeurs-Utrecht) was één van de grootste technologiebeurzen met seminars van Nederland en het resultaat van goede samenwerking van FHI en FEDA. De beurs was 4-delig:
- World of Automation
- World of Motion and Drives
- World of Laboratory
- World of Electronics.
De inhoud van het vak en van de beurs werd goed weergegeven door ca 24 seminars, die iets beperkter
waren dan de seminars, die met name FHI het gehele jaar door organiseert. Onze maatschappij is afhankelijk van deze vakgebieden.
Bij vermogenselektronica-aandrijftechniek (World of motion and drives) was elektrische tractie heel
lang de kraamkamer. Van deze goede ontwikkelingen maken we bij veel type aandrijvingen gaarne gebruik.
Energievoorziening op zee inclusief windmolens op zee is een vak op zich. De isolatie van elektromotoren en halfgeleiders mogen niet in aanraking komen met zoute zeelucht. Waterkoeling (geen zeewater)
is aangewezen.
Het afgelopen jaar heeft Nederland veel gewerkt met speciale schepen om de zeekustverdediging te versterken en om de Maasvlakte 2 op te spuiten.
Daarvoor zijn speciale schepen gebouwd, waarbij rekening gehouden moet worden met de rookgasemissies
(roet, NOx, SO2, CO2). Aan boord is een 3-fase AC-rail met invertors, die allerlei werktuigen aandrijven
en invertors gekoppeld aan zuigermotoren. De langzame scheepdiesel is niet per se nodig. Het kunnen
snellere diesels zijn, of Otto-gasmotoren zoals bij wk, of dual-fuel-motoren met calorisch 10% dieselolie
en 90% gas; zie fig 1 en 2.
Nederland heeft knappe “diesel”-elektrische werkschepen gebouwd en daar waterzijdig knap werk
mee verricht.
1.

2.
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Bij de automatiserinsgwereld (World of automation) denk ik in eerste instantie aan het controlecentrum van een chemische of voedingsmiddelen-industrie. Vanuit een centraal punt wordt de productielijn
middels ethernet (via glasfiber of draadloos) beheerd.
Maak ook energiecentra met ketels, warmtekrachtinstallaties of “gewone”centrales werken zo. Zie
fig 3 en 4
Heel veel van die installaties zijn afhankelijk van
knappe sensoren. Een goed voorbeeld vind ik Euro
6-rookgasemissies bij vrachtwagen. Daartoe zijn
NOx- en roetsensoren ontwikkeld, die inmiddels
ook bij veel andere apparaten met voordeel worden 3.
gebruikt.
4.
Bewerking van bijvoorbeeld metalen onderdelen
werd vroeger per bewerking geregeld. Met handarbeid werd het werkstuk vervolgens naar een andere
machine geleid. Dat gebeurt nu vaak met robots. fig 5
Trein- en metro-besturing wordt steeds meer geautomatiseerd. Siemens heeft metrolijn 14 in Parijs
volledig geautomatiseerd en is bezig met lijn 1.
Siemens claimt daarmee een capaciteitsverhoging
te hebben bereikt van tenminste 15%.
In vakkringen wordt gediscussieerd of hier sprake is van knappe automatisering of robotbesturing.
Automatisering is afhankelijk goede procesmodellen met de juiste tijdconstanten. Daartoe zijn goede
sensoren nodig, ook voor de tussenfasen van een proces. Wij moeten er mi meer aandacht aan besteden.
Metingen in zo’n proces kunnen heel volumineurs zijn.
Bedenk, dat de vlam van de nieuwe Maasvlakte kolencentrale zich iets anders gedraagt dan de vlam van
de kleinere oude centrales.
Samenvatting
De WOTS was een succes en nodigt uit tot voortzetting in de komende jaren. De WOTS met zijn vele
seminars was ook geschikt om technici en economen wat meer wegwijs in het vakgebied te maken.
Mij persoonlijk spreken
de onderwerpen automatisering en aandrijftechniek
het meest aan, ook seminars
over deze onderpen zijn zeer
welkom.
Literatuur
1. http://www.fhi.nl;
www.feda.nl

+
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IBC 2014 bracht weer veel noviteiten uit 3D-branche
De grootste show ter wereld op het vlak van multimedia apparatuur en systemen voor de omroep-, video-,
film- en media-industrie International Broadcasting Convention - IBC is ook in 2014 succesvol voor de
professionele bezoekers en exposerende bedrijven, organisaties en instituten afgesloten. De organisatoren
zijn trots op de ruim 55.000 bezoekers uit meer dan 170 landen. Elk jaar vindt deze inmense show van
noviteiten, verbeteringen en visies op toekomstige ontwikkelingen
plaats in alle beschikbare tentoonstellingshallen, presentatie- en
voordrachtsruimten van de RAI Amsterdam. Een groots evenement
in omvang en diepgang van analoge en op steeds meer vlakken van
digitale techniek. Het geheel is een op en top vakbeurs voor professionele vakgenoten. Maar ook studenten en docenten aan hogere
scholen en universiteiten kunnen veel kennis opdoen bij hun gedetailleerde rondgang en tijdens presentaties en voordrachten. Wij
keken met name naar de ontwikkelingen van 3D beeldpresentaties
op tv-schermen en grote schermen voor bioscopen, concerthallen
en theaters. De organisatoren van de IBC zorgden ook regelmatig
voor publiekspresentaties van 3D-projecties op het supergrote 3D- Een 3D belevenis met een Vestel 3D
scherm in het RAI-theater onder de titel Big Screen Experience. Smart TV.
Bij Vestel
keken we naar een demonstratie van 3D beelden op
een 3D Smart LED-TV door zowel een actieve als
een passieve 3D-bril. Bij Thales maakten we kennis
met een nieuwe videocameraopstelling voor directe
3D-stereoscopische opnamen. Ook het bedrijf Stereotec presenteerde een aantal nieuw ontwikkelde 3Dvideocamera’s. Bij Fraunhofer is er elk jaar weer nieuws over 3D-beeldtechnieken. Kijk op de site. Een
geweldige vakbeurs voor noviteiten.
Jan M. Broeders

Energievakbeurs 2014

+

De jaarlijkse energievakbeurs te Den Bosch (7-9 okt 2014, Brabanthallen) is een ontmoetingspunt van
energiebesparend Nederland. De Grote ondersteuning voor duurzame energie en energiebesparing is het
Nationaal Energieakkoord 2013. Het is tot stand gekomen olv de toenmalige SER-voorzitter ir. W. Draaier,
die nu voorzitter van de RABO-Bank is. Het akkoord wordt nu begeleid door een commissie olv E. Nijpels.
Op deze beurs is veel te zien over woningbouw en kleine utiliteitsbouw: isolatie, ph-zonne-energie, HR(duo-)-ketels. Allereerst moeten in nieuwbouwwijken woningen en utiliteitsgebouwen zo worden geplaatst,
dat optimaal gebruik kan worden gemaakt van passieve en actieve zonne-energie. Zie de proefwoning
op de TUD. Isoleren kan ook steeds beter voor een redelijke prijs. Ph-zonnepanelen worden elk jaar iets
beter. Het is de bedoeling, dat elk huis ze krijgt. Dat maakt tevens de noodzaak van smart grids duidelijk.
Het betreft de eenvoudige versie van A’dam en R’dam, waarbij het MS-net bij een storing gemakkelijk
op afstand omgeschakeld kan worden en waarbij elk trafo-station middels ethernet wordt gemonitord.
Verrassingen door overbelasting of slechte spanning is dan niet waarschijnlijk.
MR [2] heeft tbv de Duitse markt een distributietrafo ontwikkeld met regelschakelaar. De schakelaar bestaat
per fase dan uit 2 anti-parallelgeschakelde thyristoren. Die oplossing wordt bij de laatste generatie 1-fase
15 kV-(16,7 Hz) loks met commutatormotoren ook gebruikt (serie 151 bijv). De slijtage blijkt daar gering.
Beieren denk de regelbare distributietrafo’s op het platteland nodig te hebben, vandaar deze ontwikkeling,
die veel ruimer gebruikt zal gaan worden.
Elpec Info digitaal - nr. 20 - februari 2015
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Vanzelfsprekend worden in gebieden met een gasnet alleen HR-(duo)-ketels voorgesteld. Ook warmtepompen, zo mogelijk omschakelbaar tot koeling in de zomer, worden gepropageerd.
Voor de grote industrie zijn MJA’s(meer jarenafspraak) nodig. We denken aan zuinige processen met
vermogenselektronica toerenregelbare aandrijvingen en aan warmtekracht.
Tav windenergie is nu een (definitief?) besluit genomen voor drie windparken op zee. Op het land is ook
nog veel mogelijk bijvoorbeeld rond- en in het IJsselmeer.
Aardwarmte is voor Nederland een grote bron van duurzame energie. Onder veengebieden ligt vaak een
warmtebron. De projecten Berkel en Wateringen doen het goed. We doen aan deze duurzame energiebron
te weinig.
Als journalist vind ik, dat de PR rond energiebesparing veel uitgebreider kan. De meeste Nederlanders
(ook ik) weten maar weinig van de energiebesparingsplannen en de uitvoering ervan in hun regio.
Samengevat
De energievakbeurs is een waardevol ontmoetingspunt van energiebesparend Nederland. Duurzame energie
en energiebesparing worden erdoor gestimuleerd.
Literatuur
1. www.energievakbeurs.nl.
2. ETZ S3-2014 ; www.reinhausen.com/gridcom.

+
Interessante ontwikkelingen voor medische 3D beelden

De MEDICA Düsseldorf geldt al tientallen jaren als wereldforum voor innovaties en medische ontwikkelingen in de wereld van onze gezondheidszorg. Als vakbeurs vindt de MEDICA elk jaar plaats in alle
tentoonstellingshallen en congresruimten van de Messe Düsseldorf. Op de parallel lopende vakbeurs
COMPOMED toonden deelnemers een schat aan producten en hulpmiddelen voor brede medische toepassingen. Volgens de gegevens in het afsluitbericht over beide vakbeurzen waren bij MEDICA 4831
exposanten en bij COMPOMED 724 exposanten goed voor het ontvangen van circa 130.000 vakbezoekers
uit binnen- en buitenland. Elk jaar bieden de vakbeurzen een interessant aanbod aan nieuwe apparatuur,
onderzoeksystemen en belangrijke verbeteringen aan bestaande diagnostische apparaten en medische
hulpmiddelen voor inzet in onze gezondheidszorg. Bijzondere aandacht tijdens onze rondgang ging er uit
naar het gebruik van laserlicht voor therapeutische toepassingen. Laserlicht wordt steeds meer toegepast
bij het behandelen van meerdere huidaandoeningen. Er zijn zelfs organisaties die de belangen behartigen
van aanbieders van lasertherapieën als een moderne toepassing van hightech fotonica (Duits portaal: www.
colll.org). Zo levert het bedrijf RJ-Laser een assortiment laser- en uv-licht-apparaten voor een compacte
aanpak van huidproblemen.
Met de laserpen en laserdouche van MKW Lasersystem zijn medische toepassingen naar volle tevredenheid in gebruik. Opereren
via driedimensionale beeldschermen werd bij meerdere fabrikanten
en leveran- gedemonstreerd. Zowel de chirurg als het aanwezige
medisch personeel dragen een bijbehorende 3D-bril om daarmee
operaties nauwkeurig te kunnen uitvoeren. Het gebruik van driedimensionale beeld- en registratietechnieken werden onder andere
gedemonstreerd bij de fabrikanten Spies 3D, Storz (vooral endoscopie), NDS (alleen demo; levering nog
niet mogelijk), Olympus en Sony. Vooral de demo’s bij Sony en Olympus waren spectaculair om de getoonde operaties in 3D te ervaren.
De volgende MEDICA en COMPOMED staan gepland voor 16-19 november 2015 en wederom in het
beurscomplex van de Messe Düsseldorf.
Jan M. Broeders

+
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Off-shore-energy
Off-shore-energy (28-29 okt 2014, Rai Amsterdam) was een geanimeerde beurs met seminar over energie
op zee. Het betreft drie onderwerpen:
- windparken op zee
- energie uit waterstromingen op of nabij de zee
- Nederlandse bijdragen bij de bouw van windparken op zee
- Nederlandse bijdragen aan producten
Windparken krijgen voor Nederland een nieuwe klank nu het definitieve (?) besluit is genomen drie windparken voor de kust van Zuid-Holland en Zeeland te bouwen met molens van 6 MWe/stuk ter grootte van
300 tot 400 MWe/park.
De afstand tot de kust overschrijdt de 50 km niet, zodat spanningsbron-HVDC niet nodig is en de parken
met 220 kV-XLPE-AC-kabels met het vaste land worden verbonden.
De opbouw is zoals eerder in EI Dig 16 [2] is omschreven: molens op kleine platforms , die met 20 kVkabels met een centraal platform worden verbonden.
Daar wordt de spanning naar 220 kV getransformeerd en verder geleid naar het vaste land. We hebben
inmiddels veel ervaring om zeewind en zeewater buiten de elektrische installatie te houden. Het water,
dat voor de koeling wordt gebruikt, lijkt veel op het koelwater van auto’s.
De andere windparken op zee functioneren nu goed en wij kunnen die ervaring gebruiken.
Nabij Emden staan zowel windparken met 220 kV AC-aankoppeling als wel met 300 kV DC-aankoppeling.
De molens zijn nog 3,5 MWe groot.
Nederland bouwt ongeveer dezelfde soort windparken.
De verwachting is, dat ongeveer in het jaar 2020 molens van 9 MWe beschikbaar komen. Zie [4]
Bij bijna alle windparken op zee zijn Siemens Den Haag als hoofdaannemer betrokken en Deltaris als
ontwerper van het fundament.
Veel XLPE-zeekabels (AC en DC) zijn gemaakt door Prysmian Delft (eens NKF).
Nederland heeft veel aannemers, die geoefend zijn in werk op zee, aan de kust en aan windmolenparken
voor ander Europese landen. Daar voor worden diesel-elektrische aandrijvingen gebruikt.[3]
We hebben ook de nodige ervaring met zogeheten schone rookgassen. Het kan met gas- en dual-fuelmotoren, maar ook met dieselmotoren gestookt met lichte dieselolie (HBO1) voorzien van roetfilters.
Een “novum”is het gebruik van waterstromingen voor elektriciteitsopwekking. Het gaat meestal om grote
hoeveelheden water met geringe valhoogte. Verbeterde pomptechnieken en vermogenselektronica hebben
deze techniek op gang gebracht. Het IJsselmeer stuwt grote hoeveelheden water naar de Noordzee. Een
pomp in de afsluitdijk wekt er elektriciteit mee op. Ook voor de Oosterschelde-kering is zo’n pomp met
generator gedacht.
Samengevat
Offshore energy2014 was een aardige beurs met seminars, die Nederland wat meer laat zien over energieopwekking op zee, wat de nodige Nederlandse industriële activiteiten oplevert. We moeten deze industriële
activiteiten zien te versterken.
Literatuur
1. www.offshore-energy.bizz; www.rai.nl.
2. Elpec Info Dig 16 –pag. 17-18.
3. Elpec Info Dig 18 –pag. 3-5.
4. Elpec Info Dig 12- pag. 8-14; Elpec Info Dig 13 pag 8.

+
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Infosecurity, storage expo
Tweejaarlijks organiseert de Jaarbeurs het trio cybersecurity, storage expo, tooling event (29-30 okt, Jaarbeurs Utrecht). Het was ook dit jaar een goed bezochte beurs met aardige seminars.
Helaas is geen enkele computer volledig te beschermen tegen cyberaanvallen. Voor privé-personen en
kleine bedrijven zijn er goede internet-security-programma’s, die ook lokale wifi-overdracht proberen te
beveiligen. Zie voor de beoordeling daarvan [2].
Ook de overheid kan helpen via het national cyber security centrum [3]. Dat geldt ook voor een aantal
universiteiten en hogescholen. We hebben ook een internationaal cyberbestrijdings-instituut [4].
Smart-phones krijgen steeds meer aandacht. Ze gebruiken vaak Android-systemen. De beveiliging wordt
vaak meegeleverd met infosecurity-beveiliging voor computers. Toch wordt nagedacht over beperking
van de bedragen, die via een smart Phone kunnen worden overgemaakt (grootte per keer en per dag). Een
PC heeft nu eenmaal meer rekenkracht dan een smart Phone.
Het is de laatste jaren duidelijk geworden, dat zogenoemde geïsoleerd opgestelde procescomputers als
regel niet bestaan. Ook deze hebben internetsecurity-beveiliging nodig.
Kaspersky hield een aardige lezing, waarin ze lieten zien, hoeveel bedreigingen er jaarlijks op internet
bijkomen. Het is daarom noodzakelijk elke PC van een goed internetsecurity-programma te voorzien, dat
regelmatig wordt geupdate. Datzelfde geldt voor de werkprogramma’s zoals Microsoft-Word.
Een belangrijk onderdeel van de beveiliging zijn de paswoorden met de vragen: Wie krijgt ze, wat mag
iedereen bekijken en zijn de paswoord-gerechtigden stabiel?
Als laatste probleem komt hacken naar voren. Een goed internetsecurity-programma blokkeert heel wat.
Het zou een mathematische topprestatie moeten zijn bij een PC, voorzien van een goede internet-securitybeveiliging, binnen te komen of zijn er nog meer factoren in het spel?
Samengevat
Cybersecurity gaat iedereen aan. Deze beurs liet daarover het nodige zien. Volmaakte internetsecurrityprogramma’s zijn er niet. Het was een geslaagde beurs met aardige seminars.
Literatuur
1. www.infosecurity.nl.
2. www.av-test.org; www.av-comparatives.org.
3. www.ncsc.nl.
4. www.ENCS.eu ; www.europol.europa.eu/ec3.

+

Photokina Keulen toonde reeks trends en noviteiten

De toekomst van fotografie, film, video en multimedia en de nieuwste digitale beeld-technieken en -systemen worden elke twee jaar getoond tijdens de photokina Keulen. In september 2014 werd de 33e photokina
in de periode 16-21 september als internationale vak- en publieksbeurs bezocht door meer dan 185.000
bezoekers uit meer dan 160 landen. Ons bezoek richtte zich voornamelijk op de presentaties van 3dimensionale beeld- en registratietechnieken bij bedrijven, instituten en organisaties en op het gebruik van
optische illusies en 3D bij informatie-, reclame- en bedrijfsuitingen. Ook de ontwikkelingen op het gebied
van 3D-stereoscopische foto- en videocamera-apparatuur en digitale bewerkingsystemen voor 3D-beelden
stonden op de aandachtslijst. Het gebruik van anamorfosen en de techniek van trompe-l’oeil op vloeren
en wanden van publieksruimten mag zich op bijzondere wijze verheugen op een
aangename aandacht van langslopende bezoekers. Voor de hobby als astronoom
bood de beurs een flink aanbod aan telescopen bij diverse leveranciers. Op het
gebied van moderne desktop 3D printers was er een groot aanbod aan compacte
en professionele 3D printers, waarmee ontwerpers al snel hun eigen ontwerpen
kunnen visualiseren. De veelal bijbehorende 360˚ fotografie kreeg veel aandacht
12
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bij aanbieders en beursbezoekers. Er zijn professionele installaties voor 3D en 360˚ beschikbaar om 3D
printers optimaal te kunnen aansturen. Een echte trend is zeker het maken van eigen filmpjes met hulp van
een snelle zogenoemde helmvideocamera. Het effect is grandioos en wordt gewaardeerd door de omgeving van de sporter, instructeurs, vrienden en familie. Diverse grote merken verrastten bezoekers met het
uitpakken en demonstreren van het complete leveringspakket en de bijna onuitputtelijke variaties aan typen
en gebruiksmogelijkheden van de aangeboden beeld- en registratieapparatuur. Het gebruik en aanbieden
van 3D lenticulaire beeldtechniek op foto’s neemt zichtbaar toe, evenals het kijken naar 3D beelden op
een 3D geschikt beeldscherm zonder het gebruik van een speciale bril. Een bezoek aan de photokina levert
altijd een schat aan informatie en inspiratie op. De eerstvolgende photokina staat gepland voor 2016 in de
periode 20-25 september 2016 en wederom is het prachtige nieuwe beurscomplex van de Messe Keulen.
Jan M. Broeders

+

Marine and off-shore automation [1]

Bij deze geslaagde studiedag (20 nov 2014; FHI-Leusden) lag het accent op werkschepen, die nodig
zijn voor de kustversteviging en voor de bouw van windparken op zee. Daarbij is een hoge graad van
automatisering bereikt. Tevens worden in toenemende mate eisen gesteld aan de rookgas-emissies van de
“scheepsdiesels “ tav schadelijke componenten en CO2-emissie.
Voor niet al te grote schepen is het regel, dat het hele schip vanaf de brug bestuurd wordt door éen
of
8
twee man , terwijl de machinekamer als regel onbemand is. Deze bezetting is met de scheepvaartinspectie
overeengekomen.
bij werkschepen
voeden éen
twee “scheepsdiesels “ middels een IGBTThe HutaMet12name
project:
location
of ofequipment
PWM-invertor een DC-net. Vandaaruit worden gevoed de aandrijvingen van de schroef (schroeven) , de

Ladder winches
Side winches

Electric space

Cutter & SDP motors

Engine room

SWB rooms
6

1. Overzicht van een aantal werktuigen
en motoren op een werkschip.
stabilisatoren en de werktuigen voor bijv
zandopspuiting (zie fig 1).
Daartoe is een redundante ethernetverbinding gemaakt van de brug naar de
verschillende apparaten (zie fig2). Een
voorbeeld is een ethernet ring per dek.
Welke ringen met een dubbele ethernetverbinding onderling verbonden worden.

The Huta 12 project: Systems on board (1)
• Power generation 23 MW:

• 2 Main diesel engines with control system:

4 generators

• 1 Auxiliary diesel engine with control system:

1 generator

• 1 Emergency diesel engine with control system:

1 generator

• Power distribution:

5 switch boards, 9 distribution boards, 3 transformers;

• Main consumers:
• Propulsion system: 3.180 kW: 2 motors, 2 frequency converters;
• Dredge pumps:
• Winches:

10.600kW: 3 motors, 3 frequency converters;
1.500kW: 4 motors, 4 frequency converters;

• Cutter system

3.500kW: 2 motors, 2 frequency converters;

• Board net 400V:

1.500kW: 1 frequency converter, 1 transformer

Elpec Info digitaal - nr. 20 - februari 2015

13

Waar wordt Ethernet toegepast?
•
•
•
•
•

Brug
Machine kamer
Communicatie
Navigatie
?

2. Redundante ethernet-verbinging aan boord van een werkschip.
Die ethernetverbindingen moeten met internetsecuriy-software beschermd worden tegen cyberaanvallen
(uitdrukkelijke voorwaarde!).
De reder is niet meer vrij bij de keuze van de scheepsmotor en de benodigde brandstof. Dat wordt verzegeld
gemonitord tijdens de vaart en verrekend met de havenliggelden (Europese afspraak).
Het schoonst zijn gasmotoren met als bij wk (relatief weinig CO2 en betrekkelijk schone uitlaatgassen na
NOx-wassers) Bij grote cilinders is bougie-ontsteking niet mogelijk en is een dualfuel motor nodig met
dieselinjectie als pilot. Denk aan calorische waarde van de pilotdiesel aan ca 10% van de brandstof per
cilinder.
Bij de havens rond de Noordzee is dezelfde dieselolie en hetzelfde gas goed te verkrijgen. Wat verder weg
van Nederland is dat niet zo en kan het een hele puzzel zijn met de daar ingekocht brandstof de motor goed
te laten lopen. Zware olie is als regel duurder dan gas, zodat heel veel schepen op gas (met dieselpilot)
kunnen waren. Overigens kunnen schepen met een dieselmotor met niet te zware olie als brandstof van
een nabehandeling van de rookgassen voorzien worden.
Samengevat
Schepen en special schepen voor off-shore werk zijn in hoge mate geautomatiseerd, een compliment voor
de technici, die ze bouwen. Met een minimale bemanning wordt knap werk geleverd.
Voor elektrotechnici valt op het royale gebruik van vermogenselektronica en ethernet.
Literatuur
1. www.fhi.nl.

+
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Innotrans 2014 te Berlijn (23-26 sept) [1]
Op Innotrans (23-26 sep 2014, Berlijn) zijn als regel alle noviteiten op spoorweggebied te vinden. Voor
mij zijn de loks het meest opvallend. De vierassige elektrische 6 MWe-loks waren jarenlang de kraamkamer van de vermogenselektronica:
- Asynchrone tractiemotoren, per stuk gevoed met IGBT-invertor en een fraaie invertorregeling gebaseerd
op DTC (=direct torque control) en voorzien van een goede anti-slip-regeling. Het betreft watergekoelde
IGBT’s voorzien van een aanstuurblok , lichstraalaansturing.
3 kV-DC-tussenrail, gevoed uit 3 kV DC-net of via een invertor gevoed uit een 1 5 kV 16,7 Hz of 25 kV
50 Hz. Bij 1,5 kV DC-netten worden de motoren in driehoek geschakeld. Dat zijn fraaie viersysteemloks;
als minder systemen nodig zijn , wordt wat weggelaten.
Op de Innotrans stonden loks van Bombardier (Traxx) en Siemens (Vectron); Alstom en Skoda bouwen
dit type loks ook en stonden in 2012 op de beurs.
Nieuwer zijn dit jaar de vierassige diesel-elektrische loks van 2 tot 2,5 MWe.
Siemens heeft jaren de zogenoemde ER20 gebouwd met een 2 MWe-MTU-motor, die o.a. veel gebruikt
wordt in Oostenrijk. De lok heeft vier asynchrone tractiemotoren, een diesel gekoppeld aan een synchrone
generator, die via een diodebrug DC maakt.
Siemens heeft deze lok gemoderniseerd onder de
naam Vectron, die verkrijgbaar is met 2 of 2,5 MWe
MTU-motor. Er is veel aandacht aan de rookgassen
besteed oa met roetfilters. Het zijn goede loks.
Alstom heeft tezamen met Siemens ook een DE-lok
gebouwd van 2 of 2,5 MWE met dezelfde MTUmotor onder de naam Prima.
Bombardier heeft op basis van de elektrische Traxxlok ook een DE-lok gebouwd met een MTU-diesel
van 2 MWe. Ook deze lok bevalt goed.
Gezien de laatste aanvraag van de DB heeft Bombardier nu ook een versie met vier Caterpiller diesels
van elk ca 550 kWe. Bombardier claimt, dat deze De Vectron van Siemens.
lok wat zuiniger is met brandstof en iets schonere
rookgassen heeft. Als generator wordt een synchrone motor met permanente Neodym-magneten gebruikt.
De tractiemotoren zijn nog asynchrone kooiankermotoren. Het inmiddels uitgebreide proefbedrijf met
deze loks beviel goed.
Het ziet ernaar uit, dat de DB binnenkort ca 200 stuks zal bestellen ter vervanging van de serie 215, 218,
225 (diesel-hydraulische loks van ruim
30 jaar oud).
Bombardier, waartoe ook de fabriek te
Goerlitz behoort, is zeer ervaren met
de bouw van dubbeldeks personentreinen. Hun nieuwste product is de dubbeldeks Twinndexx Vario, die zowel
een aangedreven variant kent als wel
rijtuigen voor trekduwtreinen. De DB,
die veel dubbeldeksrijtuigen van Bombardier gebruikt, heeft een flinke order
geplaatst voor de aangedreven variant
De Twinndexx van Bombardier.
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met een vermogen van ca 1 MWe/rijtuig. Het zijn
in principe voortgezette ontwikkelingen van de NS,
die ook aangedreven (IRM) en lok- aangedreven
dubbeldeks (DD-AR) treinen heeft. De dubbeldeks
Stadler-variant (KISS), die in Berlin-Brandenburg
rijdt, vind ik met de Twinndexx heel geschikte opvolgers van de NS-IRM.
Zonder de fraaie vermogens-elektronica van nu
zouden de loks en de treinstellen een veel geringere
performance hebben.
Oost-Europa fabriceert in licentie aardige rijtuigen, DE-treinstel van PESA.
metrostellen (oa de nieuwe 6-baksmetrostellen van
het GVB) en trams. Die industrie komt nu met eigen ontwerpen met name voor trams, metrostellen en
dieseltreinen. De DB heeft een order van ca 100 stuks dieseltreinen bij de Poolse fabriek PESA geplaatst,
waarvan een deel is afgeleverd . Hij bevalt. De fabriek PESA (www.pesa.pl)
dateert uit 1851.
Samengevat
Tractie is nog steeds de kraamkamer van veel nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen de West-Europese
,maar ook de Oost-Europese fabrieken komen nu met eigen ontwerpen. De Innotrans 2014 liet daarvan
het nodige zien. Het was een geslaagde beurs.
Literatuur
1. www.innotrans.de.

+

Interessante onderwerpen uit wetenschap & maatschappij
Bij Stichting BWM - Biowetenschappen en Maatschappij verschijnt vier maal per jaar een cahier. Elk
nummer is gewijd aan een thema uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op maatschappelijke
gevolgen ervan. Lezers ontdekken met de cahiers de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van biowetenschappen. Van diabetes tot biogrondstoffen en van hersenen tot evolutie. De cahiers zijn geschreven
door topwetenschappers. De teksten zijn objectief, scherpzinnig en verrassend. De cahiers kunnen via
de boekhandel besteld worden of via www.biomaatschappij.nl. BWM maakt
voor havo en vwo bovenbouw ook lesmateriaal bij de onderwerpen in de
cahiers. Via de website BWM is dit materiaal verkrijgbaar. Cahiers 2 en
3 van dit jaar hebben de onderwerpen Oceanen en Nierdonatie. De laatste
nog te verschijnen uitgave van 2014 gaat over synthetische biologie. Het
cahier Oceanen gaat over de wondere wereld van oceanen en behandelt de
ecosystemen in oceanen en de bedreigingen daarvan. Van de rijkste visgronden tot de grootste vuilnisbelten ter wereld. Filmregisseur James Cameron
filmde het leven in de oceanen in 3D vanuit zijn
‘Deep Sea Challenger’ en brengt daarmee het
rijke leven dichtbij de mens. Boeiende artikelen brengen de schoonheid van
de watermassa’s in woord en beeld.
Het cahier Je nier of mijn leven! laat de nieuwste ontwikkelingen op het terrein
van nierdonatie en niertransplantatie zien en besteedt aandacht aan voordelen,
eventuele nadelen, en maatschappelijke aspecten van het transplanteren van een
nier van een levende donor. Het grote tekort aan nieren voor transplantatie kan
in belangrijke mate worden opgelost als meer mensen zich opgeven als donor
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bij leven. Het cahier geeft een interessante benadering.
ISBN 978-90-73-1967-42, “Oceanen”, Rob Buiter (eindredactie), Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, 2014, 83 pagina’s, € 7,50.
Jan M. Broeders

Vierassige 6 MWe-loks

+

Keuze motorspanning; keuze lok-trafo; keuze GTO of IGBT
Door de inspanningen van vnm de Duitse industrie is het gelukt vierassige 6 MWe-loks te bouwen met
een spanningsinvertor, waarbij Inet :: Pe (lage netstroom bij aanloop). Ook de Duitse ICE’s zijn van zo’n
spanningsinvertor voorzien. In het begin werden hier snelle asymmetrische thyristoren gebruikt met een
commutatiecircuit. Wat later werden hiervoor GTO’s gebruikt.
De Franse industrie heeft ook goede vierassige 6 MWe-loks ontwikkeld met synchrone motoren en stroominvertors, waarbij Inet:: Te (hoge netstroom bij aanloop). Ook de meeste Franse TGV’s zijn van zo’n
stroominvertor voorzien. Hierbij werden symmetrische thyristoren gebruikt.
Alstom bouwt nu ook loks van spanningsbron-omvormers (het type Prima).
De nieuwe ontwerpen van de Franse TGV’s (TGV-Pos) zijn nu eveneens van een spanningsinvertor voorzien.
Bovenstaande loks voldoen goed en zijn qua prestaties en onderhoud een klasse beter dan de voorgaande
loks met commutatormotoren.
Aanvankelijk werden GTO’s gebruikt met een sperspanning van 4,5 kV en een maxpulsherhalingsfrequentie van 4 ms. Dwz bij een 4-polige motor is het max toerental 4500 omw/min. Gebruikelijk is een
voeding van ca 50% van de max sperspanning dwz 2 kV DC. De derating van een asynchrone machine
met de juiste wikkelfactoren is 25%.
Tegenwoordig (ongeveer na 2005) worden meestal IGBT’s gebruikt met een sperspanning van 6,5 kV en
een max pulsherhalingsfrequentie van 1 ms. Dwz bij een 4-polige motor is het max toerental 18 000 omw/
min; voor de meeste tandwielkasten is 6000 omw/min een geschikt toerental Gebruikelijk is een voeding
van ca 50% van de max sperspanning dwz 3 kV DC. De derating van de motor is ca 15%.
Bij vierassige 6 MWe-loks worden 4 motoren van 1,5 MWe gebruikt, die elk apart aangestuurd worden.
Het betreft bij 3 kV DC-voeding IGBT’s met 6,5 kV sperspanning en een nominale stroom van 630 of
750A; denk aan Infineon(Eupec) FZ 660 R 65 KF1 of FZ 750 R 65 KF1.
Bij 2 kV DC-voeding betreft het IGBT’s met 4,5 kV sperspanning en een nominale stroom van 1200 A.
Denk aan FZ 1200 R 45 HL3.
Deze functie kan ook door éen GTO worden gedaan; denk aan ABB 5 SGA 20 45 02 (2000A 4500 V). Er
zijn al loks waar de GTO’s door IGBT’s worden vervangen ; de RE460 van de SBB (Zwitserland) bijv.
Voor de 1-fase trafo geldt Ugi=0,9 Uf. Voor 2 kV DC is nodig een secundaire spanning van 2200 V AC.
De trafo wordt dan 25 kV 50 Hz op 2200 V of 15 kV 16,7 Hz op 2200 V.
Vanuit 2 kV is een motorspanning mogelijk van Uf = 950 V en Ugekopp=1645 V
Bedenk Ugi=2,34 Uf bij een 3-fasen motor. Vanuit 3 kV Uf = 1425 V en Ugek = 2465V.
De rijdraadspanning van AC-voedingen mag variëren volgens de norm van + 20% tot -20%. Bij deze
spanningen moet het maximale koppel kunnen worden geleverd. Het maximumvermogen moet kunnen
worden geleverd vanaf 90%. Bij DC-voedingen is de variatie + 20% tot -30%.
GTO’s hebben een “volumineus”aanstuurblok en een snubber nodig. Viersysteemloks met GTO’s zijn er
niet; dat zou teveel ruimte op de lok vergen. HP-IGBT’s bouwen veel compacter. Nieuwe aandrijvingen
worden met IGBT’s met speciaal aanstuurblok uitgevoerd en vaak ook met waterkoeling.
De nu veel verkochte 6 MWe-draaistroomloks zijn:
- Prima van Alstom,
- Traxx van Bombardier,
- Vectron van Siemens.
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Het zijn loks met IGBT’s (750A , 6500V). Ze worden als viersysteemloks verkocht of als een vereenvoudigde versie met minder systemen.
De GTO-loks zijn wat ouder (tot ruim 20 jaar). De aansturing is verbeterd, nadat DTC (direct torque
control) is geïntroduceerd. Gezien hun leeftijd kan individuele uitwisseling van onderdelen nodig zijn
geweest, waarbij het de vraag is of de defecte onderdelen in die vorm nog verkrijgbaar zijn. Van GTO’s
en IGBT’s spreekt men van een zg generatie. Oudere generaties worden vaak niet meer gemaakt.
Mede daarom kan het ook zijn, dat van bestaande loks onderdelen uitgewisseld worden en dat aan de
uitgeslachte lok een grotere vernieuwing wordt uitgevoerd.
De grootste vernieuwing is:
- nieuwe motoren of opnieuw gewikkelde motoren,
- nieuwe trafo,
- IGBT’s ipv GTO’s.
In dat geval zou ik kiezen voor 3 kV DC als tussenspanning.
Ook kan besloten worden alleen de GTO’s (met sperspanning 4,5 kV) te vervangen door IGBT’s met
dezelfde sperspanning. En de tussenspanning van 2 kV DC niet te wijzigen.
Behalve de elektrotechnische aspecten, is ook zorg nodig voor draaistellen en lokframe. Soms hebben
deze componenten last van metaalmoeheid.
Samengevat
De vierassige 6 MWe-lok voldoet goed qua prestaties en qua onderhoud. De GTO’s-loks zijn inmiddels
wat ouder. Technisch goed en economische verantwoord onderhoud is een hele puzzel. De onderdelen van
destijds zijn vaak niet meer verkrijgbaar. Dat kan leiden tot onderdelen uitwisselen van loks onderling en
tot vervanging van GTO’s door IGBT’s.

3-level-invertors van Semikron

+

De oplossing voor toerenregelbare asynchrone kooiankermotoren en synchrone motoren
met permanente neodymmagneten
Toerenregelbare asynchrone kooiankermotoren hebben direct uit het 50 Hz-net gevoede motoren grotendeels vervangen. Ze besparen energie en maken een betere procesregeling mogelijk. Aanvankelijk werden
als schakelelementen GTO’s gebruikt. Dat was oppassen met wikkelfactoren en extra verliezen.
Nu worden meestal IGBT’s gebruikt en de verbeterde sturing DTC, maar als regel in een 2-level-invertorschakeling. Door de hogere schakelfrequentie, meestal > 5 kHz was de match motor invertor voor
gewone aandrijvingen minder streng. Bij 3 kV DC-tractie is de 3-level-invertor veel gebruikt, omdat de
sperspanning van de GTO’s of IGBT’s lager was
dan de noodzakelijke 6,5 kV.
Met een 3-level-invertor kan bij de juiste match
motor-invertor een heel fraaie rondloop gerealiseerd
worden.
Tot mijn verrassing komt de multinational Semikron
nu met een schakeling met vermogens-halfgeleiders
tot 1200 V sperspanning en 240 kW-vermogen plus
aanstuur-unit in 3-level-uitvoering. Hij heeft iets
minder verliezen dan de 2-level-uitvoering en kan
bij een goede match een fraaiere rondloop hebben.
Ik ben nieuwsgierig welk marktaandeel deze schakeling in de toekomst zal veroveren.
Powermodules voor 3-level invertors van Semikron.

+
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Bestelling van stoptreinen van NS en Utrecht
Volgens “Op de Rails 1-2015”heeft NS bij CAF te San Sebastian (Spanje) vierdelige stoptreinen besteld
te leveren vanaf 2018. Dit type materieel rijdt in Spanje (breedspoor) en Italië (normaal spoor). CAF heeft
destijds ook een serie tweedelige metrostellen aan het GVB geleverd, die bevallen.
Volgens dezelfde bron heeft NS 60 stuks Flirts besteld te leveren vanaf 2016. Het zijn dezelfde stellen als
Abelio (Dochter van NS) al in gebruik heeft en bijbesteld heeft (zie EI D 19).
Voor de uitbreiding van de tramlijn Utrecht-Nieuwegein naar de Uithof zijn lage vloertrams (met een
vloerhoogte van 30 cm) besteld bij CAF. Dit materieel
is goed vergelijkbaar met de Combino van Siemens
bij GVB en de Citadis van Alstom bij de RET.
Brussel (normaal spoor 1,43 m breed), Antwerpen
en Gent (beide meterspoor, 1 m breed) rijden de
Cityrunners van Bombardier. Gent heeft een serie
7-delige trams aangeschaft van 43 m lang, 52 ton
zwaar met een motorvermogen van 6x105 kWe. De
eerste exemplaren zijn nu afgeleverd (zie links).

+

Nieuwe EON-kolencentrale van 1000 MWe
Op 18 september 2014 officieel in bedrijf

De laatste Nederlandse kolencentrale van voor het jaar 2000 is de Hemweg-8 te Amsterdam ter grootte
van ca 600 MWe. Die had toen een mondiaal zeer geslaagde rookgasreiniging:
- vliegas-vangers/ S-afvanginstallatiee door een
proces,waarbij gips werd gemaakt/ NOx-beperking
door een ruime relatief koude ketel. Het rendement
was ca 39%.
Nederland heeft ongeveer in 2014 er 4 steenkoolcentrales bijgekregen (2x Eemshaven, 2x Maasvlakte)
van ca 1000 MWe. Zij hebben nog schonere rookgassen door een betere NOx-afvang middels een
3-weg-kat.
Naar schatting zou een CO2-afvang een pompvermogen verlangen van ca 250 MWe per centrale. Dat
is niet uitgevoerd.
Voor hun rendement wordt 46% opgegeven. Dat
wordt bereikt met hogere stoomtemperaturen, wat met deNieuwe
nieuwe
staalsoort T24 mogelijk
zou zijn. In
elektriciteitscentrale
op de Maasvlakte
betrouwbare en betaalbare energie uit kolen en biomassa
Duitsland heeft men pech gehad met het gebruik van T24 Schone,
en twee
centrales twee jaar later opgeleverd.
De nieuwe EON-centrale draait goed, maar het is nog niet duidelijk of het maximale vermogen en maximale rendement al bereikt zijn.
Tov de oude centrales zijn er nog 2 noviteiten:
- de telemetrie incl afstandsbediening gaat via ethernet,
- door de lengte van de generator ligt het eerste kritische toerental lager dan 3000 omw/min.
De vier nieuwe centrales zijn een voorbeeld van degelijke Duitse kolencentrale-bouw. Voorlopig kunnen
we kolencentrales nog niet missen. Duurzame energie zal het aantal bedrijfsuren wel verminderen.
Meer over de centrale is te lezen op www.eon-benelux.com.

+

Elpec Info digitaal - nr. 20 - februari 2015

Benelux

19

BOEKEN
Pruefung elektrischer Geraete in der betrieblichen Praxis
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 62
Kl. Boedeker, D. Feulner, U. Kammerhoff, R. Kindermann
VDE Verlag 2014, ISBN 978-3-8007-3615-7 , 403 pag. (210 x 150mm), € 30,-.
Dit praktische boek gaat over de veiligheid cq lekstromen van elektrische apparaten. De schrijvers zijn
alle vier lid van de Duitse normcommissies DIN DE 0701-0702 en DIN EN 62353 (VDE 0751-1).
Als je een elektrisch apparaat gebruikt, dat geen volledig omhullend goed geaard aardscherm heeft, dan
krijg je te maken met lekstromen. Dit boek behandelt eerst wat volwassenen geacht worden te kunnen
verdragen. Kinderen kunnen minder verdragen. Daarbij gebruiken zij duidelijke plaatjes. De volgende
stappen zijn te kijken naar de aanrakingsmogelijkheid van een apparaat en het meten van de lekstroom
. De schrijvers geven aanwijzingen voor de bouw van nieuw ontworpen apparaten en de metingen, die
daaraan verricht moeten worden. Tevens welk metingen periodiek zouden moeten worden uitgevoerd.
Ze geven ook aanwijzingen voor de te gebruiken meetapparatuur.
Voor ruimten met ziekenhuisapparatuur gelden wat strengere eisen.
Overigens de 12 V DC voor modeltreintjes is een veilige spanning, die niet voor niets is gekozen.
Hoogspanningsapparatuur wordt ook niet altijd van een geaard scherm voorzien. Denk bijv aan de Magnefix van Holec/Eaton, die zijn waarde heeft bewezen. Dit boek geeft ook waarde volle aanwijzingen voor
de keuring van dit soort apparatuur.
Een aardig boek, vlot geschreven met duidelijke plaatjes. Het meten van lekstromen bij elektrische apparatuur is heel belangrijk en zou wat meer aandacht moeten krijgen. Dit boek is aan te bevelen voor ieder,
die met dit onderwerp te maken heeft en behoort in iedere bedrijfsbibliotheek.
Introductie over de theorie en praktijk van diepte zien
Het binoculair zien is een fundamenteel deel van onze totale visuele waarneming. Wanneer beide ogen hun
werk doen en de hersenen het linker en rechter beeld laten samensmelten tot een driedimensionaal beeld
is ons zicht volledig. Dankzij het binoculair zien kunnen we onze handelingen met onze beide handen
voortreffelijk coördineren, kunnen we afstanden goed inschatten en zien we de omgeving in een volledig
ruimtelijk perspectief. Klinische afwijkingen veroorzaken problemen voor de patiënt. Maar voor onderzoek
naar de mate van afwijking in het binoculair zien, het stellen van een diagnose en het maken van een plan
van aanpak is het noodzakelijk dat de oogarts volledig op de hoogte is van
de theorie, de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en van praktische aspecten van het diepte zien. Het studie- en praktijkboek Normal
Binocular Vision is een nieuw studieboek voor studenten optometrie,
orthoptie, oogheelkunde en ook van de psychologie. De auteurs geven
een uitgebreide introductie over het fenomeen van het binoculair zien.
Zij bespreken de ontwikkelingen van het zien van diepte en de normale
kenmerken van het binoculair zicht bij kinderen. Ook de effecten van
fouten of tekortkomingen in de binoculaire motorische controle en de
sensorische versmelting van de linker en rechter afbeeldingen door onze
hersenen zijn helder beschreven. Dankzij proefjes is het mogelijk om al
snel het effect van het zien met twee ogen zelf te ontdekken. Vooral bij
kinderen wordt dan een verrassend optisch effect waargenomen door
het “gat” in je hand. Van uiterst praktische waarde is de bijdrage over
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het dominante oog. Volgens de auteurs hebben de
meeste personen een dominante hand, voet en oog.
Bij ruim 60 % van de mensen is het telkens de rechterzijde die dominant is. Het is voor de oogarts en
de optometrist van belang om vast te stellen welk
oog dominant is. De auteurs bespreken een veel
gebruikte methode. Aandacht is er ook voor het verschijnsel dubbelzien. De lezers maken tevens kennis
met allerlei specifieke onderzoeksmethoden om de
kwaliteit en volledigheid van binoculair zien vast
te stellen. Vanaf hoofdstuk 7 behandelen de auteurs
oogbewegingen, de visuele reactie op dichtbij staande
objecten. In het hoofdstuk Diepte Zien komt specifiek de stereoscopische waarneming uitgebreid aan
de orde. Het zien van diepte is in werkelijkheid een De onderdelen van de bekende TNO-stereotest, die
mengeling van monoculaire en binoculaire visuele geschikt is voor kinderen en volwassenen. Afbeelding
licht- en beeldindrukken. Begrippen als binoculaire uit catalogus Oculus te Wetzlar (D).
dispariteit, het Pulfrich effect, pseudo-stereoscopie,
stereopsis en het fenomeen van een random-dot-stereogram komen uitgebreid aan de orde en zijn ruim
voorzien van illustraties. De auteurs blikken even terug naar de uitvindingen, constructies en beschrijvingen van de Wheatstone-, de Brewster- en de Holmes-stereoscoop. De eerste stereoscoop ter wereld is de
spiegel stereoscoop van Sir Charles Wheatstone (1802-1875) uit het jaar 1838. Later ontwierp Sir David
Brewster (1781-1868) speciale lenzen voor de stereoscoop. Met de TNO-stereotest is het mogelijk om
het diepte zien te onderzoeken. Elk hoofdstuk eindigt met testvragen over de inhoud van het behandelde
onderwerp. Het studie- en vakboek sluit af met beschrijvingen van een aantal experimenten in het binoculair waarnemen, een uitgebreid overzicht met referentiebronnen, een verklarende woordenlijst en een
trefwoordenregister. De auteurs zorgden voor een evenwichtige verdeling tussen teksten en afbeeldingen.
ISBN 978-1-4051-9250-7, “Normal Binocular Vision”, David Stidwill en Robert Fletcher, WileyBlackwell Publishing, 2011, 272 pagina’s, £ 46.50.
Jan M. Broeders
Fehlerstrom-Ueberwachung in elektrischen Anlagen
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 113
W Hofheinz
VDE Verlag 2014 , ISBN 978-3-8007-3647-8 , 3e druk, 190 pag. (210 x 150mm) € 29,-.
De schrijver is zeer goed ingevoerd in nationale (Duitse) en internationale normcommissies. Hij heeft in
2006 een onderscheiding gekregen voor zijn werk in deze commissies.
Foutstromen (aardlekstromen) in elektrische installaties (AC en DC) kunnen leiden tot brand. Ze kunnen
levensgevaarlijk zijn voor mensen, die met de betreffende installaties te maken hebben. Overigens met
dikkere isolatie kan een aardlekstroom worden verminderd.
De schrijver geeft dan ook de internationale curven weer van datgene wat een volwassen mens continu
en kortstondig kan verdragen. Kinderen zijn gevoeliger voor stroomdoorgang.
Vervolgens geeft hij aan hoe en met welke apparatuur verschilstroommetingen kunnen worden uitgevoerd.
Tenslotte geeft hij aan, wanneer verschilstroommetingen (aardlekschakelaars). Verplicht in een installatie
moeten worden geïnstalleerd.
De tekst van dit boek is duidelijk. Het boek heeft aansprekende figuren.
Samengevat: een goed en duidelijk boek over AC- en DC-aardlekschakelaars, ten zeerste aan te bevelen.
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Samenspel tussen licht, kleur en zien in nieuw studieboek
Voor studenten multimedia, lichttechniek en verlichting, alsmede voor ontwerpers en professionele gebruikers van verlichtingsinstallaties en -projecten, verscheen onlangs een prachtig vormgegeven leer- en
referentieboek. Op uiterst aantrekkelijke en inhoudelijke wijze geeft de auteur een gedetailleerd beeld
van alle benodigde lichttechnische en waarnemingspsychologische grondbeginselen voor architecten en
lichtontwerpers om mooie en fascinerende licht- en verlichtingsinstallaties te realiseren. Naast de behandeling van de principes van lichttechniek, kleurgebruik en de beginselen van
zien en waarnemen, is er aandacht voor moderne lichtbronnen inclusief LED’s,
schijnwerpers en spots, lichtontwerpen en verstrooiing van licht. Tevens zijn
er voorbeelden van lichtsystemen, opstellingen van lichtbronnen en moderne
lichtsturingen en -regelingen. In het boek is bovendien veel aandacht voor het
proces van visuele waarneming en vele verschijnselen en bijzonderheden die bij
waarnemingen, herkenningen en verwerkingen van visuele prikkels optreden.
Ook is daarbij aandacht voor de fenomenen van optische illusies. Het boek is
voorzien van een geweldige hoeveelheid illustraties en geeft naast een zeer
leerzame theoretische uitleg ook voorbeelden uit de praktijk, die het gehele
aanbod versterken. Een perfect leer- en studieboek voor studenten en docenten
Lichttechniek en Visuele Perceptie en lichtontwerpers en lichtdeskundigen.
ISBN 978-3-99043-658-5, “Licht. Sehen. Gestalten.”, Walter Witting, Birkhäuser Verlag, 2014, 470 pagina’s, € 79,95.
Jan M. Broeders

Blitzschutzsysteme 2
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 160
Prof. A. Kern, dipl. ing. J. Wettingfeld
VDE Verlag 2015 , ISBN 978-3-8007-3653-9 , 247 pag. (210x150mm), € 36,-.
In Elpec Info 19 hebben wij deel1 beschreven van dezelfde auteurs. Dat was een zeer goed boek, dat een
goed inzicht bood in de bescherming tegen bliksem van mensen en gebouwen met een algemeen inzicht
over de bescherming van elektronische apparatuur inclusief computers. Tevens een voortzetting van de
boeken, die VDE met Dehn heeft uitgegeven. Dit boek gaat meer in detail in op de bescherming gebouwen,
apparatuur en zo mogelijk van goed functioneren ondanks blikseminslag.
Hoofdstuk 1 gaat over bijzondere bebouwing zoals rioolreinigings-installaties.
Hoofdstuk 2 beproeving van en onderhoud van systemen, die beschermen tegen bliksem.
Hoofdstuk 3 gaat over de bescherming van elektrische en elektronische systemen.
Hoofdstuk 4 gaat over aarding van fundamenten.
Hoofdstuk 5 gaat over de planning van aardsystemen.
Hoofdstuk 6 gaat over stap- en aanrakingsspanningen.
Het zijn in feite allemaal detailleringen van Boek deel 1 . Het zijn duidelijke figuren en foto’s.
Samenvatting: Blitzschutzsysteme deel 1 en 2 behoren bij elkaar. Het zijn tezamen heel goede boeken ten
zeerste aan te bevelen voor ieder, die bliksembescherming te maken heeft
Planung elektrischer Anlagen
Karl Schauer, Wolfgang Aicher
VDE-Verlag 2014 , ISBN 978-3-8007-3591-4 , 4e druk, 292 pag. (210x150mm), € 38,-.
De schrijvers zijn zeer goed in het vak ingevoerd. Dhr. Schauer is bedrijfsleider van een adviesbureau over
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elektrische installaties in gebouwen van woonhuis , kantoor en werkplaats. Dhr. Aicher is 2e bedrijfsleider
in hetzelfde advies bureau.
Behalve sterkstroomleidingen moeten ook signaleringssystemen met afstandbediening in een nieuw gebouw worden aangelegd.
Kortom: dit boek laat zien, hoe de elektrische bedrading inclusief verlichting en telecomleidingen in een
gebouw naar Duitse voorschriften moeten worden aangelegd.
Wie met de elektrische bedrading, verlichting en telecommunicatie een (Duits) gebouw te maken krijgt,
vindt in dit boek veel informatie over dit werk.
Licht, verlichting en lampen voor creatieve toepassingen
Verantwoorde en efficiënte toepassingen van licht en verlichting vraagt om kennis over het verschijnsel
van het licht, lichtbronnen, verlichtingsarmaturen en -installaties, lichtbesturingssystemen en vooral over
de menselijke visuele waarneming. Om licht en verlichting juist toe te passen in theaters, in tv-studio’s,
bij filmopname of bij kleine en grote evenementen is het hebben van basiskennis en ervaringen een zeer
belangrijke voorwaarde voor succes. Met de theoretische en praktische inhoud van het nieuwe leerboek
over het gebruik van licht en verlichting in professionele omgevingen is het
mogelijk om zich voor te bereiden op het realiseren van perfect werkende lichtinstallaties in onder meer theaters en andere publieksevenementen, alsmede in
studio’s voor televisie en film. De auteur behandelt alle benodigde onderdelen,
theoretische achtergronden en veel praktijkvoorbeelden uiterst gedetailleerd.
Studenten en docenten Lichttechniek en professionele personen werkend in
licht- en verlichtingstechniek vinden in het boek alle noodzakelijke feiten en
fenomenen over de grondbeginselen van ons zien en waarnemen, kleur en
kleureigenschappen, licht- en kleurmetingen en eigenschappen van moderne
lichtbronnen. Ook worden er verlichtingsplannen en lichtregelingen besproken.
Extra aandacht is er voor het uitvoeren van lichtplannen, het realiseren van
theater- en studio-inrichtingen en de bouw van een speciale concertverlichting.
Een uitstekend boek voor lichtontwerpers. ISBN 978-3-446-43479-0, “Licht und Beleuchtung im Medienbereich”, Roland Greule, Carl Hanser Verlag, 2015, 304 pagina’s, € 29,99.
Jan M. Broeders
Schalten im Hochspannungsnetz
Prof. Heinz-Helmuth Schramm
VDE Verlag 2015, ISBN 978-3-8007-3401-6, 366 pa .(210x150mm), € 99,-.
VDE-Verlag verkoopt desgewenst een aantal boeken (ook dit boek) als e-book voor 40% van de prijs van
een “papieren”boek.
Prof. Schramm (geboren in 1936) is een bekende in het vakgebied. Hij heeft zijn gehele leven bij Siemens
Berlijn gewerkt en zich daar bezig gehouden met het beproeven van schakelaars. Hij heeft zich onderscheiden als voorzitter van internationale normcommissies en was buitengewoon hoogleraar aan de TU Berlin.
In 1980 heb ik voor het toenmalig KIVI-NIRIA nu KIVI een studiedag over vermogenschakelaars georganiseerd. Daar doet dit boek mij sterk aan denken.
Een wisselstroom gaat 2x per periode door nul. De schakelaar probeert die nuldoorgang te verlengen en
grote overspanningen te vermijden. Het breken van stroom (ver) voor de nuldoorgang gaat gepaard met
grote overspanningen.
Echter het schakelen van belasting, van kortsluitingen, van smoorspoelen, van transformatoren, van condenstoren, van filters stelt andere eisen aan de schakelaar. Ook het schakelmedium, nu meestal vacuüm
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tot 20 kV en SF6 vanaf 110 kV heeft invloed (boogweerstand). Puur SF6 wordt zelden gebruikt. Het is als
regel 20-gewichts-% SF6 en 80-gewichts-% N2.
Schramm vertelt eea duidelijk met goede figuren.
Als een referentie noemt hij oa prof. L. vd Sluis (TUD), voordien leider van het kortsluitlab van de Kema
(nu Dekra).
Samengevat: Een heel goed boek over schakelaars en schakelverschijnselen, ten zeerste aan te bevelen
voor degenen, die daarmee te maken hebben.
Not-Halt oder Not-Aus
VDE-Schriftenreihe
Normen verstaendlich 154
P Gehlen, S Rudnik
VDE Verlag 2015, SBN 978-3-8007-3649-2, 146 pag. (210x150mm), € 20,-.
Bij een productieproces of een elektrolab kan het nodig zijn dit proces manueel te stoppen met in principe
rode knoppen:
Not-Aus (Nood-uit) : spanning cq voeding uitschakelen.
Denk aan een elektrolab.
Not-Halt (Nood-stop) : spanning cq voeding uitschakelen en tevens stilzetten.
De uitklinkknop van een stoomturbine is in principe een Not-Halt-knop (Nood-stop).
Productieprocessen hebben als regel ook een aantal automatische processtops zoals overstroom, overtoeren, aardfout ed.
Dit boek geeft een aantal voorbeelden van risico’s van bedienend personeel en de toepassing van Not-Aus
(Nood-uit) en Not-Halt (nood-stop)-knoppen.
Het is op zich verstandig te kijken naar de uitvoering en de ervaring met oudere cq andere installaties.
Tevens om te overleggen met vertegenwoordigers van het bedienend personeel.
De tekst en de figuren zijn duidelijk.
Samenvatting: Not-Aus (Nood-uit) en Not-Halt (nood-stop)-knoppen worden veel gebruikt. Dit boek is
aan te bevelen voor degenen, die met deze knoppen te maken hebben.

Het bestuur in één oogopslag
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