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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
Wederom heeft de redactie weer kans gezien een uit-
gave van Elpec Info Digitaal uit te brengen, ondanks 
enige tegenslagen door gezondheidsproblemen bij 
medebestuursleden. Zo onderdervindt redacteur 
Henk Mijnarends dagelijks de gevolgen vanwege 
zijn beperkte mobiliteit door een val in huis. Hoewel 
hij met een kruk nog wel wat kan wandelen, moet 
hij verstek laten gaan bij veel activiteiten "buiten de 
deur". Verslaggeving daarover wordt dan een stuk 
moeilijker. 
Niet alleen Henk Mijnarends tobt met zijn gezond-
heid, ook secrataris Bob Vos is ten gevolge van een 
valpartij tijdens zijn vakantie, nota bene in Noord-
Korea, tijdelijk geveld. Hij klaagt over veel pijn en 
hem staat een heupoperatie te wachten. Dat is overi-
gens ook de reden waarom hij niet aanwezig zal zijn 
op de Algemene Ledervergadering van 30 mei a.s.
Uiteraard wens ik beiden een voorspoedig herstel 
toe.
Frans Witkamp
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elpec elektronica pers club

Beurzen en seminars een keuze

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
Infosecurity en Data & Cloud 1-2 nov
ICT & Logistiek 28-30 nov

Brabanthallen Den Bosch (www.brabanthallen.nl)
Energievakbeurs en Ecomobiel 10-12 okt

FHI  (www.fhi.nl)
Electronics & Applications 31 mei-2 jun te Utrecht
Power Electronics 20 jun Den Bosch
D&E event 12 okt Den Bosch

Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Photonics Event 2017 14 jun
Vision, Robotics & Motion 14-15 jun
Kunststoffen 27-28 sep
Precisiebeurs 15-16 nov
Bovenstaande in Veldhoven 

Mesago (www.mesago.de) 
SPS IPC drives 20176 Neurenberg 28-30 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
Op dit moment zijn er een aantal interessante ontwikkelingen gaande, waar bij de huidige kabinetsfor-
matie rekening mee gehouden moet worden. Het betreft:
- Robotisering/automatisering, die onze maatschappij zal veranderen en waar een bewindspersoon al 
zijn aandacht aan moet wijden. De TUD en TUE spreken van ethiek.
- Klimaatbeheersing volgens de akkoorden van Parijs. Het nationaal-energieplan van Wiebe Draijer 
(destijd voorzitter SER), nu directeur RABO-Bank, voldoet aan de eisen, zowel wat betreft energiebe-
sparing als wat betreft economische haalbaarheid. We hebben meer publiciteit nodig en de voortgangs-
bewaking moet beter. De huidige procesbewaker is Ed Nijpels.
- Vermogenselektronica. Dit vakgebied omvat traditioneel aandrijvingen, maar is ook onmisbaar bij 
elektriciteitsopwekking (oa zon en wind), robots (synchroservo’s), elektriciteitstransport.
- NS/Prorail - seinsysteem
- Scholing inclusief bij- en nascholing.

Robotisering/automatisering
De maatschappij dacht lange tijd, dat dit een vakgebied was voor hobbyisten. Inmiddels worden in de 
meeste landen van Europa normalisatie-commissies opgericht. Gesproken wordt over de ethiek van een 
automatiseringssysteem. Dat zijn deels bedrijfskundige vragen, maar ook vragen inz maatschappelijke 
inpassing.
Allereerst komt de vraag: worden de gewenste producten gemaakt cq diensten geleverd? Zo nee, wat 
moet er gebeuren om de gewenste producten en diensten te leveren?
- Hoe kan ik defecten repareren?
- Is het verstandig delen van het proces zelfstandig te laten draaien?
- Heeft een defect invloed op de maatschappij?
- Welke delen van een proces moeten redundant worden uitgevoerd?
Bijgevoegd mijn gedachten over datgene wat redundant moet worden uitgevoerd?

Vermogenselektronica
Dit vakgebied is enigszins uitgerijpt. Toerenregelbare draaistroomaandrijvingen inclusief windmolens 
vormen de hoofdmoot van de toepassingen. De meeste aandrijvingen zijn voorzien van een IGBT, heel 
vaak watergekoeld. Grote ontwikkelingen vinden niet plaats. Wel worden jaarlijks met behulp van SiC 
rond de junctions de eigenschappen iets verbeterd (lagere verliezen, hogere junctiontemparatuur). Dat 
betekent vaak een iets gemodificeerd aanstuurblok.
Waterkoeling wordt veel gebruikt. Bij de viersysteem vierassige 6 MWe-loks is waterkoeling onmisbaar. 
Bovendien werkt het systeem niet bij een watertemperatuur < 20 °C. Ook elektrische of hybride auto’s 
hebben vaak waterkoeling en ook daar is een minimumwatertemperatuur vereist bijv 10 of 20 °C.

NS/Prorail seinsystemen
Europa kent ca 18 seinsystemen, die niet allen op een viersysteemlocomotief ondergebracht kunnen 
worden. Daarom heeft de EU een Europees seinsysteem voorgesteld: ETCS, te onderscheiden in drie 
vormen: level 1, 2 en 3.
ETCS level 1 is een systeem met vaste blokken, dat enigzins lijkt op de Indusi (PZB90). Tussen twee 
bakens (balise) mag slechts 1 trein rijden. Cabineseinen zijn voldoende, maar seinbakens langs de 
spoorbaan zijn mogelijk. Het systeem kent: groen sein met max baanvaksnelheid, geel sein als vooraan-
kondiging van een navolgend rood sein en een geel sein met beperkte baanvaksnelheid.
Het systeem heeft een remcurvebewaking, zodat doorschieten bij een rood sein nauwelijks mogelijk is. 
Tevens wordt gecontroleerd of de maximale baanvaksnelheid niet wordt overschreden. Het systeem is 
voorzien van assentellers, zodat koppelingsbreuk tijdig wordt gesignaleerd. Nederland kent dit systeem 
op de zogeheten havenspoorlijn (Barendrecht-Maasvakte). Voor de EU-seincorridoren, zoals Rotterdam-
Milaan, wordt meestal ETCS level 1 gebruikt. Alle gebruikers, ook buiten Europa), zijn zeer tevreden 
met dit systeem. België beveelt een wekelijkse test aan van de bakens met maximale baanvaksnelheid.
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Bij elk seinsysteem blijft het probleem van het rijden door rood licht bij het wijzigen van de treinsa-
menstelling in een station en bij het ophalen van een gestrande trein.
Theoretisch heeft ETCS level 2 een grotere capaciteit. De treinen kunnen op remwegafstand van elkaar 
rijden.  Daartoe geven ze aan op welke afstand ze zich bevinden van het laatst gepasseerde baken. Zwit-
serland heeft heel veel proeven gedaan. Die melding vindt plaats via een GSMR-signaal, dat helaas wel 
eens wegvalt. Zwitserland heeft voorgesteld een pauze van 30 sec te introduceren. 
In tunnels met een lijnantenne zoals de Gotthard en Loetschberg vindt dat wegvallen vrijwel niet plaats. 
Duitsland is zeer te spreken over ETCS level 1, maar heeft op de nieuwe HSL Nuernberg-Erfurt ETCS 
level2 ingevoerd en volgens eigen zeggen  een woud van antennes ingevoerd en daardoor de noodstops 
vrijwel vermeden. Ik vind, dat wij met de kennis opgedaan in Zwitserland en Duitsland de betrouw-
baarheid van de communicatie van het GSMR-signaal moeten verbeteren. Beide genoemde landen ge-
bruiken ETCS level 2 alleen op snelle lijnen. Zwitserland heeft haar andere spoorlijnen bijna allemaal 
omgebouwd naar ETCS level 1; binnen enkele jaren zijn alle lijnen omgebouwd.
België gaat op enkele HSL-lijnen na haar gehele spoorwegnet voorzien van ETCS level 1
Nederland zegt plannen te hebben haar gehele spoorwegnet te voorzien van ETCS level 2 of level 3. 
Level 3 is nergens operationeel. Ik vind, dat Nederland de trend moet volgen van de rest van Europa. 
Vrijwel overal ETCS level1 en level 2 met de verbeteringen op de HSL-Z.
Nederland heeft ETC level 2 op de HSL-Z, op de Betuwelijn en op de lijn A’dam-Bijlmer –Breukelen 
(soort duo-beveiliging ; gereden kan worden op ATB of op ETCS level 2). Noodstops zijn in Nederland 
geen zeldzaamheid. De Intercity direct (Amsterdam-Breda) grotendeels over de HSL-Z wordt gereden 
met nieuwe loks (Bombardier 186) en geldt als een onbetrouwbare verbinding met veel uitval en ver-
tragingen. Gezien de ervaringen van Duitsland en Zwitserland moeten noodstops vrijwel uit te bannen 
zijn. 

Klimaatbeheersing via elektriciteitsnetten
Hierover is in EI 24 en 25 bericht. We willen in het jaar 2025 ca 20% elektriciteit opwekken middels 
windenergie. Daartoe heeft minister Kamp vijf windparken van 400 MWe op zee gepland;  ik kies voor 
zes parken.
E&I 8-2016 laat zien, dat zulke netten gevoed uit spanningsbron HVDC, goed beveiligd kunnen wor-
den met stroomdiff, waarbij de diff-relais communiceren via ethernet. Stromen groter dan de nominale 
stromen zijn er in feite niet bij.
Vanuit Emden zijn al een windparken op zee geplaatst, die het inmiddels goed doen.
MS/LS-netten worden steeds meer voorzien van fotovoltaïsche zonnepanelen, die in 2025 eveneens ca 
20% van de elektriciteitsbehoefte moeten dekken. 
Voor MS/LS-netten gebruiken wij het model Cos-
ter/Kling uitgevoerd in Rotterdam en Amsterdam. 
In feite een klassiek MS-openringnet met op af-
stand bedienbare vacuümschakelaars. Bij een MS-
storing wordt dit op een centraal punt gesigna-
leerd. Daarna kan omschakeling volgen. Van elke 
MS/LS-trafo wordt het afgenomen vermogen en  
het geleverde vermogen gemeten, alsmede de LS-
klemspanning. De verwachting is, dat de nieuwe 
netten zich langzaam zullen veranderen, zodat het 
elektriciteitsbedrijf tijdig maatregelen kan nemen 
zoals trappenstand van trafo’s wijzigen en netver-
zwaring. E&I 1-2017 geeft wat meer informatie 
over ethernetsignalering. Helaas worden nog niet 
alle nieuwbouwnetten in Nederland volgens het 
model Coster/Kling gebouwd.
Blijven vragen over zeekabels. Een HVDC-span-
ningsbron-invertor van 400 MWe wordt met het 

In 2023 dient volgens de Europese Commissie vijftig 
procent van de Europese spoorcorridors uitgerust te 
zijn met het spoorbeïnvloedingssysteem ETCS (deel-
uitmakend van ERTMS).
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vaste land verbonden met twee kabels (+ 150 
kV en - 150 kV) met een diametervan 16 cm. 
De ervaring van enkele jaren is goed. 
Een verbinding met de Doggersbank van 
ca 5000 MWe zou 24 kabels nodig hebben. 
Windparken enkele km uit de kust is mijns 
inziens geen probleem, maar veel langere en 
veel zwaardere verbindingen zijn wel heel 
kostbaar. 
In de politiek wordt af en toe gesproken over 
het sluiten van kolencentrales binnen enkele ja-
ren. Ik vind het verstandiger meer wind- en zon-
ne-energie te installeren dan volgens het plan 
Drayer. Helaas zijn er nog steeds periodes met 
weinig zon- en windenergie. Dan hebben we de 
klassieke centrales nodig als piekcentrales.

Scholing incl bij- en nascholing
Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer van nu hechten veel waarde aan dit onderwerp. Desondanks 
is het niet eenvoudig iedereen te vriend te houden bij dit onderwerp. Scholen en universiteiten moeten 
opleidingen inclusief bij-, na- en omscholing als een belangrijke taak zien en niet alleen wetenschap-
pelijk onderzoek willen doen. Dat betekent, dat vakgroepen jaarlijks tenminste een studiedag moeten 
organiseren over de vakontwikkelingen in hun vak.
Bedrijven, die een redelijke winst maken moeten niet overgeplaatst worden naar lage-lonenlanden, 
omdat daar misschien hogere winsten zijn te behalen. Vanuit mijn praktijk als avond-HTS- en PHTO-
docent heb ik veel waardering van Siemens en Hoogovens, die destijds jaarlijks met hun medewerkers 
bespraken wat in dat jaar aan en bij- en nascholing werd gedaan. Ik vind, dat daarvan iets moet worden 
vermeld in het jaarverslag en sociaal jaarverslag.
ZZP’ers verdienen in het algemeen bewondering, want zij hebben tenminste een inkomen. Zij moeten 
geholpen worden bij bij- en nascholing en mijns inziens laagdrempelig.  Zou de afdeling sociale zaken 
van een gemeente of een gemeentelijk buurthuis een oplossing zijn? Tot nu toe hebben ingenieursver-
enigingen, ook grensoverschrijdend, een belangrijke rol gespeeld. Ik ben lid van KIVI, VDE, VDI, 
OVE. Ook verenigingen van fabrikanten zijn belangrijk zoals FHI, NEN, Mikrocentrum, FME. We 
moeten nog heel wat doen voordat iedereen de benodigde bij- en nascholing krijgt. Het is voor betrok-
kenen en voor de landseconomie wel van eminent belang. Gezien de vele ZZP-ers zal mijns inziens 
veel avondonderwijs weer opgestart moeten worden.
Het nationaal energieplan is destijds door de SER met veel betrokkenen gemaakt. Het lijkt mij, dat een 
nationaal onderwijsplan ook door de SER moet worden samengesteld. Daar hoort mi bij het gevoelige 
onderwerp, dat “strategisch en economisch” belangrijke vakken ook moeten worden onderwezen. Wa-
terstaat heeft er altijd voor gezorgd, dat Nederland qua onderwijs en qua simulatie (oa Deltares voor-
heen waterloopkundig lab) in alle aspecten van waterbeheer (kustversterking, rivierdijkversterking, 
polderbeheer, bruggen- en sluizenbouw) een vooraanstaande positie inneemt.
Toen ik student was (1956-1961) waren elektriciteitsvoorziening, PTT, Philips, defensie goed vertegen-
woordigd in de leerstof eventueel via buitengewone hoogleraren. De neiging bestaat om niets meer over 
kolencentrales te vertellen. Ik vind dat onjuist.
Voor zover ik het kan beoordelen voldoen sommige faculteiten heel goed aan mijn wensen. Soms wordt 
ook wel eens een in het vakgebied onbekende decaan benoemd, terwijl de decaan met zijn vice-decanen 
in mijn ogen een belangrijke rol speelt bij de contacten naar buiten.
De Tweede Kamer moetmijns inziens ook aan deze aspecten aandacht besteden. Dat is niet zo eenvou-
dig. Een scheidende decaan zonder grootse afscheidsreceptie is geen goede zaak.

Een animatie van het Doggereiland waarvandaan de 
stroom wordt getransporteerd naar het vaste land.

+
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Ontwikkelingen in de optica en fotonica in jubileumboek 
Het 100-jarig bestaan van de Amerikaanse vereniging voor optica en fotonica OSA - The Optical Society is 
een uniek moment om een document samen te stellen met een overzicht van wetenschappelijke en techno-
logische ontwikkelingen en innovaties in de afgelopen eeuw op het gebied van de optica en fotonica. Aan 
het verspreiden en verdiepen van kennis en ervaring in beide tot elkaar behorende moderne vakgebieden 
heeft het instituut OSA blijvend ook haar aandeel bijgedragen. De inhoud van de publicatie “OSA Century 
of Optics” is een indrukwekkend en uiterst leerzaam document geworden. De historische ontwikkelingen 
in de bestaansgeschiedenis van de optica en de latere ontwikkelingen van de fotonica zijn op een heldere 
en gedetailleerde manier beschreven en ruim van afbeeldingen voorzien. Natuurlijk is er aandacht voor 
de belangrijkste ontdekkingen in de optische interesse- en vakgebieden in de 19e eeuw. Specialist, voor-
aanstaand wetenschapper en auteur van bestsellers in genoemde vakgebieden schreef het artikel “Optica 
in de 19e eeuw”. Het is juist in die periode waarin de moderne optica en optische industrie zich konden 
ontwikkelen in belangrijke onderzoeksgebieden en als een succesvolle en innovatieve optische industrie. 
Ook kwamen er steeds meer toepassingen voor optische apparaten, instrumenten, systemen en technieken. 
De mijlpalen van vele onderzoekers zijn in beeld gebracht en beschreven. Bijzondere aandachtspunten in 
zijn artikel zijn voorts het golfkarakter van licht, spectroscopie, optische instrumenten en de lenzenindustrie. 
De eerste 100 jaar van OSA begon in 1916 met een groepje van 30 leden en groeide in 100 jaar uiteindelijk 
naar een organisatie van 19000 leden. De aandacht voor alle lichttechnische en optische innovaties en 

+

Technici en de EU - vroeger en nu
Toen ik in 1961 afstudeerde waren de normen voor een elektromotor en een trans-
formator in elk Europees land anders. Bovendien was een keuring in het ene land 
formeel niet geldig in een ander land. De EU heeft Europese normen (Cenelec) 
gecreëerd, die overigens niet zoveel afweken van de oorspronkelijke landelijke 
normen. Nog prettiger zijn IEC-normen, die in een groot deel van de wereld gelden; 
de USA gebruiken vaak eigen normen bijv ANSI of ISO.
Minstens zo belangrijk zijn de aanwijzing van keuringsinstituten, die in heel Europa 
gerespecteerd worden, zoals bijv Kema (nu onderdeel van DEKRA) en Pehla.
Bij normen wordt vaak gedacht aan schakelmateriaal en kabels. Mijn ervaring is, 
dat vreemde ogen bij een keuring heel verstandig werken. Inmiddels zijn EMC-
normen en keuringen ingeburgerd. Oa Dekra voert ze uit. 
In onze tijd met veel nadruk op automatisering zijn normen inzake monitoring, 
robots en vermogenshalfgeleiders (componenten en systemen) dringend gewenst. 
Hetzelfde geldt voor klimaatbeheersing. In deze vakgebieden mag mijns inziens 
nog wel wat gebeuren, hoewel er deels goede userclubs zijn. Bij normen zijn van 
oudsher ingenieursverenigingen en de overheid betrokken. De ingenieurs bij een 
normalisatiecommissie werken in het algemeen in een bedrijf en brengen de ervaring 
van dat bedrijf in. Zij zijn als regel ook lid van een ingenieursvereniging.
Een voorbeeld van een robot is een automatisch bestuurde metro. De gevolgen van 
fouten bij deze metro’s kunnen zeer ernstig zijn, zodat een breed opgezette beoor-
deling mijns inziens een “must “ is, niet alleen bij in bedrijfname, maar ook bij een 
periodieke controle.
Iets dergelijks geldt ook voor monitoring. Een fout in monitoring van een landelijk 
elektriciteitsnet kan een heel land spanningsloos maken en opstarten van een elek-
triciteitsnet hinderen.
Met name in Duitse litteratuur wordt gepleit voor keuring en periodieke herkeuring 
van robots met bijbehorende sensoren bij robots en ethernet-monitoring-systemen.
Het is feitelijk een EU-aangelegenheid. Aanvullende informatie van collega-Elpec-
leden is gewenst.
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toepassingen staat centraal voor de orga-nisatie en de diversiteit van haar leden. In de inleiding vooraf-
gaand aan de vaktechnische artikelen geeft de auteur een beeld van de stand van zaken in het onderzoek 
naar de eigenschappen van licht en haar lichttechnische toepassingen ten tijde van de oprichting van The 
Optical Society in 1916. De redactie van dit waardevolle referentie-, educatieve en informatieve boek 
presenteert alle ontwikkelingen in relatie tot licht, optica en fotonica in vijf samenhangende jaarperioden. 
Elke periode start met een introductie om daarna alle bijzonderheden uit die periode voor het voetlicht 
te brengen. Om een beeld te geven van de importantie van dit interessante document een overzicht van 
spectaculaire ontdekkingen, uitvindingen en beroemde personen in de afgelopen honderd OSA-jaren. In 
de eerste jaren van de OSA ontwikkelde het praktische gebruik van de spectroscopie zich met sprongen. 
De quantum mechanica en de massaproductie van fotocamera’s kwamen tot ontwikkeling. Tussen 1940 
en 1960 kwamen de copieermachine, reflecteren verven en spionagecamera’s op de markt. De periode 
daarna tot 1974 was de periode van de lasers (Charles Townes) en startte de 
opmars van de holografie (Leith en Upatnieks), het scannen van barcode, de 
laserprinter, de compact disc en dvd en kwamen meer toepassingen van de 
laser. In de jaren na 1974 maakten wij kennis met optische communicatie, 
laser spectroscopie, highpower lasers, contactlenzen, biometrie en fotonica. 
Het unieke studieboek sluit af met een toekomstvisie voor het gebruik van 
licht, de glasvezel, lasers en lasertoepassingen, optische communicatie en 
biomedische optica en fotonica voor de volgende 100 jaar. Elk hoofdstuk bevat 
een specifiek literatuuroverzicht en er is een uitgebreid trefwoordenregister. 
Een publicatie voor studenten, docenten en voor iedereen met interesse of 
binnen de werksfeer in de optica en fotonica.
ISBN 978-1-943580-04-0, “OSA Century of Optics”, Paul Kelley, e.a., The 
Optical Society (OSA), 2015, 355 pagina’s.
Jan M. Broeders

Postzegels geven op compacte wijze ontdekkingen en bevindingen over licht en kleur kleurrijk weer.

+
Afscheidscollege van prof. G.A.M. van Kuik (windenergie)
De voorganger van prof. van Kuik was prof. Dragt. Zijn grootste verdienste was mi de introductie van 
vermoeidheidsproeven van windmolen-wieken. Toen van Kuik professor werd, was de grootste windmolen 
60 kWe; nu 6 MWe. In die tijd was het geen uitgemaakte zaak, dat vermogenselektronica werd toegepast. 
Evenmin, dat bij windmolens op zee zeelucht  niet in contact mocht komen en met vermogenselektronica 
en met windingen van elektrische generatoren. Evenmin, dat het waterkoelcircuit een temperatuur van 
tenminste 20 °C moet hebben.
Windparken op zee zijn nu meestal ca 400 MWe groot. Ze kunnen met het vaste land gekoppeld worden 
met 3 fasen 220 kV XLPE kabels voor afstanden tot ca 50 km. Voor grotere afstanden is 300 kV DC 
aangewezen met een + 150 kV-kabel en een - 150 kV-kabel ( beide XLPE). Nabij Emden zijn beide va-
rianten te vinden. 
Om te voldoen aan de wens ca 20% van ons elektriciteitsverbruik met energie te kunnen dekken in het 
jaar 2025 hebben wij zes windparken op zee van 400 MWe nodig.
Prof. van Kuik dacht ook aan windenergie op de Doggersbank. Daartoe zijn grotere AC/DC-spanningsbron-
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Elektronica voor ingenieurs en natuurkundigen
Ik kreeg ruim twintig jaar geleden het boek “Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler” voor het 
eerst onder ogen als freelancer en mij werd gevraagd een recensie voor het toenmalige RB Elektronica te 
schrijven. Als techneut een heerlijke bezigheid, alhoewel menigeen in mijn omgeving het volledig onbe-
grijpelijk vond dat ik me hierin kon verdiepen. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat ik niet alles heb 
gelezen. Van sommige hoofdstukken alleen de eerste pagina’s om een indruk te krijgen. Desalniettemin 
was ik direct ‘verkocht’. Dat ik het oorspronkelijke boek niet meer heb, heeft te maken met het feit dat het 
op de redactie thuishoorde en niet in mijn boekenkast.
Enkele maanden geleden kreeg ik van Springer Verlag een kort berichtje van het genoemde boekwerk en 
dat het al weer de zesde herziene uitgave betrof. Zoals u als lezer van dit artikel kunt verwachten, heb ik 
het boekwerk maar direct aangeschaft. Niet alleen omdat ik nieuwsgierig was naar wat er heden ten dage 
in zou staan, maar ook wel uit het oogpunt der nieuwsgierigheid. De afgelopen jaren heb ik niet zo veel 
technische boeken meer aangeschaft, dit als achterliggend feit. Dat hieraan 
mogelijk de ouderdom aan ten grondslag ligt, laat ik in het midden, want is de 
nieuwsgierigheid niet van alle tijden? Op het moment dat mijn nieuwsgierigheid 
niet meer aanwezig is, is waarschijnlijk Magere Hein verschenen. Dus blijf ik 
zo lang mogelijk nieuwsgierig naar allerlei zaken die mij interesseren. En dat is 
niet alleen techniek, zoals een aantal van u weet.
Afijn, ik ben geen romanschrijver, zal het ook nooit worden, dus ik keer terug 
naar het boekwerk dat ik (deels) heb gelezen en nu voor mij ligt. Het bijna 900 
pagina’s tellende boek is onderverdeeld in achttien hoofdstukken en omspant 
dan ook het grootste deel van de elektronica. Na de theoretische beschouwingen 
waarbij de fysica een belangrijke rol speelt komen de passieve componenten, 
zoals weerstanden, aan de orde gevolgd door een hoofdstuk volledig gewijd 

+

+

omvormers dan 400 MWe gewenst. De nu gebruikte 
DC 150 kV-kabels met ca 16 cm diameter zijn in 
24 voud-nodig om 5000 MWe van de Doggersbank 
naar Nederland te transporteren. 
Nieuwe ontwikkelingen zijn gewenst.
Al met al : windenergie heeft een grootse ontwik-
keling doorgemaakt en we hopen, dat die trend zich 
doorzet. Prof van Kuik en zijn collega van Bussel 
hebben daaraan een bijdrage geleverd. 

Oratie van prof. Dr. P. Palenski (14 dec 2016 (TUD/EWI))
Hij vervult de vacatures van de emeritus-hoogleraren vd Sluis (elektriciteitsvoorziening) en Smit (hoog-
spanningstechniek). Hij is een warm voorstander van duurzame energie met name zonne- en windener-
gie. Hij verwacht, dat fossiele brandstoffen voor de elektriciteitsvoorziening en autoverkeer (vracht- en 
personenwagens) op de duur niet nodig zullen zijn. 
Het was voor mij niet zo duidelijk welk onderzoek hij nu begeleidt en welke onderzoeksstappen hij nodig 
acht om zijn doelen te bereiken.
De TUD doet nog steeds belangrijk onderzoek aan zonnecellen (prof. Zeeman en zijn groep) en aan 
windenergie (prof. van Bussel). 
Net als op de TUE heeft de TUD veel gedaan aan net configuraties: Denk aan het onderzoek, waarbij ca 
30.000 MWe aan windenergie aan het Nederlandse koppelnet kon worden gekoppeld en aan smartgrids. 
In Rotterdam heeft Stedin een nieuwbouwwijk als zodanig uitgevoerd olv de TUD-promovendus Coster. 
Ik ben nieuwsgierig naar de promovendi  van prof. Palenski. 
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aan de transistor. Altijd een interessant vakgebied waarover enorm veel kan worden verteld en uitgelegd. 
Het blijft in dit naslagwerk bij de standaard informatie waarbij ook de huidige mogelijkheden niet worden 
vergeten. Denk aan een overzicht van de beschikbare transistortypen, de aansluitmogelijkheden, schema-
tische en symbolische weergave, soorten behuizingen en de belangrijkste parameters van de uiteenlopende 
typen transistoren. Aanbod komen, speciaal voor de fervente wiskundig geïnteresseerden onder ons, het 
vervangingsschema van de transistor met de respectievelijke h- en y-parameters met de wiskundige uitleg. 
Lekstromen, schakeltijden, overdrachtsfrequenties, capaciteiten, sperspanningen en temperatuurinvloeden 
blijven niet onbehandeld en maken dit hoofdstuk compleet. Uiteraard zijn de drie basisschakelingen niet 
vergeten en wordt het werkgebied besproken.
Aardig om te weten is dat vrijwel ieder hoofdstuk wordt afgesloten met oefenopgaven, zodat men als lezer, 
indien gewenst, zichzelf kan ‘overhoren’. Aan het einde van het boekwerk staan de (mogelijke) oplossingen 
ter controle. Tevens wordt ieder hoofdstuk afgesloten met een literatuurlijst, normoverzicht en websites voor 
hen die zich verder willen verdiepen in een van de onderdelen (hoofdstukken binnen het boek), waarmee 
het belang van dit boekwerk extra wordt onderstreept. 
Hoogfrequent transistoren is het daarop volgende hoofdstuk. Hier komt wat meer wiskunde bij kijken dan 
bij de LF-transistoren, uiteraard komen hierbij de s-parameters ter sprake en de daarbij behorende definities. 
De belangrijke ruisgetallen en ruisfactoren worden niet vergeten. Hier komt ook de complexe weergave 
van de grootheden (onder meer wisselstroomgrootheden en de reflexiefactor binnen het Smith-diagram) ter 
sprake. Een aardig detail hierbij is dat ook de aanpassingsnetwerken worden behandeld in samenhang met 
het Smith-diagram en hoe hieruit de betreffende berekening kan worden gerealiseerd. Vermogensverdeler, 
de richtkoppeling, de hybride koppeling en de ‘circulator’ met ter afsluiting de verschillende typen filters, 
modulatoren, demodulatoren en voorbeelden zorgen voor de afronding.
Aan de vermogenselektronica wordt eveneens aandacht besteedt. Zowel op het gebied van de passieve com-
ponenten als de actieve componenten. Een overzichtelijk schema toont de bouwstenen binnen de verschil-
lende families. Binnen dit hoofdstuk vallen ook de stroomtransformatoren en condensatoren waarbij vooral 
de uiteenlopende parameters kort en bondig worden beschreven. Denk aan parameters als de verliesfactor, 
effectieve spanningswaarde, nominale energie en eigen inductiviteit. Aardig is dat de verschillende typen 
condensatoren, zoals de condensator als energie-opslagmedium, als aanloopcondensator en als ontstorings-
condensator aan bod komt. In dit kader worden de verschillende beveiligingselementen en de halfgeleider 
vermogensdioden, FET’s, vermogens MOSFET’s en IGBT’s niet overgeslagen. Een interessant aspect is 
dat in dit hoofdstuk ook de Darlington als vermogenstransistor wordt gezien. Tenslotte wordt aandacht 
besteeds aan de intelligente vermogenstransistoren (Smart Power Transistoren), de thyristor, triac en GTO.
De opto-elektronica als deelgebied van de elektronica mag tegenwoordig niet ontbreken in een standaard 
werk. Ik merk dat ik al aardig op dreef ben en om te voorkomen dat ik te uitgebreid elk hoofdstuk onder de 
loep neem, in die zin dat ik er over ga schrijven en er alsnog een roman van weet te maken, ga ik beknopter 
te werk. Hierbij trachten om desondanks deze zelf ingevoerde beperking alsnog een objectief oordeel te 
geven. Ook het hoofdstuk over opto-elektronica biedt alle informatie die je als techneut, geïnteresseerd in 
dit vakgebied, zou willen weten. Een interessant, maar wat beknopt hoofdstuk is wat over sensoren gaat. 
ASIC's en bussen en interfaces, bieden voldoende mogelijkheden voor hen die daar minder over weten en 
hun kennis willen verdiepen. Hetzelfde geldt voor PLC's en voedingen.
Omdat alle hoofdstukken voorzien zijn van kennisvragen, is het boekwerk bij uitstek geschikt om je op 
verschillende vakgebieden wat verder te verdiepen. Aan het slot worden alle oefenvragen in voldoende 
mate beantwoord. Dit ter controle of ‘je het ook wel hebt gesnapt’.
Ter afsluiting: een interessant boek zowel voor het opdoen van kennis over vakgebieden die je mogelijk niet 
voldoende beheerst, of wat meer over wilt weten, als mede voor het bijhouden van het eigen vakgebied.
Ekbert Hering - Klaus Bressler - Jürgen Gutekunst. Zesde volledig herziene en geactualiseerde uitgave.
Springer Verlag Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-05498-3 (gedrukt exemplaar), ISBN 978-3-642-
05499-0 (eBook).
Dirk Scheper

+
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Eindejaarfeest ELPEC 2016 was als vanouds weer geslaagd!
Op onze jaarvergadering hadden we met elkaar bepaald dat ons eindejaarfeest ditmaal plaats zou vinden op 
vrijdag 9 december 2016. Nadat door de leden enige bestemmingen besproken waren, kozen we voor PIT 
in Almere. Er was eerst enige verwarring. Sommigen dachten dat het Brandweermuseum in Hellevoetsluis 
was en dat het Politiemuseum toch echt in Apeldoorn. De beide instellingen zijn echter een tijdje geleden 
gefuseerd en zij hebben gezamenlijk een nieuw, modern museum gesticht het PIT in Almere Stad. De 
naam PIT blijkt overigens geen bijzonder betekenis te hebben. In kringen van veiligheidsdiensten wordt 
het (blauwe ) zwaailicht op de dienstauto vaak als het PIT aangeduid.
We hadden die vrijdag helaas geen mooi weer. De deelnemers reisden door een grauwe polder en een nog 
grauwer Almere naar de Schippergarage, vlak bij het museum. Eenmaal binnen stond er een lekker kopje 
koffie met een versnapering voor ons klaar en al snel waren we de ongezellige kou van buiten vergeten. 

Ofschoon je een passend Politie- of Brandweerkostuum kon aantrekken, werd daar weinig gebruik van 
gemaakt. Journalisten behouden dus kennelijk toch enige professionele afstandelijkheid tot het onderwerp! 
Nadat iedereen gearriveerd was, gingen we naar het fraaie auditorium waar onze voorzitter Frans Wit-

kamp een korte inleiding hield. Hij ging daarbij o.a. in op de ruime hoeveelheid elektronica die in politie 
communicatie-apparatuur wordt toegepast. Goede verbindingen met de Politieleiding, de meldkamer, zijn 
immers van groot belang bij het politiewerk. Zijn inleiding werd door ons erg op prijs gesteld! Nadat we 
een paar inleidende films over het Politie- en Brandweerwerk hadden bekeken, splitsten we ons in twee 
groepen voor een rondleiding. 

Het museum
Allereerst bekeken we de gang van zaken 
tijdens het blussen van branden rond de 
middeleeuwen. Dat was geen sinecure; 
het bluswater moest met leren emmertjes 
doorgegeven worden naar de brandhaard. 
Daar moest de brandweerman met een 
ferme zwaai het emmertje leeggooien op 
de vuurhaard. Men kwam hierbij niet veel 
verder dan wat pappen en nathouden….. 
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Tot ver in de 17e eeuw was dit de 
enige mogelijkheid een brand te 
blussen. Pas bij de uivinding van de 
stoommachine kwam hier verande-
ring in. Het water kon opgepompt 
worden en zelfs tot enige hoogte de 
brandhaard ingespoten worden (de 
Jan Van der Heyden motorspuit). 
De Van der Heydens slagen erin een 
zuig-perspomp te construeren die 
het water oppompt uit de gracht en 
door de slang in de straalpijp perst. 
De eerste dieselmotorspuit dateert van 1909. Dan volgt de benzinemotor, eerst voor de pomp, later ook 
voor de tractie. Wanneer de motor in zwang komt, kunnen ook watertanks worden meegenomen en ver-
nevelinginstallaties worden toegepast. In het museum staat een aantal van de fraaie spuiten opgesteld. De 
rondleidingen worden verzorgd door oud-medewerkers van de Politie en de Brandweer. We genoten van 
hun talloze anekdotes en verhalen.
In de 19e eeuw zien we ook de brandweerhelm verschij-
nen. De Amsterdamse bevolking vond het aanvankelijk 
maar niets. Men vond een helm maar overdreven, kaki-
neus en militaristisch. Maar de stemming sloeg plotseling 
om, ook bij het gezag, toen bij een instorting tijdens een 
zware brand de brandweerman Gorter zijn leven door zijn 
helm gered zag. Als trofee kwam de ingedeukte helm te 
hangen in de brandweerkazerne aan de Prinsengracht. 
Erg leuk was de kleine tentoonstelling rond “Bromsnor”, 
de legendarische politieman die in de serie Swiebertje 
speelde. Het originele kostuum van Veldwachter Brom-
snor hangt in het PIT! We bekeken de talloze operationeel 
opgestelde dienstvoertuigen waaronder een pantserwagen 
van de Marechausse. Hierbij viel het op hoe weinig de 
chauffeur van de omgeving kan zien, hij zit eigenlijk 
“opgesloten” in een groot karkas. Ook zagen we er een 
nauwkeurig nagebouwde politiecel zoals die o.a. in het 
bureau Warmoesstraat indertijd gebruikt werd. Helaas 
ontbrak het ons aan de tijd de talloze interactieve opstellingen zelf te bedienen, er was zoveel te zien! Een 
van onze leden herkende feilloos de radar snelheid meting apparatuur waarmee vroeger gewerkt werd. 
“Die hebben wij toen ik nog bij Koning en Hartman werkte indertijd aan de Politie geleverd”!

Het diner
Na een kort afsluitend samenzijn en een bezoekje 
aan de museumwinkel gingen we te voet naar 
het in de buurt gelegen eetcafé de Herberg in het 
winkelcentrum van Almere Stad. Ons Bestuur had 
daar een “all you can eat and drink” arrangement 
geregeld. Dit bleek erg in de smaak te vallen. 
Sommigen genoten van een heerlijke barbecue, 
anderen smulden van een prima vegetarische 
schotel en dat alles voor een schappelijke prijs 
en: drankjes inbegrepen! Nadat Frans (onze 
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voorzitter) de avond op pas-
sende wijze had afgesloten 
gingen we tevreden huiswaarts. 
De ELPEC is weliswaar geen 
actieve vereniging, maar een 
gezamenlijk diner zorgt ervoor 
dat we weer volop konden 
genieten van de vroegere sfeer 
van “oud-journalisten onder 
elkaar”. Zolang we er wat 
betreft gezondheid toe in staat 
zijn, kijken we nu al weer uit 

naar het feest in 2017, kortom voor herhaling vatbaar.
Binnen ons Bestuur is over ons komende eindejaarfeest 2017 gesproken. Het voorstel is op vrijdag 1 de-
cember 2017 het Nationaal Militair Museum in Soest te bezoeken, zie: https://www.nmm.nl/. We zouden 
na afloop van ons bezoek (op loopafstand) kunnen gaan dineren in restaurant de Soesterduinen.
Bob Vos (ook de foto's)
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PCIM 2017 te Neurenberg/Duitsland
PCIM heeft met haar conferenties inclusief beurzen te Neurenberg, Shanghai en Sao Paulo een enorme 
prestatie geleverd in de verspreiding van het vak en de vakkennis over de gehele wereld. Aanvanke-
lijk werd het vak gebruikt bij aandrijvingen met als trekpaard elektrische tractie. Nu is het vak ook 
onmisbaar bij wind-  en fotovoltaïsche zonne-energie. Bij windenergie op zee zijn bij  afstanden  tot 
het vaste land groter dan ca 50 km 220 kV-AC--verbindingen niet geschikt en wordt spanningsbron 
HVDC gebruikt. 
Bij mijn afstuderen in 1961 waren kwikdamp-gelijkrichters heel gebruikelijk oa voor de voeding van 
tractienetten : NS-1500 VDC, trams meestal 600 V DC. Heel spoedig  werden Si-vermogens-dioden 
geïntroduceerd. Globaal in 1970 de thyristor, in 1980 de GTO en in 1990 de kleine IGBT, in 2000 
de HP IGBT. De HP IGBT heeft een speciaal aanstuurblok nodig voor ontsteken en doven. Vanwege 
EMC wordt dit blok via glasvezelkabel aangestuurd. 
De grootste prestatie was de vierassige 4-systeem 6 MWe-locomotief, geschikt voor 1500 en 3000 
V DC en 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz. Bij 1500 V DC overigens met 4,6 MWe vermogen. Een 
viersysteemlok kan alleen uitgevoerd worden met IGBT's; GTO's vragen te veel ruimte. Deze lok  
met IGBT's was pas betrouwbaar met waterkoeling, waarbij de minimale watertemp 20 °C moet zijn. 
De gebruikte IGBT's zijn per motor 750 A en 6500 V. 
Viersysteemloks worden geleverd door Alstom, Bombardier, Siemens en Skoda. In Nederland rijden 
loks van Bombardier en Siemens. 
Aanvankelijk was het halfgeleidermateriaal Si. Al spoedig werd rond de junctions SiC gebruikt met 
als gevolg hogere junctiontemperatuur, lagere verliezen, lagere geluidsproductie en volledig aange-
wezen op waterkoeling. 

Uitvindingen Nikola Tesla op postzegels vereeuwigd
Aan de inmiddels flink gegroeide hoeveelheid postzegels met en over het leven en werk van de be-
roemde wetenschapper en uitvinder Nikola Tesla (1856-1943) worden regelmatig informatieve en 
leerzame nieuwe uitgiften toegevoegd. Altijd is er wel een gelegenheid of activiteit uit het verleden 
van het leven en werk van Tesla om daaraan een interessant ontwerp van een postzegel en zegelblokje 
te koppelen. 

Tesla werd geboren in het dorp Smiljan in het later gevormde 
Joegoslavië en thans in Kroatië en overleed in New York. 
Na zijn basisscholing ging hij natuurkunde, techniek en fi-
losofie studeren aan de universiteiten van Graz en Praag. Hij 
werkte enkele jaren in Frankrijk en Duitsland en emigreerde 
in 1884 naar de Verenigde Staten. 
In New York kreeg hij een baan 
in het bedrijf General Electric, 

waarvan Edison één van de grondleggers was. Na een stevig 
conflict met Edison nam Tesla ontslag en begon een eigen bedrijf met de 
steun van George Westinghouse. Tesla bezat een groot aantal patenten, die 
hij verkocht aan zijn nieuwe partner. Dankzij de kennis van Tesla kon 
Westinghouse zijn wisselstroomsysteem verder ontwikkelen om daarmee zijn 
concurrentiestrijd met Edison te win- nen. Tesla was een uitstekende en 
veelzijdige uitvinder, maar op zakelijk gebied liet hij bijna alles over aan 
anderen en zat regelmatig in financiële problemen, terwijl zijn patenten 
veel inkomsten genereerden voor zijn partner en anderen. Het bedrijf 
Westinghouse Electric Company is een van de grootste ondernemingen op elektrotechnisch gebied. 
In 1891 werd Nikola Tesla tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd.
Jan M. Broeders

+
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De maatschappij is wel te vreden met de IGBT. De fabrikanten zijn blijkens  PCIM 2017 nog steeds aan 
het sleutelen met meer SiC  Dat levert een betere IGBT op. Let op, meestal moet het aanstuurblok aan-
gepast worden Vervanging van een oude IGBT door een nieuwe is meestal niet mogelijk. Alle 6 IGBT's 
moeten tegelijk vervangen worden. Vervanging van een oude IGBT door een andere oude IGBT van 
dezelfde serie kan wel.
Het proces van verbeteren van IGBT's gaat nog steeds door. Ook zijn enkele halfgeleider van GaN lever-
baar. De fabrikanten verschillen iets in oplossing.
Spanningsbron HVDC voor het koppelen van windparken op zee met het vaste land maken nog steeds 
gebruik van de 750 A 6500 V IGBT in duo schakeling. Het zijn redelijk betrouwbare omvormers. Hun 
grootte in 400 MWe, 220 kVAC  naar 300 VDC. Per fase 100 IGBT's in duo-schakeling in serie.
We zonden graag omvormers hebben van groter vermogen. ABB werkt eraan.
Samengevat: Vermogenselektronica wordt wereldwijd steeds intensiever toegepast. De halfgeleiders 
(IGBT en Mosfet) worden middels SiC steeds iets beter. Revolutionaire onwikkelingen zijn er niet meer.
Prof. Bauer (TUD) is lid van het wetenschappelijk comité van PCIM.

Ter leering ende vermaeck
De FEDA is een vereniging die zich tot doel stelt om kennis over te brengen op het gebied van aandrijven en 
automatiseren. Dit doet zij onder andere door het uitbrengen van boeken onder de noemer van Technische 
leergang. Het betreft dan uitgaven die een naslagwerk voor een ieder die zich met het technisch vakgebied 
bezig houdt vormen. In samenwerking met Delta Press heeft FEDA reeds enkele titels op de markt gebracht. 
Een drietal mag ik onder de loep nemen. De boekjes worden door MK Publishing verspreid.

Algemeen
De boekjes tellen gemiddeld genomen een honderdtal pagina’s en zijn voorzien van een harde kaft. Ze zijn 
volledig in kleur uitgevoerd, zowel qua fotomateriaal als de (3D-)tekeningen. De tekst is beknopt, maar 
desondanks overzichtelijk. De meegeleverde DVD bevat extra teken- en fotomateriaal per hoofdstuk ge-
rangschikt. Tevens zijn er video’s en waar nodig animaties met praktijkvoorbeelden. Aansluitend geeft het 
aanvullende informatie over het onderwerp.

Elektromotoren
Het eerste boekje dat ik bekijk gaat over elektromotoren (eerste druk). We weten allemaal dat er onnoeme-
lijk veel typen, soorten, maten en uitvoeringen bestaan. Lopende van micromotoren tot enorme motoren 
en dat voor de meest uiteenlopende toepassingen. Het boekwerkje gaat vooral in op elektromotoren voor 
industriële toepassingen. Hierbij geeft de samensteller aan dit het werk overzichtelijker maakt en dat – wat 
vaak wordt onderschat – 70% van de industriële elektrische energie wordt verbruikt door elektromotoren. 
De nadruk ligt dan ook op de driefase asynchrone motoren en de elektrische servomotoren. Deze laatste 
groep omdat elektrische servomotoren een steeds belangrijker plaats innemen 
waarbij nauwkeurigheid en dynamisch reageren een belangrijke rol spelen. 
Neem als voorbeeld robot positioneringen binnen productieprocessen of as-
semblagelijnen.
In een dergelijke uitgave mag een stukje theorie niet ontbreken en waar nodig 
wordt een formule toegepast, zonder hierbij in details te treden of ingewikkelde 
berekeningen aan te halen. Gewoon interessant om weer eens doorheen te 
stappen. Het daarop volgende hoofdstuk gaat in op de soorten elektromotoren, 
gevolgd door voor elke soort een apart hoofdstuk in te ruimen. Elk hoofdstuk 
behandelt de principewerking met de theoretische achtergrondinformatie. Juist 
omdat het allemaal beknopt wordt behandeld blijft het overzichtelijk terwijl 
als dat nodig is voor ene beter begrip details niet worden geschuwd. Dat alle 
informatie voorzien is van duidelijke tekeningen schema’s behoeft eigenlijk 

+
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geen betoog.
In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen van vooral 
de synchrone draaistroommotoren. Dit omdat het boekwerk veel informatie 
doorgeeft over de asynchrone draaistroommotor en dit onderwerp onderbelicht 
blijft. Hierbij speelt energiebesparing een rol, die deze ontwikkeling stimu-
leert. In dit hoofdstuk wordt dan ook aandacht gegeven aan de synchrone 
draaistroommotor, de permanentmagneet draaistroommotor en de reluctantie 
draaistroommotor.
Kortom een interessant boekwerk dat de kennis opfrist en inzicht geeft in 
principes die in ons brein wat zijn ‘achtergebleven’.
Uitgever: MK Publishing, Veenendaal
ISBN 978-94-6271-061-0

Hydrauliek
Het boekwerkje Hydrauliek dat ik nu onder ogen heb is de zesde en volledig herziene druk. Als onder andere 
meet- en regeltechnicus heb ik in mijn studietijd onder andere veel te maken gehad met allerlei hydraulische 
regelkringen en principes, naast de pneumatische, elektrische en elektronische principes en toepassingen . 
Dat ik sindsdien weinig heb gedaan aan de opgedane hydraulische kennis, afgezien van enkele discussies 
en besprekingen met Ad Spijkers over dit onderwerp, maakt dat mijn nieuwsgierigheid een ‘boost’ krijgt.
Hydrauliek is, en dat vind ik werkelijk, een boeiende materie, ondanks het feit dat ik weinig heb gedaan om 
mijn kennis op dat gebied bij te houden. Zo denk ik ook over pneumatiek, dit even terzijde. Het is namelijk 
interessant om te horen hoe technici die nog nooit met hydrauliek of pneumatiek te maken hebben gehad, 
over deze materie denken. Elektrisch is in hun ogen de enige ware vorm van energie-overdracht, terwijl 
beiden niet zijn weg te denken in de huidige productieprocessen. Ik dwaal af en voor dat er weer een roman 
ontstaat, terug naar deze leergang.
Deze uitgave gaat in op de werking en de toepassing van hydraulische systemen in het algemeen. Na de een 
algemene uitleg wordt meer ingegaan op het voordeel van hydrauliek, namelijk het kunnen overbrengen 
van grote krachten en koppels bij geringe componentafmetingen; het traploos kunnen regelen van koppel, 
kracht en snelheid; het terugwinnen en opslaan van hydraulische energie; bestand tegen overbelasting; 
en de huidige mogelijkheid om zeer nauwkeurige en constante positioneringen te realiseren. Dat er naast 
voordelen ook nadelen zijn is evident, denk aan de mogelijkheid van lekkages, zowel in- als uitwendige, 
de gevoeligheid voor vuil en een naar verhouding dure techniek.
Na de bespreking van de natuurkundige basisbegrippen, met rekenvoorbeelden, volgt een groepsindeling 
en schematechniek. De daarop volgende hoofdstukken vind ik persoonlijk de meest interessante, namelijk 
over verschillende hydropompen, hydromotoren, stuurschuiven, drukregelkleppen, smoringen en stroom-
regelkleppen, en de terugslag-, balanceer- en remkleppen. Een aspect wat vaak wordt onderschat is de 
conditionering van een hydraulisch systeem. Erosie als gevolg van vuil is een van de belangrijkste oorzaken 

van het falen van een hydraulisch systeem. Het voorkomen van problemen 
door middel van uiteenlopende technieken komen in dit hoofdstuk aan bod.  
Hier krijgt de lezer een goed overzicht in de voor hem ter beschikking staande 
mogelijkheden.
Het hoofdstuk over de accumulator om hydraulische energie op te slaan, is 
summier en verdient in mijn ogen wat meer aandacht. De laatste hoofdstukken 
gaan over de pompregelingen, open en gesloten systemen en volgt een inlei-
ding over proportionaal- en servohydrauliek. Afsluitend volgen hoofdstukken 
over leidingwerk en verbindingen, de hydraulische vloeistoffen en wordt kort 
ingegaan op onderhoud en storingen.
Binnen een context van honderd pagina’s is het moeilijk om het fenomeen 
hydrauliek goed voor het voetlicht te krijgen. Desondanks geeft het een goed 
idee van de mogelijkheden die hydrauliek biedt en geeft het werk inzicht in 
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het doel en de werking van de belangrijkste componenten. In die zin is het boekwerkje aan te raden voor 
een ieder die meer wil weten wat hydrauliek inhoudt of die zijn kennis, zoals ik, wat wil bijschaven.
Uitgever: MK Publishing, Veenendaal
ISBN 978-9o-6674-936-1

Tandwielkasten
Het is zoals het boekwerkje het beschrijft: “Elke aandrijving bestaat uit een keten van componenten met 
elk een specifieke functie”. Deze leergang (eerste druk) spitst zich toe op tandwielkasten, een belangrijke 
schakel in veel aandrijfketens. De ontwikkelingen in de robotica en de mechatronica heeft er toe geleid 
dat het idee dat tandwielkasten alleen bij grote aandrijvingen voorkomen, doen achterhalen. De huidige 
behoefte aan kleine, nauwkeurige tandwielkasten neemt alleen nog maar toe. Zeker als we kijken naar de 
ontwikkelingen binnen de robotica. Een ondanks het feit dat tandwielkasten al heel lang bestaan en nieuwe 
ontwikkelingen wat zijn achtergebleven, gebeurt er wel veel. Denk daarbij alleen maar aan de oppervlak-
tetechnieken, waarbij de tanden van de tandwielkasten veel minder snel slijten, gladder afgewerkt kunnen 
worden en hogere belastingen kunnen doorstaan.
Deze leergang behandelt de belangrijkste natuurkundige begrippen (vermogen, koppel en toerental) en gaat 
in op de basisprincipes van de tandwieloverbrengingen. Verschillende soorten met elk hun eigen specifieke 
eigenschappen en toepassingen worden besproken. Denk aan de selectie van de tandwielkast voor een 
bepaalde toepassing met berekeningsvoorbeelden, de montage en onderhoud, de smering en de ingebruik-
name. In eerste instantie wordt ingegaan op de hoofdindeling van de aandrijfketen met de natuurkundige 
begrippen, arbeid, vermogen, koppel en het verband tussen de verschillende grootheden en het toerental. 
In dit eerste hoofdstuk zit weinig tekst, maar des te meer formules ter ondersteuning. De vier kwadranten 
van een aandrijving wordt, vooral visueel, aantrekkelijk uitgelegd.
Dat tandwieloverbrengingen al zo oud zijn als de spreekwoordelijke weg naar Rome, hoeft geen betoog. 
Het blijft niettemin een wetenswaardig hoofdstuk dat zeker de moeite waard is om door te nemen. Dat er 
rechte en haakse overbrengingen bestaan, zal niemand verbazen, maar de bijbehorende foto’s en schema’s 
verduidelijken meer dan vele woorden kunnen zeggen. Dat haakse en vlakke tandwielkasten elk een eigen 
toepassingsgebied hebben, wordt in het daarop volgende hoofdstuk goed uitgelegd. Evenals de rechte en 
haakse planetaire tandwielkasten met bijbehorende tekeningen en formules biedt dat hoofdstuk duidelijk 
inzicht in het fenomeen tandwielkast.
Vervolgd wordt met informatie over wormkasten en motorreductoren en nog niet benoemde tandwielkasten. 
Dit laatstgenoemde hoofdstuk intrigeerde mij, tenslotte ben ik van de wat oudere generatie, en vond ik het 
jammer dat hier niet wat meer aandacht aan is besteed. Het hoofdstuk over smering is zeker de moeite van 
het doornemen waard. Een onderdeel dat geregeld voor discussie zorgt, zeker als het gaat om het voorkomen 
van storingen. Afgesloten wordt met techniek, onderhoud, montage en inbedrijfstelling en de selectie van 
de juiste tandwielkast voor de gewenste toepassing.
Samenvattend is het een leesbaar en duidelijk boekwerk geworden. Met als kanttekening, maar dat gaat 
denk ik weet wat te ver voor een dergelijk werkje: De materiaalbehandelingen om voornamelijk de tand-
wieloverbrengingen te verduurzamen, te harden en ‘vrij’ van slijtage te maken. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
thermisch behandelen (zowel volledige – cementeren, carbonitreren en nitreren - als oppervlakte – inductie 
en stikstofdiffusie - behandeling). Ook de nieuwe mogelijkheden met nanotechnologie had ik persoonlijk 
er aan toegevoegd.
Uitgever: MK Publishing, Veenendaal
ISBN 978-94-6271-092-4

Tenslotte wil ik er op wijzen dat ik nog geen tijd heb gevonden om de meegeleverde DVD’s te bekijken en 
ik hier geen uitsluitsel over kan geven. Er wordt aangegeven dat hier meer achtergrondinformatie op staat, 
evenals les- en studiemateriaal. Mogelijk dat ik hier later toch op moet terugkomen. Ik hou u op de hoogte.
Dirk Scheper

+
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The future of driving 
Symposium op de TUD dd 25 november 2016-11-26 - ETV (TUD) en het KIVI

De belangrijkste doelstellingen waren:
- onbemand wegverkeer
- elektrische auto’s
De sprekers waren heel deskundig, internationaal georiënteerd en multi-disciplinair. Het waren:
- Dariu Gavrila (TUD) over intelligente voertuigen
- Serge Lambermont (Delphi) over automated driving
- Cicero Vaucher NXP (semiconductors)
- Fillipo Santoni (TUD)
- Carlo van de Weijer (TUE)
- Maarten Sierhuis (Nissan)
- Edwin Nas – ministerie van infrastructuur

De onderwerpen waren intelligente voertuigen en elektrische auto’s.
Het meest sprak mij de bijdrage van dhr. de Sion aan: ethiek bij automatisering en robots. Hij vond, dat 
automatiseringsprocessen beperkt moeten blijven. Alle procesindustrie in het Waterweg-gebied kan in 
principe door één bedieningscentrum cq robot worden uitgevoerd. Dat is heel kwetsbaar bij storingen en 
dan ook onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor Prorail/NS. Eén robot kan alle treindienstleiders vervangen. 
Dat is niet verstandig. Eén treindienstleider per traject bijv Rotterdam-Gouda-Utrecht werkt veel beter 
en is ook veel minder storingsgevoelig. Elders heb ik een pleidooi gehouden voor richtlijnen (inclusief 
redundantie-afspraken), verplichte afnamekeuringen en periodieke keuringen. 
Auto’s hebben de laatste 20 jaar intelligente hulpmiddelen gekregen, die de veiligheid van het wegverkeer 
hebben vergroot. Ik denk aan:
- ABS (antiblokkeer-systeem, dwz veiliger remmen),
- ESP (electronic safety program, dwz veiliger bochtgedrag).

Beeldprojecties beïnvloeden onze visuele waarnemingen
Ondanks de spectaculaire ontwikkelingen in de digitale beeldprojecties en digitale multimedia in het al-
gemeen is een terugblik in de geschiedenis van beeldprojectie en de filmische en fotografische aspecten in 
kunst en architectuur een uiterst waardevol initiatief voor studenten, docenten, gebruikers en liefhebbers 
van de moderne Beeldcultuur en Multimedia. Deskundigen uit de wereld van de beeldcultuur en commu-
nicatie hebben met hun essays aan de inhoud van het nieuwe referentie- en studieboek “Bildprojektionen” 
bijgedragen. De basis voor de bijdragen werd gelegd tijdens een in 2010 gehouden studiedag over de 
invloed van beeldvoorstellingen, de ruimtelijke projecties en de esthetische 
aspecten van beeldmanipulaties op onze visuele waarneming en visuele 
beleving. De besproken onderwerpen uit het boeiende en brede vakgebied 
zijn op een wetenschappelijk niveau benaderd en uitgewerkt. Alle vormen 
van opnamen, eindresultaten voor presentaties en bijbehorende apparaten, 
systemen en projectietechnieken komen ruim aan de orde vanuit historisch 
perspectief, via effectieve en creatieve ontwikkelingen, tot en met de moderne 
weergavetechnieken en beeldprojecties. Bijdragen als “Projectieapparatuur 
en productiecontext”, “Tussen foto- en filmstudio”, “In het licht van de Lu-
mières”, “Revolving Rotterdam” en “360° landschapsprojecties” maken de 
inhoud  aantrekkelijk. De illustraties geven extra informatie.
ISBN 978-3-8376-1711-5, “Bildprojektionen”, Lilian Haberer en Annette 
Urban, Transcript Verlag, 2016, 318 pagina’s, € 29,99.
Jan M. Broeders

+
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Wetenschap in Nederland boekt uitstekende resultaten
Inmiddels als een gewaardeerde traditie geworden verscheen ook dit jaar de uitgave Experiment NL als 
informatiebron met actuele voorbeelden van wetenschappelijk onderzoek dat aan Nederlandse universiteiten 
en onderzoeksinstituten wordt uitgedacht en uitgevoerd. De financiering van dit onderzoek vindt mede 
plaats door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - 
NWO. De organisatie kent ook de Spinozapremie toe aan onderzoekers die 
in Nederland werken en die tot de absolute top van de wetenschap behoren. 
Door de inhoud van het magazin krijgt de lezer een beeld van de resultaten 
van een aantal uitgevoerde onderzoeken. Mede door samenwerking met een 
team van medewerkers van het populaire tijdschrift Quest is een prachtige 
geïllustreerde uitgave ontstaan met het nieuws, feiten, gebeurtenissen en 
opmerkelijk bijzondere wetenswaardigheden vanuit onze nationale kennis, 
trots, wetenschap en ervaringen. In Experiment NL 2016 leest u onder andere 
over onderzoek naar een snellere methode om bacteriën vast te stellen, over de 
controle van onze impulsen, over de strijd tegen malaria, over het toepassen 
van sensoren onder de rails, over onderzoek van het heelal, over het gevaar 
van roken en de strijd tegen criminaliteit. Ook komen de Spinozawinnaars 
aan het woord over hun onderzoek en plannen. Al met al een  informatiebron voor alle actieve personen.
Het magazine Experiment NL - Wetenschap in Nederland is het jaarlijks publieksmagazine van NWO - 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Het magazine verschijnt tevens als een extra 
editie van het maandblad Quest. Voor informatie www.nwo.nl.
Jan M. Broeders

Verstandige redundantie bij ethernetmonitorings-systemen
Op veel symposia zie je, dat monitoringsystemen heel veel kunnen zoals:
- melding van toestanden (bijv schakelaar in of uit),
- melding van meetgegevens via sensoren,
- beïnvloeding van een procesindustrie.
Sommigen gaan er van uit, dat alle procesindustrie in het waterweggebied door 1 persoon kunnen worden 
gemonitord en dat het mogelijk is dat één robot de gehele procesindustrie beheert. Zelfs bij een proces, 
dat steeds dezelfde producten maakt, lijkt dat niet verstandig.

Ik kan mij voorstellen, dat naderingssensoren kop-staartbotsingen kunnen voorkomen. Ik kan mij ook 
voorstellen, dat wegen aangelegd worden met markeringen, zodat intelligente voertuigen daar veilig over 
kunnen rijden, enigszins vergelijkbaar met bestuurderloze metro’s. Elektrische auto’s lijken veel op trol-
leybussen met eigen energiebron.
Voor de Li-ion-accu gelden de steekwoorden: actieradius 200 km, snel opladen in 2 uur, langzaam opladen 
in 8 uur, levensduur 4 jaar. Waterkoeling met een minimumwatertemperatuur van 20 °C is meestal nodig.
Als we de rookgassen in stedelijke gebieden willen voorkomen, dan zouden we royaal stadstaxi’s moeten 
aanschaffen en daarmee ervaring opdoen.
Dhr. Vaucher liet zien, dat bijvoorbeeld NXP veel halfgeleiders maakt voor zogeheten nanoradar. Auto-
matische voertuigen zonder bestuurder zijn vergevorderd in een proefstadium.

Het was een aardig symposium. Nu moeten daden volgen. VDI Nachrichten van 25 november 2016 be-
handelde deels dezelfde onderwerpen:
- ethiek van automatisering en robotisering. Samengevat: richtlijnen cq voorschriften incl redundantie, 
afname en tussentijdse periodieke controle, niet te grote systemen. 
- wat moeten we met de bestuurderloze auto? 

+

+
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Eindejaarsbijeenkomst
Hoewel we de datum voor de eindejaarsbijeenkomst van Elpec nog niet hebben vastgelegd, 
lijkt de kans heel groot dat dit evenement op 1 december zal plaatsvinden. Het bestuur 
overweegt een bezoek aan het Militair Museum in Soesterberg. Op de komende Algemene 
Ledenvergadering op 30 mei a.s. - u komt toch ook? - zal dit voorstel worden vastgesteld. 
Noteer dus alvast deze datum in uw agenda met stip!

Het bestuur in één oogopslag
* Frans Witkamp, voorzitter en redactie EI, Hoefweg 110, 2665 CG Bleiswijk,
 telefoon 010 5216677, e-mail f.witkamp@witkamp.nu
* Bos Vos, secretaris, Kemal Ataturkstraat 38, 3573 PA Utrecht, telefoon 030 2715157, 

e-mail b.vos@casema.nl
* Jan Broeders, penningmeester, An den Eichen 6, 46325 Borken-Burlo, 

Duitsland, tel. 0049 2862418081, e-mail of@broeders.nu
* Ruud Kurk, lid, De Merodelaan 19, 1422 GB Uithoorn, telefoon 0297 583100, 

e-mail ruud.kurk@gmail.com
* Henk Mijnarends, redactie EI digitaal, Leeuwerikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden, 

telefoon 015 3808814, e-mail h.mijnarends@hetnet.nl

Allereerst is een studie nodig over de storingen die kunnen optreden en wat nodig is om die storingen te 
verhelpen, zowel aan onderdelen alswel aan mankracht. Ook bij het ontwerp van zo'n proces moet daarbij 
worden rekening gehouden. Bij elektriciteitsnetten wordt als regel het n+1 -systeem toegepast; in bijzon-
dere gevallen, zoals bij het eigen bedrijf van kerncentrales, het n+2-systeem. 
Bij centrales wordt gebruik gemaakt van een bij voorkeur failsafe-landelijk bedieningscentrum, provinciale 
bedieningscentra en een bedieningscentrum op een centrale. Dit systeem is in de loop der jaren gegroeid. 
Zoiets geldt ook de procesindustrie zowel petrochemie, alswel voedingsmiddelen alswel andere produc-
tieprocessen. 
Beckhoff heeft heel knappe ethernet monitoring van windparken op zee gebouwd. Ze volgen daarbij on-
geveer hetzelfde patroon. Allereerst een bedrijfskundige studie over de gang van zaken tijdens het bedrijf, 
de storingsrisico's en de reparatiemogelijkheden. Zonodig kan per windmolen gemonitord worden, evenals 
vanuit het centrale platvorm en tenslotte van het vaste land.
In het algemeen heb ik de neiging voor de redundantie te stellen: 
- failsafe-centraal bedieningscentrum (feitelijk dubbel uitgevoerd) 
- idem failsafe kleinere bedieningscentra
- alle verbindingen redundant dwz dubbel
- alle hoofdverbindingen via kabel (glasvezel of coax)
- reserve hoofdverbindingen eventueel draadloos
- nevenverbindingen bij voorkeur met kabel eventueel draadloos, maar ook redundant
- alle sensoren dubbel uitvoeren
- rekenprogramma's installeren, waarmee de geloofwaardigheid van de meetgegevens onderling wordt 
gecontroleerd.
Over ethernetmonitoring, automatisering en robotisering worden veel op zich heel goed symposia ge-
houden. Bedrijfskundige achtergronden, soms ook ethiek genoemd, worden niet zo vaak behandeld. Dat 
vind ik wel nodig.
Ik ben nieuwsgierig naar de mening van u als lezer.


