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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
U heeft even geduld moeten hebben, maar hier is EI 
dan eindelijk. Direct gepubliceerd na de Algemene 
LedenVergadering die tijdens de WOTS in Utrecht 
is gehouden. Daaraan voorafgaande praatte ons lid 
Paul Petersen de aanwezige Elpec-leden nog even 
bij over wat volgens hem de trend is die bedrijven 
laten zien. Integratie is volgens hem het sleutel-
woord. Waar vroeger veel bedrijven zochten naar 
oplossingen om aan vragen uit de markt te voldoen, 
zo zoeken bedrijven elkaar tegenwoordig vaker op. 
Feitelijk een logisch gevolg van het feit dat door de 
toegenomen kennis en mogelijkheden meer specia-
lisaties noodzakelijk zijn. Denk aan het gebruik van 
internet (IoT) en Industrie 4.0. Veel technieken zo-
wel op mechanisch als elektronisch terrein vormen 
tezamen een complex systeem. Dat is een multidis-
ciplinair spel waar velen hun bijdragen aan moeten 
leveren. Samenwerking is de enige mogelijkheid die 
kan leiden tot succes. Gelukkig gebeurt dat ook.
Frans Witkamp
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Beurzen en seminars een keuze

Jaarbeurs  (www.jaarbeurs.nl)
Infosecurity, Data & Cloud Expo 31 okt, 1 nov
ICT en logistiek 7-8 nov
Eurospoor 2018
Smart homes & Intelligent building 22 nov

Brabanthallen Den Bosch (www.brabanthallen.nl)
Vakbeurs energie 9-11 okt

FHI  (www.fhi.nl)
WOTS 2-5 okt Utrecht
Workshop "Rechten en plichten bij verkoop en 
levering in de technologiebranches' 25 okt Leusden
D&E Event België, Technopolis, Mechelen 7 nov
D&E Event NL, vd Valk hotel Eindhoven 8 nov
IT Room Infra Event 2018 Den Bosch, 13 nov
EMC-ESD Event 2018 Veldhoven 20 nov

Mikrocentrum  (www.mikrocentrum.nl)
Kunststoffen 26-27 sep (Veldhoven)
Precisiebeurs 14-15 nov (Veldhoven)
RapidPro 13-14 mrt 2019 (Veldhoven)

Mesago  (www.mesago.de) 
SPS IPC drives Neurenberg 27-29 nov
EMV seminars Stuttgart 4-6 dec

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

Klimaatbeheersing
Na de akkoorden van Kyoto heeft de EU elk deelnemend land gevraagd een invulling te geven.
Dat werd het Nationaal Energieplan van dhr Wiebe Draaier, destijds voorzitter SER, nu directeur RABO-
Bank. Dit plan is alom geprezen. De procesbeheerder was Ed Nijpels.
De steekgetallen zijn:
• 20% nationaal brandstofpakket voor elektriciteitsproductie,
• 10% verkeer en vervoer incl scheepvaart,
• 70% verwarming ongeveer gelijk verdeeld tussen procesindustrie en ruimteverwarming.

Energie
Wind- en zonne-energie zou in 2025 ongeveer de helft van de elektriciteitsproductie kunnen leveren. Daartoe 
moet het geïnstalleerde vermogen minstens 70% zijn. Bij ruimteverwarming is door isolatie al heel wat 
gerealiseerd. Warmtepompen komen in het nationaal energieplan niet voor. Gasloze woonwijken ook niet.
Ook in het buitenland wordt hierover niet gerept. Het lijkt mij verstandig een paar proefwijken te bouwen 
en na evaluatie besluiten te nemen.
Het vermoeden bestaat, dat Nederland betrekkelijk veel aardwarmte heeft, mogelijk 50% van onze warm-
tebehoefte.
Het besluit van het staatstoezicht op de mijnen een nader breedopgezet onderzoek te laten starten (Wit-
teveen en Bos, TUD ed) is erg verstandig. De projecten, die we nu hebben doen het wel goed.'
De brandstofcel met voornamelijk elektriciteitsproductie krijgt nu de nodige aandacht. Alstom-Duitsland 
heeft een serie tweewagenstellen met een vermogen van ca 500 kWe gebouwd. Ze doen het goed. De 
vraag is onder welke druk H2 wordt opgeslagen (150 of 250 bar).
Er is ook een brandstofcel die voornamelijk warmte produceert. Die zou geschikt voor ruimteverwarming. 
Veilige distributie van H2 zonder lekken blijft een probleem.

Vermogenselektronica
Dit vak wordt steeds uitgebreider toegepast over de gehele wereld: aandrijvingen, zon- en wind-energie.
Er worden regelmatig vernieuwde halfgeleiders geïntroduceerd, die iets gewijzigde aanstuurblokken nodig 
kunnen maken.
FHI is een grote voorvechter van dit vak. Ik vind, dat de Nederlandse industrie een groter fabricage-aandeel 
zou moeten hebben. Ook onze FME-industrie heeft een goede kwaliteit. Uitbreiding is gewenst.

Monitoring
Ethernetmonitoring en automatisering nemen een steeds belangrijker plaats in. Normalisatie en keuring 
komen langzaam op gang, waarbij ook cybersecurity een belangrijk onderwerp is.

Bij- en nascholing is uiterst belangrijk. Meer aandacht vind ik een noodzaak.

Krijgt de economie een te grote betekenis?
Ik heb het gevoel, dat bij bedrijven en onderwijs de economie een te grote betekenis krijgt.
Een van de pijlers van Unilever was de margarinefabriek Van den Bergh en Jurgens. Deze is afgeschei-
den van de hoofdonderneming vanwege de aandeelhouders. Van den Bergh en Jurgens is belangrijk voor 
Nederland als voedingsmiddelindustrie. Het bedrijf maakt een redelijke winst en de vooruitzichten zijn 
gunstig. Is Nederland gelukkig als zo'n bedrijf naar bijv India verhuist?
Siemens was eens opgebouwd uit Siemens Halske (telecom) en Siemens Schuckert (sterkstroom). Beide 
bedrijven draaien goed en ontwikkelen knappe producten, waar de maatschappij veel plezier van heeft. De 
telecom maakt relatief veel winst. Siemens wil de sterkstroom afscheiden. Gezien de energie-discussies 
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van heden lijkt mij dat minder wijs. Siemens bouwt nu oa heel fraaie gasturbines, maar ook fraaie wind-
parken op zee. Ook vermogenselektronica is een belangrijke pijler van de maatschappij. De grootte van 
de vestigingen moeten wel aangepast worden aan de te verwachten orders in de toekomst.

Onderwijs
EU heeft min of meer doorgedrukt, dat promoties, masterdiploma's (oa ir), bachelors (ing; TU en HBO) 
in heel Europa gelijk gewaardeerd worden. De beoordeling van het opleidingsinstituut speelt wel mee.
Veel Nederlandse universiteiten geven veel soms alle colleges in het Engels. Dat heeft er bij de TUD toe 
geleid, dat het aantal eerste jaars Informatietechniek in 2018/2019 verdubbeld is. Overigens het Engels 
bij promoties is als regel redelijk, maar niet excellent.
Colleges in het Engels betekent als regel meer studenten.
Toen ik in Delft (1956-1961) studeerde, werd sterk gelet op de behoefte van de maatschappij met hoog-
leraren van elektriciteitswezen, motoren- en trafo-industrie, PTT, Philips, defensie (radar).
Waterstaat doet dit nog. Nederland moet ingenieurs opleiden, die al onze waterstaatkundige werken vol-
doende beheersen. Denk aan zeeweringen, rivierdijken, polderbeheer, sluizen, bruggen.
Op dit moment bewaken visitatie-commissies het niveau.
Decanen zijn het gezicht van een faculteit. Zij moeten een opleiding up-to-date houden, waar dan ook 
personele problemen bijhoren.
Meestal is een decaan een prof die op de faculteit goed bekend is. EWI (TUD) vormt met zijn laatste de-
canen prof. Fastenau en prof. Schmitz een uitzondering. Fastenau heeft geen oratie en afscheidsreceptie 
gehouden. Schmitz (de huidige decaan) heeft recent een heel algemene oratie gehouden. Ik heb met vijf 
decanen (2 TUE en 3 TUD) uitgebreid contact gehad. Zij wisten de ontwikkelingen in het vakgebied van 
de faculteit heel goed en ook de manier waarop de faculteit daarop inspeelde.
Ik vind, dat de volksvertegenwoordiging, de industrie, KIVI zich moeten bezighouden met het HBO- en 
TU-onderwijs. Het aantrekken van zoveel mogelijk studenten en promovendi is niet de enige prioriteit. 

Samengevat
Nederland moet zuinig zijn op redelijk draaiende industrieën en zich niet blindstaren op een vermeende 
hogere winst elders. Ook het vroegere personeel moet elders werk vinden. Onderwijsinstellingen zijn in 
eerste instantie bedoeld om Nederlanders op te leiden, zodat onze maatschappij redelijk draait. Niet alles 
maakt supergrote winsten. Denk aan bruggen.
Buitenlanders zijn welkom en ik vind, dat 30% een redelijk percentage is. 
Het lijkt erop, dat sommige universiteiten denken: zoveel mogelijk studenten aantrekken, terwijl Neder-
landse behoeften worden verwaarloosd.

Belangrijkste principes van toegepaste beeldbewerking
In nagenoeg alle industriële processen zijn beeldopnamen, -bewerkingen, -ver-
werkingen, -analyses en -opslag elk voor zich uiterst belangrijke onderdelen, 
voor bijvoorbeeld de kwaliteitscontrole, materiaaltesten, bij het onderzoeken 
van geologische en mineralogische structuren, bij de ontwikkeling van moderne 
CCD- of CMOS-camera’s en in het algemeen bij het besturen en automatise-
ren van fabricage-, montage- en eindcontroleprocessen. Het nieuwe leerboek 
verklaart, beschrijft en analyseert al deze stappen in industriële processen aan 
de hand van de theorie en praktijk van optische beeldtechniek, de optische 
meettechniek en methoden, concepten en algoritmen op het gebied van de 
industriële kwaliteitscontrole. De inhoud van het leerboek richt zich voor-
namelijk op studenten Elektrotechniek (met in het bijzonder de onderdelen 
automatiseringstechniek en mechatronica), Informatica, Materialenkennis 
en Precisietechnologie. Bovendien is de inhoud bijzonder geschikt voor het 
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gebruik door ontwikkelaars van beeldverwerkingssystemen en ingenieurs, die werkzaam zijn met het 
toepassen van de bijbehorende processen en methoden. Kennis van hogere wiskunde is een vereiste om 
de gehele inhoud te kunnen volgen en te doorgronden. Met behulp van mathematische grondbeginselen 
worden beeldtransformaties helder en begrijpelijk besproken en worden resultaten van beeldanalyses in 
vergelijking met een telkens te verwachten nauwkeurigheid zorgvuldig onderling vergeleken. Talrijke 
en eenvoudig te begrijpen voorbeelden alsmede diverse opgaven en hun oplossingen geven dit boek het 
karakter van een hoogwaardig leer- en referentieboek voor de dagelijkse praktijk in beeldbewerking en 
-analyses. De presentatie van enige algoritmen in de vorm van de broncode maakt het mogelijk voor 
lezers eigen methoden om te zetten en zelf voor de praktijk te programmeren. In zijn inleiding geeft de 
auteur aan waarom dit onderwerp zo bekend is geworden in onder andere de maakindustrie. De digitale 
beeldverwerking zit al tientallen jaren in de lift als een snel ontwikkelend vakgebied met veel toepas-
singsmogelijkheden. Extreme voortgang in de ontwikkelingen is te constateren in de fotogrammetrie en 
de microscopische beeldverwerkingen in de geneeskunde. Heden is de omvang in toepassingen nauwelijks 
nog te overzien, waarbij industriële kwaliteitscontrole, de controle en besturing van processen, installaties 
en voertuigen tot en met de robotica in het economische circuit van bijzondere waarde zijn. Nieuwe en 
efficiënte digitale meetmethoden hebben zich kunnen ontwikkelen om zo bij te dragen aan twee- en drie-
dimensionale beeldanalyses. Nieuwe begrippen deden hun intrede en werden al snel standaard begrippen 
in het onderzoekcircuit en in het bedrijfsleven. 

Door de extreem grote hoeveelheid aan moderne en innovatieve toepassingen kon de auteur slechts enkele 
deelgebieden van beeldverwerking en -analyse gedetailleerder behandelen. Hij beschouwt deze publicatie 
als een praktisch gerichte inleiding in dit aantrekkelijke onderzoeks- en vakgebied van digitale beeldcul-
tuur in al haar grondbeginselen, bruikbaarheid en de nog veel te ontdekken en uit te werken innovatieve 
toepassingsmogelijkheden. Het boek is ingedeeld in acht hoofdstukken. De eerste hoofdstukken bespreken 
de principes, definities en begrippen uit het vakgebied, worden de eerste stappen van programmeren in 
C behandeld, komen begrippen als pixelwaarde en digitale beeldopbouw aan de orde en het filteren en 
transformeren van beelden. In hoofdstuk 4 wordt het verschijnsel van Fourier-transformatie behandeld. 
Daarna geeft de auteur informatie en een inhoudelijke behandeling van het bewerken van digitale beelden 
met hulp van specifieke filters. Hoofdstuk 6 geeft leerstof over radontransformatie en een tomografische 
reconstructie van algoritmische bestemmingen. In de laatste gedeelten van het boek vindt de lezer leer-
stof over principes van beeldanalyse, de oplossingen van vraagstukken, een literatuuroverzicht en een 
woordenregister.

ISBN 978-3-446-44933-6
“Angewandte Bildverarbeitung und Bildanalyse”, Joachim Ohser, Carl Hanser Verlag, 2018, 301 pagina’s.
Jan M. Broeders

Sturing van de overheid bij bedrijven en onderwijs
Dit is mi een essentieel, maar netelig onderwerp. De nu geldende gedachte is, dat de markt de behoefte 
bepaalt. Dat is mijns inziens maar gedeeltelijk zo.
Rijkswaterstaat ziet er nog steeds nauwlettend op toe, dat 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.
In de elektriciteitsvoorziening krijgen wind- en zonne-energie veel aandacht, maar conventionele centrales 
mijns inziensi te weinig. Een bescheiden aantal verplichte vakken aan de onderwijsinstellingen 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 
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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. Daar-
toe is een samenspel nodig tussen de Tweede Kamer, de SER, de betrokken ministeries en de industrie-
verenigingen zoals FME.

Slimme meters
In Nederland worden steeds meer klassieke kWh-meters met een draaischijf vervangen door elektronische 
exemplaren. De overheid wil dat in 2020 in elk huishouden zo'n “slimme” meter is geïnstalleerd.
Uit onderzoek van de Universiteit Twente (UT) in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) is gebleken dat bepaalde elektronische energiemeters een wel tot 582 procent te hoog verbruik 
kunnen aangeven. 
Er is geschat dat in de meterkasten van zeker 750 000 Nederlandse huishoudens een nieuwe meter hangt 
die potentieel foute meterstanden kan aangeven. Het gaat hierbij om meters die tussen 2004 en 2014 zijn 
geproduceerd.

Verklaring voor de afwijkende standen is het ontwerp van de energiemeter 
in combinatie met moderne schakelende (energiezuinige) apparaten. Hierbij 
heeft de opgenomen stroom niet meer een perfecte sinusvorm, maar is het 
patroon grilliger. Met deze schakelende apparaten hebben de ontwerpers van 
de energiemeters te weinig rekening gehouden (ik denk: tot vreugde van de 
netbeheerders).
Er is echter hoop voor de con-
sument! Al enige tijd wordt de 
zogenaamde energiebespaarder 
te koop aangeboden (met prijzen 
variërend van € 7,- tot € 21,80). 
Wat zit er in deze mooie doos? 
Een condensator en een paar 

weerstandjes.
In sommige gevallen blijkt een afvlakking van de spanning-
spieken goed te werken. Maar niet altijd! Het ding blijkt zelf 
ook al minimaal 19 watt te verbruiken.
Mijn advies is dus: gebruik je schakelende apparaten en/
of LED-verlichting, dan kun je proberen of een filtering met een condensator een lager verbruik op je 
“slimme meter” geeft. Zo niet: dan niet.
Jenne Zondervan

Traxx 3 van Bombardier
De belangrijkste leveranciers van vierassige draaistroomlokomotieven zijn op dit moment Bombardier 
en Siemens, op enige afstand gevolgd door Alstom en Skoda. Zij leveren vierassige loks van ca 6 MWe 
en een maximale snelheid van 160 of 200 km/h.
De Traxx 1 is van oorsprong een Oostduitse lok. Oorspronkelijk geleverd met een vermogen van 4,5 MWe 
en maximumsnelheid van 140 km/h vanwege de zogenoemde tramophanging (motor bevestigd aan het 

+
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draaistelframe en aangedreven 
as. Al spoedig bleek 5,6 MWe 
en 160 km/h  mogelijk (motor 
volledig opgehangen aan het 
draaistelframe). Als vermo-
genshalfgeleider werd de GTO 
gebruikt. Als voeding 15 kV 
16,7 Hz.
Met de komst van de IGBT werd 
de Traxx 2 geschapen. Een 4-sy-
steemlok (voeding 1,5 kV DC, 
3 kV DC, 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 
50 Hz). Bij 1,5 kV DC was het 
vermogen 4,5 MWe. NS heeft 
een aantal van deze loks. De Traxx2 heeft een iets andere kop om te voldoen aan de nieuwe botsingseisen.
Recent is de Trax3 geschapen met maximumsnelheid van 200 km/h en een vermogen van 6 MWe. Alle 
versies zijn uitgebreid getest in Velim en nabij Roermond.
Siemens ging een andere weg met Taurus (Oostenrijk) 6 MWe en 220 km/h ook met GTO's.
Ook Siemens ging over op IGBT's met een snelle versie 1216 (220 km/h) en een langzame versie 189 
(140 km/h) . Siemens heeft wat vereenvoudigd met de Vectron, 6 MWe, 160 of 220 km/h. Ook de Sie-
mensloks zijn uitgebreid getest. De radstand van de draaistellen is bij Siemens groter dan bij Bombardier, 
een voordeel van het optrekken van zware treinen; bij alle loks 30 ton.
Over prijzen wordt weinig gezegd.
Bombardier kon lange tijd geen loks leveren geschikt voor 200 km/h. De eigenschappen van de Vectron 
(Siemens) en de Traxx3 (Bombardier) ontlopen elkaar weinig. Bedrijfservaringen heb ik nog niet gevonden

Wetenschappelijk werk van Hermann von Helmholtz
In de geschiedenis van de wetenschap wordt de Duitse geleerde Hermann von Helmholtz (1821-1894) 
beschouwd als één van de laatste universeel geleerden. Hij werd geboren op 31 augustus 1821 in Potsdam 
en overleed op 8 september 1894 in Berlijn-Charlottenburg. In het jaar 2019 wordt herdacht dat deze bij-
zondere geleerde 125 jaar geleden overleed. Vanuit de waardevolle brochure, die uitkwam ter gelegenheid 
van de jubileumexpositie, ter viering van zijn 175e geboortedag in het Deutsches Museum Bonn, geven 
wij een beeld uit zijn leven en vooral uit zijn wetenschappelijke nalatenschap. Het wetenschappelijke 
werkgebied van Hermann von Helmholtz liep van de geneeskunde via de natuurkunde en wiskunde over 
naar de psychologie, muziek en filosofie. Hij bepaalde als eerste de 
golflengte van het ultraviolette licht en berekende “drie-componenten-
kleurentheorie” van toen kreeg een belangrijke betekenis bij de ont-
wikkeling van de kleurentelevisie. Hij is wereldberoemd geworden 
als de uitvinder van de oogspiegel voor gebruik in het oogheelkundig 
onderzoek. Zijn academische studie rondde hij af als militairarts en zijn 
academische loopbaan startte in 1894 met professoraten in Königsberg, 
Heidelberg en Bonn. In datzelfde jaar trouwde hij zijn bruid Olga von 
Welten. In 1871 keerde hij als een beroemd geworden wetenschap-
per terug naar Berlijn. Hij bekleedde daarna diverse topfuncties in 
de wetenschap. In zijn periode in Bonn verscheen het eerste deel van 
zijn leerboek “Handboek voor de fysiologische optica”. Ook op het 

+
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gebied van de muziek publiceerde hij verhandelingen. In 
1858 volgt een benoeming als professor voor fysiologie 
aan de universiteit van Heidelberg en werden chemicus 
Robert Bunsen en Gustav Kirchhoff zijn collega’s. In 
1859 treft hem enkele droevige tegenslagen, namelijk het 
overlijden van zijn vader en zijn vrouw. In 1861 is er een 
huwelijk met Anna von Mohl en ze krijgen drie kinderen. Door een later huwelijk van 
zijn dochter Ellen ontstaat er een verbinding met de familie Siemens. Zijn werk richt zich in die periode 
op fysiologisch onderzoek. In 1871 vertrekt hij met zijn gezin naar Berlijn en krijgt een prominente aan-
stelling aan de universiteit van Berlijn. Hij leidt een luxes leven en geniet van zijn beroemdheid. In het 
jaar 1883 wordt hij verheven in de adelstand en mag zich Von Helmholtz noemen. De catalogus brengt 
nog een overzicht van zijn betekenis voor de fysiologie, de natuurkunde en filosofie en van zijn werk als 
hoogleraar en manager van het wetenschappelijk instituut in Berlijn.

ISBN 3-924183-96-1, “Hermann von Helmholtz - Klassiker an der Epochenwende”, Eberhard Gockel, 
red., Deutsches Museum Bonn, 1996, 28 pagina’s. 
Jan M. Broeders

Inpassing van HVDC in AC-UHV-netten
Nederland heeft 10 windparken op zee gepland van ongeveer 400 MWe per park. Duitsland doet dat ook 
oa nabij Emden (deels gerealiseerd) en ze plannen ook HVDC-verbindingen om windenergie van Noord- 
naar Zuid-Duitsland te transporteren. Monitoring op zee vindt plaats met ethernet (zoals Profinet), waarbij 
Beckhoff uitstekend werk heeft geleverd. Elke windmolen zet zijn opgewekte elektriciteit om naar 20 kV 
AC.
Een windpark heeft een centraal eiland, waar alle opgewekte elektriciteit wordt verzameld onder 20 kV 
AC (3 fasen) en getransformeerd naar 220 kV AC (3 fasen). Een PWM-invertor verandert dit in 300 kV 
DC. Via een + 150 kV DC-kabel en een -150 kV DC-kabel wordt 400 MWe naar land getransporteerd, 
waar de elektrische energie via een PWM-invertor naar 220 kV AC (3 fasen) wordt gevormd en naar het 
landelijk 220 kV-net of via een trafo naar het landelijk 380 kV-net wordt gebracht.
De bedrijfservaring in Emden is goed. Veel storingservaring is er niet.
Het 220 kV- en 380 kV-net werd vroeger met impedantiebeveiliging uitgerust. Tegenwoordig wordt 
langsdiff met ethernet gebruikt. De gemeten stroomwaarde met een stroomtrafo wordt omgezet naar een 
ethernet-signaal. Een diff-relais aan het begin en eind van de verbinding vergelijkt de stroomwaarden. 
Aan AC-zijde wordt aan schakelaar een uit-opdracht gegeven. DC kunnen we niet schakelen, maar wel 
afregelen met de PWM-invertor. 
De kortsluitstroom kan zelfs 
kleiner zijn dan de vollaststroom. 
De PWM-invertor kan zelf geen 
kortsluitstroom leveren. 
We hebben ervaring met kortslui-
tingen in het 380 kV-net, maar niet 
in het 300 kV DC-net.
De energielevering van de wind-
parken loopt tot nu bevredigend.
Pas na een aantal storingen kunnen 
we vaststellen of het complete be-
veiligingsconcept goed werkt. Dat 
was met het 380 kV-net ook zo. 
Voorlopig verloopt het energie-

+

Zo ziet Tennet de toekomstige energieopwekking op zee.
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+

+

transport van de windparken op zee bevredigend.
Zowel bij zware storm, waarbij de windmolens in de vaanstand worden gezet alswel bij elektrische sto-
ringen is het handig om conventioneel vermogen als reserve te hebben.

Noord-Zuid-metrolijn Amsterdam in bedrijf
Deze lijn van A'dam Noord (buikslotermeerplein) - in gebruik gesteld per 21 juli 2018) via A'dam CS naar 
A'dam Zuid is civieltechnisch een topprestatie, waaraan de TUD een belangrijke bijdrage heeft geleverd, 
dat ook gebruikt is voor het nieuwe ondergrondse station te Delft. De belangrijkste civiele les is om niet 
te zuinig te zijn met steunfundaties voor bestaande gebouwen.
De lijn is tweesporig met oa bij de kruising met de 
Centuurbaan sporen boven elkaar. Er zijn wel omlei-
dingswissels, waarmee enkelspoor mogelijk is.
Volgens de laatste reizigersprognoses zou het verbruik 
ca 15 MWe zijn. Oorspronkelijk werden dubbel zoveel 
reizigers verwacht.
Mede door een studentenproject van de HvA is het 
GVB afgestapt van tweewagenstellen. Nu worden 
zeswagenstellen van Alstom gebruikt. Van de viermid-
denwagens zijn alle assen gemotoriseerd; de eindwa-
gens met bestuurderscabine zijn ongemotoriseerd. Ze 
hebben al geruime tijd gereden op ringlijn 50.
Het GVB heeft nu een serie driewagenstellen van 
CAF besteld.
Het GVB had een vorm van Indusie-beveiliging op 
haar net.
Voor de Noord-Zuid-lijn is ETCS level 3 gekozen, 
waarbij de metrotreinen elkaar beïnvloeden en ook 
wissels kunnen bedienen. Het GVB heeft ca zes 
maanden proef gereden, de eerste drie zonder pas-
sagiers. Bestuurderloos bedrijf is mogelijk.
Tegelijk met de inbedrijfsstelling is het lijnennet van 
trams en bussen drastisch gewijzigd opdat de metro 
maximaal wordt gebruikt. 
Ik denk, dat toch nog wel wat technische aanpassin-
gen nodig zullen zijn en dat het lijnennet van tram 
en bus ook nog wat wijzigingen zal ondergaan. Dat 
is bij zulke grote projecten regel. 
A'dam denkt voorzichtig aan uitbreiding naar Purmerend aan de Noordzijde en naar Schiphol aan de 
Zuidzijde. De ringlijn 50 kan verlengd worden van Sloterdijk naar A'dam CS. Dan is een dubbele metro-
verbinding van A'dam Zuid naar A'dam CS beschikbaar.

Ontdekking van de laser als lichtbron bracht innovaties
Met de publicatie “The Laser Inventor” is een bijzondere wens in vervulling gegaan en een eerbetoon 
uitgevoerd, namelijk een heruitgave van de oorspronkelijk in 2000 gepubliceerde originele memoires van 
de beroemde wetenschapper, onderzoeker en uitvinder Theodore Harold Maiman (1927 -2007) met de titel 
“The Laser Odyssey”. De nieuwe publicatie, uitgekomen 10 jaar na het overlijden van Theodore Maiman, 
bevat een inleiding van Kathleen Maiman. In deze uitgebreide inleiding beschrijft de weduwe van Theodore 
Maiman het grote avontuur van haar man bij zijn zoektocht naar een bruikbare laser. Er is aandacht voor 
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een aantal reacties van collega’s van hem en de correspondentie die 
hij voerde met andere onderzoekers. Ook schrijft zij over de enorme 
opmars van de laser en er zijn meerdere historische opnamen opgenomen 
waarop haar man is afgebeeld en foto’s waarop activiteiten rondom 
herdenkingen en exposities zijn weergegeven. Na deze waardevolle 
en informatieve inleiding start het boek met een proloog van het boei-
ende en fascinerende pad vol met feiten, successen, teleurstellingen, 
tegenwerkingen en gebeurtenissen op weg naar één van de belang-
rijkste ontdekkingen in de wereld van de toegepaste natuurkunde, de 
robijnlaser van Theodore H. Maiman. Ook over zijn privéleven geeft 
hij diverse opmerkelijke gebeurtenissen prijs aan de lezers. Maiman 
studeerde ingenieurswetenschappen aan de Universiteit van Colorado 
en aan de Stanford Universiteit, waar hij in 1955 promoveerde in de 
natuurkunde. Hij was voornamelijk geïnteresseerd in toepassingen van 
de grondbeginselen van de natuurkunde en ving aan bij het bedrijf 
Hughes Research Laboratories, een firma die zich concentreerde op 
de luchtvaartindustrie. Het was een broedplaats voor onderzoek en 

innovaties. In eerste instantie ontwik-
kelde Maiman een kleine versie van 
de maser - microwave amplification 
by stimulated emission of radiation. 
Zijn verdere onderzoek richtte zich 
op het gebruik van lichtstraling en 
het concentreren daarvan. Met zijn 
assistent presenteerde hij op 16 mei 
1960 de eerst functionerende laser 
ter wereld. De robijnlaser was er en 
bracht een reeks van ontwikkelingen 
op gang in nagenoeg alle vak- en 
werkgebieden van de maatschappij, 
kunst en nijverheid en betekende 
een doorbraak voor de holografie. 
Het bedrijf Hughes ondersteunde 
zijn werk onvoldoende, waardoor 
Maiman een eigen bedrijf startte. In 1967 ontving hij een Amerikaans patent op zijn uitvinding. In zijn 
rijk geïllustreerde boek beschrijft hij alle kleine en grote ervaringen op een zeer aangename wijze en tot 
in de kleinste details. Een aanbeveling! 

ISBN 978-3-319-61939-2, “The Laser Inventor”, Theodore H. Maiman, Springer Verlag, 2018, 312 pagina’s.
Jan M. Broeders

E-paper displays
E-paper displays zijn al jaren in gebruik bij e-book-readers, zoals Bebook, Kobo, Kindle, enz. Ze zijn 
ook steeds vaker te vinden in andere toegepassingen, zoals prijskaartjes in winkels, horloges, mededelin-
genborden en zelfs smart telefoons. De populariteit is vooral te danken aan het zeer lage energieverbruik.
Wanneer de informatie op een e-paper display maar af en toe wordt bijgewerkt (volgende “bladzijde” 
van een e-book) zal er aanzienlijk minder energie worden verbruikt dan bij een TFT LCD van dezelfde 
grootte. Er wordt namelijk alleen energie verbruikt bij het veranderen van de afbeelding. E-paper heeft 
geen energie nodig om de afbeelding te behouden. Om aan te geven hoe groot het verschil is, volgt hier 

+

Hologrammen zorgen voor fascinerende covers.
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een rekenvoorbeeld. Stel dat het gaat om een 2 inch scherm dat continu informatie moet weergeven 
die 6×/dag wordt bijgewerkt. Een TFT LCD moet ongeveer 50 maal per seconde worden ververst 
(= 4.320.000 ×/dag), ongeacht of de afbeelding hetzelfde blijft of niet. Bij 30 mA × 0,02 s per verversing 
bedraagt het stroomverbruik 720 mAh per dag.
Een e-paper display heeft ongeveer 3 mA gedurende 2 s nodig voor elke verversing en verbruikt daarom 
slechts 0,012 mAh per dag. Per jaar wordt dus ongeveer 3,65 mAh verbruikt. Als je bedenkt dat de CR2032 
(een vaak toegepaste batterij) een capaciteit van zo’n 220 mAh heeft, is het duidelijk dat deze gemakkelijk 
5 jaar meegaat.
In tegenstelling tot TFT LCD’s heeft een e-paper display geen energie nodig om de informatie zichtbaar 
te houden. Dus zelfs als de batterij wordt verwijderd blijft de informatie aanwezig en zichtbaar. Dit komt 
doordat e-paper op “bistabiele technologie” berust. E-paper pixels zijn feitelijk kleine capsules die negatief 
geladen zwarte deeltjes en positief geladen witte deeltjes bevatten.
Door een positieve lading op de bovenkant van een capsule te zetten en een negatieve lading op de on-
derkant, worden de zwarte deeltjes in het zicht getrokken en gaan de witte deeltjes uit zicht. Wordt dit 
omgekeerd, dan verdwijnt het zwarte gedeelte uit zicht om plaats te maken voor een wit gedeelte. Zodra 
de deeltjes in positie zijn, blijven ze daar tot de volgende verandering.
LCD’s zijn bijna onleesbaar in direct zonlicht omdat de achtergrondverlichting (“backlight”) die nodig is 
om de afbeelding in het vloeibare kristal zichtbaar te maken niet kan concurreren met het felle zonlicht. 
E-paper displays blijven goed afleesbaar in zonlicht omdat zij reflecterend zijn, net als gedrukte inkt op 
papier. Dit maakt ze ook goed toepasbaar voor barcode- of QR-codescanners.
Door het reflecterende karakter hebben e-paper displays een openingshoek van bijna 180º. De kijker hoeft 
dus niet recht tegenover het scherm te zitten.
De eerste e-paper displays waren enkel in zwart/wit verkrijgbaar. Tegenwoordig bestaan er ook driekleuren 
displays met zwarte, witte en rode pigmenten.
Bovendien zijn er nu ook interactieve touchscreens leverbaar.
Jenne Zondervan

Nogmaals windparken op zee
Nadat minister Wiebes de plannen van Windparken op de Nederlandse Noordzee ter grootte van ruim 
9 GWe bekend heeft gemaakt, heeft hij ook de plannen voor de aardgaswinning in Groningen bekend 
gemaakt. Beide boodschappen worden zeer gewaardeerd. Windparken op de Noordzee sluiten goed aan 
bij de Duitse praktijk nabij Emden.
De aardgasplannen zijn minder uitgewerkt. De eerste fase (in deze kabinetsperiode) eindigt in 2020.
De aardgaswinning in Groningen moet in 2020 teruggebracht worden naar 12 miljard m³/jaar. De waarde 
die het staatstoezicht op de mijnen nog verantwoord vindt. Grootverbruikers moeten ingekocht gas, dat 
hoogcalorischer is dan het Slochterengas, gaan gebruiken. Daartoe wordt een stikstof (N2) fabriek gebouwd 
en moeten de afnemers hun verbrandingsprocessen gaan aanpassen.
Dat is het nodige werk, maar mijns inziens realiseerbaar.

De tweede fase is, dat Nederland van het aardgas 
af moet en warmtepompen of aardwarmte moet 
gaan gebruiken. De benodigde elektriciteit 
zou dan met wind- en zonne-energie moeten 
worden gemaakt. Dat zou in 2030 gerealiseerd 
moeten zijn.Den Haag-Zuid, Pijnacker, Berkel 
hebben geslaagde aardwarmteprojecten). Het 
Westland is bezig drie aardwarmteprojecten 
op te starten. Het bronwater ligt 2,7 km diep 
is ca 70 °C. Met iets grotere radiatoren van bij 
HR-gas-ketels kan een huis goed verwarmd 

+
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worden. Zolang de temp groter is 65 °C behoeft bij douchewater niet gevreesd te worden voor Legionella.
Voor warmtepompen is meer nodig. De bron hangt erg van de situatie af. Veengrond zal eenvoudiger 
zijn dan zandgrond. De brontemp zal vaak grondwater zijn. Het warmtepomprendement is het grootst als 
bron- en gebruikstemp dicht bij elkaar liggen. Ik denk aan 10 °C en 40 °C. Voor douche- en afwaswater 
is een verhoging van 40 naar 70 °C gewenst. Dat moet mijns inziens puur elektrisch. 
Als eerste stel ik voor ten aanzien van warmtepompverwarming een paar flinke nieuwbouwwijken met 
verschillende grondsoorten met eengezinswoningen, flats, scholen en kleine utiliteitsgebouwen met 
warmtepompen uit te voeren. Dat is een klus. Het elektriciteitsverbruik per gebouw zal bij gebruik van 
warmtepompen flink toenemen.
Met de ervaring zo opgedaan, kunnen alle nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd. We hebben al wat 
geslaagde aardwarmteprojecten. Die kunnen fors worden uitgebreid. 
Voor bestaande woningen is meer bedachtzaamheid vereist. Een aantal oudere woningen heeft geen spouw 
en is slecht geisoleerd. Is afbreken dan de optie? 
Wat beter geisoleerde woningen hebben vaak nog geen HR-ketel met brainthermostaat. Aanbrengen van 
zo'n ketel zou 30% verbruik kunnen besparen. 
Ook de brandstofcel zou gebruikt kunnen worden. 
De gaswinning in Groningen zal drastisch verminderen. Nieuwbouw zal gebruik gaan maken van aard-
warmte en warmtepompen. Daar moeten we een blauwdruk van gaan maken.
Minister Wiebes heeft veel goeds in gang gezet. Warmtepompen voor ruimteverwarming vereist nog wel 
wat studie.

Wamtepompen
Inmiddels zijn we na de aangekondigde plannen wat verder in de tijd. We moeten ook Europees kijken.
Vooralsnog is de warmtepomp geschikt bij toegankelijk grondwater van ca 10 °C en radiatoren die bij 
40 °C de betreffende ruimte kunnen verwarmen. Daar zitten nog wel haken en ogen aan. Met een paar 
proefprojecten komen we tot goede oplossingen. Deze vorm van ruimteverwarming is niet geschikt voor 
heel Nederland.
Het staatstoezicht op de mijnen moet tesamen met universiteiten nagaan waar aardwarmte verantwoord 
gebruikt kan worden. In het Westland zou aardwarmte op 4 km diepte heel gunstig zijn.Er is daar zorg voor 
aardbevingen. Vandaar, dat voor drie projecten gekozen is voor 2,7 km diepte. We moeten veel aandacht 
besteden aan aardwarmte.
Nederland kan op veel meer plaatsen dan Slogteren aardgas winnen oa Westland (daar ook olie).
De verantwoord winbare hoeveelheden moeten worden vastgesteld. Ketels met branders geschikt voor 
meer aardgassoorten moeten worden ontworpen. België gebruikt ze al.
Ook de import van LNG en LPG is een mogelijkheid.
Voor zover nu bekend zijn alleen warmtepompen voor verwarming in heel Nederland niet geschikt. We 
hebben een mix nodig van meer mogelijkheden, die met proefprojecten worden onderbouwd. 

Voor zover nu bekend, wordt in andere EU-landen niet over-
wogen om ruimteverwarming te realiseren met elektrische 
aangedreven wamtepompen. 
Pas na een aantal geslaagde proefprojecten kunnen we defi-
nitieve plannen maken. Dus: aan de slag!

Naschrift
Zoals te verwachten wordt in de installatiewereld druk gestu-
deerd op warmtepompen voor ruimteverwarming en worden 
daartoe voorstellen gedaan. De gasgestookte CV-ketel is 
eenvoudiger en goedkoper. 
Aardwarmte krijgt veel belangstelling. De projecten met 
70 °C aardwarmte-water doen het goed en zijn veel minder 
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gecompliceerd warmtepomp-projecten. We hebben tamelijk veel plaatsen, waar dit zou kunnen. 
Ook blijken veel mogelijkheden te bestaan voor 120 °C aardwarmteprojecten. Het is ideaal voor de pro-
cesindustrie (voedingsmiddelen en olieraffinaderijen).
Het staattoezicht op de mijnen heeft het ingenieursbureau Witteveen en Bos te Deventer (penvoerder) en 
anderen oa TUD opgedragen 120 °C aardwarmteprojecten te onderzoeken.
Problemen zouden kunnen zijn verzakkingen en aardbevingen. Het is een verstandig besluit van EZ als 
beheerder van het staatstoezicht. We zijn erg benieuwd naar de resultaten

De basis voor de informatica is gelegd door Alan Turing
In de serie studieboeken van de reeks “Wetenschappelijke biografie” is het boek “Turing - Bouwer van 
de eerste computers” verschenen. De revolutie van de informatica en de opmars van de computer is een 
verdienste van Turing. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kraakte hij de Duitse geheimtaal, de Enigma-code, 
waarmee onderzeeboten hun communicatie onderhielden. Alan Turing (1912-1954) was een buitenge-
woon intelligente wetenschapper en zijn (korte) leven lang een gekwelde persoonlijkheid. Tijdens zijn 
studietijd op het King’s College in Cambridge maakt hij kennis met het werk van de Duitse wiskundige 
David Hilbert. Rond 1943 maakt hij kennis met de eerste ontwikkelingen van de elektronische technologie 

en werkt aan de constructie van een elektronische rekenmachine. In 1948 
begint hij zijn programmeerwerkzaamheden voor numerieke berekeningen 
en voor het maken van modellen voor plantengroei. Auteur Jean Lassègue 
beschrijft op boeiende wijze alle successen, teleurstellingen en de resultaten 
van de wetenschappelijke inspanningen van Turing, verdeeld over tien 
samenhangende hoofdstukken. Hoe hij zijn belangstelling voor program-
meren en computers ontwikkelde is gedetailleerd beschreven. Al op jonge 
leeftijd werd zijn sexuele geaardheid bijna al een remmende factor in zijn 
privéleven en werkzaamheden. Ook bevat het boek een bijdrage over de 
oorsprong van calculus en de weg naar het mechaniseren van een calculus. 
Centraal in het verhaal staat de turingmachine, die later uitgebreid werd 

tot één van de eerste bruikbare computers. De auteur heeft alle artikelen ruim voorzien van afbeeldingen. 
Een zeer waardevol studieboek voor alle wiskundigen en historici. ISBN 978-90-8571-289-3. 
“Turing - Bouwer van de eerste computers”, Jean Lassègue, Veen Magazines, 2010, 156 pagina’s.
Jan M. Broeders

Europese seinsystemen voor spoorwegen
Europa heeft ongeveer 18 seinsystemen en 4 bovenleidingsspanningen. Een viersysteem lokomotief (1,5 
en 3 kV DC; 15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz) is met IGBT's goed te bouwen. Meest gebruikt zijn Vectron 
van Siemens (vierassig 6 MWe) en Traxx van Bombardier.
De wens was een Europees seinsysteem. Daarvoor bestaan drie varianten: Level 1, 2 en 3. De eenvoudig-
ste vorm is ETCS L1 dat bestaat uit vaste blokken, cabineseinen en eventueel seinen langs de spoorbaan. 
Elk blok detecteert de lok en geeft opdrachten. Het passeren van een rood sein is vrijwel onmogelijk en 
er zijn voorzieningen zoals remcurvebewaking, assenteller en begrenzing tot maximale snelheid. De 
havenspoorlijn (Barendrecht-Maasvlakte) gebruikt het. België gebruikt het op hogesnelheidslijn (< 200 
km/h) Leuven-Luik). Spanje gebruikt het op een aantal hogesnelheidslijnen, Zwitserland op secundaire 
spoorlijnen. Het komt ook veelvuldig voor in Turkije en Noord-Afrika.
België geeft aan, dat de bakens eens per week getest moeten worden op maximale baanvaksnelheid.
Alle gebruikers zijn zeer tevreden.

ETCS L2
Level 2 gebruikt dezelfde bakens, maar is geschikt voor variabele bloklengte. De lokomotief heeft radio-

+

+
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contact met de treindienstleiding. Dat geeft soms problemen.
Het laatst geïnstalleerd is L2 aan de HSL Neurenberg-Halle. Er zou een woud van zend-/ontvangantennes 
zijn geïnstalleerd. Na ca 2 weken gebruik zouden er nauwelijks problemen zijn.
Zwitserland gebruikt lijnantennes in tunnels en dat werkt vrijwel storingsvrij. Op hoofdspoorwegen is veel 
aandacht besteed aan zenders. Het gevolg is betrekkelijk weinig problemen, wel meer dan in Duitsland.
Nederland gebruikt ETCS L2 op de HSL-Z en de Betuwespoorlijn. Officieel zouden daar per richting 2 
tot 3x per week noodstops plaatsvinden. Sommigen denken, dat dit een te gunstig beeld is.

ETCS L3
Level 3 wordt op de Noord-Zuid-metrolijn te Amsterdam gebruikt. De baanvakcapaciteit is nog iets groter 
dan L2. De metrostellen hebben onderling contact. De remkarakteristiek van de metrostellen is gelijk. 
Enkelspoorbedrijf is nog niet voorgekomen. Het meest ingewikkeld is spoorwisseling bij de eindpunten. 
Er zijn meer metrobedrijven die L3 gebruiken.
Als ik mag kiezen zou ik voor spoorwegen L1 gebruiken tot baanvaksnelheden van 200 km/h. Voor hogere 
snelheden L2 volgens het Duitse systeem. Voor de HSL-Z zou ik het Duitse antennesysteem invoeren en 
op de Betuwelijn terug naar L1.
Prorail denkt veel lijnen met L2 te beveiligen in plaats van ATB. Zelfs over L3 wordt nagedacht. Met de 
ervaringen van de HSL-Z vinden er veel storingen plaats.

De slinger van Foucault laat draaiing van de aarde zien
In het Huygensgebouw op het terrein van de Radboud Universiteit Nijmegen hangt een spectaculaire slinger 
met een bolvormig gewicht aan een lange kabel dat aan een vast punt is bevestigd. De aandachtstrekker 
wordt de Slinger van Foucault genoemd. In januari 1851 bedacht de Franse Jean Bernard Léon Foucault 
een geniaal natuurkundig experiment. Met dit experiment toonde hij voor het eerst ondubbelzinnig aan 
dat de aarde dagelijks om haar as draait en dat niet de zon om de aarde draait. Eerder was het de Poolse 
astronoom Nicolaas Copernicus die al zo’n 350 jaar op basis van zijn hemelobservaties tot dit inzicht 
kwam. Maar de experimentele bevestiging daarvan moest wachten tot het experiment van Foucault. Hij 
startte zijn eerste proefnemingen in de periode van 3 tot 8 januari 1851 in de kelder van de woning van 
zijn moeder in Parijs. De slinger bestond toen uit een gewicht van 5 kg aan een kabel van 2 meter. Op 3 
februari 1851 demonstreerde Foucault zijn slinger in het Observatorium van Parijs aan leden van de Franse 
Academie van Wetenschappen. In maart van hetzelfde jaar gaf Foucault openbare demonstraties in het 
Panthéon te Parijs. De slinger bestond toen uit een gewicht van 28 kg aan een kabel van 67 meter. Het 
publiek stroomde massaal toe en was direct enthousiast. Voor de wereldtentoonstelling in Parijs in het jaar 

1855 had Foucault al een magnetische aandrijving 
voor de slinger ontwikkeld. Zonder de aandrij-
ving zou de luchtweerstand de slinger in enkele 
uren geheel tot stilstand brengen. Vlak onder het 
ophangpunt van de slinger zit een ijzeren ring op 
de kabel. Daar omheen zit een elektromagneet 
die de ring aantrekt wanneer de kabel vanuit het 
midden naar buiten beweegt. De elektromagneet 
wordt automatisch geactiveerd als de kabel een 
lichtstraal onderbreekt. De magneet schakelt weer 
uit als de kabel terug beweegt. De slinger wordt 
dus elke halve slag even naar buiten ‘getrokken’. 
De elektromagneet is zo gebouwd dat die in elke 
richting even hard aan de slinger trekt. De draai-
ing van het slingerwerk wordt niet beïnvloed. De 
tijd die de slinger erover doet om helemaal rond 

De opstelling in Nijmegen (li) en in het Panthéon.

+
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te gaan wordt bepaald door de geografische breed- te ter plaatse. Het Huygensgebouw 
ligt op de positie van 51° 49’ 30” noorderbreedte. Het slingervlak gaat rond in 30 uur 
en 32 minuten. De tafel onder de slinger is verdeeld in 30 gelijke sectoren. De sectoren 
zijn genummerd met de getallen 16 t/m 30 zodanig dat twee tegenover elkaar liggende 

sectoren hetzelfde nummer hebben. De slinger gaat zodoende steeds heen en weer tussen twee sectoren 
met hetzelfde getal. De Foucaultslinger in het Huygens-gebouw heeft een lengte van 13,5 meter en het 
bolvormige object weegt 110 kilogram. Het in gang zetten van de slinger geschiedde op 8 mei 2007 door 
Hare Majesteit Koningin Beatrix tijdens de handeling voor de opening van het gebouw. De draaiing van 
het slingervlak kan met verschillende methoden berekend worden. Eén van deze methoden is het bereke-
nen met de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein. De latere Nederlandse winnaar van de Nobelprijs 
voor de Natuurkunde (in 1913), Heike Kamerlingh Onnes, promoveerde op de slinger van Foucault op 
10 juli 1879 met zijn proefschrift “Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde” aan de Rijksuniver-
siteit Groningen. Op diverse locaties in ons land, in Europa en in de wereld hangen uitvoeringen van de 
beroemde slinger van Léon Foucault.
Jan M. Broeders

Twee geslaagde symposia over elektriciteitsvoorziening
De TU Delft organiseerde begin die jaar twee interessante symposia over de toekomst van de elektrici-
teitsvoorziening, met name UHV-netten, onder invloed van windparken op zee. Hoewel niet actueel, zijn 
de besproken onderwerpen zeker van deze tijd.
Op 21 februari gaven een aantal Europese deskundigen hun visie over de invloed van spanningsbron-
HVDC voor windparken op zee (organisator dr. Popov) Op 23 februari was ik het meest onder de indruk 
van de voordracht van de pulsvorming van de multilevel PWM-invertor van 220 kV AC (3 fasen) naar 
300 kV DC en omgekeerd (organisator EMV-ESD, gastheer vakgroep prof. Bauer).
Ik neem als voorbeeld Emden, waar 4 windparken van elk ca 400 MWe via 300 kV DC invoeden op het 
380 kV-net en 220 kV-net van Tennet (Duitsland). Het werkt bevredigend tot goed. Grote storingen zijn 
niet voorgekomen. 
Nederland krijgt voor de Zeeuwse en Hollandse kust tien windparken (vijf definitief besloten), die op 
dezelfde wijze met ons 380 kV-net worden aangesloten. 
Twee min of meer toevallige ontdekkingen zijn van enorme betekenis:
- de HP-IGBT 750 A 6500 V, speciaal ontwikkeld voor de vierassige 6 MWe-lok. Met lichtaansturing via 
een speciaal aanstuurblok en waterkoeling met minimumtemperatuur van 20 °C zijn dit voor loks min of 

meer ideale halfgeleiders. Regelmatig (jaarlijks?) wordt aan het 
Si-blok van de nieuwe IGBT een vleugje SiC toegevoegd. De 
doorlaatspanning wordt dan verlaagd (betekent minder verliezen 
en hogere junctiontemp; tevens is een gewijzigd aanstuurblok 
nodig). Uitgaande van de vuistregel: bedrijfsspanning = halve 
maximale sperspanning, zouden 100 van deze IGBT's geschikt 
zijn voor 300 kV DC. De praktijk is het gebruik van dubbel 
IGBT's (ca 1300 A)
De aansturing gaat getrapt (zie fig. 1). Dat geeft minder over-

Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868) is bekend ge-worden door zijn slinger. Hij 
meette ook als één van de eersten de snelheid van het licht, verklaarde het princi-pe van 
de gyroscoop en ontdekte de kracht van een wervelstroom, ook wel de Foucaultstroom 
genoemd.
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‘Seeing’ The Synthesized Voltage
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1. De opbouw van een sinusvormige spanning (uit de presentatie 
van dr. Aditya Shekhar TUD).

+
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spanningen en misschien minder dan 100 stuks in serie. 
- positieve 150 kV XLPE-kabel en een negatieve 150 kV XLPE-kabel. Bij de eerste XLPE-AC-kabels 
was veel uitval. Dat werd geweten aan het persen met DC voor ingebruikname. Persen met 0,1 Hz bleek 
de remedie. Zelfs het blad ETZ van VDE gaf aan: de DC-kabel houdt het. Over levensduur zijn nog geen 
betrouwbare voorspellingen. De kabels die nu gebruikt worden zijn 1600 mm Al en ca 16 cm dik. Ze 
worden alleen per schip vervoerd en gemaakt bij Prismian Delft (voorheen NKF).

De windparken op zee voeden het 380 kV-net zoals conventionele centrales het doen. Op het centrale ei-
land, waar de aankoppeling met de DC-verbinding staat, is een nooddiesel aangebracht om het koelwater 
op 20 °C te houden. 
Het 380 kV-net is in principe een gesloten ringnet. Een defect deel van de ring behoort het functioneren 
ven het 380 kV-net niet te beïnvloeden. Vroeger was de beveiliging meestal impedantie-beveiliging. De 
digitale versie kan de foutplaats redelijk betrouwbaar vinden met uitzondering van de laatste 15%. Ne-
derland gebruikt nu meestal langsdiff. Dat vereist een goede signaalverbinding tussen beide knooppunten. 
Als de signaalverbinding redundant is, zijn meestal twee langsdiff-beveiligingen aangebracht.
Ondanks de redelijk goede netmodellen geven echte kortsluitingen soms overwachte informatie. De oude 
centrale Maasvlakte van 2x 600MWe heeft enkele railsluitingen op de 400 kV hoofdrail van de centrale 
meegemaakt. De generatoren zijn daarna opnieuw gebandageerd en later de bloktrafo's van nieuwe wik-
kelingen voorzien en nog later vervangen door nieuwe. 
De DC-verbinding van de windparken op zee wordt ook met diff-beveiliging uitgerust. Een kortsluiting 
heeft nog niet plaatsgevonden. De AC-vermogensschakelaars zijn type gekeurd in een kortsluitlab. Het 
onderbreken van de DC-stroom gaat via de invertors. Daarover zijn proeven genomen op de TUD.
De windparken op zee funktioneren goed, maar verrassingen zijn altijd mogelijk. Ik verwacht een levens-
duur van 15 jaar.

Andere Europese landen
Nederland heeft een redundante signaalverbinding tussen 380 kV-stations. Dubbel langsdiff is dan moge-
lijk. Als de verbinding niet redundant is: is eenmaal langsdiff en eenmaal digitale impedantiebeveiliging 
de beste keus. Een aantal landen kiest dit.
Monitoring heeft een hele geschiedenis meegemaakt. De eerste wereldstandaard was Fieldbus (voornamelijk 
USA) gevolgd door Profibus (voornamelijk Europees en betrekkelijk kleine verschillen tov Fieldbus). Sinds 
ongeveer 2010 konden we goed overweg met ethernet, wat resulteerde in Profibus, dat aangeboden wordt 
door Siemens, iets gewijzigd maar wel koppelbaar van Beckhof en Phoenix. Veel bediening, beveiliging 
en signalering vindt nu met ethernet plaats. Windparken op zee zijn een bolwerk van ethernet-monitoring.

Doggerbank
Plannenmakers wijzen op het enorme potentieel voor windvermogen aldaar (50.000 MWe?) Daartoe 
zouden 250 kabels nodig zijn, uitgaande van de huidige techniek. Gedacht wordt aan verbindingen met 
Nederland, UK, Noorwegen, Zweden, Denemarken en IJsland. Voorlopig zijn dichter bij de kust van deze 
landen windparken ter grootte van 400 MWe mogelijk en goedkoper. Windenergie op de Doggersbank 
wordt nog niet gewonnen.
Windparken van ca 400 MWe dichter bij kust worden met verve gebouwd, waardoor windenergie 20 tot 
30% van de elektriciteitsbehoefte kan dekken dankzij veel gemotiveerde technici.
Volgens het Ministerie van Economische Zaken (19 mrt 2018) zou Nederland in 2023 4500 MWe aan 
windparkvermogen op zee hebben, bijna 30% van het afgenomen totaal landelijk elektrische vermogen. 
Tennet geeft aan, dat de maximale dagbelasting nu ongeveer 18 000 MWe bedraagt.
Volgens Economische Zaken (21 mrt 2018) zou Nederland na 2023 windparken willen gaan bouwen, 
samen ter grootte van 7,5 GWe. Dat valt buiten deze kabinetsperiode. Het zou kunnen, dat de grootte van 
de windmolen 9 MWe bedraagt. Nu is 6 MWe min of meer standaard en zijn de proeven van 8 MWe-
windmolens heel succesvol verlopen. Bovendien wordt met iets grotere dubbel IGBT's gezocht naat iets 
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grotere omvormers van 220 kV AC naar 300 kVDC ipv 400 MWe naar 500 of 600 MWe
Economische Zaken besteedt ook aandacht aan de Doggersbank. Voorlopig zijn de plannen met windenergie 
H2 te maken. Dat kan met schepen of zeepijpleidingen naar Nederland worden gebracht.
Met de huidige plannen gaat Nederland tot de grote windpark-eigenaren op de Noordzee behoren.

Zuid-Tirol viert jubileum Duitstalige televisiezender
In meerdere landen op de wereld zijn er activiteiten rondom vieringen van het bestaan van zwart/wit- en 
kleurentelevisie. In een aantal landen vonden deze vieringen al enkele jaren geleden plaats en in een ander 
aantal landen dit jaar of in een nog komend jaar. Met het geïllustreerde boek “Schwarzweiß in Farbe - 50 
Jahre deutsches Fernsehen Rai Südtirol” laat de auteur zijn lezers kennismaken met de regionale geschie-
denis van de komst van de televisiezender in Bolzano, hoofdstad van Zuid-Tirol. In 1980 verscheen zijn 
publicatie over de geschiedenis van de radio in deze provincie. Nu ligt ook de historie van 50 jaar televisie 
in de provincie vast.
De komst van de Duitstalige radio- en tv-zender in de provincie Zuid-Tirol is duidelijk een politieke 
keuze om het zelfbewustzijn van de Duitse minderheid. Radio en televisie versterken daarbij identiteit, 
cultuur en het maatschappelijk leven. Rai Südtirol heeft een sterke positie bereikt in het medialandschap 
van de provincie. De auteur heeft de resultaten uit vele gesprekken met medewerkers van het eerste uur, 
politiekverantwoordelijken en leidinggevenden uitgewerkt in een boeiend verhaal. Ook zijn gedetail-
leerde onderzoek van archiefstukken heeft veel historische feiten en informatie opgeleverd. Parallel aan 
de artikelen geeft de auteur op compacte wijze in de volgorde van historische gebeurtenissen het verloop 
van de geschiedenis, die start op 12 juli 1928 met de oprichting van een radio-
omroep in Zuid-Tirol. Na de gebruikelijke inleidende artikelen beschrijft de 
auteur het ontstaan van radio in Italië en Zuid-Tirol in een politieke periode 
van machtsstrijd en economische onrust. Het is dan 1922 en al snel kwam 
het parool: “een radiotoestel voor elk huishouden”. Aan het einde van alle 
oorlogshandelingen gaven de geallieerden op 26 oktober 1944 de omroep van 
Italië de naam Rai - Radio Audizioni Italiane. De geboorte van de televisie is 
omschreven als een vinding van Paul Nipkow in 1883, maar het duurde tot in 
1927 voordat de eerste demonstraties van beeldoverdracht plaatsvonden. De 
ontwikkelingen in Italië zijn stap voor stap beschreven in het boek. De  publi-
catie volgt de verdere nieuwsfeiten en is van waarde voor mediadeskundigen.
ISBN 978-88-7283-642-2, “Schwarzweiß in Farbe”, Gottfried Solderer, 
Edition Raetia, 2018, 116 pagina’s.
Jan M. Broeders
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