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Elpec-info is het tweemaandelijkse periodiek voor
leden van de Elektronica-Persclub onder redactie
van Peter Bieger en Frans Witkamp. Bijdragen
kunt u sturen aan Peter Bieger, Weegschaalstraat
44, 5632 CX Eindhoven, bij voorkeur in MS
Word op diskette. Als u geen foto’s of illustraties
gebruikt, kunt u ook e-mailen en de tekst als
attachment bijvoegen. Het e-mail-adres van Peter
Bieger is: peregeib@iae.nl.
Reproductie en verspreiding: Siemens Nederland
NV, Den Haag.
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Van de voorzitter Noud H.L. van Herk

Tijdens de jaarvergadering van 16 maart 1999
is Elpec Info zeer nadrukkelijk aan de orde
geweest. In mijn voorwoordje van april  heb ik
u verslag gedaan van de opvattingen van de
ledenvergadering. Elpec Info moet blijven
bestaan in de huidige vorm. Het officiële
orgaan van onze vereniging is bij uitstek
geschikt om de band met de leden te behouden.
Het bestuur staat volledig achter deze opvatting.
Elpec Info, maar ook de verschillende
aankondigingen, uitnodigingen en brieven, is
tot nu toe in feite geheel gesponsord door een
drietal bedrijven. Philips heeft jarenlang alle
officiële stukken van het bestuur en de
commissies verzonden. Siemens drukt en
verstuurt Elpec Info, terwijl Koning en
Hartman zorgdraagt voor de redactionele
opmaak van ons blad. Philips heeft enkele
maanden geleden al te kennen gegeven, te
willen stoppen met de sponsoring. Jammer
maar begrijpelijk na zo vele, vele jaren. Op
een bepaald moment komt er gewoon een

einde aan. Philips zijn wij veel dank
verschuldigd voor haar ondersteuning en
bijdragen.
U begrijpt het ongetwijfeld al. Er is een plaats
vrij gekomen bij de sponsors. Wij zijn op zoek
naar een bedrijf dat voor een overzichtelijke
termijn de sponsoring van brieven en
aankondigingen op zich wil nemen. Wat
gebeurt er nu in de praktijk. De sponsor
ontvangt één origineel en vier (4) velletjes
stickers met n.a.w.-gegevens. Kopieën maken,
in enveloppen steken, stickers plakken,
voorzien van postzegels en ter post bezorgen.
Dat is alles! Fluitje van een cent zou je zo
zeggen. Ja dat is natuurlijk zo, maar het vinden
van een bedrijf dat die werkzaamheden voor
onze vereniging wil doen is nog niet zo
gemakkelijk. Wilt u er eens over nadenken of
het bedrijf waar u werkzaam bent ons niet uit
de brand wil helpen?
Ik hoor gaarne van u als u uitgerust
teruggekeerd bent van uw vakantie.
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Om rond tien uur heette Wim
Weijmans van Perszaken
Jaarbeurs de aanwezigen welkom,
waarna de heer H. Gunneman,
voorzitter van de exposanten-
vereniging Elektrotechniek het
woord nam. In zijn betoog gaf hij
aan dat de beschikbaarheid van
geschoold personeel een
remmende factor is voor de
ontwikkeling van de ET-branche.
Ook- zo stelde hij – volgen de
innovaties elkaar in hoog tempo
op. Wat vandaag nieuw is, is
morgen al weer verouderd. De
elektro-branche biedt nu aan 78
duizend mensen werk en had in
1998 een omzet van 19 miljard
gulden. Een groei van circa 6
procent. Ook is er een verschuiving
van sterkstroom naar zwakstroon
(o.m. telecom). Het is – zo zei hij
– ook dringend nodig om het imago
van ET-werkers op te krikken.
Service en onderhoud zullen in de
nabije toekomst toenemen. In de
branche is het niveau van de
“kabeltrekker” reeds lang voorbij.
Rob Chömpf, beursmanager, gaf
aan dat de ET-branche volop in
beweging is. Naast de traditionele
vakgebieden zijn er nieuwe
segmenten zoals domotica,
telematica, netwerkinstallatie en
beveiliging sterk in opkomst.
Bedrijven en particulieren stellen

steeds hogere eisen aan de
installateur. Specialisatie zal in de
toekomst duidelijk nodig zijn.
Er zijn veel nieuwe verbeterpunten
voor de beursindeling. De
tweedeling van de beurs en de
“poortjes” zijn opgeheven. De
gangen zijn breder geworden. De
licht-sector is geïntegreerd in het
totaal. De aandrijftechniek krijgt
een eigen beurs en is een jaar
opgeschoven (naar de even jaren).
Er komt een gratis beurs-magazine
met plattegronden en overzichten.
Er worden circa 40.000 bezoe-
kers verwacht. De openingstijden
zijn verruimd. De beurs is nu open
van 10 tot 20 uur. Het aantal
exposanten is 500. De totale
beursoppervlakte is 32 000
vierkante meter. Er zijn 3.000
merken en 12 kilometer gangpad.
De heer P.J. de Bond, voorzitter
van de Uneto, drong aan op het
gebruik van Internet, maar bovenal
op een goede opleiding van
voldoende mensen om de snel
voortschrijdende technische
ontwikkelingen bij te kunnen
blijven. Vakmensen vormen de
ruggengraat van de elektro-
technische branche. Alles gaat nu
sneller maar men moet daarbij niet
vergeten dat al deze apparatuur
afhankelijk is van een goed en
betrouwbaar sterkstroomnet.

Zonder een goede en betrouwbare
stroomvoorziening is geen
communicatie meer mogelijk.
De Uneto wil de e-commerce
graag in een wat breder verband
zien. Er is nu al veel meer mogelijk
dan allee internet. Uneto denkt
hierbij aan elektronisch onder-
nemen. Een bedrijf dat dus niet
meer gebonden is aan een pand,
plaats of tijd. Sterkstroom-
installatie zal in de toekomst zeker
niet verdwijnen maar wel zwakker
worden. Informatie- en communi-
catie-technologie zullen een forse
groeimarkt laten zien. Deze markt
vraagt om een nieuw type
installateur.
De heer H. van Velzen, marketing-
manager van Media Plaza, gaf
vervolgens een overzicht van
virtuele technieken. Met de huidige
digitale beeld- en geluidstechnieken
in camera’s, computers en vele
andere apparaten zal het
binnenkort op grote schaal
mogelijk zijn ze draadloos met
elkaar te verbinden en door te
schakelen via internet naar alle
windstreken. Hoe de virtuele
communicatie via internet in zijn
werk gaat, kan bekeken worden
op Internet-site
www.elektrotechniek-online.nl.
Het complete programma beslaat
een tijdsduur van circa 4 uur. Maar
dan heeft u ook alles gezien. Na
afloop van het programma werd
een drankje en een verzorgde lunch
aangeboden.

P e r s b i j e e n k o m s t

ELEKTROTECHNIEK 99

Zoals altijd wordt de persbijeenkomst voor de beurs Elektrotechniek
net voor het vakantieseizoen gehouden en de beurs zelf erna.
Dinsdag 15 juni j.l. is in het Media Plaza van de Utrechtse Jaarbeurs
de persbijeenkomst gehouden; van maandag 27 september tot en
met vrijdag 1 oktober a.s. volgt de beurs zelf. Er waren in totaal
slechts 25 personen waaronder 25 Elpec leden. Voor een toch wel
belangrijk persevenement – en ook nog op een bijzondere locatie
(media Plaza) – een karige opkomst.
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Elektronigheden (23) Ad SpijkersAd SpijkersAd SpijkersAd SpijkersAd Spijkers

AAdvise
Jan van der Aa is nog niet zo lang
lid van de Elpec, maar hij heeft zich
een aardig actief baasje getoond.
Ook komt hij nu met persberichten,
en daarmee verdient hij vermelding;
weliswaar niet in het Guinness
Book of Records, maar mijn
Elektronigheden vergoedt veel.
Bij het ontwikkelen van nieuwe
producten is het toepassen van
bestaande technologieën vaak een
snellere en goedkopere methode
dan het opnieuw uitvinden van het
wiel. Via MST Aerospace kunnen
kleine en middelgrote bedrijven
gemakkelijker toegang krijgen tot
hoogwaardige technieken die in
de lucht- en ruimtevaart worden
toegepast. Het Duitse bedrijf treedt
op als informatieleverancier, doet
marktanalyses, bemiddelt bij
samenwerkingsprojecten en geeft
advies bij de invoering van nieuwe
technologieën. MST heeft
AAdvice aangewezen als haar
correspondent in Nederland. De
bedoeling is tot een Europa-breed
netwerk van kennis- en productie-

uitwisseling te komen waar elk van
de participerende bedrijven baat
bij heeft. (Kunnen ze misschien
Word leren dat je AAdvice echt
met twee kapitalen aan het begin
schrijft? Dat !@#$%^&*()-
programma maakt er steeds
Aadvice van!)
AAdvise Electronics, Jan van der
Aa, 0487-562661.

AE Sensors
Deze firma heeft vorig jaar een
nieuw pand in gebruik genomen,
dus kennelijk gaan de zaken goed.
Regelmatig worden nieuwe
sensoren en toebehoren aan het
programma toegevoegd, waarvan
op perfecte wijze kond wordt
gedaan aan de vakpers (briefje,
bestanden in WP en Word op
diskette, uitdraai, foto). Ook een
klein bedrijf kan dus wel degelijk
goede PR bedrijven.
Nieuw in het programma zijn low-
cost incrementele encoders in
zowel holle as als heavy duty IP64
uitvoeringen. De holle as-typen zijn
leverbaar voor diameters van 6

Er zijn deze keer de nodige vriendelijke en minder vriendelijke
verzoeken, smeekbeden, bedreigingen en andere vormen van
communicatie aan te pas gekomen voordat ene Pere Geib (voor de
niet-Internetters onder u: Peter Bieger) mij zo ver had om dit stuk
te schrijven. Ik heb afgelopen winter mijn full-time ondernemerschap
(en daarmee mijn ondernemersaftrek bij de belasting) te grabbel
gegooid door mij te verhuren aan een commerciële uitgeverij. Daar
kan ik in ieder geval één ding wat ik als free-lancer niet kon, en dat
is geld overhouden aan het eind van de maand. Niet dat een free-
lancer het zo slecht heeft; dat krijgt ie pas na bezoeken van de heren
F. Iscus en V. Erzekering. Niettemin heb ik het door deze verandering
van levensstijl zo druk gehad, dat er voor mijn vaste rubriek
eigenlijk geen tijd overbleef. Als een ander zich geroepen voelt om
als vrijwilliger deze rubriek over te nemen, aarzelt u vooral niet om
te bellen! Het bedrijfsleven stuurt genoeg papier mijn kant in om een
rubriek te schrijven over alles wat gloeit en stoeit en ons altijd weer
boeit.

mm, 6,35 mm, 8 mm en 10 mm,
10-2048 pulsen/omw, voor
diverse uitgangen en voedingen.
Het maximale toerental is 6000
min-1. De heavy duty modellen
zijn er met 8 mm of 10 mm
uitgaande as.
Bij de magnetoresistieve
hoeksensor type 90500 wordt de
hoekverdraaiïng overgebracht
door een magneet op een IC. Het
veranderende magneetveld wordt
in het IC omgezet in een
weeerstandsverandering en deze
veroorzaakt een uitgangsspanning
van 0,5 V tot 4,5 V gelijkspanning
voor een maximale hoek van 0-
90°. Door de IP69K uitvoering
(bestand tegen hogedrukspuiten
en stoomcleaners) is de
hoeksensor ook onder de zwaarste
omstandigheden geschikt.
Iets heel anders is de CO2-sensor
van Figaro. Deze hybride
sensorunit bestaat uit een elektrolyt
die is aangebracht tussen twee
elektroden, samen met een
verwarmingselement en een
absorberende stof. Deze laatste
beperkt de invloed van
interferende gassen tussen de
binnen- en buitenkant van de
sensor. Het bereik is 300-3000
ppm, de uitgang is een
weerstandsverandering. Voor de
sensoren is een speciale schakeling
ontwikkeld die met een
microprocessor compenseert voor
drift.
De LM10 laserafstandssensor met
comparator berust op het
triangulatieprincipe, waarbij de
hoek die het teruggekaatste licht
maakt een veranderende positie
op een PSD (Position Sensitive
Device) veroorzaakt. De
sensorkoppen en controllers zijn
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uitwisselbaar, zodat met één
controller en verschillende
sensorkoppen meer meetbereiken
mogelijk zijn. De kleinste
spotdiameter is 0,09 mm x 0,05
mm, zodat op heel kleine vlakken
kan worden gemeten.
Niet echt een sensor is de Telecrane
radiografische besturing, die
leverbaar is in eenvoudige
uitvoeringen met 8 functies tot
exemplaren met 22 functies en
twee snelheden. Zender en
ontvanger herkennen elkaar aan
een digitale veiligheidscode die 729
verschillende combinaties kent.
AE Sensors, H.C. Edelman, 078-
6213152.

CimPro
Deze onderneming heeft zich
toegelegd op de levering van open
besturingssystemen voor industriële
toepassingen. Met name besturing
op grote afstand van onbewaakte
installaties is een specialiteit. Onder
de naam T-Alarm wordt een

alarmdoormeldingspakket gele-
verd dat aansluit bij de meeste
Scada-pakketten. Met het pakket
kunnen alarmen vanuit een proces
eenvoudig worden doorgestuurd
per GSM, Semadigit, fax, telefoon,
E-mail of anderszins. In tegen-
stelling tot een Scada-pakket con-
troleert T-Alarm of de boodschap
ook is ontvangen en of er op wordt
gereageerd. Zo niet dan wordt een
ander persoon of instantie gewaar-
schuwd, net zo lang tot iemand het
euvel verhelpt.
CimPro, Dirck Casteleyn,
076-5317788.

CNC-Consult & Automation
Onder de naam Hyperform
introduceert deze firma een nieuwe
CAM-oplossing voor veeleisende
toepassingen in gereedschap-

makerijen en matrijzenbouw. Nu
maar hopen dat iemand een
bijbehorend probleem heeft.
Hyperform combineert de CAM-
functionaliteit van Hypermill
software met bewerkingstech-
nische CAD-functionaliteit. Het
pakket maakt 3D en 2D
bewerkingen en vijfassig simultaan
werken mogelijk.
CNC-Consult & Automation,
Maarten van Teeffelen, 073-
6480166.

Fluke
Fluke heeft weer een rits nieuwe
meetinstrumenten op de markt
aangebracht. Op zich is dat een
loffelijk streven, maar elke
persrelease gaat gepaard met een
nieuwe CD-ROM met (overigens
prima!) prenten (in hoge en lage
resolutie, dus persklaar). En
aangezien het huis nogal eens wat
lanceert, begint de stapel CD-
ROM’s in mijn kast bedenkelijke
vormen aan te nemen. Maar er zijn
ernstiger dingen in het leven.
Van de 80-serie zijn de digitale
multimeters 87 en 89 aan de vierde
generatie toe. Ze bieden een
bandbreedte van 100 kHz en de
mogelijkheid tot het meten van
dBm en true RMS. De meters
hebben een meetonzekerheid van
0,025%, een resolutie van 50.000
counts, een meervoudig display en
een real-time klok. De 87-IV en
99-IV zijn ook geschikt voor het
meten van weerstand, capaciteit,
frequentie en temperatuur.
De onderneming is ook op de
markt gekomen met twee nieuwe
multimetersets waaraan de
gebruiker voor de meeste metingen
waarmee hij dagelijks wordt
geconfronteerd, voldoende heeft.
Beide sets bevatten een multimeter
met toebehoren die voor specifieke
metingen van pas komen. De

De thermometer type 65 werkt
met een laserbundel die op het
meetobject wordt gericht
(foto: Fluke).
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Electrical Troubleshoot Kit is
samengesteld rond de Fluke 23-
III multimeters, terwijl de HVAC
Service Kit is gebaseerd op de
Fluke 16.
De Fluke 65 is de eerste zelf
ontwikkelde autonome thermome-
ter die is voorzien van een vizier in
de vorm van een laserbundel. De
meter is bedoeld voor een breed
spectrum aan professionele
gebruikers in het elektrisch
onderhoud, industrieel onderhoud
en procesindustrie, verwarming,
ventilatie en airconditioning
(HVAC) en autotechniek. Het
instrument heeft een nauwkeurige
responsie binnen 0,8 s en een
goede reproduceerbaarheid in het
temperatuurgebied tussen -40°C
en +500°C.
Onder de type-aanduiding 725 is
een nieuwe multifunctiekalibrator
voor de procesindustrie geïntro-
duceerd. Met het apparaat kunnen
technici diverse variabelen kali-
breren, simuleren en meten, zoals
stroom (mA), spanning, RTD,
thermokoppel, frequentie en
weerstand.
Fluke Nederland, Anky de Zeeuw,
040-2678100.

Getronics Industrial Automation
In industriële en medische
omgevingen en in communicatie-
en instrumentatietoepassingen
worden steeds meer Compact PCI
systemen gebruikt. Op basis van
het Europac Pro printkaartrek en
met kennis van backplane
technologie, voedingen, EMC-
schok- en trilvastheid en behui-
zingen biedt Schroff maatwerk.
Het systeem is klaar voor rear I/O
montage.
Geveke Industrial Automation,
Componenten & Systemen,
020-6841575.

Hitma
Deze firma heeft recentelijk de
flowmeters van Halliburton in het
programma genomen. Het assor-
timent omvat turbineflowmeters en
meetelektronica voor uiteenlopen-
de toepassingen. Daarnaast zijn er
flowcomputers, flowanalysers,
netoil-analysers, watercut-moni-
tors en gasliftmonitors in de
aanbieding.
Dwyer heeft een nieuwe serie
digitale thermokoppelthermo-
meters ontwikkeld, die het uitvoe-
ren van exacte metingen met type
J en type K thermokoppels
vereenvoudigt. De waarden zijn
gemakkelijk af te lezen en opnieuw
op te roepen. De serie 472 heeft
een geheugencapaciteit tot 25
directe of differentiële lezingen.
Van hetzelfde fabrikaat is een low-
cost optische niveauschakelaar. De
OLS heeft geen bewegende delen
en kent geen slijtage. Groene en
rode LED’s geven de gebruiker
lokale aanwijzing voor wel of niet
aanwezige vloeistof. Voor detectie
op afstand is een NPN open collec-
tor uitgangssignaal beschikbaar.

De H2S detector van General
Monitors is gebaseerd op een
halfgeleider die specifiek reageert
op de aanwezigheid van dit niet
bepaald welriekende gas. De
fabrikant claimt een betrouwbare
detectie, een lange levensduur en
een brede inzetbaarheid. De sensor
veroudert niet en functioneert
onder extreme omstandigheden,
hoge of lage temperaturen.
Bij het ter perse gaan van dit
nummer (alsof dat zo super-
hyperactueel is) liet men weten
voortaan ook het programma van
Orange Research te vertegen-
woordigen. Dit pakket omvat

CompactPCI rekken van
Schroff (foto: Getronics
Industrial Automation)

De H2S-sensor van General
Monitors heeft een lange
levensduur (foto: Hitma).



6 Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999

drukverschil- en flowmeters, met
name voor filters, en micropro-
cessorbestuurde transmitters.
Hitma, Astrid van Ballegoy, 0297-
514783.

Koning en Hartman
Weinig nieuws dit keer. Frans zal
het wel te druk hebben met andere
zaken.
De Keyview II van Cybex
Computer Products is een
hardware-oplossing die wordt
gekoppeld aan een KVM switch
(weet u het nog? KVM = key-
board, video, mouse). De Keyview
II is bereikbaar via een
modemverbinding, een netwerk-
verbinding of Internet. De switch
ondersteunt onder andere IBM
compatibele PC’s (dat die term
nog bestaat!), Sun, HP, RS-6000
en Alpha systemen. De Keyview
II wordt aan de server geplaatst,
waarna aan de remote zijde met
PC Anywhere wordt gewerkt.
Van dezelfde fabrikant is
AutoView 2000, een KVM-switch
waarmee het mogelijk is om 64
computersystemen annex servers
te koppelen aan twee bedieningen.
Koning en Hartman, Frans
Witkamp, 015-2609405.

MGE
MGE UPS Systems (Nederland)
ontstond in 1996 uit de UPS-divisie
van Groupe Schneider. Het bedrijf
noemt zichzelf een van de
wereldleiders voor ononderbroken
stroomvoorziening, UPS-en dus,
en actieve harmonische condi-
tioners. Volgens de berichten zijn
de kasten nu te installeren met een
Windows 98 geïntegreerde plug
& play. De gebruiker sluit een
UPS aan via de seriële poort op
een PC onder Windows 98, die
vervolgens de UPS automatisch
herkent en zichzelf configureert om

gebruik te maken van de
stroombron.
Voorts zijn vier interactieve
UPS’en en één on-line UPS nu

19” UPS’en van Franse origine
(foto: MGE UPS Systems).

Wizcon for Windows and
Internet brengt procesinfor-
matie real-time via het web
naar aangesloten gebruikers
(foto: PC Soft).

beschikbaar in 19” uitvoering. Ook
is een tweetal units geïntroduceerd,
ook in 19”,  die het mogelijk maken
de voeding van kritische appara-
tuur dubbel uit te voeren. De nieuwe
producten zijn bedoeld voor
netwerk-, telecommunicatie- en
bedrijfskritische toepassingen.
MGE UPS Systems, Rob
Schouten, 0182-646555.

PC Soft
Deze firma (voorheen Wizcon
Nederland) biedt machinebouwers
(in goed Nederlands OEM’s ofwel



Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999 77777

Original Equipment Manufacturers)
een set ontwikkeltools aan voor
het bouwen van schaalbare
automatiseringsapplicaties.
Hiermee denkt het bedrijf voor het
gehele gebied van Windows CE
tot Windows NT Scada- en HMI-
software te kunnen aanbieden.
Volgens het huis zullen bedrijven
grote besparingen kunnen
verwezenlijken.
De nieuwste versie van het aloude
Scada-pakket heet Wizcon for
Windows and Internet. Het is een
volledig wegbaseerd visualiserings-
en data-acquisitiesysteem. Proces-
informatie zal real-timebeschikbaar
zijn op een locale PC onder
Windows en tegelijkertijd via het
netwerk worden gedistribueerd
naar op het web aangesloten
gebruikers.
PC Soft International, Vincent
Wagenaar, 0183-699661.

Rein
Nieuw van Quantum is
QuickView, hard disk technologie
voor consumentenproducten. Met
behulp van deze technologie kan
de kijker tijdens een TV-uitzending
op elk willekeurig moment
pauzeren en later weer verder
kijken, zonder een seconde van

het programma te missen. Nu nog
wachten op televisieprogramma’s
waarbij je echt wat mist als je even
stevig naar zekere gelegenheid
moet.
Quantum heeft verder haar eerste
hard disk drives met Giant
magnetoresistieve koppentech-
nologie geïntroduceerd. Deze
Fireball CX van 3,5” is 1” hoog en
wordt geleverd in uitvoeringen van
6,5 Gb, 13,0 Gb en 20,5 Gb. 20,5
Gb, wat moet een mens daar in
godsnaam mee? (20,5 Gb, dat zijn
een heleboel plaatjes met schaars
geklede juffrouwen! Ik heb een
schijfje van 4 Gb en dat staat nog
niet voor de helft vol. Maar bij mij
staat er dan ook alleen maar tekst
op).
Maxtor biedt plaats aan nóg meer
juffrouwen: de DiamondMax 6800
desktop drive biedt 27,2 Gb
opslagcapaciteit. De drive is
uitgerust met een nieuwe dual
microprocessor controller,
resulterend in een gemiddelde
zoektijd van 9 ms, een buffer van
2 Mb en een UltraDMA 66
interface.

Matrox brengt met de G400 ook
een grafische chip van de zesde
generatie. Kern is een geavan-
ceerde 3D rendering array
processor, die de 3D functies
verbetert en de volledige
bandbreedte va de APG 2X en
4X bussen benut. Door
implementatie van Microsoft
Direct X6 ondersteunt de chip
Environment Mapped Bump
Mapping. Wat dat ook moge zijn;
het doet mij sterk denken aan het
in kaart brengen van achterwerken,
wat dan tevens de aanwezigheid
van het milieu in de naam verklaart.
Het toch al niet geringe programma
van Rein is verder uitgebreid door
het importeurschap van Wyse.
Onwyse gaaf, zou men kunnen
zeggen. Wyse is actief in op
Windows gebaseerde systemen en
netwerkterminals en biedt thin
client oplossingen.
Rein Elektronik, Karin
Cornelissen, 040-2659325.

Siemens
Ik heb de weegschaal er even
bijgepakt. Siemens leverde de
afgelopen periode 460 g
persberichten-met-bijbehorende-
foto’s aan, tegen de rest samen
745 g. Dat is een marktaandeel
van 38%, en dat zal bij benadering
ook het aandeel in mijn rubriek
zijn. Of misschien nog wel meer,
want veel andere firma’s maken
zich schuldig aan het versturen van
bagger dat de naam persbericht
nauwelijks waard is en andere
sturen berichten waar je als
redacteur geen donder aan hebt.
U als potentiële klant trouwens
ook niet. Niettemin, u begrijpt dat
het nu even gaat duren.
Elektrotechniek
Het programma schakelende
voedingen is uitgebreid met
varianten voor 5 V, 12 V, 15 V en

Op de Maxtor DiamondMax
6800 is plaats voor 27,2 Gb
aan informatie (foto: Rein).



8 Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999

48 V uitgangs(gelijk)spanning. Ze
zijn met name ontwikkeld voor de
Logo! logicamodules. Karakteris-
tiek zijn beveiliging van spannings-
gevoelige gebruikers, geringe
afmetingen en gewicht, eenvoudige
montage op DIN-rail en
gemakkelijke plaatsing in kleine
verdeelinrichtingen.
Dat Logo! programma is uitgebreid
met een nieuwe generatie modules.
Alle verschillende uitvoeringen
beschikken nu ovr 19 functies.
Men kan nu bij alle logicamodules
56 functieblokken in het geheugen
opnemen, in plaats van de vroegere
30. Voor de nieuwe generatie is
ook nieuwe software ontwikkeld,
Logo!Soft Comfort. Als het
beestje maar een naam heeft, zeg
ik altijd maar.
Voor het Sirius programma
(laagspanningsschakelmateriaal)
zijn twee universele tijdrelais
uitgebracht. Deze staan garant
voor perfecte timing, ook bij de
maximaal toelaatbare bedienings-
spanning of bij de hoogst toege-
stane omgevingstemperatuur
(60 °C). Voor dezelfde familie zijn
motorbeveiligingsschakelaars met
geïntegreerde functie als over-
belastingsrelais gepresenteerd. De
compacte stroombegrenzende
vermogensschakelaars worden
vooral gebruikt voor het schakelen
en beveiligen van motoren in
aftakkingen. De serie omvat nu
schakelaars tot 100 A voor
motoren 45 kW bij 400 V.
Voor de Sirius-familie is ook een
serie softstarters op de markt
gebracht. De serie heeft een
stroombereik van 6 A tot 100 A,
wat overeenkomt met maximaal
45 kW motorvermogen tot 400
V. Ten opzichte van de tot nu toe
gebruikelijke sterdriehoek-
schakelaar bedraagt de inbouw-
breedte nog slechts een derde.

Automatisering
De Reliant Cluster Server II voor
high-end enterprise-toepassingen
moet er voor zorgen dat gegevens
en toepassingen continu beschik-
baar zijn. Een cluster-configuratie
bestaat uit maximaal acht Unix
knooppunten met symmetrische
multiprocessortechnologie. De
Reliant Cluster Server II kan
worden uitgebreid tot maximaal
192 processoren en een geheugen-
capaciteit van maximaal 192 Gb.
Voor het decentrale periferie-
systeem ET200S zijn nieuwe teller-
, stappenmotor- en SSSI-modules
(Serial Synchronous Interface)
ontwikkeld. De modules kunnen
worden aangestuurd via Profibus-
DP vanaf S7 controllers, S5
PLC’s, op PC gebaseerde bestu-
ringen en DP-masters van diverse
fabrikaten. De modules zijn te
parametreren met behulp van Step
7 versie 5.0 of via GSD-bestanden.
Het op PC gebaseerde ProTool/
Pro voor het bedienen en
visualiseren van eenvoudige
applicaties op de werkvloer is
verder uitgebreid. Met versie 5.1
is het mogelijk om meldingen en
meetwaarden in een databank te
archiveren. Verder kan men met

het pakket nu ook recepten
behandelen.
Voor Simocode-DP (apparatuur
voor elektronische motorbeveili-
ging en –besturing) is nieuwe
software vrijgegeven in de vorm
van Simocode-DP/Professional.
Zoals u al had begrepen is de
beveiliging en besturing bedoeld
voor aansluiting op het Profibus-
DP veldbussysteem en voor het
centraal besturen van MCC’s
(Motor Control Centers). Met de
software is nu ook mogelijk tijdens

WinCC biedt nu
procesbediening en -
visualisering via Intranet/
Internet (foto: Siemens).

Voor het decentrale
periferiesysteem (ook wel
remote I/O genoemd) ET200S
zijn nu ook modules voor
tellen, stappenmotoren en SSI
leverbaar (foto: Siemens).
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bedrijf veranderingen door te
vieren.
Versie 5.0 van het Scada-pakket
Simatic WinCC biedt een aantal
vernieuwingen die vooral
betrekking hebben op hoger
rendement bij engineering en
uitbreiding voor client-server
gebruik, zoals het bedienen en
visualiseren va processen via
Intranet/Internet. De nieuwe versie
is nu ook in het Chinees, Taiwanees
en Koreaans verkrijgbaar en biedt
een geïntegreerde data-uitwisseling
met Step 7, de basissoftware voor
het projecteren en programmeren
van de apparatuur uit de Simatic
S7 lijn.
Nu we het daar toch over hebben:
voor Step 7 is nieuwe software
beschikbaar in de vorm van SCL
(Structured Control Language) en
CFC (Continuous Flow Chart).
Met de toepassing van de nieuwe
versie kunnen afnemers hun
engineeringkosten verminderen;
althans, dat is de bedoeling.
Voor een andere Profibus-variant,
PA, zijn nieuwe instrumenten
ontwikkeld. De pneumatische
klepstandsteller Sipart PS2 en de
flowmeter Sitrans F kunnen via de
Profibus-PA interface worden
gekoppeld met procesbesturingen
zoals Simatic PCS7. De voordelen
van deze bus zitten volgens
Siemens vooral in de besparingen
bij installatie en onderhoud, de
hogere bedrijfszekerheid en
overdrachtssnelheid.
Van de ene bus wippen we
probleemloos over naar de
andere, AS-Interface in dit geval.
De module voor het schakelen van
pneumatische apparatuur is
vernieuwd. De module omvat nu
aansluitingen voor twee pneuma-
tische cilinders, digitale ingangen
voor terugmelding van de ventiel-
stand en de complete elektronica

De C25 is een kleine dual-
band GSM met een heleboel
oproepmelodietjes (foto:
Siemens).

voor koppeling met AS-Interface.
Voor AS-Interface (inmiddels
vastgelegd in norm EN 50295)
zijn ook modules voor het
aansluiten van analoge signalen
ontwikkeld. De omzetting van
analoog signaal naar binaire code
gebeurt ín de module. Met behulp
hiervan is het mogelijk om typisch
analoge signalen uit de meet- en
regeltechniek (druk, temperatuur,
flow, niveau) via een veldbus naar
besturingssystemen over te
brengen.
De Siwarex weegtechniek is
geïntegreerd in het Simatic PCS7
procesbesturingssysteem. Siwarex
U wordt toegepast voor eenvou-
dige industriële weegapplicaties,
terwijl Siwarex M meer geschikt is
voor complexe weeg- en doseer-
toepassingen. Het projecteren en
integreren gebeurt met Continous
Flow Charts.
Telecommunicatie
Die Siwarex hebt u hard nodig om
de nieuwste GSM te wegen. De
117 mm x 47 mm x 27 mm metende
dual-band C25 brengt slechts 135
g op de schaal. Voor het oproep-
signaal kan gebruik worden
gemaakt van de bekende
belmelodieën én een aantal
speciaal voor dit toestel gecom-
poneerde tunes. De echte fanaten
kunnen ook zelf nog een eigen
sound componeren. Het nieuwe

topmodel is de S25, eveneens dual-
band. Dit toestel telt 125 g aan
massa, kan tot 5 uur non-stop
bellen en heeft een stand-by tijd
van 200 u. Het geïntegreerde
faxmodem met infrarood-interface
zorgt voor een eenvoudige koppe-
ling aan draagbare computer-
apparatuur.
De China Academy of
Telecommunication Technology
(CATT) en Siemens gaan samen
sleutelcomponenten ontwikkelen
voor de derde generatie mobiele
telecommunicatie. De bundeling
van technologieën moet een stap
zetten in de richting van een
uniforme wereldstandaard, en wel
in de vorm van een voorstel voor
de IMT-2000 standaard. Met
NEC in Tokyo is een samen-
werking overeengekomen voor
netwerken voor de derde generatie
GSM-etjes. De geplande joint-
venture gaat een uniform platform
ontwikkelen voor het UMTS
radiosysteem (Universal Mobile
Telecommunications System).
Hiertoe behoren basisstations,
radionetwerkcontrolesystemen en
systemen voor exploitatie en
onderhoud van een GSM-
netwerk.
Componenten
Van iets ander kaliber is de eerste
600 V IGBT in non-punch-through
technologie. Met deze fast-IGBT’s
kunnen snelle vermogens-
schakelaars worden gerealiseerd
met compacte afmetingen, minder
componenten en een gereduceerd
energieverbruik.
Met de SMT multicoax-connector
is ’s werelds eerste steekverbinding
voor interfaces gerealiseerddie alle
voordelen van SMD en geavan-
ceerde multiple-style technologie
in zich verenigt. Door de gunstige
impedantie-aanpassing aan de 75
ohm standaard zorgt de verbinding
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voor een verliesarme en betrouw-
bare transmissie tot 2 GHz.
Met het dubbele minirelais DMR-
S wordt een schakeling voor de
automobielbouw geboden die tot
18 dB minder geluid produceerd
dan conventionele standaardrelais.
De geringe afmetingen maken het
relais ook heel geschikt voor
toepassingen waarbij de
beschikbare ruimte gerinng is.
Typische toepassingen zijn
stoelinstelling of ruitenwisser-
systemen.
Met het veiligheidsrelais SR2
wordt een relais voor toepassingen
met hoge veiligheidseisen gepre-
senteerd. De tweepolige gefor-
ceerde contactset zorgt ook bij
stroomcircuits met verschillende
potentialen voor een veilige
scheiding. Het relais schakelt
belastingen tot maximaal 6 A 250 V
wisselspanning bij een vermogens-
dissipatie van 700 mW.
Een minder bekende loot aan de
niet geringe Siemens-stam betreft
benaderingsschakelaars. Na
inductieve, capacitieve en ultrasone
(en niet ultrasonore, heer Bos!)
levert het huis nu ook optische
benaderingsschakelaars. De
verschillende opto-Bero’s functio-
neren op basis van zichtbaar licht,
infrarood licht of laserlicht.
Siemens Nederland, Bernard Bos,
070-3332325, Sandra Strotkamp,
070-3332355.

Vanandel
Binnen de context van een
productielijn moeten soms
producten door een gevarenzone
heen worden getransporteerd. Om
het proces niet onnodig te
onderbreken moeten de
lichtschermen tijdelijk inactief
worden gemaakt. De SAHM van
het fabrikaat Jay is een muting-
systeem dat dit mogelijk maakt.

Het is opgebouwd rondom een
besturingseenheid en wordt
gecombineerd met fotocellen of
inductielussen.
Vanandel, Frans Witkamp, 015-
2609405.

Vector
Hitachi heeft haar programma
uitgebreid met een nieuwe kleine
frequentieregelaar, de SJ-100.
Door toepassing van Inverter
System Power Technology zijn de
afmetingen gering en ontstaat een
nauwkeurige regeling van het
toerental van de aangesloten motor.
Het ding kan worden aangestuurd
via Profibus DP, Interbus en
DeviceNet. Voor de H-series van
dezelfde fabrikant is een nieuwe
programmeerpakket verschenen
op basis van IEC 61131-3.
Voor de displays van Exor worden
regelmatig nieuwe mogelijkheden
ontwikkeld. Voor een flexibele
procespresentatie zijn nu ook
bitmaps in te lezen en op het
(aanraak)bedienpaneel als direct
herkenbare knoppen te gebruiken.
Voor de programmering is de
Designer software beschikbaar.
Van P-CIM (en nu hebben we het
over Scada software) is nu versie
6.5 beschikbaar, met als
belangrijkste nieuwtjes Internet-
en modemfuncties en onder-
steuning van Windows CE voor
X86, MIPS en SH3 platforms.
Behalve visualiseren, bewaken en
bedienen van productieprocessen
biedt het pakket recept- en
alarmafhandeling, een rapport-
generator en DDE-koppeling.
Nadat het concept een decennium
of twee nauwelijks uit de labora-
toria van de universiteiten kwam,
is de elektrische lineaire motor aan
een snelle opmars bezig. Nieuwe
merken en typen schieten als
paddestoelen uit de grond. Ook

de befaamde firma SEW
(tandwielkasten, motoren,
frequentieregelaars) heeft ze nu in
het programma. De asynchrone
motor is opgebouwd uit een
energie-verzorgend vaststaand
primair deel (stator) en een speciaal
voor de toepassing gebouwd
bewegend secundair deel (rotor).
De primaire delen zijn goed voor
200 N of 400 N en maken
snelheden tot 2 m/s mogelijk.
Vector Aandrijftechniek, Fred
Overschie, 010-4463700.

ZyLab
Deze in document imaging en full
text retrieval software gespecia-
liseerde firma presenteerde nieuwe
versies van ZyImage en ZyImage
webserver en voegde drie nieuwe
producten toe aan het leverings-
programma.ZyFilter is een ‘current
awareness’ of SDI (Selective
Dissemination of Information)
systeem. Het signaleert verande-
ringen in de informatie in ZyImage
en geeft deze wijzigingen automa-
tisch door aan geïnteresseerde
gebruikers. ZyCold converteert
computeruitgangen, spool files,
naar full text doorzoekbare
archieven. De ZyImage Devel-
opers Kit stelt gebruikers in staat
om eigen applicaties te integreren
met ZyImage.
ZyLab Europe, Daniël Schuuring,
tel. 020-6919550.
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Het idee en het principe van de
werking van de magneetzweef-
baan stamt al uit de jaren twintig.
In 1934 werd het eerste patent op
deze revolutionaire vinding aange-
vraagd. De echte ontwikkeling van
het systeemconcept van de zoge-
noemde lange stator lineairmotor
startte pas in 1977. Op basis van
deze aandrijfspecificatie ontstond
het Transrapid model als zweef-
voertuig TR 05 met twee secties.
Een verdere ontwikkeling van de
magneetbaan en de Transrapid
voertuigen leidde uiteindelijk tot
het werkelijke realistische concept
van de test- en demonstratiebaan
in Lathen. Deze hypermoderne
magneetbaan heeft een gezamen-
lijke lengte van 31,5 km bestaande
uit draaicirkels, wissels en een recht
stuk tussen de twee draaicirkels.
Het huidige volledig magnetisch
aangedreven voertuig TR 07 heeft
tot nu toe een snelheid kunnen
bereiken van 450 km/h. Sinds de
bouwkundige oplevering en
inbedrijfname van het traject in
1984 is er met de zweefvoertuigen
TR 06 en TR 07 al een totale
lengte van ruim 650.000 test-
kilometers afgelegd. Met meer dan
250.000 passagiers uit de hele
wereld mag de organisatie van het

testcentrum zich zeker verheugen
op een ruime belangstelling voor
dit supersnelle en overtuigende
product. Zeer recent is de nieuwste
generatie van de Transrapid
voertuigen, de TR 08, in gebruik
genomen. Dit magneetvoertuig
heeft drie secties en zal zeker dienen
als voorbeeld voor de voertuigen
op het nieuw aan te leggen
vervoerstraject van Hamburg naar
Berlijn.
Het vervoer in de magneetzweef-
trein TR 07 is werkelijk een luxe
en een bijzondere belevenis. Met
een topsnelheid van 401 km/h

gleden we bijna geruisloos over
het rechte stuk van de testbaan.
Door het telkens meten van de
zweefeigenschappen, het gedrag
van de trein bij de wissels en vooral
de gedragingen boven het nieuwe
type betonnen en stalen overspan-
ning werd er ingehouden gezweefd.
Een pracht ervaring met een gouden
toekomst. Zeker het concept mag
dit predikaat absoluut dragen. Op
basis van wetenschappelijke

Jan BroedersJan BroedersJan BroedersJan BroedersJan BroedersZweven naar de 21e eeuw
Volgens de woordvoerders van het pas opgerichte consortium
Transrapid Nederland kan een magneetzweefbaan in Nederland
rond het jaar 2010 een feit zijn. Passagiers zweven dan in de
hypermoderne zweeftrein van Groningen naar Amsterdam. Het
consortium wordt gevormd door de initiatiefnemers ABN AMRO,
Ballast Nedam, HBG en Siemens Nederland. Zij presenteerden
onlangs de uitgewerkte plannen voor de aanleg en exploitatie van
een magneetzweefbaan in Nederland.
Op uitnodiging van Siemens Nederland namen wij een kijkje in het
testcentrum van de supersnelle magneetzweeftrein in het Duitse
plaatsje Lathen. Wij geven onze lezers een beeld van dit machtige en
geheel elektronisch gestuurde vervoersmiddel van de nieuwe eeuw.

Het nieuwe testvoertuig TR 08. analyses, technische berekeningen
en economische uitkomsten zullen
keuzes gemaakt moeten worden.
De landschappelijke inpassingen
lijken mij bespreekbaar en waar
nodig bij twijfels ruim oplosbaar.
De keuze van het tracé en het
geringe, maar vooral het kort-
stondige suizende geluid dat de
zweeftrein voortbrengt kunnen nog
voor vertragingen in de besluit-
vorming zorgen. Naar onze mening
is de Transrapid voor ons gedeelte
van Europa een uitstekend alter-
natief voor onze vervoersvraag,
ten opzichte van de vele vliegtuig-
bewegingen voor vervoer van per-
sonen en goederen. Het materieel
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voor de zweeftrein wordt geleverd door
Transrapid International, een zakelijk
samenwerkingsverband tussen Adtranz,
Siemens en ThyssenKrupp. Het geheel van
de testbaan en de zweefvoertuigen worden
volledig bestuurd en beveiligd met hulp van
de meest geavanceerde elektronische
apparatuur en systemen.

De Zuiderzeelijn
Het gepresenteerde plan voor een
magneetzweefbaan in Nederland is
uitgewerkt in de fraai uitgevoerde brochure
“Zweven is vrijheid”. Daarin staan centraal
schetsen van de mogelijkheden voor de
aanleg van een zweefverbinding met de
Transrapid tussen Groningen en Amsterdam
en het realiseren van een ringnet tussen
Amsterdam, Schiphol, Den Haag, Rotterdam
en Utrecht. Een ambitieus plan met een

Een kijkje in de centrale regel-
en controlekamer in Lathen.

Een beeld van het testtraject in
Lathen.

ernstig realisme. Binnen een uur
comfortabel van Groningen naar
Amsterdam. Transrapid Neder-
land presenteerde niet alleen een
nieuw vervoersconcept, maar ook
de resultaten van een verkenning

naar de daarbij behorende visie,
bekostiging en procesmatige
aanpak. De initiatiefnemers staan
klaar om de volgende fase van het
zweefbaanconcept van de Zuider-
zeelijn te realiseren.
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Peter BiegerPeter BiegerPeter BiegerPeter BiegerPeter BiegerPlate-forme mobile als speelgoed

Speelgoed is altijd al de
afspiegeling geweest van de
werkelijkheid in de grote-mensen-
wereld. Zelfs in de allerprimitiefste
oudheid moeten kleine meisjes
ongetwijfeld hun pop net zo
hebben vertroeteld als volwassen
moeders hun kind en zullen jongens
zeker de wapenuitrusting hebben
geïmiteerd van de heldhaftige
krijgers in hun stam.
Het ligt dan ook voor de hand dat
de vele technische uitvindingen uit
de 19de en het begin van de 20ste
eeuw vrijwel direct werden
gevolgd door speelgoed-imitaties.

De foto toont daarvan een voor-
beeld. Het is een zogenaamd
‘plate-forme mobile’, een speel-
goedversie van een groot rolled
trottoir dat in 1900 werd gebouwd
voor de wereldtentoonstelling in
Parijs. Terwijl de Eiffeltoren dé
grote attractie was van de vorige
Parijse wereldtentoonstelling
(1889), behoorde dit plate-forme
mobile in 1900 tot de interessantste
technische bezienswaardigheden.
Het platform bestond uit drie

bewegende trottoirs langs de linker
Seine-oever. Tegen betaling
konden bezoekers op een van de
trottoirs stappen en zich zo staande
langs de Seine laten voortbewegen,
waarbij zij een goed overzicht
hadden op de tentoonstellings-
activiteiten.
Het speelgoed plate-forme mobile
is gemaakt van blik en dateert van
1900. Voor de aandrijving werd
gebruik gemaakt van een
miniatuur-stoommachine. Dit
speelgoed is overigens te zien in
het Speelgoedmuseum te
Deventer.

T

ec
hniek van toen
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Aanwezig volgens de presentie-
lijst zijn 11 leden (inclusief 6
bestuursleden). Afwezig met ken-
nisgeving zijn 5 leden.

1 Opening van de voorzitter
Voorzitter Noud van Herk heet de
aanwezigen bijzonder welkom en
opent om 15.15 uur de 31e Alge-
mene Ledenvergadering in de
directievergaderkamer in het kan-
toorgebouw van de REMU te
Utrecht.

2 Vaststelling van de agenda
De vergadering gaat accoord met
de voorgestelde agenda.

3 Ingekomen stukken en
mededelingen
In samenhang met de 31e ALV is
een stuk bij de secretaris binnen-
gekomen, namelijk het Jaarver-
slag van de ballotagecommissie.

4 Verslag van de 30e Alge-
mene Ledenvergadering van
26 mei 1998
De te beoordelen notulen van de
ALV staan weergegeven in Elpec
Info 118. Tijdens de vergadering
zijn ook afdrukken van deze notu-
len voor de aanwezigen beschik-
baar. Zowel redactioneel als in-
houdelijk maakt de vergadering
geen opmerkingen. De notulen zijn
goedgekeurd en worden ter plaatse
door de voorzitter ondertekend.

5 Jaarverslag van de
secretaris
Het Jaarverslag van de secretaris
staat afgedrukt in Elpec Info 118.
De secretaris geeft op enkele on-

derdelen nog een extra toelichting.

6 Financieel verslag van de
penningmeester
De financiële cijfers van het af te
sluiten verenigingsjaar 1998 staan
weergegeven in Elpec Info 118.
De penningmeester geeft nog een
toelichting op de cijfers en de ver-
schillende onderdelen in de jaar-
rekening. Het jubileumfeest van
Elpec 25e verjaardag heeft best
wel wat extra's van onze financiële
middelen gevergd. Door een ver-
gissing wordt het restant van het
gekochte faxapparaat in 1999 af-
geschreven. Er zijn verder geen
opmerkingen vanuit de vergade-
ring en de jaarrekening 1998 wordt
daarmee accoord bevonden.

7 Bevindingen van de
kascontrolecommissie
Jochem van Bruggen leest al weer
voor de derde maal namens zijn
collega Jan Verfaille het verslag
van de bevindingen van de kas-
commissie voor. Bij de controle
van de aangeboden stukken is
onder andere steekproefsgewijs
van een aantal boekingsposten het
bijbehorende schriftelijke bewijs
getoond. Aan de hand van de con-
trole van de boeken heeft de kas-
controlecommissie vastgesteld dat
de penningmeester op accurate
wijze de boekhouding van de Elpec
heeft gevoerd. De kascontrole-
commissie stelt de leden voor het
bestuur te dechargeren voor de
door de penningmeester gevoerde
financiële administratie voor het
verenigingsjaar 1998, en de kas-
controlecommissie voor het door

haar gehouden toezicht. De ver-
gadering neemt deze voorstellen
unaniem aan. De ondertekende
verklaring wordt nog ingeleverd
bij de secretaris.

8 Vaststelling van de
contributie 2000
Het voorstel vanuit het bestuur om
de hoogte van de contributie voor
het verenigingsjaar 2000 niet aan
te passen, wordt goedgekeurd
door de vergadering.

9 Vaststelling van de
begroting 1999
Het voorstel voor de begroting
1999 staat weergegeven in Elpec
Info 118. Na een toelichting op de
opstelling en de cijfers door de
penningmeester gaat de vergade-
ring unaniem acoord met de be-
groting voor het verenigingsjaar
1999.

10 Verslag van de
ballotagecommissie
Ad Spijkers leest namens de ove-
rige leden van de ballotage-
commissie het verslag over 1998
van de balcom voor. De commis-
sieleden hebben de aanvragen van
twee kandidaten beoordeeld en
goed bevonden. De routing van de
formulieren verliep niet geheel naar
wens. De formulieren zijn vaak
lang onderweg.
De voorzitter dankt na dit
agendapunt alle leden van de
commissies voor de verrichte
werkzaamheden en de positieve
houding ten aanzien van het bestaan
van Elpec.

Notulen van de 31e Algemene Ledenvergadering
ELPEC op 16 maart 1999
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11 Verkiezing nieuwe
bestuursleden
Met het aftreden van het bestuurslid
Menno van der Veen en de huidige
taakverdeling binnen de overige
bestuursleden, heeft het bestuur
het voorstel geen nieuw bestuurslid
aan te zoeken. Voor de vergade-
ring zijn er geen spontane
voordrachten binnengekomen.
Alle overige bestuursleden hebben
zich herkiesbaar gesteld en zijn bij
acclamatie door de aanwezige
leden in de vergadering opnieuw in
functie verkozen. Noud bedankt
vanuit zijn positie Menno voor zijn
diensten in het bestuur.

12 Verkiezing leden
kascontrolecommissie
Volgens de spelregels treedt
Jochem van Bruggen zich terug uit
de kascontrolecommissie. Jan
Verfaille wordt tijdens de vergade-
ring gekozen als voorzitter van
deze commissie en Cees van Hey-
koop stelt zich beschikbaar als lid.
Als reservelid meldt zich Wim van
de Weel. De vergadering gaat ac-
coord met de voorstellen van het
bestuur en geeft een applaus aan
de commissie. De voorzitter be-
dankt Jochem van Bruggen voor
zijn jarenlange trouwe diensten in
de kascontrolecommissie en wenst
de andere leden veel succes toe in
de toekomst.

organiseren en rekenen op succes.
Ook wordt er weer nagedacht
over het volgende jaarfeest van
Elpec. In de komende bestuurs-
vergaderingen wordt dit punt nader
uitgewerkt. De voorzitter stelt de
vraag: "Hoe gaan wij om met Elpec
Info?" De vergadering geeft aan
dat Elpec Info moet blijven als
verenigingsblad.

15 Rondvraag
Wim van de Weel vraagt aandacht
voor het beëindigen van de bij-
dragen aan Elpec Info in de rubriek
Stijlsteentjes door de heer J.W.
Miltenburg. Hij stelt voor daar
bijzondere aandacht aan te geven.
De secretaris zorgt voor een
attentie.

16 Sluiting
De voorzitter sluit om 16.45 uur
de 11e Algemene ledenvergade-
ring met een dank aan de
aanwezigen voor hun komst en
bijdragen aan de activiteiten van
de vereniging. Vanuit de prachtige
statige vergaderkamer gaat ook
een dank uit naar de REMU voor
het beschikbaarstellen van deze
ruimte en voor de verzorging van
de drankjes.

De secretaris

Jan M. Broeders

13 Verkiezing leden
ballotagecommissie
In de samenstelling van de leden
van de ballotagecommissie worden
geen mutaties voorgesteld. Met
Ernst Leefsma als voorzitter maken
ook deel uit van deze commissie
Richard Bezemer en Ad Spijkers.
De vergadering gaat accoord met
de leden en de taakverdeling. Ook
nu weer een applaus vanuit de
vergadering voor de voortzetting
van deze commissie.

14 Plannen van het bestuur in
het nieuwe verenigingsjaar
Cees Franke zal weer veel werk
verzetten om een uitstekend
evenementenprogramma samen te
stellen. Hij weet telkens weer te
zorgen voor een aantrekkelijk
programma. De aanmelding van
het aantal deelnemers mag wat
ruimer uitpakken! Er volgt een
discussie over de vraag: “Hoe
krijgen wij voor alle evenementen
tenminste 12 man of meer hij elkaar
voor een bedrijfsbezoek?” De
vraag is of de meeste leden een
verwachtingspatroon van de
plannen van het bestuur hebben.
Via Elpec Info wordt een lijstje
met interessante bedrijfsbezoeken
gepresenteerd door Cees Franke.
De leden kunnen daarop dan
reageren of zij interesse hebben
voor een bepaald bezoek. Cees
kan dan meer op maat een bezoek

Helaas is het verslag van de 31e
ALV in de vorige uitgave
onvolledig weergegeven. Graag
willen wij deze omissie bij deze
goedmaken. Wij  bieden de
ELPEC- leden voor het ongemak
onze excuses aan.
Red.

KKKKKopij vopij vopij vopij vopij voor het voor het voor het voor het voor het volgolgolgolgolgende nende nende nende nende nummer dientummer dientummer dientummer dientummer dient
u vóór 15 oktober in te sturen aanu vóór 15 oktober in te sturen aanu vóór 15 oktober in te sturen aanu vóór 15 oktober in te sturen aanu vóór 15 oktober in te sturen aan
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Toen ik leerde rekenen waren
getallen onaantastbare dingen. 10
was tien en 1000 was duizend.
Daar viel niet aan te tornen. Bij een
som zoals ‘9 x 9 = 81’ zijn de
getallen exact. Dat was alles. De
wereld was nog overzichtelijk.
Naarmate je ‘wiser and sadder’
wordt blijkt het allemaal wat
ingewikkelder te liggen.

1001 getallen
Door het leven gelouterd, merk je
dat er op het gebied van getallen
geen zekerheid bestaat. Soms is er
iets heel merkwaardigs aan de hand
met opeenvolgende getallen. Het
getal 999 betekent niet meer
en niet minder dan negen-
honderd-negen-en-negentig. Maar als
ik in de krant lees: “er kwamen 1000
mensen naar de demonstratie”, dan
weet ik dat het er niet precies duizend
zijn geweest, maar dat ‘1000’ alleen
de orde van grootte aangeeft. Grote
ronde getallen interpreteren we
onbewust als een benadering. Nog
erger is het met het volgende getal:
‘1001’. Dat getal betekent zelden
exact éénduizend-en-één, maar
meestal ‘zeer veel of zelfs oneindig’.
1002 daarentegen is weer precies
éénduizend-en-twee.

Hoeveel is een elftal?
Getallen die op ‘tal’ eindigen
interpreteren we vaak als ‘onge-
veer, maar bij nader inzien blijken
ze niet altijd een benadering. Ik
leerde dat ’een twintigtal’ ook 19
of 21 kon zijn. Een (voetbal)elftal
bestaat echter exact uit 11 spelers,
zolang er geen voetballers het veld
zijn uitgestuurd. En het boek
‘Afkes tiental’ ging over tien
kinderen. Niet meer en niet minder.
Platanenlaan 9b

Er zijn ook getallen met een
speciale betekenis. 7 is het geluks-
getal, 11 het gekkengetal en 13 het
ongeluksgetal. Kennelijk willen
sommige mensen niet op huisnum-
mer 13 wonen, en zelfs niet op
nummer 11. In mijn MULO-tijd
was de nummering van de
Platanenlaan in Bloemendaal aan
de oneven kant als volgt: 7, 9, 9a,
9b, 15. Bijgelovig? Hoezo?
Voor de aardigheid heb ik het
even opgezocht op mijn CD-
foongids. De nummers 11 en 13
bestaan in de Platanenlaan nog
steeds niet; 9a en 9b wel. “En als
u het niet geloven wilt, omdat het
niet vond in boeken, dan kunt u,
daar dient het reizen voor, het
zelve gaan onderzoeken”. In de
aanpalende Iepenlaan bestaan de
nummers 11 en 13 wel degelijk.
Overigens hebben we al heel lang
een lid in de Bloemendaalse
Platanenlaan. Op het veilige
huisnummer 43.
Wist u trouwens dat huisnummers
meestal worden toegekend,
gerekend vanuit het centrum van
dorp of stad? Komt u een straat
binnen vanaf die kant, dan vindt u
de oneven huisnummers links en
de even nummers rechts.

Ongeluksgetal
Het getal 13 wordt extra gevaarlijk
als het een datum is die op vrijdag
valt. Je hoeft niet echt bijgelovig te
zijn om op vrijdag de 13e extra
voorzichtig te zijn. Zaterdag de 14e
zou de kust weer veilig zijn. Had je
gedacht. De enige keer dat ik bijna
schipbreuk heb geleden was op
een zaterdag de veertiende. En de
enige keer dat ik met mijn auto een
klapband heb gehad, midden op de
toenmalige rotonde Oudenrijn, was

eveneens op zo’n zaterdag de
veertiende. Dat was in de tijd (eind
zestiger  jaren) dat we nog op
zaterdagochtend moesten werken.
Het getal 666 duidt op duivelse zaken.
Waarom? Joost (een andere naam
voor de Duivel) mag het weten. En
wat dacht u van 69? Dit getal kun je
nooit gebruiken zonder dat lezers of
toehoorders gniffelen.

73 to XYL
Uit mijn telegrafistentijd herinner
ik me dat ‘73’ de ‘hartelijke
groeten’ betekende, en ‘88‘ ‘love
and kisses’. Het eerste werd regel-
matig gebruikt als telegrafisten een
morse-dialoog beëindigden.
Op de Nederlandse vloot had je toen
nog geen vrouwelijke marconisten.
Op Noorse en andere Scandinavische
schepen waren vrouwelijke telegra-
fisten echter niet ongewoon, maar aan
het seinschrift kon je de sexe niet
afleiden, dus ik herinner me niet dat ik
ooit ‘88’ heb gebruikt aan het eind van
zo’n telegrafische sessie.
In maart dit jaar  hebben we het
telegrafistenvak officieel ten grave
gedragen met een geweldige reünie in
de voormalige vertrekhal van de
voormalige Holland-Amerika-Lijn
(vertrekHAL dus), waar zo’n 1600
voormalige telegrafisten de kans
grepen om elkaar, soms na tientallen
jaren, nog een keer te ontmoeten. Dit
laatste heeft weinig met getallen te
maken, maar ik hoop dat radio-
zendamateurs de tradities een beetje in
ere zullen houden en doorgaan met het
wisselen van 73s en 88s. En als u zich
afvraagt wat die XYL hierboven moet:
dat is morsejargon voor ex-young
lady, de  voormalige verloofde oftewel
de vrouw van de seinpartner. ‘88 to
XYL’ wordt als onbetamelijk
beschouwd.

Rob GeutskensRob GeutskensRob GeutskensRob GeutskensRob GeutskensGekke getallen



Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999Elpec Info - september 1999 1717171717

JJJJJan Jan Jan Jan Jan J. . . . . VVVVVerferferferferfailleailleailleailleaille

Een samenwerkingsverband van
Philips CFT, TNO Industrie en
TU Eindhoven heeft onlangs op
initiatief van Holland Elektronika
een seminar gehouden over het
onderwerp “Elektrisch geleidende
lijmen”. De eerste spreker gaf een
overzicht van de pogingen om
loodvrije soldeerverbindingen te
maken. De meest gangbare ver-
binding is nog steeds de legering
van tin en lood. Zolang die verbin-
ding zich bevindt op de printplaat
van een PC of in een televisietoestel
is er niets aan de hand.
Maar vroeg of laat wordt die
apparatuur bij het grof vuil gezet
en komt het lood terecht in het
milieu. Hiermee hebben we al
genoeg problemen en dus is het
zaak naar betere oplossingen te
zoeken. De meeste andere lege-
ringen zoals tin-zilver-koper of tin-
zilver-bismut zijn echter veel
duurder dan de conventionele tin-
lood legering. Daarnaast zijn er
vaak nog andere bezwaren zoals
minder bestand tegen temperatuur-
schommelingen of tegen trillingen.

Alternatief
In plaats van elektronische
componenten te solderen lijkt
lijmen een goed alternatief. De lijm
wordt samengesteld uit epoxyhars
en een vulstof van geleidend

materiaal. De epoxyhars is een
thermohardende kunststof met
lange molecuulketens. Het gelei-
dend materiaal is meestal zilver
maar goud, nikkel en grafiet
worden ook toegepast. In figuur 1
zien we links een verbinding
waarbij kleine zilverdeeltjes zijn
ingebed in de epoxyhars en zo een
doorgaande geleidende keten
vormen. De vulgraad van de
zilverdeeltjes bedraagt 70 tot 75
gewichtsprocent. De elektrische
geleidbaarheid van de lijm is in alle
richtingen gelijk, vandaar de naam
isotroop geleidende lijm.
Het uitharden vindt plaats bij een
temperatuur van 150 ºC.
Het effectieve contactoppervlak
is slechts een fractie van het totale
lijmoppervlak.
Dit heeft tot gevolg dat de weer-
stand van een geleidende lijm-
verbinding tien maal zo groot is als
van een vergelijkbare soldeer-
verbinding.
Aan de rechterzijde van figuur 1
zien we een ander soort verbinding.

Elektrisch geleidende lijmen
Nog veel beperkingen
Sinds een jaar of tien is de elektronica-industrie op zoek naar een
vervanging van de traditionele soldeerverbindingen. In de eerste
plaats om aan de vraag naar steeds kleinere afmetingen te voldoen.
In de tweede plaats wegens de steeds strengere milieu-eisen. Ook kan
de hoge temperatuur (250 ºC) van het soldeerproces een belemmering
zijn voor het gebruik van nieuwe materialen die niet altijd
hittebestendig zijn. De toepassing van geleidende lijmen zou een
oplossing kunnen zijn, maar volgens de wet van behoud van ellende
zijn er toch wel wat beperkingen.

Hierbij worden enkelvoudig
geleidende deeltjes als ronde
bolletjes van elkaar gescheiden
door de epoxyhars. De vulstof-
concentratie is veel lager en
daarom is elektrische geleiding
alleen mogelijk loodrecht op de
contactvlakken. Men spreekt over
anisotroop geleidende lijm. Het
uithardingsproces moet bij het
gebruik van deze lijmsoort onder
druk plaatsvinden. Hiervoor is
speciale apparatuur nodig. De
metaaldeeltjes worden door de
druk vervormd waardoor een
betere elektrische geleiding
ontstaat. Helaas kunnen door de
hoge druk ook contactvlakken van
componenten vervormd worden.
Dat vraagt om zeer nauwkeurig
werken.

Aansluitpootjes
Om een optimaal resultaat van de
elektrisch geleidende lijmverbin-
ding te bereiken moet de vorm van
de aansluitpootjes van de
componenten op deze werkme-
thode zijn afgestemd. Door de
hogere verbindingsweerstand per
mm2 moet het contactoppervlak
groter zijn dan bij toepassing van
soldeertechniek. Voor oppervlak-
montage worden de aansluitpoot-
jes van de componenten tegen-
woordig zo klein mogelijk gemaakt
om een grotere componenten-
dichtheid te krijgen, zie figuur 2a.

circuit circuit

component flexgeleider

Fig. 1: Links een isotroop
geleidende lijm, rechts een
anisotroop geleidende lijm.

(a) (b)

Fig. 2: Verschillende
aansluitpootjes voor
oppervlakmontage.
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Voor solderen is dit geen bezwaar.
Een geleidende lijm kan echter
gemakkelijk uitvloeien naar
naburige contacten waardoor
ongewenste doorverbindingen
ontstaan.
Verder is een hellende stand van
het aansluitvlak ongunstig. Bij
isotrope verlijming leidt dit tot
verkleining van het contactopper-
vlak omdat de lijm niet naar boven
vloeit, zie figuur 2b. Een verkleind
lijmoppervlak vermindert ook de
mechanische sterkte van de ver-
binding. Componenten met een
klein raakoppervlak per poot en
een relatief grote massa zijn
praktisch niet te lijmen.

Plussen en minnen
Bij het lijmen van componenten op
een printplaat zijn minder proces-
stappen nodig dan bij het solderen
omdat het verwijderen van soldeer-
fluxrestanten vervalt.
Voor het uitharden van epoxyhars
is een temperatuur nodig die
100 ºC lager is dan de soldeer-

temperatuur. Daardoor is de
lijmtechniek geschikt voor
temperatuurgevoelige compo-
nenten en niet-hittebestendig
printplaatmateriaal.
Bij soldeerverbindingen ontstaan
bij het afkoelen vanaf soldeer-
temperatuur (250ºC) hoge
thermische spanningen die een
grens stellen aan de afstand tussen
de printsporen. Bij lijmverbin-
dingen zijn kleinere afstanden
tussen de printsporen mogelijk
waardoor een grotere componen-
tendichtheid kan worden bereikt.
Een ander pluspunt is het ontbreken
van lood en soldeerflux waardoor
lijmverbindingen milieuvrien-
delijker zijn.
Maar er zijn ook minpunten. Zo
moet het aanbrengen van de lijm
en het positioneren van de compo-
nenten aan hoge nauwkeurigheids-
eisen voldoen.
De lijmverbinding heeft een hogere
elektrische en thermische weer-
stand.
In tegenstelling tot soldeer is

uitgeharde lijm gevoelig voor het
indringen van vocht waardoor
oxydatie van de contactvlakken
kan optreden. Standaard aansluit-
pootjes van componenten zijn niet
ideaal voor lijmverbindingen.
De mechanische sterkte van een
lijmverbinding is kleiner dan van
een soldeerverbinding. Ook zijn
lijmverbindingen veel duurder,
zeker wanneer men van goud of
zilver gebruik maakt. Reparatie
van printplaten tenslotte is
moeilijker.

Conclusie
Al met al zijn er voor het gebruik
van elektrisch geleidende lijmen
nogal wat beperkingen waardoor
deze verbindingen nog geen
doorbraak in de verbindings-
techniek betekenen. Wel zijn
lijmverbindingen op hun plaats
wanneer solderen onmogelijk is
door het gebruik van temperatuur-
gevoelige materialen.


