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Beurzen en seminars een keuze

Van de voorzitter
In het voorwoord van de vorige uitgave maakte ik
al melding van gezondheidsproblemen bij enkele
bestuursleden. Helaas zijn die nog niet van de baan.
Desondanks zit ons verenigingsblad weer in elkaar.
Bravo voor alle inspanningen!
Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar ik begin steeds
meer last te krijgen van Big Brother. Wist u dat sinds
de "verjaardags-update" van Windows 10 geheel
gratis en ongevraagd een spion annex "persoonlijk
assistent" uw computer is toegetreden die nauwelijks
is te beteugelen? Microsoft claimt door de aanwezigheid van Cortana zoals deze gluur-software is genoemd, een beter inzicht in het computergebruik te
krijgen. Om u in de toekomst nog beter van dienst te
kunnen zijn, zoals dat tegenwoordig wordt omschreven. Nou kennen we Cortana al enige jaren en sommigen vinden het wellicht handig. Google die naam
maar eens. Toch blijft het vreemd dat je veel moeite
moet doen om je privacy enigszins veilig te stellen.
Frans Witkamp

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

Bezoek ook onze website:
www.elpec.info

Jaarbeurs (www.jaarbeurs.nl)
VSK 6-9 feb
Infosecurity 14-15 mrt (Brussel)
Data & Cloud Expo 14-15 mrt (Brussel)
Technishow 20-23 mrt
Congres intranet 2018 22 mrt
Zorg & ICT 17-19 apr
Brabanthallen Den Bosch (www.brabanthallen.nl)
Smart Lighting & Design 7-8 feb
FHI (www.fhi.nl)
Productie Proces Automatisering (PPA) 6 feb Nijkerk
Telecom Infra event 7 mrt Rotterdam
Industrial Ethernet event 15 mrt Nijkerk
User Interface Design seminar 12 apr Veenendaal
WOTS 2-5 okt Utrecht
Mikrocentrum (www.mikrocentrum.nl)
Automotive congres 23 mei
Vision, Robotics & Motion 6-7 jun (Veldhoven)
Photonics Event 2018 19 jun (Enschede)
Kunststoffen 26-27 sep (Veldhoven)
Precisiebeurs 14-15 nov (Veldhoven)
Mesago (www.mesago.de)
Smart systems integration 11-12 apr (Dresden)
PCIM 5-7 jun (Neurenberg)
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 economie in West-Europa bloeit en toch heb ik een aantal wensen. In Zuid-Europa bloeit de economie
veel minder en is de werkeloosheid met name onder jongeren tamelijk groot.
Ik vind, dat de financiën bij bedrijven een te grote rol spelen. Siemens heeft naam gemaakt bij de bouw
van centrales, speciaal bij de bouw van gasturbine/STAG-centrales. Daar wordt nog steeds een redelijke
winst gemaakt, maar minder dan bij ICT.
In mindere mate geldt dat bij vermogens-halfgeleiders. Veel wordt er niet meer ontwikkeld.
Ik vind, dat een overheidsorgaan wat richtlijnen moet geven aan gewenste ontwikkelingen. Dat zou in
Nederland een SER-commissie kunnen zijn.
Ethernet-monitoring neemt bij technische installaties in de industrie en bij nutsbedrijven een buitengewoon
belangrijke plaats in. De communicatie kan via glasvezelverbindingen, gewone kabel en wifi. Bovendien
moet veel aandacht worden besteed aan cybersecurity.
Een heel geavanceerde toepassing is de robotica. Onze universiteiten spreken al over de ethiek van robotica. Vakbonden zijn terecht bang voor banenverlies.
Het NNI te Nederland, maar de OVE (Oostenrijk) beginnen met normalisatie van robots. Ik vind keuring
noodzakelijk door bijvoorbeeld Dekra of TUV.
Ook bij auto's vinden type- en stuks-keuringen plaats.
Het zou goed zijn als meer lezers van Elpec Info zich over bovengenoemde onderwerpen hun visie geven.

Mitsubishi verlegt grenzen IGBT

+

De HP IGBT (High Power Insulated Gate Bipolar Transistor) is op dit moment een zeer veel gebruikte
vermogenshalfgeleider voor toerenregelbare asynchrone kooiankermotoren die als regel werken bij een
taktfrequentie van 1 kHz of hoger. Medio 2017 introduceerde Mitshbishi een exemplaar geschikt voor
900A, aan het eind van het jaar zelf een die 1000 A kan schakelen. En dat bij een sperspanning van 6500 V.
Voor vierassige 6 MWe-locomotieven is onder 3 kV DC een sperspanning van 6500 V vereist. Aanvankelijk werden 630 A IGBT's gebruikt, nu meestal 750 A. Voor voeding met 15 kV 16,7 Hz en/of 25 kV
50Hz wordt een trafo ingebouwd, die een IGBT-invertor voedt met als uitgangspanning 3 kV DC. Dat
betekent acht invertors per vierassige lok.
De 750 A 6500 V HP IGBT wordt ook gebruikt voor 400 MWe spanningsbron-invertors van 220 kV 3
fasen 50 Hz naar 300 kV DC. Zij worden veel gebruikt voor windparken op zee. Daarbij worden ca 100
stuks per fase in serie geschakeld.
Als het lukt om de 900 A 6500 V HP IGBT met 100 stuks in serie te schakelen, zou een 500 MWe invertor
mogelijk zijn, wat bij windparken op zee welkom is.
Mogelijk zou de 900 A HP IGBT bij 6 MWe-los iets langer mee gaan dan de 750 A-versie.
De IGBT en HP IGBT zijn destijds uitgevonden voor Eupec (destijds onderdeel van Infineon); ABB levert
ze en nu ook Mitsubishi en Hitachi.

+

Opmerkelijke presentaties van de TU Delft
Afscheidscollege van prof. G.A.M. van Kuik (windenergie)
De voorganger van prof. Van Kuik was prof. Dragt. Zijn grootste verdienste was mijns inziens de introductie van vermoeidheidsproeven van windmolenwieken. Toen Van Kuik hoogleraar 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 met de vermogenselektronica en met de windingen van elektrische generatoren. Evenmin, dat het waterkoelcircuit
2
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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 driefasige 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 varianten te vinden.
Om te voldoen aan de wens ca 20% van ons elektriciteitsverbruik met windenergie te kunnen dekken in
het jaar 2025 hebben wij zes windparken op zee van 400 MWe nodig. Professor Van Kuik dacht ook aan
windenergie op de Doggersbank. Daartoe zijn grotere AC/DC-spanningsbron-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 ontwikkeling doorgemaakt en we hopen, dat die trend zich doorzet. Professor Van Kuik en zijn collega Van Bussel hebben daaraan een bijdrage geleverd.
Oratie van prof. Dr. P. Palenski
Hij vervult de vacatures van de emeritus-hoogleraren Van der Sluis (elektriciteitsvoorziening) en Smit
(hoogspanningstechniek). Hij is een warm voorstander van duurzame energie met name zonne- en windenergie. 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 netconfiguraties: 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 onder leiding van de TUD-promovendus
Koster. Ik ben nieuwsgierig naar de promovendi van prof. Palenski.

+

Nederlandse industrie heeft veel interesse voor fotonica
In een gezamenlijk opgesteld rapport “Nederland ziet het licht met fotonica” brengen PhotonicsNL en
ABN AMRO de stand van zaken van de Nederlandse optica- en fotonicabranche in onderzoek, onderwijs,
techniek en toepassing in beeld. Bij de belangrijkste conclusies van de auteurs en informatieverstrekkers
geven zij aan dat fotonica een veelbelovende technologie is, waarmee Nederland voorop loopt en dat de
Nederlandse markt relatief klein is, maar volop internationale groeikansen heeft. Ook wordt geconcludeerd dat ondernemers sterke behoefte hebben aan financiële mogelijkheden en vooral aan hoogopgeleide
professionele medewerkers. De Nederlandse fotonica-industrie blijft groeien volgens de conclusies van
ABN AMRO en PhotonicsNL. Op de nationale en internationale markt zijn momenteel in ons land zo’n
160 bedrijven, kennisinstellingen en opleidingsinstituten actief. Beide organisaties doen er alles aan om
een sterke winstgevende sector te realiseren. Het vakgebied van de fotonica is helaas nog te weinig bekend
in het bedrijfsleven en in het onderwijs. De vereniging PhotonicsNL zorgt voor promotie, voorlichting,
studiedagen en demonstraties van de bijna oneindige
mogelijkheden in een succesvol gebruik van onderdelen, systemen en complete apparaten waarin optica, micro- en nanotechnologie en fotonica belangrijke rollen
spelen. De innovatieve ontwikkelingen in de optica en
elektronica hebben geleid tot het ontstaan van nieuwe
technologiën als de fotonica, opto-elektronica en de
biofotonica. Praktische toepassingen van fotonica zien
we in de geneeskunde, communicatie, automatisering,
multimedia, optische instrumenten, lichtindustrie en in
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vele andere onderdelen van de maakindustrie. Met de fotonica-technologie en -industrie en op het gebied
van onderzoek behoort Nederland tot de wereldtop. Met hulp van de fotonica in de vorm van integrated
photonics kunnen we in de nabije toekomst zeer interessante en waardevolle ontwikkelingen verwachten. Voorwaarden zijn het kunnen beschikken over hoogopgeleid personeel en een optimale financiering
om ondernemingen te laten groeien in de internationale markt. Het volledige rapport over de fotonica is
beschikbaar via www.photonicsnl.org.
Jan M. Broeders

Netwerkkabel

+

Deze week moest ik een boodschap doen. Om een IP beveiligingscamera te kunnen aansluiten, had ik
behoefte aan een stuk kabel die bekend staat als UTP. Niks bijzonders, zult u denken. En iedere techneut
weet ik wel dat daarin verschillende categorieën bestaan. Zogenoemtde cat. 5, 5e en 6 mogen zich in een
hoge mate van populariteit verheugen. Lagere cijfers kom je niet meer tegen, en 7 is voor de happy few.
De categorie is zoals bekend een aanduiding tot welke snelheden je data over de kabel kunt transporteren.
Onwillekeurig dacht ik nog terug aan de goede oude tijd (?) toen analoge telefonie nog heel gewoon was.
Transport van spraaksignalen, waarbij de toenmalige PTT een bandbreedte hanteerde van 3,1 kHz. Alle
frequenties tussen 300 en 3400 Hz moesten redelijk ongehinderd over de lijn worden getransporteerd om
een goede spraakkwaliteit te kunnen waarborgen. Dat wil zeggen dat het dus toegestaan werd dat bij de
grenswaarden het -3 dB werd bereikt: aan het eind van de kabel kwam dus maar de helft van de energie
aan van wat er werd ingepompt. Aangezien menig telefoonabonnee niet direct naast een locale telefooncentrale woonde, was het gebruikelijk dat lijnen makkelijk
enkele kilometer lang konden worden. De kabeldemping nam
enorm toe met als gevolg dat de hoge tonen in de spraak, zeker
bij lengtes van meer dan een kilometer, slechter doorkwamen.
Voor dit probleem werd een oplossing ontdekt: de pupin-spoel.
Door deze spoel in de telefoonlijn op te nemen, verbeterde de
geluidskwaliteit.
Toen kwam internet. De ouderwetse analoge lijn kreeg er een
functie bij: datatransport. Via een tussenstap van ISDN (waarvan de rol voor particulier gebruik volgend jaar is uitgespeeld) De veelgebruikte UTP netwerkkabel - hier
lijkt het dat de beperkte bruikbaarheid van die analoge lijn is afgebeeld een cat. 6 - bevat vier getwiste
omgezet in een soort multitalent met veel grotere bandbreedte. aderparen.
Dat realiseerde ik mij toen ik mijn keuze voor een nieuwe netwerkkabel had gemaakt. Vier twisted pair draadjes, zeg maar vier stel (koperen) telefoondraadjes in een
pvc omhulling. Voor zover mij bekend wordt in de meeste gevallen slechts de helft voor dataverkeer gebruikt. Volgens afspraak binnen de Internationale standaard ISO/IEC 11801 zou de kabel een bandbreedte
250 MHz moeten halen en zijn datasnelheden bereikbaar tot 1000 Mbit/s ofwel een gigabit per seconde.
De beperkende factor is dan nog de kabellengte die volgens diezelfde afspraak 100 meter mag bedragen.
Kijken we naar de specificaties van een willekeurige cat. 6 kabel, dan zie ik voor de demping bij 1 MHz:
21 dB/km, bij 100 MHz 191 dB/km en bij 250 MHz 311 dB/km! Vooral die laatste waarde verwonderde
mij. Ik maakte aanvankelijk een vergelijking met signaal/ruisverhoudingen, over geluidmetingen waarbij
130 dB overeenkomt met een laagvliegende straaljager, terwijl enkele dB nauwelijks waarneembaar is.
Maar nee, het gaat hier om elektrische signalen door een kabel die ogenschijnlijk in het vrijwel niets
verdwijnen. Maar wel hun werk doen.
Het blijft een wonder dat data met deze supersnelheden over de kabel gaan. Het is nauwelijks te bevatten,
maar de praktijk toont het aan: het werkt! Zo blijft de techniek toch fascineren.
Frans Witkamp

+
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Eindejaarfeest ELPEC 2017, een impressie
Tijdens de jaarvergadering op 30 mei 2017 in de Jaarbeurs besloten de aanwezige ELPEC-leden dit jaar
het Nationaal Militair Museum in Soesterberg te bezoeken. Op vrijdag 1 december verzamelden 18 deelnemers zich in het restaurant van het museum waar genoten werd van een goed kop koffie met gebak.
Binnen was het lekker warm en buiten typisch grauw
decemberweer. De afmetingen van de tentoonstellingsruimte zijn immens! Op deze unieke plek is
ruim 100 jaar geleden de luchtvaartafdeling van de
Koninklijke Landmacht opgericht. Het museum is
een fusie tussen het Legermuseum in Delft en het
Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg.
Natuurlijk hield onze voorzitter een kort welkomstpraatje. Vervolgens gingen we met een gids uitgebreid het museum rond. Nieuwsgierig als we zijn
(ex-journalisten!) stelden we uitgebreid vragen. De strijders in de oorlogen werden heel vroeger beschermd
door een maliënkolder, bestaande uit allerlei kleine door een smid aan elkaar gemaakte ringetjes. Een speer
ketst hier op af. Zo’n maliënkolder is wel bestand tegen pijlen van een
handboog, maar niet van een kruisboog. En zo start de wapenwedloop.
Daarna werd een harnas gedragen, maar toen de door buskruit aangedreven
kogels vanuit pistolen en musketten op het strijdtoneel gebruikt werden,
was het ook met die bescherming gedaan. In het museum is een keur van
al dit wapentuig, harnassen en maliënkolders te zien.
Onze rondleider was duidelijk een “blauw” liefhebber (luchtmacht). We
bekeken dan ook veel historische legervliegtuigen, natuurlijk ook de F16
en de F104 “Starfighter”, beide gebouwd door o.a. Lockheed Martin,
General Dynamics. In de grote hal staat een Leopard tank; deze tanks
zijn door Nederland inmiddels allemaal verkocht. De tank beschikte over
bijzondere eigenschappen doordat computersystemen de besturing van
de tank en zijn wapensysteem ondersteunen. Op dit moment worden er
Leopard tanks geleased zodat bemanningen en monteurs door oefeningen
up-to-date blijven. In de hoek van de hal zagen we de V2 (Vergeltungswaffe 2), de eerste onbemande geleide ballistische
raket van het Duitse leger. Het was de opvolger van
het geleide vliegtuig, de V1.
In de meeste themaruimtes kregen we een overdonderende hoeveelheid informatie op ons af. Filmbeelden,
audiofragmenten, maquettes, animaties, computergames en museale objecten buitelen over elkaar heen
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in een poging de aandacht van de bezoeker te trekken. Of het
nu gaat om de rol van de Republiek als wapenfabrikant, de
protesten tegen de krijgsmacht in de jaren zestig en zeventig
van de twintigste eeuw of het gebruik van jargon binnen de
(hedendaagse) defensieorganisatie. Aardig is dat de verschillende tijdperken – zoals de Tachtigjarige Oorlog of de strijd
in Nederlands-Indië – door de gekozen thematische aanpak in
meerdere zalen terugkomen.
Vermeldenswaard is vooral de manier waarop de gevleugelde
collectie wordt gepresenteerd. Schuin hangend aan het plafond
wordt de suggestie van een luchtgevecht of een rolvlucht gewekt.
Koning Willem Alexander opende op 11 december 2014 het museum. Het is een schitterend gebouw dat
als een soort vliegdekschip van zwart staal en glas de voormalige Vliegbasis Soesterberg domineert. Het
is beslist een tweede bezoek waard, we kwamen natuurlijk weer tijd te kort om alles rustig te bekijken!
Na een kort bezoekje aan de museumwinkel vertrokken we in colonne per auto naar het in de buurt gelegen restaurant De Soester Duinen waar een welkomstborrel voor ons klaar stond. Vervolgens namen we
plaats aan een lange tafel in de voormalige bibliotheek voor het buffet.
Schotels met koude voorgerechten, o.a. carpaccio met rucola, pijnboompitten en Parmezaanse kaas,
stonden voor ons klaar en daarbij werd een heerlijk witte of rode wijn geschonken. Als hoofdgerecht was
er keuze tussen een (uitstekende) visschotel of gegrilde runder ribeye, met als nagerecht appel tarte tatin
met chocolade ijs.
Nadat onze voorzitter Frans rond 21.00 uur de avond op passende wijze had afgesloten was dit eindejaarfeest weer voorbij. Het gezamenlijk op excursie gaan met een diner als afsluiting wordt door onze leden
zeer op prijs gesteld. Zolang we er wat betreft gezondheid toe in staat zijn, kijken we nu al weer uit naar
2018 (7 december).
Een aantal leden deed suggesties voor volgend jaar. Natuurlijk is het plan naar het Europarlement in Brussel te gaan een mogelijkheid, maar ook Bronbeek in Arnhem en het Spoorwegmuseum in Utrecht werden
genoemd. Mail ons uw ideeën. Bedenk bij de keuze dat de ELPEC in 2018 45 jaar bestaat!
Bob Vos
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Power Electronics
FHI organiseert jaarlijks een vermogenselektronicacongres in samenwerking met haar leden en de drie
TU’s (TUD, TUE, UT). We kunnen wel stellen dat het evenement van vorig jaar zeer geslaagd genoemd
kan worden. De voornaamste onderwerpen waren windenergie op zee, inclusief de AC/DC-omvormers
220 kV 3 fasen 300 kV DC, ontwikkeling van nieuwe cq verbeterde halfgeleiders, nieuwe en verbeterde
meetmethoden en het vervangen van de halfgeleiders van “oude” vierassige 6 MWe-locomotieven.
Allereerst moet evenals bij PCIM 2017 opgemerkt worden, dat vermogenselektronica en de bijbehorende
vakkennis zich wereldwijd snel uitbreiden.
Op de Noordzee, Oostzee en Ierse zee worden nu als regel 6 MWe-molens geplaatst, die goed bevallen.
Meestal is de hoofdaannemer Siemens Den Haag en de ontwerper van het platform met fundatie Deltares.
Met een hoogpolige elektrogenerator met vermogenselektronica kan de tandwielkast vervallen en kan met
dezelfde wieken 7 MWe geleverd worden. Er zijn geslaagde proeven met 7 en 8 MWe-molens.
Van een molen wordt middels 20 kV 3f het opgewekte windvermogen naar een centraal platform geleid.
Op dat platform wordt een 20/220 kV-trafo geplaatst. Tot ca 50 km van het vaste land wordt middels een
220 kV XLPE-kabel het vermogen naar het vaste land gevoerd. Voor grotere afstanden vindt omvorming
naar 300 kV DC plaats en wordt het vermogen met een +150 kV XLPE en -150 kV XLPE kabel (elk
16 cm dik) naar het vaste land gevoerd. Er zijn een aantal 400 MWe-spanningsbron-omvormers in bedrijf
(ca 65 molens van 6 MWe). Het lijkt erop, dat de 750 A 6500 V IGBT (in duo-schakeling) vergroot kan
worden naar 900 A 6500 V. Dan kan de omvormer 500 MWe worden.
Er zijn nu minstens 2x15 stuks 400 MWe-omvormers in bedrijf. Ze functioneren redelijk. De uitval is
bescheiden. Het is geen redundant systeem. Reparatie bij uitval van een kabel of omvormer duurt lang
afh de weersomstandigheden.
Als regel worden 100 stuks IGBT’s in duo-schakeling is serie geplaatst.Dezelfde IGBT wordt gebruikt
bij 6 MWe-locomotieven zoals de Vectron van Siemens.
Middels meer-level-invertors zou de uitval van een enkele IGBT gecompenseerd kunnen worden.
Op zee mag de IGBT en de generator niet in aanraking komen met zeelucht. Alles is water gekoeld. Dat
water moet tenmonste 20 °C warm blijven. Daartoe wordt een nooddiesel geplaatst.
Nederland had het plan 5 windparken te bouwen en te zijner tijd uit te breiden naar 10 stuks; dan tezamen
De visie van professor P. Bauer op het toekomstige elektriciteitsnet in ons land.
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ruim 4000 MWe . De nieuwe
kolencentrales zijn Maasvlakte 1600 en 800 MWe
en Eemshaven 1600 MWe.
Met 10 windparken zouden de kolencentrales niet
zoveel draaiuren moeten
maken.
Overigens XLPE-draaistroomkabels van 220 en
380 kV bestaan nog niet
lang. Wat meer onderzoek
met name naar de levensEen overzicht van huidige HVDC-omvormers op zee.
duur is nodig.
XLPE-gelijkstroomkabels
zijn nu enkele jaren met succes in bedrijf. Er was een tijd, dat zo’n kabel onmogelijk leek.
Er zijn plannen om 30.000 MWe windenergie van de Doggersbank naar Nederland te transporteren en veel
meer naar UK, Denemarken en Zweden. Met de huidige techniek zijn 150 kabels nodig voor 30.000 MWe
Kabels zijn misschien niet aansprekend, maar vragen op korte termijn veel onderzoek.
Rond 1990 was het een prestatie een 4-assige 6 MWe lok met asynchrone tractiemotoren te bouwen. Het
gold als het toppunt van kunnen van vermogenselektronica. Dat is met de nodige inspanning geslaagd.
De motoren werden als regel aangestuurd met GTO’s met grote aanstuurblokken en snubbers. Als gelijkstroomtussenspanning werd ca 2500 V gekozen.
Rond 2005 kwam de HP IGBT 630 A 6500 V beschikbaar. Die maakte het mogelijk vanuit 3 kV DC een
motor aan te sturen. Bovendien verviel het grote aanstuurblok en de grote snubber.
De viersystemenlocomotief (DC 1,5 kV en 3 kV, AC 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50 Hz) werd mogelijk.
Bovendien kon het motortoerental van ca 4000 naar ca 6000 omw/min verhoogd worden. Bombardier
levert de 186 en Siemens de Vectron. Beide loks zijn een succes. Op dit moment vallen de GTO’s veel uit
na ca 20 jaar bedrijf. Er zijn nog wel GTO’s te koop voor een vervanging. Liefst worden IGBT’s gebruikt
Een voorbeeld van een MS/LS DC-net volgens Caspoc.
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Locomotive performance
• Starting traction effort
• Tractive effort at continious rating
• Continuous power rating
• Maximum operating speed
• Maximum design speed
• Acceleration rates:
1 locomotive and 8 cars
·6 miles in 5 minutes
·10 miles in 7½ minutes

metric
316 kN
250 kN
6000 kW
200 km/h
217 km/h

Het treinstel 4912 voldoet aan de gestelde specificaties.
volgens de methode Vectron. Dat betekent overwikkelen van motoren en trafo. Bij de oude loks met commutatormotoren gebeurde dat veel vaker.
Dhr. Platschore geeft een aantal mogelijkheden. Een gerenoveerde lok moet voor een typetest wel naar
een testcentrum Velim in Tsjechië of bij Roermond. Platschore heeft bij een Britse lok wel heel knap werk
geleverd.
De verwachting is,dat veel loks van nieuwe halfgeleiders voorzien worden. Slopen is er voorlopig niet bij.
Peter van Duijssen, die Caspoc heeft
ontworpen, hield een knappe beschouwing over DC-netten. Daarbij worden
meer spanningsniveaus gebruikt met
spanninsomvormers middels een tussen
gebouwde hoogfrequent trafo. Vermogensschakelaars bij DC-netten krijgen
ook de aandacht. Het is niet duidelijk, of
DC-netten AC-netten zullen verdringen.
Tenslotte werden veel meetinstrumenten
getoond voor 50 Hz- en netvervuilingsmeting en analyse. Yokogawa levert oa
knap werk.
Ik zou een volgende studiedag graag wat De gebruikte ICBT's door Strukton: 4500 V 1200 A (3x).
meer horen over elektromotoren gekoppeld aan vermogenselektronica.
FHI verdient veel lof voor het samenstellen van deze studiedag 2017. Dat geldt ook voor de studiedagen
vermogenselektronica in voorgaande jaren.
Literatuur
1. www.powerelectronicsevent.nl.

+

Sturing van de overheid bij bedrijven en onderwijs
Dit is mijns inziens een essentieel, maar netelig onderwerp. De nu geldende gedachte is, dat de markt de
behoefte bepaalt. Dat is naar mijn idee maar gedeeltelijk zo.
Waterstaat ziet er nog steeds nauwlettend op toe, alle voor Nederland waterstaatkundige kennis wordt
onderwezen, zodat problemen met zeeweringen (denk aan de uitgebreide Deltawerken), rivieren (in 1995
overstromingen, in 2017/2018 bleek een veel grotere watertoevoer uit Duitsland en Frankrijk geen probleem), kunstwerken (oa bruggen) niet voorkomen.
Elpec Info digitaal - nr. 27- januari 2018
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In de elektriciteitsvoorziening krijgen wind- en zonne-energie veel aandacht, maar conventionele centrales
mijns inziens te weinig. Een bescheiden aantal verplichte vakken lijkt mij zinvol.
Heemaf (Hengelo) en Schorch te Duitsland (Rheydt nabij Venlo) waren eens gelijkwaardige fabrieken
die goede elektromotoren maakten. Door toedoen van de Duitse overheid (oa passend onderwijs) is
Schorch nog steeds een goede fabriek, die oa veel generatoren voor windmolens maakt. Duitsland heeft
destijds veel gedaan om goede vermogenshalfgeleiders te bouwen. Eupec heeft naam gemaakt met de
vermogens-IGBT. Eupec is ondergebracht bij Infineon, dat uiteindelijk zelfstandig is geworden. Infineon
ziet vermogenshalfgeleiders niet meer als haar belangrijkste activiteit.
Siemens (eens Siemens Schuckert) levert zeer goede gasturbines (STAG) en conventionele centrales.Deze
zijn voorlopig onmisbaar, het volume van de leverigen neemt af. De winst hierop zeer redelijk, maar veel
minder dan die van Siemens Halske, dat overigens ook goede producten maakt.
Ik vind, dat de overheid enigszins sturend moet optreden zoals dat bij Waterstaat nog steeds gebeurt.
Daartoe is een samenspel nodig tussen de Tweede Kamer, de SER, de betrokken ministeries en de industrieverenigingen zoals FME.

+

Overgebleven objecten uit onderzoek en wetenschap
Door de verhalen over materiële cultuur van wetenschap in het boek “Dingen die ergens toe dienen”
krijgt de lezer een educatief, avontuurlijk en informatief beeld over ruim veertig uitgekozen objecten
die voor de uitoefening van de wetenschap in Nederland een rol hebben gespeeld. Het geheel is een
bundel van compacte verhalen geworden met een interessante inhoud van feiten en beschrijvingen over
gebeurtenissen en wetenschappelijke resultaten. Door de keuze
van de onderwerpen is een verrassende integratie ontstaan tussen
object- en kennisgeschiedenis en beleeft de lezer een fascinerende
reis langs het wetenschappelijk erfgoed. Met de inhoud en de specifieke keuze van de dingen die ergens toe moeten dienen of hebben
gediend treedt de lezer tevens binnen in de wonderlijke wereld
van de onderzoeker en de vele merkwaardige dingen, objecten en
installaties voor het uitvoeren van het werk. De auteurs laten zien
dat er prachtige en unieke dingen bestaan, die anders ver weg in
kasten, archieven of magazijnen zijn opgeslagen. Zij waren ervan
overtuigd dat deze materiële juwelen van de wetensbeoefening
in het verleden onderbelicht is gebleven. Daarbij staan de auteurs
ook stil bij de tactiele kant van dingen als boeken, pampletten en
affiches. Om op compacte wijze kennis te maken met schatten uit
de wetenschap is dit inspirerende boek sterk aan te bevelen bij
geïnteresseerden in de “gereedschappen” van wetenschappers. Een
greep uit de onderwerpen: Prentkunst van Robert Hooke, Een telescoopje uit 17e eeuws Alkmaar, Zien en
gezien worden, Beestachtig mooi! en De Laars van Junod. ISBN 978-90-8704-695-8, “Dingen die ergens
toe dienen”, Esther van Gelder, e.a., Uitgeverij Verloren, 2017, 192 pagina’s, € 25.
Jan M. Broeders

Bij- en nascholing

+

Het nieuwe kabinet (Rutte 3) benadrukt, dat levenslange scholing een "must" is voor de welvaart van
Nederland en haar burgers.
Dat is niet nieuw, maar met name de huidige technische en ICT-ontwikkelingen verlopen tamelijk snel.
Ik denk, dat voor iedereen een halve dag bijscholing per week gewenst is.
10
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Vroeger hadden we avond-MTS, avond-HTS, PHTO. Het meeste is er niet meer. PATO is er nog wel, maar
dat is meestal overdag. KIVI, FHI en bedrijven organiseren regelmatig goede studiedagen soms tezamen
met een universiteit. Een aantal bedrijven overlegde met haar personeel, welke in- en externe bijscholing
wenselijk was. Siemens/ Den Haag noem ik met eer.
Geheel nieuw zijn de zogenoemde zzp-ers. Het zijn vaak min of meer dagloners. Bijscholing overdag
betekent als regel inkomstenverlies; 's avonds komt meestal beter uit.
Min of meer klassiek zijn de beroepenveldcommissies per school. In zo'n comissie zou het lesprogramma
per school moeten worden besproken. Ik vind, dat ca 70% centraal moet worden vastgesteld en ca 30%
per regio zou mogen worden aangepast.
Het ministerie van Onderwijs, SER, FME, FHI, KIVI en dergelijke moeten het als een belangrijke taak
zien, dat er adequate beroepenveld-commissies functioneren. Het komt voor, dat genoemde instanties
en aangesloten bedrijven, een bijdrage aan een beroepenveldcommissie te duur vinden. Dat moet onder
Rutte 3 veranderen.
De behoefte aan bij- en nascholing bestond altijd al. Industrie 4.0 IOT en Parijs 2015 versnellen die
behoefte. Nieuw is ook het grote aantal ZZP'ers, die veel minder aangestuurd worden door personeelsafdelingen van bedrijven.
Bij- en nascholing en de methode om dat te doen, moeten meer belangstelling krijgen.
Ik denk, dat een werkgroep van SER, Min van Onderwijs (HBO- en MBO-Raad), FME, FHI en KIVI
eind 2018 met aanbevelingen moet komen.

+

De virtuele werkelijkheid in diagnostische toepassingen
Het gebruik van moderne VR-apparatuur voor geneeskundig onderzoek is niet meer weg te denken uit
onze maatschappij. VR kijkers zijn er in vele vormen en uitvoeringen en zijn voortdurend zichtbaar en in
gebruik op beurzen, evenementen en congressen. Ook op het gebied van instructie en opleiding speelt VR
een interessante rol. De wereld van sciencefiction
heeft er een nieuw spelletje bij. De zorg voor een
optimale gezondheid heeft er ook een probleem bij
omdat meerdere gebruikers zich geen zorgen maken
over de invloed van VR-apparatuur op onze neurologische stabiliteit bij langdurig gebruik ervan. VR is
nog maar enkele tientallen jaren geleden ontwikkeld,
maar is nu al overal bekend. Postzegelverzamelaars
werden onlangs aangenaam verrast door een mooi
“commercieel” door of namens de posterijen van
Djibouti in het jaar 2017 uitgegeven postzegelblok, dat ontworpen
is ter gelegenheid van de 150e geboortedag van de Pools/Franse
wetenschapster Marie Curie. Opvallend is de constructie op het hoofd
van de militair die ogenschijnlijk kijkend door de bijzondere constructie naar een oorlogsslachtoffer en dat onder deskundig toezicht
van vrijwilligster Marie Curie. Ter accentuering van deze opvallende
en merkwaardige “head-mounted display” op het postzegelblok is
deze verrassende constructie extra gedetailleerd afgebeeld. Marie
Curie ontving in 1903 de Nobelprijs voor de Natuurkunde en in
1911 ontving zij de Nobelprijs voor de Scheikunde.
Jan M. Broeders

+
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Nieuwe ontwikkelingen op gebied van biowetenschap
In de serie cahiers, een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij - BWM, schrijven topwetenschappers verrassend, scherpzinnig en objectief over de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van
biowetenschappen. Het cahier verschijnt vier maal per jaar. Elk nummer is geheel gewijd aan een thema
uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op maatschappelijke gevolgen ervan. Voor details raadpleeg www.biomaatschappij.nl. Vanwege de interessante onderwerpen en het belang van het opdoen van
kennis melden wij het verschijnen van twee cahiers uit de serie met onderwerpen die velen zullen interesseren. In het cahier “Van slaapkamer naar laboratorium” laten
wetenschappers van naam en faam op het gebied van fertiliteit
en ethiek hun licht schijnen op verleden, heden en toekomst
van onze voortplantingsgeneeskunde. Misschien zijn we op
weg naar het realiseren van de perfecte mens? Deze vooralsnog
hypothetische situatie zal er toch eerder zijn dan verwacht.
In het cahier “Schimmels” wordt een reis gemaakt door het rijk
der schimmels. Mycologen, biologen, fytopathologen, fysiologen, ecologen, medische microbiologen en biotechnologen
belichten zowel de donkere als de lichte kant van schimmels
en hun rol in de natuur, in ons dagelijks leven en landbouw en
in de hedendaagse biotechnologie. De wereld der schimmels is
een ware schatkist voor een duurzame toekomst. In het cahier
wordt het meteen al duidelijk: de natuur en ook wij kunnen
niet zonder schimmels veilig en gezond leven. Bij schimmel
denken we al snel aan beschimmeld fruit of een beschimmelde
boterham. Schimmels zorgen voor antibiotica tegen bacteriële
infecties. Een bijzonder onderwerp voor onderzoekers. De
cahiers zijn geweldige informatiebronnen.
ISBN 978-90-73196-87-2, “Van slaapkamer naar laboratorium”, Ben Hamel, e.a., Stichting BWM - Biowetenschappen
en Maatschappij, 2017, 88 pagina’s, cahier 3, € 7,50.
ISBN 978-90-73196-88-9, “Schimmels”, Han Wösten, e.a.,
Stichting BWM - Biowetenschappen en Maatschap-pij, 2017,
88 pagina’s, cahier 4, € 7,50.
Jan M. Broeders

+
Veranderende condities van het 380 kV-koppelnet in Nederland

In het jaar 2025 verwachten wij een bijdrage van ca 3500 MWe fotovoltaïsche-zonne-energie en van ca
3500 MWe windenergie voornamelijk door windparken op zee. De totale belasting van het 380 kV-net
zou dan can 17 000 MWe zijn. We wensen bovendien altijd de beschikking te hebben over elektriciteit.
De windparken op zee zijn ca 400 MWe groot en meestal via 300 kV DC aan het 380 kV-AC-net gekoppeld.
Nabij Emden zijn al een stuk of vijf 400 MWe-windparken op zee met het Duitse koppelnet van Tennet
gekoppeld via een +150 kV DC-kabel en een -150 kV DC kabel. De omvormer 220 kV 3 fasen AC en
de kabels hebben geen reserve. Bij uitval moet het koelwater van elke molen warm gehouden worden
(ca 20 °C) . Daartoe is een nooddiesel op het centrale platform geïnstalleerd. Tot nu toe hebben zich geen
storingen voorgedaan.
Zowel het tijdschrift E&I 2017-1 (OVE) alswel het aardige proefschrift van dr. Bezemer (TUD promotoren
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prof. vd Meiden en prof. Ferreira ) houden zich met kortsluitingen bezig in een 220 of 380 kV-verbinding
gevoed door een 400 MWe omvormer. Met langsdiff zijn kort (0,1 s) kortsluitingen van 0,5 tot 1 In te
beveiligen.
Als het Nederlandse 380 kV-net gekoppeld is aan het Europese koppelnet zal een verbruiker behalve een
spanningsdip weinig van de kortsluiting merken; het 380 kV-net blijft redundant.
Sinds 2015 kent Nederland twee thermische kolencentrales van 1600 MWe. Als een van beide uitvalt, is
het 380 kV-net alleen redundant met een koppeling aan het Europese koppelnet.
Wij denken nog vaak aan de situatie, dat de maximale eenheidsgrootte 600 MWe was. In onze huidige
ogen was toen het 380 kV-net optimaal beveiligd en kon het 380 kV-net de uitval van een 600 MWe-unit
goed doorstaan, ook bij loskoppeling van het Europese koppelnet.
Hoe meer fotovoltaïsche zonne-energie en windparken (op zee) elektriciteit leveren, hoe minder roterend
vermogen in bedrijf is. Als gevolg hiervan is de koppeling met het Europese koppelnet steeds noodzakelijker.
Het 380 kV-koppelnet is met langsdiff beveiligd. Dat geldt ook voor windparken op zee. Gelukkig zijn
heel weinig storingen voorgekomen. Windparken en centrales zijn op een centraal punt (in principe Tennet
te Arnhem) goed te monitoren.
Fotovoltaïsche zonne-energie is voorlopig een negatieve last op het MS-net. Een duidelijk overzicht over
de productie hiervan hebben wij nog niet, behalve bij smart-grids model Coster-Kling. Het zou goed zijn
als alle nieuwe MS/LS-netten worden uitgevoerd volgens dit model. Bestaande MS/LS-netten moeten
geleidelijk wat meer van monitoring worden voorzien.
Blijft het probleem van veroudering van met name kabels. De GPLK-kabel in de straat, waar ik woon,
vertoonde na ca 40 jaar zoveel storingen, dat hij vervangen is. De VGPLK-kabels in naburige straten
hadden weinig storingen.
XLPE-kabels vertoonden in de begintijd veel storingen, die uiteindelijk afkomstig bleken van het persen
(=proefspannen) met gelijkspanning. Persen met 0,1 Hz en ontladingsmetingen bleken de oplossing.
De XLPE + 150 kV-kabel en de -150 kV naar windparken op zee worden ca vijf jaar gebruikt en tot nu
toe zonder problemen. Waakzaamheid is geboden.
De XLPE 380 kV AC-kabels worden ook sinds enkele jaren gebruikt. Sommigen zeggen extra koeling
met ondergrondse waterbuizen nodig is, anderen doen dat niet. Ook hier is waakzaamheid geboden.
Voor de conventionele netten met oude kabels vind ik extra reserve in de vorm van n+2 ipv n+1 heel
verstandig.
Samengevat: grootschalige toepassing van wind-energie (op zee) en fotovoltaïsche zonne-energie in MS/
LS-netten is goed mogelijk. Een permanente koppeling met het Europese koppelnet is noodzakelijk. Het
is mij nog niet duidelijk, hoeveel roterende opwekking wij nodig hebben. Ik denk aan 20%.
MS/LS-netten moeten veel uitgebreider gemonitord worden dan nu meestal plaatsvindt.
Het model Coster-Kling is heel fraai en aan te bevelen voor nieuwbouw. Oudere netten kunnen als regel
wat bescheidener.
De levensduur van met name kabels is beperkt. We moeten goed op veroudering met isolatie-defecten letten.

+

Optica en fotonica als basis voor innovatieve technieken
De vereniging PhotonicsNL (PNL) vormt met succes een platform voor iedereen en elk bedrijf, instituut
en organisatie werkzaam in de wereld van optica en fotonica. Een belangrijk speerpunt van bijzondere
aandacht ligt in de sfeer van onderwijs en opleiding. Nederland heeft inmiddels een internationaal erkende toppositie weten te bereiken op het gebied van hoogwaardige en innovatieve fotonica-apparatuur,
-systemen en -toepassingen. Het bestuur, privé- en bedrijfsleden en partners binnen de organisatie van
PhotonicsNL zorgen voor krachtige activiteiten om samenwerkingen te versterken door het organiseren
van bedrijfspresentaties, congressen, exposities en om zich te verzekeren van voldoende gekwalificeerde
medewerkers om ook in de toekomst te blijven groeien en nieuwe toepassingen met fotonica te bevorderen.
Door een samenwerking met de organisatie Globe Nederland is recent de nationale lichtmeting van start
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gegaan met de vraag “Hoe duurzaam is de verlichting in jouw
buurt?” en wordt uitgevoerd door
middelbare scholieren. Met de resultaten van het onderzoek wordt in
kaart gebracht hoe wij in Nederland
onze huizen verlichten en is een antwoord te verwachten op de vraag:
“Is de gloeilamp inderdaad op z’n
retour en de LED lamp in opmars?”
Leerlingen hebben een door PhotonicsNL en Avantes gesponsorde
zelfbouw spectroscoop ontvangen
en voeren hun metingen in via
een speciaal ontwikkelde website.
Nieuws en artikelen over optica- en fotonica-toepassingen staan in Photonics Magazine.
Jan M. Broeders

+

Verstandige redundantie bij ethernetmonitoringsystemen
Op veel symposia zie je, dat monitoringsystemen heel veel kunnen. Dat wil zeggen:
- melding van toestanden (bijv schakelaar in of uit),
- melding van meetgegevens via sensoren,
- beïnvloeding van een proces.
Sommigen gaan er van uit, dat alle procesindustrie in het waterweggebied door één 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.
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 bijzondere 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 productieprocessen.
Beckhoff heeft heel knappe ethernet monitoring van windparken op zee gebouwd. Ze volgen daarbij ongeveer 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 platform 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, dat wil zeggen 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
14
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gecontroleerd.
Over ethernetmonitoring, automatisering en robotisering worden veel op zich heel goed symposia gehouden. 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.

+

Jubilea kleurentelevisie in veel landen van de wereld
Televisiekijkers in Nederland maakten op 21 september 1967 (nu 50 jaar geleden) kennis met het fenomeen
van kleurentelevisie. In de jaren daarna werden zwart-wit-televisietoestellen in snel tempo vervangen door
kleurentoestellen voor het weergeven van
kleurenprogramma’s. In het grootste deel
van Europa werd gekozen voor het zogenoemde kleurentelevisiesysteem bekend
onder de naam PAL. In Frankrijk koos
men voor het systeem onder de naam
SECAM. Ook het systeem NTSC was toen bekend en in gebruik.
Dit systeem wordt voornamelijk toegepast in Amerikaanse landen.
Inmiddels zijn er ook aanpassingen van deze 3 hoofdsystemen ontwikkeld en in gebruik. Als eerste land
startte Engeland met kleurentelevisie op 1 juli 1967 en in Duitsland werd kleurentelevisie gepresenteerd op

25 augustus 1967 op de eerste dag van de 25e Funkausstellung in Berlijn. Een televisiebeeld is opgebouwd
uit een groot aantal beeldpunten in kleuren rood, groen en blauw, dat bekend is onder de benaming RGBkleur-systeem. Een kleurenbeeld ontstaat door een additieve kleurmenging van licht van verschillende
kleuren. Door het verzamelen van postzegels op het gebied van toepassingen van kleur bij tv, foto en film
en andere media wordt veel geleerd over het ontstaan van kleur, de eigenschappen en over de oneindige
toepassingen van kleur.
Om bestaande en nieuwe postzegelverzamelaars te informeren ziet u hier alvast een aantal zegels uit onze
onderscheidenlijke postzegelcollecties met onderwerpen kleur, kleurenspectrum, foto & film, straling,
multimedia en aanverwante thematische gebieden als licht en optica.
Jan M. Broeders

+

Voertaal Engels op Nederlandse universiteiten?
De laatste tijd is er discussie over het gebruik van Engels op colleges van Nederlandse universiteiten. Dat
is een netelig probleem met de nodige haken en ogen.
De EU streeft er naar in heel het EU-gebied bachelor-, master- en promoties gelijkwaardig te houden en de
overstap van bachelor naar master-studie en van master naar promotie op een andere universiteit mogelijk
te maken. Daar behoort dan bij dat bij mastercolleges en bij promoties Engels wordt gesproken. Dat is in
Nederland aardig gelukt, zij het dat het Engels wat houterig is en dat daarbij ca 2x zoveel woorden worden
gebruikt, dan een Engelsman nodig heeft.
Nederland leidt veel buitenlandse studenten op tot master en tot promoties. De Nederlandse TU's leiden
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meer studenten op dan voor Nederland nodig is en voor wie in Nederland een job is.
We moeten het Duitse taalgebied niet onderschatten. Centrales, schakelapparatuur, railvoertuigen zijn
goed en worden veel geëxporteerd. Japan is voor deze producten de grootste concurrent.
In mijn vakgebied worden veel goede Duitse boeken en tijdschriften uitgegeven. In het Engelse taalgebied
zijn die er lang niet altijd. Ik vind, dat Nederlandse technici Duits en Engels goed moeten beheersen.
Geheel los hiervan staat, dat de maatschappij erop moet letten dat onze technische scholen van MBO tot
universiteit in ieder geval moeten onderwijzen, wat in Nederland nodig is en niet alleen wat het opleidingsinstituut interessant vindt. Een jaarlijks symposium per vakgroep op een universiteit vind ik een must. De
waterbouw is een voorbeeld van een geslaagde mix. Onderwijs is een zaak voor ons allen.

+

Cursus zelf hologrammen maken in Hologram Studio
Gedurende de periode van de driedaagse internationale conferentie “Face2Phase” in het Science Center
Delft konden deelnemers uitgebreid kennismaken met een schat aan glas- en filmhologrammen, die in een
speciale tentoonstellingsruimte van het Science Center Delft met bijpassende verlichting en informatie
stond opgesteld. Uit de twee omvangrijke collecties van holograaf Walter Spierings (Dutch Holographics
Laboratory te Eindhoven) en van holograaf Tijn van Heerden (Hologram Studio te Amsterdam) werden
eigen en andere oudere en moderne hologrammen getoond. Uniek was tevens de presentatie van een 3Dlenticulaire afbeelding van de lijkwade van Turijn met een 3D-effect.
Bij de beide holografen kunnen in de shop ingelijste glas- en
filmhologrammen, op verzoek tevens voorzien van de juiste
verlichting worden gekocht. Het zelf maken van een hologram
is mogelijk in de Hologram Studio in Amsterdam. De holograaf
Tijn van Heerden heeft cursussen opgezet om op ontspannen
wijze een hologram te realiseren. Er zijn twee cursussen ontwikkeld, namelijk de cursus Praktische holografie en de cursus
Digitale holografie. Elke cursus duurt twee avonden en er is
plaats voor maximaal twee personen per cursus. In de eerste
cursus wordt gestart met een compacte theoretische inleiding
over de opnameapparatuur, het proces en het verwerken van het belichte materiaal. Het gemaakte hologram gaat direct mee naar huis. In de cursus Digitale holografie leert de cursist om met video-opnamen
het maken van een holografisch (zelf) portret voor te bereiden. De methode waarmee de cursist ontwerpt
heet stereoscopische digitale holografie. Het digitale hologram wordt wel extern op een speciale printer
gerealiseerd. De cursist ontvangt enkele weken daarna het digitale hologram met de 3D-afbeelding.
Jan M. Broeders
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