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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
Al direct na de oprichting van Elpec in 1973 verscheen 
het eerste Elpec Nieuws. Toen nog gewoon een papieren 
uitgave in zwart-wit, immers internet was in die tijd 
nog niet beschikbaar. Dankzij het gegeven dat ieder 
Elpec-lid een grote affiniteit heeft tot het (technisch) 
schrijverschap, vormde het samenstellen van het ver-
enigingsblad geen probleem. Er was immers een relatief 
groot aantal auteurs en redacteuren op ons vakgebied 
actief. De ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat dit 
schrijverscollectief ogenschijnlijk is verkleind, mede 
door de komst van internet waar veel informatie anoniem 
wordt opgetekend en de auteurs anoniem blijven. Het 
resultaat is onder meer zichtbaar door de afname van het 
aantal Elpec-leden. Gelukkig zijn er enkelen uit die uit 
de anonimiteit wisten te blijven, en die zorgen ervoor 
dat ons Elpec Nieuws in digitale vorm zijn bestaans-
recht houdt. Henk Mijnarends is als bevlogen redacteur 
daarvan het ultieme bewijs. Niet voor niets stimuleert 
hij de leden bijdragen te leveren. Ik herhaal daarom zijn 
oproep: lever ook eens een artikel voor "ons EI digitaal".
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
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VERENIGING VOOR JOURNALISTEN EN PR-FUNCTIONARISSEN

elpec elektronica pers club

Beurzen en seminars een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
WOTS (FHI+FEDA) 4-7 okt
(= samenvoeging Het Instrument en 
Aandrijftechniek)
Industrial Processing 4-6 okt

Brabanthallen Den Bosch
Energievakbeurs 2016 4-6 okt

FHI  (www.fhi.nl)
WOTS 4-7 okt te Utrecht
(=samenwerking FHI en FEDA)
Micronanoconferentie (beurs van Berlage te A’dam) 
13-14 dec

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Kunststoffen 28-29 sep
Precisiebeurs 16-17 nov
Bovenstaande in Veldhoven 

Mesago (www.mesago.de) 
SPS IPC drives 2016 Neurenberg 22-24 nov

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

De sleutelwoorden, die ik steeds tegenkom zijn:
- klimaatbeheersing/energiebesparing enerzijds en
- automatisering/robotisering anderzijds.

Voor het eerste onderwerp hebben we het Nationaal Energie-akkoord, wat door de Tweede Kamer en 
het bedrijfsleven als een realistisch en goed plan wordt beschouwd.
Ed Nijpels is als procesbegeleider aangesteld; hij laat weinig van zich horen, terwijl PR juist een goede 
uitvoeringsstimulans is. De komende Energievakbeurs in Den Bosch geeft veel informatie. Kivi en de 
TU’s doen veel aan smart grids (zie EI Dig 24).
Voor het tweede onderwerp denk ik terug aan de tijd van veeladerige signaalkabels als heel primitief 
systeem van monitoring. We gaan steeds meer over naar ethernetbesturing zoals Profinet van Siemens. 
Meer fabrikanten leveren zoiets. Ik denk aan Beckhof, die veel bekendheid kreeg inzake monitoring van 
windenergie op zee. De verschillende ethernet-systemen zijn onderling koppelbaar. Hun succes wordt 
ondersteund door het grote aantal goede sensoren, waar we tegenwoordig over beschikken. ETZ 8/2016 
heeft hierover een aardige bijlage.
Ethernet-systemen zijn gevoelig voor cyberaanvallen, zowel die het proces willen verstoren, als wel die 
informatie uit het proces willen halen voor concurrerende producenten. Gelukkig heeft Duitsland nu 
een norm hoe te beveiligen tegen cyberaanvallen.
Ik zou ook graag een norm willen over de wenselijke redundantie. UHV-netten hadden vroeger en 
waarschijnlijk nu nog twee onafhankelijke volledig gescheiden beveiligings- en monitoringssystemen. 
Dat geldt ook voor spoorwegen. ETCS level 1 geldt als zeer betrouwbaar en wordt in de gehele wereld 
graag gebruikt. ETCS level 2 heeft regelmatig te maken met noodstops, omdat het GSMR-signaal meer 
dan 30 seconde wegvalt. Duitsland heeft op de nieuwe HSL Neurenberg-Halle een woud van zendan-
tennes geplaatst en claimt geen noodstops te hebben. NS/Prorail zouden op de HSL-Z en de Betuwelijn 
best wat actiever mogen zijn om de noodstops te elimineren, nu per richting tenminste een resp drie 
noodstops per week. De IC-Direct geldt ondanks nieuwe locomotieven als een lijn met veel storingen. 
Mijns inziens worden soms te veel systemen vanuit één punt geregeld. Het treinbesturing/seinsysteem 
te Utrecht reikt ver. Een storing te Utrecht betekent vaak geen treinverkeer Den Haag en Rotterdam 
naar Gouda.
Veel verder grijpen robots in. Een automatische piloot voor vliegtuigen is gemeengoed. Moeten sche-
pen ook op de automatische piloot de haven van 
Rotterdam binnenvaren? Containerverwerking 
gebeurt al vaak met robots. Parijs heeft al een paar 
metrolijnen met automatische besturing. Een be-
stuurder is daar niet nodig. 

Robots
Robots worden bij de fabricage van auto’s veel 
gebruikt, wat ook geldt voor mechanische werk-
plaatsen. De maatschappij worstelt met de toe-
komst van automatisering en robotisering. We 
kunnen veel gewaar worden op de WOTS begin 
oktober.
Kivi en NNI besteden er aandacht aan. Een aparte 
Kamercommissie van de Tweede Kamer en een 
aparte Eurocommissaris lijken mij zinvol. Ko-
mende automatisering en robotisering kunnen de 
maatschappij aanzienlijk veranderen. 

Lijn 14 van de Parijse metro is de eerste lijn waar 
een onbemande metro automatisch rijdt tussen Saint-
Lazare via de Parijse binnenstad naar de Olympiades 
(bron: Wikipedia).



3Elpec Info digitaal - nr. 25- oktober 2016

Smart Grids
VDI Nachrichten van 9 augustus 2016 besteedt aandacht aan de wijziging van de elektriciteitsnetten 
voor wind- en zonne-energie. Duitsland projecteert UHV-netten om windenergie van zee naar Zuid-
Duitsland te brengen. Nederland heeft de 380 kV-Randstadring (Maasvlakte-Diemen) bijna voltooid. 
Ook de extra verbinding Eemshaven-Diemen is voor een belangrijk deel gereed. Bovendien denkt VDI-
Nachrichten, dat de MS/LS-netten moeten worden verzwaard. Veel van die netten in Nederland zijn 
ouder dan 30 jaar. Bovendien is een monitoringsysteem nodig. Daar wordt wel aan gewerkt.
Ik heb persoonlijk de pech gehad zes weken met mijn linker knie in het gips gezeten te hebben. Nu 
leer ik weer lopen. Het gebrek aan mobiliteit verkleint mijn mogelijkheden. Het zou goed zijn als meer 
schrijvers een bijdrage zouden leveren aan Elpec Info.

Technologie – de wind waait uit alle hoeken
De tweede editie van de World of Technology & Science in de Jaarbeurs Utrecht toont de grote di-
versiteit aan technologie. Het enorme enthousiasme van de ontwikkelingen is te voelen en te beleven 
bij Exciting Technology projecten zoals de Hackathon voor een ‘smart home’, de ASML precision 
room, de Hyperloop van TU Delft en het Virtueel Lassen.

Met een hackathon worden allerlei tools en middelen geboden, 
om huishoudelijke apparatuur te verbinden, op te leuken en func-
tioneel beter te maken. De Hyperloop haakt in op de uitdaging 
van Elon Musk, om de mobiliteit van de mens revolutionair te 
veranderen en alle zaken met virtual reality zijn op dit moment 
‘hot’, dat geldt zeker voor virtueel lassen.
Met de voorbeelden uit laboratoria, van ASML en de F16 van 
het Ministerie van Defensie zijn de concrete koppelingen met de 
hedendaagse toepassing van technologie in de verschillende we-
relden. In de kennis-

overdracht over industriële elektronica, industriële auto-
matisering en aandrijftechniek is er zoveel te vertellen, 
dat het handig is om in dit artikel focus aan te brengen. 
De wind waait namelijk uit alle hoeken.

World of Electronics
Concrete focus op dit gebied kan beginnen met de term 
Energy Efficiency. Er wordt tijdens de World of Techno-
logy & Science een seminar georganiseerd met aandacht 
op monitoring.
Het publiek van dit seminar kan onbekend zijn met 
termen als power quality, transiënte spanningen en har-
monische vervorming. De impact hebben bedrijven wel 
mee te maken en daarom willen ze de monitoring en 
trouble-shooting uitbesteden.
In Nederland is het energienet betrouwbaar te noemen. 
Netbeheer Nederland onderzoekt dit jaarlijks en stelt op 
hun site dat een klant jaarlijks gemiddeld drie minuten 
zonder gas en twintig minuten zonder elektriciteit zit. 
Diverse datacenters kiezen niet voor niets voor Ne-
derland. Ondanks die positieve constateringen zijn er 
wekelijks storingen en kunnen bedrijven problemen met 
spanningsdips en de kwaliteit van de spanning hebben.

FHI is het collectief van technologiebedrij-
ven die in de Nederlandse markt actief zijn 
als aanbieders van industriële elektronica, 
gebouwautomatisering, industriële auto-
matisering, laboratorium technologie en 
medische technologie. Als federatie van 
technologiebranches legt FHI de focus 
op collectieve marketing, individuele 
dienstverlening en belangenbehartiging 
voor de ruim achthonderd aangesloten 
bedrijven. Voor individuele leden worden 
de voordelen van deze activiteiten gecon-
cretiseerd in clusters waarin gelijksoortige 
bedrijven zijn georganiseerd.
In totaal bundelen deze brancheorganisa-
ties ruim 800 bedrijven, leveranciers van 
producten en diensten voor de industrie, 
research & development, wetenschap en 
de zorgsector. De gezamenlijke omzet 
van deze bedrijven bedraagt zes en een 
half miljard euro. In deze bedrijven zijn 
in totaal circa 23.000 mensen werkzaam.

+
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Binnen de industrie ligt het probleem dan eer-
der bij de negatieve invloed op de productie of 
de faciliteiten. De vergoeding die men wettelijk 
gezien kan krijgen, weegt nooit op tegen de ver-
volgschades in het verlies van productie of het 
volledig uitvallen van installaties. Het defect 
gaan van componenten of systemen door een 
lagere kwaliteit van het energienet is te voorko-
men. Het is dan wel van belang, dat de verant-
woordelijke binnen het bedrijf zich gaat oriënte-
ren op de technische aspecten. Monitoring van 

het energienet levert voordelen op.

Andere voorbeelden door het jaar heen
Naast dit seminar kan de bezoeker van de beurs naar lezingen rond High Speed Vision systemen, het 
elektronica productie proces, de keuze tussen een embedded systeem of een PLC en diverse beurs-
projecten als het traditionele gadget en een Development Club paviljoen. Het is niet alleen uitge-
breid, het is allemaal erg nuttig.
Door het jaar heen wordt daarom ook aandacht gegeven aan diverse onderwerpen, die ingaan op 
vermogenselektronica, design automation, embedded systemen, telecom infrastructuur, datacenters, 
LED applicaties en RF technologie. Om hier weer een specifiek verhaal uit te halen, kan die rijkdom 
aan deskundigheid geïllustreerd worden. Tijdens het Vermogenselektronica event op 14 juni 2016 
sprak Johan Enslin over onshore technologie voor offshore windparken. Deze Amerikaanse weten-
schapper bood een aantal technische analyses voor bestaande problemen en bood oplossingen voor 
de integratie van netwerken.

World of Automation
De meest populaire termen voor deze wereld zijn op dit moment Industry 4.0, Smart Industry, Inter-
net of Things, Big Data, Cyber Security en Robotica, maar de meest praktische innovaties kunnen in 
de dagelijkse (reeds decennia bekende) praktijk zitten. Er zijn acht bedrijven die samenwerken in een 
Machineveiligheid tour op de beursvloer.
Vanaf de introductie van machines geniet de mens van de voordelen. De krachten en bewegingen 
zorgen tegelijk ook voor gevaren. Het RIVM en de Inspectie SZW onderzoeken voortdurend onge-
vallen. De Warenwet geeft aan dat een product pas veilig is als het de gezondheid of de veiligheid 
van een gebruiker niet in gevaar brengt. De Inspectie houdt daar toezicht op en stemt de aanpak af in 
Europees verband.
Ondanks de zorg van de overheid komen er nog steeds diverse ongevallen met machines of in de 
productie voor. Vooral bewegende delen en vallende objecten worden in rapportages aangehaald als 
de bronnen voor ongelukken. In iedere sector zijn 
onveilige situaties te benoemen: treinongelukken, 
vliegrampen, ontploffingen in chemische fabrie-
ken, de ineenstortende tv-toren in Smilde en dus 
ook veel voorbeelden met machines.
Het is evident dat er allerlei afspraken, wetge-
ving, normen, procedures en richtlijnen zijn rond 
machineveiligheid. Dit brede scala aan maatre-
gelen is bedoeld, om de veiligheid in de industrie 
te verbeteren. De kennisoverdracht is dan wel 
essentieel. Bij het ontwerp, de installatie en het 
gebruik van machines wil iedere betrokkene alle 
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relevante informatie weten. Zowel toeleveran-
ciers, installateurs als gebruikers in de industrie 
werken samen in de kennisoverdracht. Er zijn 
enorme verbeteringen mee bereikt.
Cursussen, trainingen, handleidingen, procedures 
en allerlei boekwerken bieden het hele jaar door 
concrete informatie, maar machineveiligheid wil 
je vooral meemaken. Neem een toepassing met 
een robot. Geen filmpje, presentatie of instructie 
kan op tegen een concrete demonstratie in een 
fabriek of op een beursvloer.
Acht exposanten op de World of Technology & Science hebben een tour langs hun stands voorbereid. 
Op iedere stand wordt een demonstratie gegeven met focus op de machineveiligheid. Onderwerpen 
variëren van een risicobeoordeling aan een robotapplicatie tot veiligheidsschermen en de modulaire 
opbouw van veiligheidschakelaars.

Andere voorbeelden door het jaar heen
Naast dit beursproject kan de bezoeker van de beurs naar lezingen rond continue procesanalyse, ro-
botica of cyber security en zijn er aanvullende beursprojecten zoals demonstraties van Industry 4.0 
mogelijkheden en instrumentatie. En dan moet eigenlijk nog Maarten Steinbuch met een presentatie 
over ‘Disrupties in Technologie en Maatschappij’ benadrukt worden. Enthousiasme en deskundigheid 
in een presentatie van een uur.
Door het jaar heen wordt daarom ook aandacht gegeven aan diverse onderwerpen, die ingaan op 
industrieel ethernet, machinebouw, identificatie en automatisering met het nieuwe auto-id event en 
specifieke bijeenkomsten voor marine & offshore, energie en cyber security.
Om daar als afronding ook weer iets over uit te lichten, kan een bijeenkomst op 19 mei 2016 ge-
noemd worden met als thema arbeidsmarkt en opleidingen. Met presentaties van Dosign, NCOI en 
ENGIE en de fanatieke discussie met een zaal vol system integrators, leveranciers en eindgebruikers, 
komen we snel tot de conclusie dat er nog veel moet gebeuren. De wind blijft waaien en ook nieuwe 
generaties mogen een steentje gaan bijdragen.
Paul Petersen
Directeur FHI

Onderzoek aan radioactieve bronnen en röntgenstraling
Het Ioniserende Stralen Practicum biedt leerlingen op scholen voor Havo en Vwo in Nederland de 
mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten met radioactieve bronnen en röntgentoestellen 

over examenprogramma-onderdelen als de eigenschappen van kern- en 
röntgenstraling (ioniserend en doordringend vermogen), activiteit, hal-
veringstijd, absorptie, halveringsdikte en andere eigenschappen. Daartoe 
beschikt het ISP over een drietal mobiele practica met experimenten die 
ter plaatse op de scholen worden opgebouwd. Daarnaast is er een practi-
cumzaal in het Minnaertgebouw van de UU - Universiteit Utrecht waar 
leerlingen van scholen uit de regio Utrecht de experimenten kunnen uit-
voeren. De scholen uit de regio Zeeland kunnen daarvoor op Het Goese 
Lyceum terecht. Voor het hebben van eigen radio-actieve stoffen is een 
vergunning noodzakelijk. De mobiele practica staan onder de leiding 
van practicumleiders. De eindtermen voor het onderwerp ioniserende 
straling staan in de nieuwe examenprogramma’s voor Havo (2015) en 
Vwo (2016). Tijdens onze deelname aan de informatiemarkt van de 50e 

+
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Woudschotenconferentie Natuurkunde Didaktiek (WND 2015) in Noordwijkerhout in 
december 2015, maakten wij kennis met de verschillende mogelijkheden voor het Io-
niserende Stralen Practicum - ISP. Het bijbehorende experimentenboekje beschrijft 23 
experimenten en geeft interessante wetenswaardigheden en informatie over risico’s en 
veiligheidsmaatregelen. Met de inhoud van het boekje kunnen leerlingen zich voor-
bereiden op het uitvoeren van experimenten. Bij elk experiment staat kort iets over 

de theorie over radioactiviteit en röntgenstraling, een overzicht van de effecten van ioniserende stra-
ling op het menselijk lichaam en meer informatie over praktijktoepassingen van ioniserende straling. 
Leerlingen leren over onder andere stralingsintensiteit en afstand, Bragg-reflectie, de bariumkoe en 
röntgencomputertomografie. Het instructieboekje bevat een begrippenlijst en is een uitgave van het 
Freudenthal Instituut in Utrecht. Voor informatie www.uu.nl/onderwijs.
Jan M. Broeders

HVDC-verbindingen
Stroombron-HVDC-verbindingen worden al geruime tijd gebruikt. Nederland kent er twee:
- NorNed-Nederland-Noorwegen vanuit de Eemshaven (700 MWe; fabrikaat ABB;580 km lengte, twee 
kabels + 450 kV en – 450 kV) en
- BritNed-Nederland-Brittannië vanuit Maasvlakte (1000 MWe; fabrikaat Siemens. Lengte 260 km).
Aan beide zijden is een klassieke centrale nodig om blindvermogen te leveren aan een volgestuurde 
zesfasen-thyristorbrug. Het zijn redelijk betrouwbare verbindingen.

Spanningsbron-HVDC-verbindingen worden gebruikt bij windpar-
ken op zee. Het is een PWM-IGBT-invertor, bestaand uit een dubbel 
IGBT (750 A 6500 V; tezamen 1300 A). Ze worden met het vaste 
land verbonden met een +150 kV-XLPE-kabel en een -150 kV-
XLPE-kabel (Diameter ca 16 cm). De invertor verbindt 300 kVDC 
met 220 kV AC(draaistroom). Klassieke centrales zijn niet nodig. Er 
zijn enkele verbindingen al enige jaren met succes in bedrijf. Het zijn 
watergekoelde installaties en lichtgestuurde IGBT’s. Dat water moet 
tenminste 20 °C warm zijn. Zeewater is desastreus voor elektrische 
componenten. Aan de warmtewisselaars zeewater/behandeld water 
worden hoge eisen gesteld.
Duitsland zoekt naar wegen om windenergie afkomstig van de 
Noordzee of de Oostzee van zee naar Zuid-Duitsland te brengen. 
Men denkt aan een verbinding van 10.000 tot 20.000 MVA. Neder-
land heeft slanke masten geschikt voor 2 x 2500 MVA bij 380 kV 

onder andere langs de A4 nabij Schipluiden. 
Volgens het VDI-tijdschrift BWK 7/8-2016 wordt aan 
een proefverbinding van 400 km lengte gedacht van 
2000 MWe tussen NWR en Baden-Würtenberg, waarbij 
zelfs bestaande 380 kV-masten zouden kunnen worden 
gebruikt. Spanningsbron HVDC kan vrijwel geen kort-
sluitstroom leveren. Aanpassing van de beveiliging is dus 
nodig met bijvoorbeeld langsdiff.
Omvormers groter dan 400 MWe zijn zeer welkom. 
Daartoe zijn andere halfgeleiders nodig.
De alleenheerschappij van de 380 en 220 kV-netten voor 
transport van elektrische energie lijkt voorbij. HVDC zal 
steeds meer gebruikt worden.

+

+

De NorNed-kabel.

Het transport van de BritNed-kabel.
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Ontwikkeling van tractiemotoren
De drijfveer achter elektrische tractie is altijd geweest:
- geen rook ter plaatse,
- meer vermogen dan de voorheen gebruikte aandrijving.

De eerste vorm was draaistroomtractie(3 kV gekoppelde spanning) in de Italiaanse en Zwitserse Alpen, 
ontwikkeld door prof. Kando van Ganz uit Budapest. De drie fasen werden gevormd door twee boven-
leidingen en de rails waarop de trein reed. Gebruikt werden poolomschakelbare driefasen-motoren met 
waterweerstanden. De synchrone snelheden waren ongeveer 30, 50 en 70 km/h. Recupereren ging ook 
goed, een enorme vooruitgang in die tijd.
De tractiemotoren dreven een blinde as aan, van waaruit de wielen via drijfstangen werden aangedre-
ven. De locomotieven waren iets sterker en sneller dan de stoomloks die ze vervingen. Geen rook in 
tunnels en overkappingen was een enorm voordeel 
Twee bovenleidingen was op emplacementen geen voordeel. De eerste toepassing was ca 1890 en de 
laatste uit bedrijfname was ca 1960.
Rond 1910 hebben Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen en Zweden besloten 15 kV 16,7 Hz 
te gaan toepassen. De enkelfase wisselstroom-seriemotor was oa op de Hofpleinlijn voldoende ontwik-
keld om uitgebreid toegepast te kunnen worden. 
Op dit moment zijn vierassige locomotieven in gebruik met een vermogen van ca 3,8 MWe. Het motor-
toerental is max ca 1800 omw.min (Duitsland 140, 143; Oostenrijk 1042, Zwitserland Re 4/4 III). Het 
maximale motortoerental ca 1800 omw/min.
Het tractienet werd gevoed uit waterkrachtcentrales en uit 
omvormers (roterend en statisch) vanuit het 50 Hz-net.
Rond 1920 werden kwikdampgelijkrichters toegepast. Dat 
leidde tot bovenleidingsspanningen van 3000 V en 1500 
V DC voor hoofdspoorwegen en 600 en 750 V DC voor 
trams en metro’s. 
De vuistregel geeft aan dat een DC-seriemotor een max 
toerental heeft van 2500 omw/min.
De Nederlandse serie vierassige locomotieven uit de serie 
1600/1700/1800 hebben een vermogen van 4,5 MWe. Oos-
tenrijk heeft DC-seriemotoren toegepast bij 15 kV 16,7 Hz: 
de serie 1044 (vierassig) met 5 MWe vermogen. De grote 
stap was de draaistroomlok met een toerental van 4000 omw/min; trams en treinstellen 6000 omw/min.
Frankrijk bouwde een vierassige lok met synchrone motoren, de zg Sybic, geschikt voor 25 kV 50 Hz 
en 1500 V DC. Bij AC is Inet::TE (askoppel); vermogen 6 MWe.
Duitsland bouwde de vierassige lok 120 met asynchrone motoren: Inet::Pe ook van 6 MWe. De eerste lok 
met asynchrone motoren werd uitgevoerd met GTO’s. 

Nu gebruiken we IGBT’s en bouwen viersysteemlo-
comotieven geschikt voor 1500 V en 3000 V DC en 
15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz. 
De draaistroomlocomotieven hebben veel minder 
onderhoud nodig van de loks met commutator-serie-
motoren (minder dan 25%). 
In Nederland rijden de 186 van Bombardier en de 
189 en Vectron (verdere ontwikkeling van de 189) 
van Siemens. 

Een Zwitserse locomotief uit de serie
Re 4/4 III.

De Vectron locomotief van Siemens.

+
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Fotonica als een vakgebied krijgt steeds meer erkenning
De wereld van Fotonica & Nanotechnologie krijgt steeds meer bekendheid in het bedrijfsleven, 
bij overheden en instituten en bij docenten en studenten in het hoger onderwijs en in universitaire 
opleidingen. Bij het specifieke publiek heeft het begrip optica al veel bekendheid en zijn inhoud en 
toepassingen in het algemeen bekend. De bekendheid van het begrip 
fotonica is groeiend. Door het bestuur en leden van de vereniging 
PhotonicsNL wordt er alles aan gedaan om in ons land de wereld van 
fotonica bekend te maken, door vooral de innovatieve toepassingen 
ervan te tonen en te bespreken. Volgens de nieuwste uitgave van het 
orgaan Photonics Magazine van maart 2016 scoort ons land hoog 
op Europees niveau met onderzoeksprojecten, waarvan er meerdere 
tot uitvoering zijn gekomen. Op het vlak van medische toepassingen 
mogen we belangrijke ontwikkelingen tegemoet zien. PhotonicsNL 
is aangesloten bij de organisatie van de European Optical Society 
en werkt mee aan verschillende internationale presentaties van de 
Nederlandse Optica-Fotonica industrie. Het magazine bevat twee 
bijdragen uit het vakgebied, te weten een artikel over toepassingen 
van precisiespectroscopie en de optische frequentiekamtechniek 
met behulp van de laserfysica en een artikel over continue niet-invasieve metingen van metabole 
parameters in spier- en orgaanweefsel. Nieuws uit het vakgebied, informatie over het Photonics 
Event 2016 en een boekbespreking sluiten deze uitgave van Photonics Magazine 2016-1 af. 
Voor aanvullende informatie over samenwerking met de vereniging PhotonicsNL - PNL of een 
lidmaatschap raadpleeg de website www.photonicsNL.org.
Jan M. Broeders

In memoriam: Rob Geutskens
Elk lid van de Elpec kende hem: Rob Geutskens. 
Jaren lang maakte hij deel uit van de club, 
waarvan hij de over een lange periode de taak 
van penningmeester vervulde. Hij is niet meer 
onder ons. Het bericht van zijn overlijden kwam 
als een donderslag bij heldere hemel. Daags na 
zijn overlijden op 14 juni belde zijn echtgenote 
Roefie mij op. Verbijsterd, verslagen, zij kon het 
niet geloven. Hij had op 11 juni nog wel zo'n 
leuke en gezellige verjaardag gevierd. Maar 's 
nachts ging het mis. In het ziekenhuis was men 
teneinde raad. Toen een aneurysma scheurde, 
sloeg het noodlot toe. Er was geen redding meer 
mogelijk.
Velen zullen Rob niet alleen kennen 
van de Algemene Ledenvergaderingen 
en Elpec-excursies, maar ook van de 
eindejaarsbijeenkomsten waar hij en Roefie 
steevast aanwezig waren. Bij bedrijfsbezoeken 
destijds was hij ook vaak present. Hij had een 
grote interesse in alles wat maar op de een of 
andere manier met techniek te maken had. Die 
interesse zat er van jongs af aan al in, en dat 
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leidde ertoe dat hij als telegrafist op de grote vaart zich niet alleen bezig hield met het verzenden en 
ontvangen van berichten, maar ook in de techniek dook. Daar hij over een vlotte pen beschikte, ging 
hij zich richten op het schrijversvlak. Bij Philips heeft hij vele jaren voor allerlei publicaties zoals 
het Elonco-bulletin een onnoemelijk aantal artikelen geschreven. Na zijn Philips-periode zocht hij 
een breder werkterrein en ging als freelancer verder. Zijn motto werd: "Als je tot zes kunt tellen, 
kun je Rob Geutskens bellen!", refererend aan zijn toenmalige telefoonnummer (040)-123456. Met 
deze leus trachtte hij potentiële klanten over te halen een beroep op zijn schrijverschap te doen. 
In hoeverre deze actie ooit succes opleverde, is mij niet bekend. Wel dat hij regelmatig bijdragen 
leverde aan een van zijn opdrachtgevers Koning en Hartman. Soms uitgebreide beschouwingen over 
bijvoorbeeld lokale netwerken, maar ook korte bijdragen aan diverse bladen die dit bedrijf uitgaf in 
verschillende deelgebieden van de elektronica zoals Databits op het gebied van datacommunicatie en 
Technisch Bulletin voor meetinstrumenten en industriële elektronica.
Een bijzondere activiteit waar hij hij zijn creativiteit goed kwijt kon, was de samenstelling van de 
jaarkalender die dit bedrijf uitgaf. Voor iedere maand een blad waarop allerlei grappen en grollen 
al dan niet gelardeerd met beelden over soms sterk verouderde technieken op ludieke wijze werden 
opgetekend.
Rob voelde zich nooit de extraverte man die graag op de voorgrond trad. Hij zat liever te broeden 
op een goed verhaal op papier of bedacht een computerprogramma dat zijn taken kon verlichten. 
In zijn rol als penningmeester kwam dat goed van pas. Hij ontwikkelde speciaal voor Elpec een 
eigen boekhoudprogramma waarop alle inkomsten en uitgaven op overzichtelijke wijze waren 
samengesteld. Zelfs toen hij zijn taak als penningmeester had overgedragen hield hij nog enkele jaren 
op de achtergrond als "boekhouder" de financiële handel en wandel van onze club bij. Het was voor 
hem niet gemakkelijk deze taak tenslotte neer te leggen.
Er valt nog veel te verhalen over deze opmerkelijke man die buiten de techniek zich ook in de 
politiek verdiepte en zelfs jaren in de gemeenteraad van Eindhoven plaatsnam. Elpec heeft aan hem 
veel te danken en wenst zijn echtgenote Roefie en zijn kinderen veel sterkte met dit enorme verlies.
Rob is 80 jaar geworden.
Frans Witkamp

Een uitgebreide inleiding in het vakgebied van fotonica
Het nieuwe studie- en referentieboek geeft op heldere en uitgebreide wijze een introductie over 
de theoretische en praktische grondbeginselen en praktische benaderingen van het innovatieve 
vakgebied van de fotonica. De fotonica richt zich voornamelijk op het produceren, vermeerderen, 
bewerken en detecteren van in het algemeen coherente lichtgolven. De auteur van dit omvangrijke 
boek behandelt de fotonica tussen elektrodynamische theorie van het licht, kwantummechanische 
beginselen, optische interferentie tot en met het vlak van fotonische componenten en fotonische 
bouwstenen als lasers, versterkers, modulatoren, diëlektrische golfgeleiders, optische oscillatoren 
en optische detectie. De inhoud is bijzonder geschikt voor de gevorderde 
student of de wetenschappers en technici werkzaam in het aantrekkelijke 
werk- en onderzoeksgebied binnen de optica-fotonica, zoals de 
lasertechnologie, optische communicatie, laserbewerkingen en in het 
groeiende medische gebruik van lasers. De gebruiker van het boek zal 
bekend moeten zijn met hogere wiskunde op universitair gebruikersniveau. 
Het principe van de laser (Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation) wordt bij de gebruikers bekend verondersteld. De principes van 
de niet-lineaire optica is eveneens uitgebreid behandeld. Compacte aandacht 
is er voor de beginselen van de fotometrie en colorimetrie in relatie tot de 
aspecten van onze visuele waarneming en lichtdetectie. Voor de wereld 
van de fotonica een voortreffelijk studieboek met een behandeling van de 
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belangrijkste onderdelen van dit snel groeiende studie- en vakgebied op hogescholen, universiteiten, 
in het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten. De tekst is rijk geïllustreerd en waar relevant zijn de 
figuren voorzien van een steunkleur. Het boek bevat negen afzonderlijke hoofdstukken, die elk 
afgesloten worden met een samenvatting, vraagstukken en een literatuurlijst met aanbevelingen. Een 
trefwoordenlijst sluit alles af. ISBN 978-3-319-26074-7, “Photonics - An Introduction”, Georg A. 
Reider, Springer Verlag, 2016, 444 pagina’s, € 80,24.
Jan M. Broeders

Treinen zonder machinist op de Betuwelijn
Volgens Spoorpro van 9 september plant de DB goederentreinen zonder machinist voor goederentrei-
nen. De Betuwe zou een geschikte start kunnen zijn. Parijs gebruikt op een aantal lijnen bestuurderloze 
metro’s met als resultaat 10% energiezuiniger en 10% meer capaciteit. 
De Betuwelijn is mijns inziens een pro-
ject, waar een breed georiënteerd team 
over na moet denken. Eerste vereiste is 
ongelijkvloerse kruisingen, wat vervuld 
wordt.
Voor alle soorten van treinen geldt naar 
mijn idee zogeheten wayside tempera-
tuurmonitoring, waarmee hete lagers 
en remmen worden gedetecteerd. Dat 
is overigens ook van belang bij spoor-
tunnels zoals de Schiphol- en Delftse 
spoortunnel. Zwitserland en Oostenrijk 
gebruiken deze detectie veel.
Blijven de vragen: 
- Wat te doen bij koppelingbreuk?
- Is ETCS level 2 veilig genoeg of is nog wat extra nodig? Bijvoorbeeld een afstandsmeting tot het vol-
gende object, geholpen door het sluitsignaal van de laatste wagen van de voorgaande trein.
Geautomatiseerde treinen zonder bestuurder zullen er wel komen. Een Kamercommissie robotisering/
automatisering, een staatssecretaris of minister met een goede breed georiënteerde staf vind ik een 
must.
De vakgroepen op onze TU’s die zich met robots bezig houden zijn overigens ook breed georiënteerd. 
Onze voorzitter denkt na over geautomatiseerde treinen op de HSL-Z.

ETZ 8/2016 heeft een bijlage over ethernet (39 pag.). Deze kan gedownload worden via www.ethernet.
powerlink.org. Zoals te verwachten is een uitgebreid team bezig met de toepassing van ethernet voor 
monitoring. Zowel het verzamelen van standen en meetwaarden als het regelen en besturen. Beckhof 
is bekend vanwege zijn knappe toepassing bij windenergie op zee van alle installaties behorend bij een 
windpark. Deze bijlage is mi zeer aan te bevelen.

Onderzoek aan distributie van elektrische energie van levensbelang
Wenselijk technisch onderzoek, dat al gedeeltelijk plaatsvindt.
1. Het grootste deel van de investeringen bij elektriciteitsbedrijven bestaat uit kabel, waarbij we nieuwe 
en oude kabels onderscheiden.
Op land zou de maatschappij graag veel meer UHV-kabel toepassen en bovengrondse lijnen weghalen. 
De 380 kV-randstadring is een aardig voorbeeld. Moet zo’n kabel bij vollast gekoeld worden en hoe 
houdt het XLPE zich na enkele jaren? Zo’n kabel heeft een grote capaciteit. Kan dat met vermogens-
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elektronica gecompenseerd worden of zijn spoelen beter?
2. Ons kabelnet (MS, LS) is vaak ouder dan 30 jaar. Welke levensduur is realistisch? Ik neig ertoe, bij 
frequente storingen kabel te vervangen en elders extra kabel (n+2-systeem ipv n+1-systeem te leggen 
opdat een storing in het oude net een bescheiden hinder geeft.
3. Binnenkort hebben we een aantal netten gevoed uit wind- en zonne-energie. Daarbij komen nau-
welijks kortsluitstromen voor. Ik denk, dat langsdiff met ethernet een goede oplossing kan betekenen. 
Ethernet-monitoring is een must, omdat de loadflows anders zijn.
4. Voor het 300 kV-DC-transport van 400 MWe over zee gebruiken we nu twee kabels met 16 cm di-
ameter, een + 150 kV-kabel en een – 150 kV-kabel. We praten over kabelbanen naar de Doggersbank. 
Als zo’n baan een capaciteit heeft van 5000 MWe, zouden we 24 zeekabels nodig hebben. Alternatie-
ven zijn welkom. De supergeleidende kabel van prof. Smit (emeritus TUD) is nog in een proefstadium.
5. Levensduur van vermogenshalfgeleiders.
Bij 4-assige 6 MWe-loks is sprake van een sterk cyclische belasting. Na 20 intensieve gebruiksjaren 
wordt vaak besloten de vermogenshalfgeleiders te vervangen. Het benodigde onderhoud is meestal aan-
zienlijk minder dan bij de vorige generatie locomotieven. 
Bij windmolens op zee heb ik de neiging om ook van 20 jaar levensduur uit te gaan. In het algemeen 
wordt bij aandrijvingen een levensduur van 20 jaar aangehouden. We hebben bij zonne- en windener-
gie nog niet zoveel ervaring met een levensduur van 20 jaar of langer. 10 jaar is in het algemeen geen 
probleem. Bij klassieke centrales van 600 MWe of kleiner hebben we wel de nodige ervaring. Grotere 
eenheden bestaan nog niet zo lang.

Samengevat
Het is verstandig bij de elektriciteitsvoorziening met veel meer onderhouds- en vervangingskosten te 
rekenen, dan tot nu toe gebruikelijk is. Bovendien zullen klassieke centrales veel minder vollasturen 
draaien dan waarop nu gerekend wordt. Elektriciteitsvoorziening wordt veel duurzamer en technisch 
interessanter, maar economisch veel duurder. 

Lesmaterialen beschikbaar bij natuurkunde-onderwijs
Tijdens de Natuurkunde Didaktief Conferentie in december 2015 maakten wij kennis met twee 
voorbeelden van katernen uit de lesmethode Pulsar Natuurkunde Tweede Fase. Met de nieuwe 
Pulsar voor de 2e fase sluit de Uitgever Noordhoff met haar leermateriaal aan op het nieuwe 
examenprogramma natuurkunde. Om onderwijs-gevenden alvast kennis te laten maken met dit 
nieuwe lesmateriaal voor leerlingen op het vwo waren de hoofdstukken 14 en 20 beschikbaar 
voor een algemene indruk. Door de opzet van het materiaal worden leerlingen gestimuleerd zich 
te ontwikkelen in een actief en onderzoekend leergedrag. Ook voor de geïnteresseerde lezers van 
OF in de ontwikkelingen en inhoud van het natuurkunde-onderwijs zijn deze voorbeeld katernen 
van een interessante betekenis. Hoofdstuk 14 van het lesmateriaal gaat over kern- en deeltjesfysica 
en onderzoek van subatomaire deeltjes 
en maakt de leerling kennis met enkele 
donkere kanten van de materie. Het idee dat 
materie bestaat uit kleine deeltjes is zeker 
meer dan tweeduizend jaar oud. Een we-
tenschappelijke uitwerking en onderbouwing 
begon rond 1800 met de atoomtheorie van 
John Dalton (1766-1844). Albert Einstein 
ontdekte in het begin van de 20e eeuw dat 
massa een vorm van energie is. Lezers 
maken kennis met kernfusie, kernsplijting en 
relativistische energie. Aan de orde komen 
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Typical AC-DC Power Supply Input 
Stage
• Input active/passive rectification 

stage

• Low Power Factor

• Distorted input waveforms

• Typically high crest factors (> 6 
typical for standby)

• PFC stage helps! But may not be 
active or effective at no load!

Crest Factor = Peak value
RMS value

Peak Current

RMS Current

Gate Drive

11

Door de pulsvormige stroom ontstaat veel netvervuiling. De crestfactor geeft hierover inzicht (uit de lezing 
van Tektronix).

vervolgens de onderwerpen subatomaire deeltjes, antimaterie, neutrino’s en de kernkracht. Hoofdstuk 
20 staat in het teken van snelle deeltjes, lichtsnelheid, lengte en tijd, Lorentztransformaties en het 
relativistische dopplereffect. Alle hoofdstukken sluiten af met het onderdeel “Toepassing”, waarin 
de auteurs aan de leerlingen sturing geven om het geleerde toe te passen in een serie opgaven 
op het examenniveau. Elk hoofdstuk heeft een compacte samenvatting en zijn er nog een serie 
proefwerkopgaven, waarbij gebruik gemaakt wordt van de online-oefentoets. Voor informatie over 
het lesmateriaal Pulsar Natuurkunde Tweede Fase raadpleeg www.noordhoffuitgevers.nl.
Jan M. Broeders

Vermogenselektronica 2016
Geslaagde studiedag van FHI op 14 juni in de Brabanthallen

Het vak wordt wereldwijd intensief toegepast en de vakkennis breidt zich over alle werelddelen uit. 
Aanvankelijk was het een vak voor de aandrijftechniek waaronder tractie. Nu is het ook een belangrijk 
bestanddeel bij elektriciteitsopwekking zoals windmolens en fotovoltaïsche zonne-energie.
Tevens wordt duidelijk, dat vermogenshalfgeleiders niet het eeuwige leven hebben, maar meestal on-
geveer 20 jaar meegaan. De vanaf 1990 met trots geïntroduceerde Duitse supersnelle treinen (ICE1 en 
ICE2) hebben inmiddels of nieuwe halfgeleiders of staan op de planning om van nieuwe halfgeleiders 
voorzien te worden. Ze zijn wel heel intensief gebruikt en de onderhoudskosten waren ten opzichte van 
ouder materieel laag (ca 25%). Het probleem is, dat de originele halfgeleiders in het algemeen niet meer 
te koop zijn. Je kunt proberen de GTO door IGBT te vervangen. Daar behoort dan een andere snubber 
en/of een ander aanstuurblok bij. Een IGBT betekent in het algemeen een kleinere derating van de motor.
Moderne IGBT’s worden regelmatig voorzien van een extra vleugje SiC nabij de junctions. Ze worden 
daarbij warmer en verliesarmer. De 750 A 6500 V IGBT veel gebruikt in locomotieven werkt alleen 
goed met waterkoeling. Dat water moet tenminste 20 °C warm zijn. Dat geldt ook voor IGBT’s bij 
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windmolens. Waterkoeling is bij veel IGBT-toepassingen een must. Verbetering van IGBT’s met meer 
SiC gebeurt als marktinschatting. Datzelfde geldt voor GaN-halfgeleiders. 

Een ander onderwerp tijdens de studiedag ging over de stroom en spanningsvormen in het 50 Hz-net. 
Tektronix hield daarover een aardige lezing. Dit bedrijf en ander standhouders leveren fraaie meetap-
paratuur voor een redelijke prijs. Een hele vooruitgang ten opzicht van pakweg 15 jaar geleden. Energie 
wordt gemeten volgens integraal EIdt. Een motor die het net reinigt van een aantal harmonischen neemt 
meer vermogen op. Dat wordt berekend. Wijlen prof. Bekink vond, dat alleen het positief draaiend 
driefasensysteem gemeten moest worden en in rekening gebracht.
De netbeheerder behoort de netspanning (50 Hz) en de netvervuiling te meten. Bij overschrijding van 
de Europese norm , gebaseerd op de oude VDE160, behoort hij maatregelen te nemen
Gezien de relatief hoge frequenties moet erop gelet worden, dat een L en een C zich echt als smoor-
spoel en condensator gedragen. Overigens net en verbruiker moeten voldoen aan EMC-eisen.
De grote Li-on accu krijgt ook de aandacht. Een aantal steden oa Keulen hebben elektrische bussen 
(lengte 12 of 18 m) gekocht met een accu met een capaciteit van 220 kWh. De leverancier denkt, dat 
een levensduur van 10 jaar gehaald wordt. Waterkoeling behoort erbij. Mocht dat zo zijn, dan is dat een 
enorme prestatie, die ook mogelijkheden biedt duurzame energie op te slaan. Busbedrijven hebben voor 
deze toepassing wel specialisten in dienst.
All electric stadstaxi’s zijn op zich ook een optie, de goed gecombineerd zou kunnen worden met all 
electric bussen inclusief de waterkoeling.
FHI kan met de mede organiserende TU’s terugkijken op een geslaagde studiedag en het verdient aan-
beveling deze traditie voort te zetten.

Vermogenselektronica
FHI heeft hierover een aardige studiedag gehouden in Den Bosch zoals in het vorige artikel is beschre-
ven. Het vak wordt steeds meer gebruikt. Vroeger was het een vak van aandrijvingen met als kraamka-
mer elektrische tractie. Als 2025 40% van de opgewekte elektrisch energie duurzaam is, is dat mogelijk 
door grootschalige toepassing van van vermogenselektronica vaak in combinatie met waterkoeling. 
Daar behoort bij netvervuilingsmeting en vermogensmeting volgens IEC. Dat kan nu met betrekkelijk 
goedkope meetinstrumenten voor een redelijke prijs. 
Principieel verandert er niet zoveel aan de halfgeleiders. SiC wordt steeds intensiever toegepast, waar-
door de verliezen afnemen. Let op: ket kan ook een iets gewijzigd aanstuurblok betekenen!
Ook GaN (diamant) wordt iets vaker toegepast.
Voor windeilanden op zee worden 400 MWe spanningsbronomvormers gebruikt van 220 kV AC naar 
300 kV DC. Daarbij worden per fase 100 dubbel IGBT’s gebruikt elk 750 A 6500 V (tezamen 1300 A). 
Grotere halfgeleiders zijn er nog niet.
Bij locomotieven zie ik de Siemens Vectron (vierassig, 6400 kWe bij 25 kV 50Hz, 15 kV 16,7 Hz, 3 kV 
DC; 4500 kWe bij 1500 V DC) max snelheid 160 of 200 km/h als een knappe verbetering van de 189, 
die al in Nederland rijdt. Met GTO’s-frequentie 4 ms is het maximale motortoerental 4500 omw/min 
bij een vierpolige motor. Met IGBT’s met herhalingsfrequentie 1 ms is 18 000 omw/min mogelijk. Bij 
trams en metro’s wordt 6000 omw/min toegepast. De Vectron is voor zover mij bekend de eerste vieras-
sige 6 MWe-lok, waar 5000 omw/min wordt toegepast. 
Let wel: waterkoeling, minimale watertemperatuur 20 °C, passende aanstuurblokken aangestuurd met 
lichtsignalen. 
Dezelfde techniek wordt toegepast bij windparken op zee, mede ter vermijding van contact van elektro-
techniek met zeelucht en zeewater. Veel grote installaties passen waterkoeling toe: efficiëntere koeling, 
minder verliezen en minder geluid. 
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ICE 4 komt er aan

De nieuwste Duitse hogesnel-
heidstrein heet ICE4 en werd op 
15 september jl officieel voorge-
steld door DB, Siemens, Bom-
bardier. Hij wordt uitgevoerd als 
7 of 12-wagenversie als treinstel. 
De 7-wagenversie is geschikt 
voor de vier Europese spannin-
gen (1,5 en 3 kV DC en 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz). De motoren zijn ruim 400 kWe. Hij is voor-
zien van drie vierassige gemotoriseerde rijtuigen.
De 12 wagen-trein is alleen geschikt voor 25 kV 16,7Hz. Hij heeft zes gemotoriseerde rijtuigen.
De hoofdaannemer is Siemens, die ook de gemotoriseerde draaistellen levert. Bombardier als subaanne-
mer levert de ongemotoriseerde draaistellen. De maximumsnelheid bedraagt ca 230 km/h.
De ICE4 is een fraai treinstel met alle nieuwe Duitse snufjes, oa een versterkte airco. De ICE4 is een 
vereenvoudigde versie van de ICE3, die sneller is. Vanaf nu rijden een aantal treinstellen in de gewone 
dienstregeling om kinderziektes op te sporen. Langere of kortere treinstellen zijn ook mogelijk.
Op zich zijn de ICE en TGV een fraai voorbeeld van vermogenselektronica. 
De TGV en de ICE1/2 hadden een motorwagen aan begin en eind. De vermogenselektronica was toen 
te groot voor een treinstel.
De TGV/Thalys hadden synchrone motoren met stroominvertor. De ICE1/2 hadden asynchrone moto-
ren met spanningsinvertor. De nieuwste TGV’s hebben nog steeds motorwagen maar nu ook met span-
ningsinvertors.
Duitsland krijgt met de ICE4 er een fraaie ICE bij, waar ze trots op kunnen zijn.

Oratie van prof. P. Bauer (TUDelft) op 12 oktober 2016
Elpec feliciteert prof. Bauer van harte met zijn benoeming. Ik heb lang met hem prettig samengewerkt, 
op het laatst bij IOP-EMVT van RVO. Hij is een kundig technicus en tevens een goed docent. Voor zijn 
benoeming was hij op de TUD universitair hoofddocent en deeltijdhoogleraar in Tsjechië. 
Zijn leeropdracht nu is DC-systems, Energy Conversion &storage. Daarmee heeft hij veel te maken met 
windenergie op zee en op het land en tevens met zonne-energie. 
Een aantal steden heeft bij VLD elektrische bussen besteld me teen Li-ion-accu met een capaciteit van 
220 kWh, een onderwerp, waar ook prof. Bauer zich mee bezighoudt. Mogelijk komt daaruit een op-
slagmogelijkheid voor het elektriciteitsnet.

Competitie tussen natuur en voedsel levert oplossingen
De handel met landen die momenteel behoren tot de zogenoemde “Derde Wereld” zit vol met haken 
en ogen, met goede en slechte situaties, met welvaart en uitbuiting en met optimisme en uitputting 
van de natuurlijke hulpbronnen in die landen. De landen die wij de derde wereld landen noemen 
kennen een te sterke bevolkingsgroei ten opzichte van de noodzakelijke ontwikkelingen op het 
gebied van energie en de standaard voedselvoorziening. Ook het onvoldoende beschikbaar zijn van 
voldoende water, infrastructuur, onderwijs en vooral vrede en culturele ontwikkeling werpt een 
schaduw over het optimisme en de kans om door hulpprogramma’s zichtbare verbeteringen aan te 
brengen. In het cahier “Duurzame Derde Wereld” geven toonaangevende experts op het gebied van 
landgebruik, voedselvoorziening en energie hun visie op het heden en toekomst en bespreken kansen 
en valkuilen voor de bewoners van de zogenoemde derde wereld. Natuurlijk is een pessimistische 
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kijk op de samenleving volledig in woord 
en beeld te verklaren, maar een positieve 
houding ten opzichte van de zichtbare 
successen in de ontwikkelingen van een 
duurzamere samenleving in de “arme” 
landen draagt bij aan verbeteringen in het 
dagelijks leven en werken van de bevolking 
van die landen. Het cahier geeft een beeld 
van de geschiedenis voor en na de start 
van de Club van Rome. De inhoud van het 
cahier opent de ogen van de pessimisten en 
versterkt de mening van lezers met geloof in 
de mogelijkheden van een eerlijke wereld. 
De cahiers van BWM - Biowetenschappen 
en Maatschappij zijn geschreven door 
topwetenschappers. De inhoud is objectief, 
scherpzinnig en verrassend. Bestelling is 
mogelijk via www.biomaatschappij.nl.
ISBN 978-90-7319-681-0, “Duurzame 
Derde Wereld”, Rob Buiter (eindredactie), 
Stichting BWM, 2016, 
74 pagina’s, € 7,50.
Jan M. Broeders

Algemene Ledenvergadering Elpec
U heeft zich toch wel aangemeld voor de komende Algemene Ledenvergadering op 4 oktober? Zo 
niet, stuur dat meteen een e-mail aan Jan Broeders die de aanmeldingen bijhoudt. Zijn e-mailadres 
luidt: of@broeders.nu.
Plaats: Marijke Zaal van de Jaarbeurs Utrecht.
Ontvangst: vanaf 12.30 uur in de Perskamer; aanvang vergadering: 13.15 uur.
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