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Van de voorzitter

Een late zomervakantie (of een vroege herfstvakantie) heeft mij goed gedaan. Nergens meer die
enorme drukte. De autobanen in Frankrijk zijn weer
goed berijdbaar, de terrassen aan de Cote dAzur
nodigen weer uit voor een drankje, de temperatuur
is zeer aangenaam en de mensen zijn ook wat
vriendelijker dan in het hoogseizoen. Uitgerust en
enigszins gebruind ben ik terug gekomen. Kortom,
ik kan er weer tegenaan.
Mijn oproep voor sponsors in de laatste Elpec Info
heeft een mooi resultaat opgeleverd. Binnen twee
weken na verschijning hadden zich al enkele bedrijven aangemeld, die met name de kosten van de
communicatie met de leden voor hun rekening
willen nemen. Hartelijk dank voor uw aanbod.
Binnen het bestuur zullen wij op korte termijn een en
ander nog eens evalueren en een beslissing nemen
wie, wat, waar kan bijdragen.
Het Elpec-jaarfeest zal deze keer in een ander jasje
gestoken worden. De precieze invulling van het
feest staat nog niet vast, maar de datum en locatie
wel. Op woensdag 15 december 1999 treffen wij
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Colofon
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 fotos 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.

Noud H.L. van Herk

elkaar bij de Bavaria Brouwerijen in Lieshout. Ik
reken op een grote opkomst. De gastheren zetten
hun deuren wagenwijd voor ons open, weliswaar
midden in de week, maar dat mag toch niet echt een
hinderpaal zijn. Op tijd even afstand nemen van alle
einde-jaarsbeslommeringen zal iedereen goed doen.
U moet er overigens ook rekening mee houden dat
er weer een nieuw jaar in aantocht is. Een jaar waar
iedereen, zeker in verband met het millenniumprobleem, rijkhalzend naar uit ziet. Op zaterdag 1
januari 2000 zal menigeen luisteren naar de nieuwsberichten. Wat is er allemaal misgegaan, welke
voorzieningen werken niet meer, blijven de vliegtuigen nog wel in de lucht? Wij zijn ervan overtuigd
dat bij ons niets kan gebeuren, maar, nieuwsgierig
zoals we zijn, we willen wel weten wat er elders mis
is gegaan. In het jaar 2000 krijgen wij nog voldoende gelegenheid om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de creatieve oplossingen
van het millenniumprobleem.
Ik wens u en de uwen fijne Kerstdagen en een
voortreffelijke start in het jaar 2000.
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Elpec-jaarfeest bij Bavaria
Bierbrouwerij Bavaria in Lieshout is bereid gevonden gastvrijheid te
verlenen voor ons 26ste jaarfeest. Woensdag 15 december om 16.00
uur wordt u verwacht in het Brouwershuys Morees in Lieshout (even
ten noorden van Eindhoven). Nauwelijks te missen: een groot wit
café/restaurant in het centrum van het dorp. Een uitnodiging met
verdere details is verstuurd.
Geen Beiers bier
Hoewel Bavaria de Latijnse benaming is van Beieren, heeft het gerstnat van bierbrouwerij Bavaria niets
met de zuidelijke Duitse deelstaat
te maken. Het is een Brabants
product met een wereldwijde reputatie (export naar 130 landen!).
Bavaria is internationaal vooral
bekend geworden tijdens de golfoorlog. De Amerikaanse legerleiding in Saoedie-Arabië besloot uit
respect voor het islamitische gastland geen alcohol te verstrekken
aan de manschappen. Men ging
dus op zoek naar een vervangende drank en kwam na vele
proefslokken uit bij het alcoholvrije bier van Bavaria. De beelden
van Amerikaanse soldaten met een
blikje Bavaria in de hand gingen
via CNN de wereld rond en de
omzet van het bedrijf steeg explosief. Niet uit te sluiten valt overigens dat menig Amerikaan denkt
dat het om een Beierse biersoort
gaat.
Bier en elektronica
Dat bierbrouwen allang geen zuiver handmatig en ambachtelijk

proces is, zal menigeen inmiddels
wel weten. Elektronica speelt een
steeds belangrijker rol bij de regeling van het geautomatiseerde
productieproces. Bierkenner en
elektronicus Léon Bemelmans zal
daar op 15 december meer over
vertellen. Het programma begint
met een ontvangst vanaf 16.00 uur
in het Brouwershuys Morees in
het centrum van Lieshout. Na een
welkomstwoord en een visuele
presentatie over de geschiedenis
van Bavaria worden we met twee
treintjes naar de brouwerij gereden. Daar bezoeken we onder
meer de mouterij (Bavaria is de
enige Nederlandse bierbrouwer
met een eigen mouterij) en brouwhuis 3, waar onder meer een kort
filmpje over de moderne brouwerij wordt getoond. Na een bezoek
aan de bottellijnen gaan we met de
treintjes weer terug naar het
Brouwershuys waar verschillende
biersoorten kunnen worden geproefd en Léon Bemelmans zijn
bierpraatje houdt. Om 19.30 uur
is het tijd voor een het diner: de
keuken van het Brouwersrestaurant is in de wijde omtrek

Peter Bieger

vermaard om zijn culinaire kwaliteit.
Geen nieuwjaarsborrel
Gezien het tijdstip van ons jaarfeest heeft het Elpec-bestuur besloten de nieuwjaars- of oudejaarsborrel te laten vervallen. Herinnert u zich de borrel van vorig
jaar nog in het futuristische Media
Plaza in Utrecht? Die werd toen
tussen kerst en nieuwjaar gehouden. Ons jaarfeest op 15 december in Lieshout is een prima gelegenheid om elkaar een probleemvrije afsluiting van dit millennium
en een gelukkig Nieuwjaar te wensen waardoor een extra bijeenkomst kan vervallen.
Stuur de uitnodiging terug!
Iedereen heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het Elpecjaarfeest. Daarin staan ook de
kosten vermeld en er is een routebeschrijving bijgevoegd. Stuur de
antwoordkaart terug en kom mét
partner naar Lieshout voor een
gezellig en leerzaam samenzijn én
een waardige afsluiting van dit millennium!

Kopij voor het volgende nummer dient
u vóór 15 januari in te sturen aan Peter
Bieger, Weegschaalstraat 44, 5632 CX
Eindhoven; zie ook de colofon.
2
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Hoe kom ik op het Elpec jaarfeest?
VANAF AMSTERDAM/
UTRECHT

VANAF MAASTRICHT/
EINDHOVEN

VANAF VENLO

Vanaf Amsterdam of Utrecht volgt
u de A2 richting 's-Hertogenbosch/
Eindhoven. U neemt de afslag
Helmond/Veghel (N266). U blijft
deze weg volgen richting Beek en
Donk/Helmond. In Beek en Donk
neemt u de afslag Lieshout. Zodra
u Lieshout nadert, volgt u de aanduiding "industrieterrein Bavaria".
Via de Ribbiusstraat bereikt u
Brouwershuys Moorees aan de
Heuvel 5.

Komend via de ringweg Eindhoven
volgt u richting Helmond (N270).
U neemt de afslag Nuenen/
Geldrop richting Nuenen en
vervolgt deze weg totdat Lieshout
aangegeven staat. Zodra u Lieshout
nadert, volgt u de aanduiding
"industrieterrein Bavaria". Via de
Ribbiusstraat bereikt u Brouwershuys Moorees aan de Heuvel 5.

Vanaf Venlo volgt u de A67
richting Eindhoven. U neemt de
afslag Helmond/Someren (N266).
U volgt het kanaal (Zuid Willemsvaart) richting Helmond en blijft
deze weg volgen tot aan Beek en
Donk, alwaar u de afslag Lieshout
neemt. Zodra u Lieshout nadert,
volgt u de aanduiding "industrieterrein Bavaria". Via de
Ribbiusstraat bereikt u Brouwershuys Moorees aan de Heuvel 5.

Het brouwersrestaurant is een
opvallend wit gebouw, midden
in het centrum van Lieshout. De
ingang voor Elpec-leden is aan
de zijkant van het gebouw. In de
omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
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Elpec bezoekt:

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
In ons programma bedrijfsbezoeken brachten onlangs leden van
ELPEC een werkbezoek aan het complex van het NLR te Marknesse
in de Noordoostpolder. Het aantal deelnemers aan dit bijzondere
bedrijfsbezoek mag zeker een graadmeter zijn voor het succes van
dit evenement voor de organisatoren en de gastheren. Onder begeleiding van de heren Harm Slot (chef van de Afdeling Elektronica)
en Michel A.G. Peters (chef van de Afdeling Avionicasystemen)
konden ELPEC-leden diep in de keuken kijken van dit toonaangevende onderzoeks- en testcentrum voor de internationale lucht- en
ruimtevaart.
Het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
is de voortzetting van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart,
die werd opgericht in 1919. In
1937 werd deze rijksdienst omgezet in een zelfstandige stichting,
een non-profit organisatie. Het
NLR te Marknesse beschikt over
Duidelijk is de reusachtige omvang van de ventilator te zien.
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meerdere gebouwen en installaties op een unieke weidse en landelijke locatie in een bosrijke omgeving. In opdracht van overheid
en bedrijfsleven voert het NLR
technisch-wetenschappelijk onderzoek uit. Daarmee ondersteunt
het NLR de ontwikkeling van
nieuwe vliegtuigen en het veilig en
economisch gebruik van vliegtuigen. Een ander belangrijk deel
van het werk ligt op het gebied van
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Jan Broeders

de ruimtevaart. Met adviezen en
resultaten van materiaal- en
systeemonderzoek ondersteunt het
NLR zowel de ontwikkeling als
diverse toepassingen. Ook verricht het NLR in opdracht van het
bedrijfsleven onderzoek naar de
eigenschappen van voertuigen,
onderdelen van windturbines, gebouwen en andere objecten die
blootgesteld worden aan krachtige luchtstromingen. Voor diverse
testen en onderzoeken maakt het
NLR gebruik van eigen windtunnels (waaronder de grote DuitsNederlandse Windtunnel Large
Low-speed Facility  DNWLLF). Ook de organisatie DNW
is een stichting. De Stichting DNW
werd opgericht in 1976 door het
NLR en het Deutsches Zentrum
für Luft- und Raumfahrt e.V.
(DLR). De DNW beheert de windtunnels van NLR en DLR, en werkt
in internationaal verband nauw
samen met de eigenaren van de
andere windtunnels in Europa. In
de windtunnel wordt het gedrag
van vliegtuigen in de vlucht bestudeerd. In windtunnels worden de
krachten gemeten die op een
vliegtuigmodelwordenuitgeoefend
door de eromheen stromende
lucht. Voor de metingen worden in

De lay-out van de windtunnel.
het algemeen schaalmodellen van
complete vliegtuigen of onderdelen gebruikt. Alhoewel metingen in
windtunnels onmisbaar zijn kunnen de technici van NLR met behulp van computers ook de stroming van de lucht om het vliegtuig
berekenen. Het NLR heeft daarvoor een zeer krachtige supercomputer en beschikt over de benodigde rekenprogramma's. Om
ook de gedragingen van vliegtuigen in de praktijk te onderzoeken
heeft het NLR eigen researchvliegtuigen. Vanuit deze vliegtuigen worden daarnaast, op basis
van externe opdrachten, beelden
Bij de 6 bij 8 meter metende
doorlaat in de windtunnel kunnen voertuigen worden getest.

van het aardoppervlak gemaakt
met zichtbaar en infrarood licht en
met radar. Voor het ondersteunen
van de ontwikkelingen in de ruimtevaart werkt het NLR aan het
ontwerpen en realiseren van apparatuur voor het op de grond
testen van systemen die de stand
van satellieten moeten regelen.
Andere onderwerpen van onderzoek zijn die van de bestudering
van invloed van de beweging van
vloeistof aan boord van een satelliet op de satelliet zelf, onderzoek
aan systemen voor de regeling van
de temperatuur aan boord van
ruimtevoertuigen en het gebruik
van robots in de ruimte. Het NLR
ontwikkelt avionica, luchtwaardige
elektronica. Speciale testfaciliteiten worden gebruikt om na
te gaan of nieuwe apparaten voldoen aan de strenge eisen voor
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toepassing in vliegtuigen en ruimtevoertuigen. Op het gebied van de
EMC-richtlijnen en de ervaring en
kennis daarover mag het NLR terecht als toonaangevend instituut
genoemd worden. Bij een testopstelling van een motortje voor
het meten van de hoeveelheid
elektromagnetische straling werd
overtuigend gedemonstreerd dat
het aanbrengen van een goedkoop
condensatortje een kostbare oplossing kan voorkomen. Met behulp van de modernste technieken
ontwerpt en fabriceert het NLR
windtunnelmodellen voor gebruik
in de eigen windtunnels of in windtunnels van anderen. Voor ontwerpers en fabrikanten van
personenwagens en vrachtwagens
heeft het NLR met zijn windtunnels
een sterke troef in handen om
metingen te verrichten aan de windgevoeligheid van de aangeboden
testwagens. Door het bijzondere
karakter van de DNW-LLF en de
forse afmetingen van de ventilator
staat deze installatie regelmatig ter
beschikking aan reclamebureaus
en fotografen om delen van de
installatie te betrekken in reclamefoto's. Bij het NLR werken circa
900 medewerkers in de laboratoria in Amsterdam en in de
Noordoostpolder. Ongeveer 70
procent van de activiteiten bestaat
uit werk in opdracht. Daarnaast
ontvangt het NLR subsidie van de
overheid voor onderzoek naar toekomstige toepassingen en voor de
verdere ontwikkeling van
onderzoeksfaciliteiten. Bij verschillende onderzoekingen en bij de
ontwikkeling en het gebruik van
onderzoeksinstallaties werkt het
NLR samen met diverse organisaties en instituten in binnen- en
buitenland. In de grote Duits-Nederlandse Windtunnel DNW worden metingen uitgevoerd voor klan-
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ten uit verschillende Europese landen en uit de Verenigde Staten.
Voor de waarborging van de kwaliteit van de werkzaamheden en de
dienstverlening heeft het NLR een
kwaliteitssysteem opgezet en laten certificeren volgens de internationale ISO 9000 normen. De uitnodiging aan de ELPEC voor een
werkbezoek aan de vestiging van
het NLR te Amsterdam is al binnen! De gastheren, het bedrijf
Hymec, Jan van der Aa en de
organisatoren van deze uitstekend
geslaagde excursie worden tijdens
een uitgebreide informele borrel
bedankt door de vice-voorzitter
Rob Geutskens.

Via metingen aan schaalmodellen van vliegtuigen kan men talrijke constructiedelen van het echte vliegtuig optimaliseren.
Voor meer informatie Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Postbus 90502, 1006 BM

Elpec en Internet
Zoals nu wel bekend moet zijn,
heeft de Elpec al ruim een jaar een
site op Internet (in de Digitale Stad:
http://huizen.dds.nl/~elpec). We
willen hiervan wat meer gebruik
maken en het voorstel is om links
naar onze leden aan te leggen. Wie
zelf al op Internet zit heeft in elk
geval een e-mailadres en misschien
ook een eigen pagina bij zijn
provider. Voor de leden die dat
willen, kan op onze site een link
worden aangelegd naar het e-mailadres en/of de homepage. Dit gebeurt dus NIET automatisch, maar

6

Amsterdam of via de website:
http://www.nlr.nl.

Jenne Zondervan

alleen op verzoek. Dit verzoek
kan het beste via e-mail aan mij
worden gericht zodat ik dan meteen het goede adres heb. Ik ben
direct
bereikbaar
als
zonderva@wins.uva.nl of via de
Elpec-pagina.
Wie zijn e-mail adres heeft doorgegeven zal onder zijn eigen naam
worden vermeld en kan dus bezoek krijgen van belangstellenden
(als klant of voor inlichtingen).
Wie nog geen homepage heeft,
kan er met Netscape (heel gemakkelijk) of MS
Frontpage een maken en die bij zijn
eigen provider
plaatsen. Je kunt
dan zoveel reclame
voor jezelf maken
als je wilt en op je
eigen manier, terwijl de Elpec geen
commercialiteit kan
worden verweten
Elpec Info - december 1999

(in de gratis DDS mag namelijk
geen handel worden gedreven).
Wanneer je alleen duidelijk maakt
wat je doet (zonder prijzen te noemen) dan kun je ook een homepage bij de DDS plaatsen. Dit doe
je door bij de Digitale Stad (http:/
/www.dds.nl) te gaan naar DDS
Services en daar een inschrijfformulier in te vullen. Na zeer korte
tijd krijg je dan een bevestiging en
een handleiding en kun je je pagina
insturen (bijv. met FTP).
Daarna e-mail je je adres naar mij
en ik zorg dat het op onze site
wordt bijgeschreven.
Op onze site zijn overigens ook
een aantal voor elektronici zeer
interessante links aangelegd. Wie
nog ideeën heeft ..

Kijk naar de website:
http://huizen.dds.nl/~elpec

Elektronigheden (24)
Het is weer herfst. Vroeger was het kloteweer, tegenwoordig klotenweer. Het winkelcentrum tegenover mijn bescheiden optrekje is deze
zondagmiddag geopend en er treden allerlei clowns en andere
straatartiesten op. Kortom, ideale condities voor het schrijven van
mijn vaste rubriek Elektronigheden. En met deze constatering
hebben we de eerste alinea alweer voor elkaar. Wie durft hier te
beweren dat schrijven moeilijk is, zeker als het gaat over alles wat
groeit en gloeit en ons altijd weer boeit.
AE Sensors
Dit bedrijf uit Dordrecht brengt
nieuwe 'heavy duty' lasers voor
afstandsmeting en positiebepaling.
Kenmerkend zijn een robuuste
behuizing, modulaire opbouw,
gebruiksvriendelijkheid en nauwkeurigheid. Er kunnen afstanden
tot 1000 m mee worden gemeten
met meetonzekerheden tot 1 mm
en beter. De benodigde software
voor uitlezing, verschaling en programmering is embedded.
AE Sensors, Kees Edelman,
078-6213152

triële PC's.
CimPro, Dirk Casteleijn,
076-5317788.
Datametrics
Veel softwarebedrijven betrap ik

Ad Spijkers
er op dat hun activiteiten, bronnen
van inkomsten en persberichten
één ding gemeen hebben: ze zijn
onduidelijk. Deze tent schijnt in
performance management software te doen, wat dat ook moge
wezen. Dit zogeheten Viewpoint
gebeuren zou organisaties in staat
stellen complete IT-omgevingen
te bewaken en te beheren. 'ViewHet T-Box telemetriesysteem
van CimPro is nu voorzien
van een ingebouwde webserver.

CimPro
Het open telemetriesysteem T-Box
dat door deze Bredase firma op
de markt wordt gebracht, is
voortaan uitgerust met een ingebouwde webserver. Operators en
onderhoudspersoneel kunnen
rechtstreeks inbellen zonder dat
speciale software op de PC nodig
is. Explorer of Navigator is voldoende om on-line informatie op
te vragen en direct op afstand bedieningen uit te voeren.
Onder de naam ASIC 300 presenteert het huis een soft logic
pakket (PLC op een PC dus) dat
beschikbaar is voor Windows NT,
Embedded NT en Windows CE.
Van dezelfde leverancier afkomstig is een lijn op Windows CE
gebaseerde bedieningsterminal en
op NT of NTE gebaseerde indusElpec Info - december 1999
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Bedienterminal van Indiaas fabrikaat uit het programma
van Duranmatic.
point beschikt voor haar 'agents'
over een open interface waardoor
leveranciers van hard- en software en klanten hun eigen modules kunnen toevoegen geënt op het
meten van specifieke prestatiecriteria met de rest van ViewPoint's
performance managementfaciliteiten', aldus het persbericht. Als u
wél weet waar het over gaat, geeft
u dan even een seintje.
Datametrics Systems Nederland,
Taco Fortgens, 010-2202055.
Duranmatic
De bijna-buurman van AE Sensors
van een paar alinea's hoger presenteerde de afgelopen periode
alleen een serie kleine bedienterminals voor kleine PLC's. Het spul
is afkomstig uit India en past op
een heleboel merken en typen
PLC; om er een paar te noemen:
Siemens, Rockwell, Modicon,
Keyence, Telemecanique,
Toshiba, Koyo, GE Fanuc,
Omron, Aromat, Honeywell,
Mitsubishi, Idec, Fuji, plus merken die met de bijbehorende protocollen uit de voeten kunnen.
8

Duranmatic, Hans van Wijk,
078-6310599.
Fluke
Deze zou Frans Witkamp eigenlijk van een zwart kadertje moeten
voorzien. Slecht nieuws namelijk:
Anky de Zeeuw heeft Fluke ingeruild voor een aannemer. Net als
Richard Bezemer in zijn column in
Elektro-Data kan ik het niet nalaten om haar te roemen als een PRvrouw die haar vak verstaat, haar
zaakjes perfect voor elkaar heeft
én (het oog wil ook wat) er heel
best mag wezen. We zullen haar
missen. Inmiddels worden de
De nieuwe serie ScopeMeters
van Fluke is bestemd voor
professionals.
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persberichten ondertekend door
een mij nog onbekende dame, dus
hier wacht de wervingscommissie
een schone taak.
Sinds Anky's vertrek is er nog wel
een nieuwe serie ScopeMeters
gepresenteerd. De nieuwe serie
handheld oscilloscopen met
batterijvoeding is bestemd voor
professionele serviceverleners en
elektrotechnici die zich bezig houden met systeemintegratie, installatie en tweedelijns service. De
nieuwe instrumenten hebben een
bandbreedte van 200 MHz, een
bemonstersnelheid van 250 GS/s
en twee onafhankelijke kanalen
met gescheiden digitizers.
Op de valreep meldde zich
Marleen van Dongen met 'het
nieuwste persbericht', over de
nieuwe ScopeMeters dus, dat ik
een week eerder ook al had ontvangen. Een ongelukkige start dus,
maar Aken en Rome zijn ook niet
in een dag gebouwd (of was het
Aken en Keulen? Ik word oud,
geloof ik).
Fluke Nederland, Marleen van
Dongen, 040-2678121.
Fujitsu Siemens
Een nieuwe naam, want de onderneming bestaat pas sinds 1 oktober dit jaar. Het bedrijf, waarin
Fujitsu en Siemens ieder de helft
bezitten, is het resultaat van de
fusie van Fujitsu Computers
(Europe) Ltd. en de business unit
Computer Systems van de divisie
Information and Communication
Products van Siemens. Voorlopig
zijn er twee vestigingen, maar dat
zal ongetwijfeld veranderen. Het
eerste persbericht is onmisbaar
afkomstig van Siemens, aangezien
ik bij dame 2 (Fujitsu/ICL) niet op
de perslijst sta en dame 1 ten
burele van de heer Bos en mevrouw Kater werkzaam is.

Het eerste nieuwe product van de
combinatie is de Celcius Mobile,
naar eigen zeggen het eerste mobiele NT werkstation ter wereld.
Het station is voorzien van de nodige beveiligingen en biedt met een
15" XGA display een goede grafische weergave. In combinatie met
een grafisch subsysteem met 8 Mb
APG geheugen biedt het station
een optimale ondersteuning van
op OpenGL gebaseerde 3D-toepassingen voor bijvoorbeeld architecten, ingenieurs en ontwerpers.
Fujitsu Siemens Computers,
Sandra Strotkamp, 0703331433, Deborah Lobry,
0346-598794.
Koning en Hartman
Frans is altijd goed voor een paar
persberichten die de moeite van
het vermelden waard zijn. Zijn
broodheer is een partnership aangegaan met iFront. Dat is geen
bevrijdingslegertje uit Verwegistan,
maar een softwarebedrijf dat zich
richt op het ontwikkelen van front
office en call center applicaties.
De overeenkomst heeft betrekking op de verkoop en dienstverlening van het Call Me 2000 in de
Benelux (Call Me? Was dat geen
nummer van Blondie destijds?).
Medio augustus kon Frans aankondigen, dat Microsoft de beschikbaarheid van Windows NT
Embedded 4.0 aankondigde. Dat
wil zeggen dat ook bouwers die
hun software graag zo onzichtbaar
mogelijk maken voor de eindgebruiker (heel verstandig, in het
algemeen) nu ook zijn overgeleverd aan Bill G. Het op specificatie
samengestelde besturingssysteem
kan actief zijn zonder een muis,
toetsenbord en beeldscherm.
Koning en Hartman, Frans Witkamp, 015-2609405.

MGE
MGE UPS Systems verkoopt,
zoals de naam al doet vermoeden,
UPS'en, zoals ze zelf zeggen 'ononderbroken power supplies'.
Gelul; óf het zijn ononderbroken
voedingen óf het zijn uninteruptable
power supplies. Het nieuwste is
de Galaxy Static Transfer Switch,
waarmee redundante voedingen
voor kritische applicaties zijn te
creëren. Het apparaat is leverbaar
in zeven versies, variërend van 30
A tot 600 A.
MGE UPS Systems (Nederland), Rob Schouten, 0182646555.
Rein
De persberichten van Rein beginnen steeds meer op commerciële
lulkoek te lijken en steeds minder
op persbericht. Als ik dus af en toe
pestbericht schrijf, weet u dat het
niet om een tikfout gaat.
De Appian multimonitorkaart is
beschikbaar als PCI ATX en als
AGP 2x voor ATX of NLX
moederborden. Het kaartje levert
een resolutie van 1600 x 1200
beeldpunten bij 85 Hz en heeft
De nieuwe Eizo T550 wordt op
de markt gebracht door Rein.

Elpec Info - december 1999

behalve een video-ingang ook een
optionele TV-tuner. Een andere
nog superder kaart heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels.
Van Eizo verschenen weer een
paar nieuwe monitoren. De F520
is een 17" exemplaar met een geheel nieuwe beeldbuis. Dit zorgt
voor een goed contrast, goede
kleurweergave en hoge lichtopbrengst. De kennelijk ook al
nieuwe T550 heeft een beeldpuntafstand van 0,25 mm, een horizontale frequentie tussen 30 kHz
en 82 kHz en een herhalingsfrequentie van 50 Hz tot 160 Hz.
Bij de aanbevolen resolutie van
1024 x 768 pixels en een
herhalingsfrequenite van 101 Hz
zou het beeld flikkervrij zijn op het
hele beeldoppervlak.
Rein Elektronik, Karin
Cornelissen,040-2659365.
Siemens
Weer een hoog Siemens-gehalte
deze keer. Tja, deze club weet
tenminste wat PR en persvoorlichting is. Kunnen we van
een bekende gloeilampenfabriek
in het zuiden des lands (om slechts
één boom in het bos te noemen)
niet zeggen. Voor de liefhebbers
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kan ik de column van Bertus
Zuijdgeest in het laatste nummer
van CA Techniek aanbevelen,
waarin hij grondig de vloer aanveegt met het PR-beleid van veel
informatica-ondernemingen (ook
toepasbaar op veel andere ondernemingen). Maar goed, dat geldt
dus niet voor Siemens.
Audio
Sinds 1 oktober is alle expertise
op het gebied van audiologische
producten en systemen (voor de
Nederlanders onder ons: gehoorapparaten) ondergebracht in
Siemens Audiologie Techniek BV
in Zoetermeer. De groei in deze
sector de afgelopen periode moet
hierdoor worden bevorderd. Een
verdere impuls wordt verwacht
van een nieuwe generatie toestellen.
Logistiek
Onder de naam Isort is een geïntegreerd systeem geïntroduceerd
voor het sorteren en verwerken
van gemengde post (briefkaarten,
brieven, grote enveloppen, in folie
verpakte zendingen). Het systeem
heeft een verwerkingscapaciteit
van 7000 zendingen per uur, afNieuwe modules voor het decentrale periferiesysteem
ET200S van Siemens.
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hankelijk van de samenstelling van
de post. Het kan dienst doen voor
post- en expressediensten, kleinere postdistributiecentra, decentrale expresse- en koeriersdiensten
en grote ondernemingen. Siemens
zegt er niet bij of de post dan wél
op tijd komt.
Voor de tracingsystemen MobyE en Moby-F is een nieuwe handterminal op de markt gebracht.
Deze systemen worden toegepast
in de logistiek en distributie en zijn
gebaseerd op datageheugens van
752 kb EEPROM (elektronische
labels). De nieuwe terminal bestaat uit een Psion Workabout in
spatwaterdichte uitvoering (IP54).
Het ding heeft een LCD-scherm
van 240 x 100 pixels een alfanumeriek toetsenbord en een
opsteekbare schrijf-/leeskop.
Netwerken
Het HiNet (High Integrated
Networking) komt het Europese
concern met één netwerk voor
spraak, data, tekst en beeld. Het
sterke punt van dit net zit in de
flexibiliteit. Zo kan een bedrijf
voortbordurend op reeds geïnstalleerde telefooncentrales, maar ook
kan data via het telefoonnet binnenkomen. Voor kleine en middelgrote bedrijven kan het spraakverkeer over het lokale netwerk
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worden geleid. Het netwerk is
gebaseerd op open standaards.
Installatietechniek
De Logo! Lijn is uitgebreid met
nieuwe modules. Logo!Pure omvat twee typen met dezelfde functies als andere logicamodules, maar
in een uitvoering zonder display en
zonder bedieningselementen. De
nieuwe modules zijn voordeliger
dan bestaande typen van
Logo!Basic, Logo!Long en
Logo!Bus en worden vooral toegepast in installaties die in serie
worden gemaakt, zowel machines
als utiliteits-, kantoor- en huizenbouw.
Als onderdeel van het programma
Sirius laagspanningsschakelmateriaal is een nieuwe versie van de
thermistor motorbeveiliging 3RN1
op de markt gebracht. Met deze
overbelastingsbeveiliging zijn motoren rechtstreeks afhankelijk van
de temperatuur te beveiligen tegen
te sterke verwarming. Ook nieuw
in deze serie is een lasvrije
contactor, leverbaar voor stromen
tot 100 A, wat overeenkomt met
motorvermogens tot 45 kW bij
400 V. De contactoren in grootte
S0 en S2 worden met vermogensschakelaars samengevoegd tot
zekeringloze aftakkingen. Nog
steeds voor de Sirius-lijn is het
elektronische beveiligingsrelais
3RB10, dat geschikt is voor
(explosieveilige) motoren. Alle typen zijn volledig te integreren in
stroomcircuits voor lokale stuurstroom- en beveiligingscircuits.
Voor de productie- en procesindustrie en voor veiligheidsschakelingen is een serie modulair
opgebouwde lastscheiderschakelaars geïntroduceerd. De 3LD2
is leverbaar voor stromen van 25
A tot 125 A. De schakelaar is
gemakkelijk te monteren en standaard uitgevoerd in IP65.

Toepassingen zijn hoofd-, machine-, reparatie-, nooduit- en
veiligheidsschakelaar.
Signum is de naam van een serie
metallic drukknoppen en signaallampen voor gebruik in robuuste
bedieningsapparatuur. Bij deze
serie kan men hetzelfde spectrum
schakelen- en signaleringselementen verwachten als bij de
kunststof uitvoering. Ook communicatie met AS-Interface en
Profibus is mogelijk.
Siemens maakt ook beeldschermen. Wat dacht u van een 94"
exemplaar in LCD-techniek (daar
is die 17" van Eizo kinderspeelgoed
bij). Dit grote beeldscherm is door
de uitvoering in closed rack system
zonder speciale montagetechnieken overal op te stellen of in te
bouwen. Het wordt onder meer
toegepast voor controle- en
bewakingsdoeleinden in elektriciteitscentrales en in verkeerstorens van luchthavens.
Industriële automatisering
De afdeling procesinstrumentatie
verblijdt de markt met een nieuw
ultrasoon meetinstrument voor
vloeistofmeting (mijn beste
Bernard: het is ultrasoon (ultrasonoor mag ook, volgens van Dale)
en een meetinstrument is meestal
voor meting). Bij de nieuwe uitvoering van de Sitrans F is de
elektronica in een aparte behuizing
ondergebracht, zodat de meetwaarde ook kan worden vastgesteld als de meter zelf moeilijk
toegankelijk is of waar geen bediening ter plaatse mogelijke is.
Met de introductie van de Simatic
S7-500H is er een high end PLCcontroller met volkomen redundantie van de hardware. In het
apparaat zijn twee besturingen
parallel geschakeld op basis van
actieve redundantie. In geval van
storing neemt het intacte apparaat

de besturing vloeiend over, zonder dat dit het proces beïnvloedt.
Aan de onderkant van de PLClijn is de serie S7-200 uitgebreid
met drie nieuwe typen. In vergelijking met de bestaande hebben de
nieuwe uitvoeringen 70% meer
prestaties en een 40% kleinere
behuizing. Behalve een CPU zijn
in- en uitgangen ingebouwd en vier
of zes onafhankelijk van elkaar
werkende tellers met een frequentie van 30 kHz.
Het decentrale periferiesysteem
ET200S is uitgebreid met een
vierkanaals uitvoering, aansluiting
op een optische vezel en een module voor snelle impulsen. De
modules in IP20 zijn geschikt voor
montage in (kleine) schakelkasten.
Een ET200S station kan maximaal 64 modules bevatten en u
mag van mij aannemen dat je met
één station al een flinke machine of
installatie kunt aansturen.
Onder de aanduiding Box PC620
is een nieuwe serie industriële PC's
uitgebracht. Met 265 mm x 295
mm x 100 mm past het rekentuig in
vrijwel ieder schakelpaneel,
console of machineframe. De IPC
in geheel metalen behuizing kan
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tegen trillingen en schokken en is
(uiteraard, zou ik bijna zeggen) in
diverse configuraties te koop.
Onder de naam Simatic WinAC
Pro Lite (what's in a name) komt
een op PC gebaseerde besturing
voor applicaties met kleine tot middelgrote omvang op de markt. Basis
is een nieuwe PLC die in een slot
in een gewone PC kan worden
geplaatst. De insteekkaart zorgt
voor de logische functies, de PC
voor besturing, dataverwerking,
communicatie, visualisering en
technologische functies. Onderschat u de kracht van het insteekkaartje trouwens niet: het doet net
zo veel als een volwassen PLC uit
de grootste PLC-serie van het huis.
Software
Siemens staat niet bekend als
softwarehuis, maar ik denk dat het
bedrijf stiekem meer programmeurs in dienst heeft dan menig
(industrieel) automatiseerder van
naam.
Van het softwarepakket MessMet Messenger & Guardian
2.0 van Siemens kan een bedrijf via intranet zijn installatie in de gaten houden.
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enger & Guardian voor het Scadasysteem Simatic WinCC is versie
2.0 uitgebracht. Hiermee kan een
industriële onderneming haar installaties met een aantal camera's
gelijktijdig bewaken. De server
waarop de camera's zijn aangesloten draagt de beelden via Ethernet over naar de WinCC client,
waarop de beelden zichtbaar kunnen worden gemaakt. Met name
voor moeilijk toegankelijke gedeelten is het nieuwe pakket een
uitkomst.
Het huis levert de Simatic WinCC
5.0 software nu ook compleet met
een panel-PC. Anders gezegd: het
levert een PC waarop het Scadapakket al is voorgeconfigureerd.
De hardware van de Panel PC
FI45 is robuust opgebouwd, direct op een netwerk aan te sluiten
en geschikt voor continu bedrijf.
Met de vrijgave van versie 5.2 kan
het op PC gebaseerde besturingssysteem ProTool/Pro 5.2 gemakkelijker communiceren via Ethernet, OPCen OLE. Het gaat hier
om een kleine industrieel
besturingssysteem voor autonome
machines en apparaten, dat past
tussen 'domme' operatorpanels' en
volledige Scada-toepassingen.
Siemens gaat met een nieuwe octrooi-informatiesysteem haar
innovatieprocessen versnellen en
beschermen. Het elektronisch informatiesysteem biedt haar medewerkers wereldwijd een snelle toegang tot informatie over eigen
octrooirechten en die van anderen. Het omvat diverse databanken en informeert de gebruiker via
het eigen datanetwerk in enkele
seconden over recent gepubliceerde wereldwijde octrooi-aanmeldingen, verlengde Duitse en
andere Europese octrooien, in het
concern te gebruiken octrooirechten en gegevens over de afge12

lopen tien jaar.
Autotechniek
Op de IAA'99 in Frankfurt presenteerde het huis een serie nieuwe
toepassingen van de fingertipsensor. In de toekomst zal de bestuurder zich vóór hij gaat rijden
eerst met behulp van een
fingerprint-check identificeren
(hoe moet dat bij een huurauto of
een bedrijfswagen die door meer
mensen wordt gebruikt?). Stoel,
stuur, binnen- en buitenspiegel en
eventueel de automatische
versnellingsbak worden vervolgens afgesteld op de bestuurder.
Zo kunnen intelligente systemen
beetje bij beetje informatie over
het rijgedrag van een bestuurder
Elpec Info - december 1999

Met de ZenOn software die
Sigma Control op de markt
brengt kunnen applicaties onder Windows CE, 98 en NT
worden ontwikkeld.
verzamelen. (Laten we eerlijk
wezen: straks is er toch geen bal
meer aan om achter het stuur te
kruipen? Als er tenminste over een
paar jaar nog een stuur in zit!)
Samenwerkingen
Siemens heeft met Aspen Tech in
Houston een overeenkomst gesloten over IT-oplossingen voor
managementinformatiesystemen
bij productieprocessen(voor oplossingen moeten er eerst problemen zijn, maar dat terzijde).

Siemens heeft daartoe het dataen managementinformatiesysteem
InfoPlus.21 in het programma opgenomen. Dat systeem is brancheonafhankelijk toe te passen in de
productietechniek en procesindustrie en vooral geschikt voor
gebrijk bij de procesafloop.
Verder heeft de onderneming een
Partner Agreement getekend
(waarom moet dat !@#$%^&*
weer in het Engels) met vijf system
integrators voor een brede marktbewerking met het procesautomatiseringssysteem Simatic
PCS7. De gelukkigen zijn Imtech
Projects (Rotterdam), JB Systems
(Vlaardingen), Promatic-N (Eindhoven), Starren (Veghel) en Wieringa (Veendam).
Siemens Nederland, Bernard
Bos, 070-3332325.
Sigma Control
Kennelijk gaat het goed met de
zaken, want het spul is verhuisd
naar een nieuw pand op Bedrijventerrein Bijdorp West in Barendrecht. Het briefpapier is nieuw en
ook de homepage is klaar, dus u
kunt gaan zoeken:
www.sigmacontrol.nl.
Onder de naam Checker is een
volledig geïntegreerde Vision
inspectiesysteem ontwikkeld, dat
voor een verscheidenheid aan online inspectietaken kan worden
ingezet. Via een netwerk zijn meer
systemen aan elkaar te knopen.
De robuuste waterdichte roestvast stalen behuizing stelt de camera en elektronica in staat meer
dan vijftig producten per seconde
te verwerken.
Van het softwarepakket ZenOn is
versie 5 uit. Met één ontwikkelsysteem kunnen projecten voor
bijvoorbeeld bedientableaus onder Windows CE maar ook Scadasystemen onder Windows 98 of

Windows NT worden gerealiseerd. Het standaardpakket kan
worden uitgebreid met modules
voor bijvoorbeeld SMS-boodschappen, VBA-integratie en
receptuurmanagement.
Tot slot moet een nieuwe handterminal worden genoemd. De
HT414 kan door links- en
rechtshandigen op minstens vier
manieren worden vastgehouden en
zelfs 'over de knie worden gelegd'.
Dat opent perspectieven voor
mensen met twee linkerhanden.
Het draagbare bedien- en meldtableau voor industriële toepassingen kan worden gekoppeld aan
diverse veldbussen, maar ook aan
diverse PLC's.
Sigma Control, Ronald
Epskamp, 0180-95777.
Vector Aandrijftechniek
Voor de Movimot motor(reductor) met ingebouwde
frequentieregelaar zijn veldbusmodules voor Profibus-DP, Interbus en DeviceNet beschikbaar.
De digitale gegevensoverdracht
heeft plaats via een tweedraads
verbinding. De modules zijn voorzien van een aantal digitale in- en
uitgangen die via de bus gelezen of
geactiveerd kunnen worden.
Van dezelfde fabrikant is de Ipos+
vrij programmeerbare positioneerbesturing. Deze is standaard geïntegreerd in de Movirive applicatieregelaar die kan worden gebruikt
als synchrone servo-, vector fluxof frequentieregelaar.
Nog steeds van SEW-Eurodrive
is een familie synchro-servomotoren bouwgrootte DS56 (wat
dat ook moge betekenen). De
motoren zijn op maat gemaakt voor
een nieuwe serie motorreductoren
van het markt, maar worden voor
andersdenkenden ook geleverd
met een IEC-aseind en een flens
Elpec Info - december 1999

van 80 mm x 80 mm.
De Phytron CCD 93-70 Mini
stappenmotorversterkers passen
in de schakelkast en zijn geschikt
voor tweefasen stappenmotoren
met stromen tot en met 9 A bij 2470 V gelijkspanning op de bus. De
voedingsspanning is 17-50 V
wisselspanning. Het kastje is voorzien van een display waarop alle
parameters menugestuurd kunnen
worden ingevoerd.
Vector Aandrijftechniek, Fred
Overschie, 010-4463700.
Zylab
Zylab noemt zich marktleider in
het ontwikkelen van imaging en
information retrieval software. De
nieuwste versies zijn ZyImage 99
3.0 en ZyImage 99 Webserver
3.0, die zijn uitgebreid met twee
nieuwe applicatiemodules, ZyAlert
en ZyCold. De eerste breidt
'current awareness' uit naar zowel
gescande documenten als elektrische bestanden. ZyCold kan grote
digitale bestanden opdelen.
ZyLab Benelux, Jan Scholten,
020-6919550.

Phytron CCD 93-70 Mini
stappenmotorversterker uit
het programma van Vector.
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EPE99, grootse manifestatie over het huidige
succes van de vermogens-elektronica
Elke twee jaar organiseert de vereniging European Power Electronics
te Brussel een groot congres over de vakontwikkelingen op het
gebied van vermogens-elektronica. Researchmedewerkers van de
industrie, universiteiten en hogescholen uit de gehele wereld nemen
er aan deel, waardoor deze congressen veel spin-off in het vakgebied
hebben. Dit jaar werd het congres gehouden in september te Lausanne.
De belangrijke aandachtspunten
waren:
- halfgeleiders met name voor
elektrische tractie met als noviteit
een HP-IGBT met 3 kA
doorlaatstroom en 6,5 kV sperspanning;
- permanent-magneet-draaistroom-motoren, vaak synchro, servo- of naafmotoren genoemd;
- match elektromotor/vermogens-elektronica t.a.v. overspanningen en extra verliezen/
wisselkoppels;
- verbeterde regelingen;
- HVDC en statische compensatie;
- nieuwe toepassings-gebieden
waaronder hybride-auto's en
duurzame energie.
Elektrische tractie
Omdat het merendeel van de elektrische loks en treinstellen in Europa aan vervanging toe is (gemiddelde leeftijd over de 30 jaar) en
veel nieuw trammaterieel (als Light
Rail) en veel supersnelle treinen
worden gekocht, is tractie jarenlang de drijfveer geweest van
nieuwe ontwikkelingen. De "strijd"
gaat min of meer tussen de betrouwbare, "stroom-vretende"
Franse lok en Franse treinstellen
met synchrone motoren en een
eenvoudige thyristor-stroominvertor (Sybic en Thalys) en de
14

Duitse versies met asynchrone
motoren en PWM-invertors, die
nog steeds minder betrouwbaar
zijn, maar zeer zuinig zijn voor wat
betreft hun stroomconsumptie.
Bij treinstellen heeft de asynchrone
motor het inmiddels gewonnen.
Op dit moment zijn circa 2000
loks in bestelling en nog meer treinstellen. Belangrijk grotere orders
zijn gezien de leeftijd van het huidige materiaal en het verwachte
mindere onderhoud van draaistroom-materiaal te verwachten.
De voorkeur gaat voor veel van
deze voertuigen uit maar 4-systeem-voertuigen (geschikt voor de
spanning van de Europese hoofdspoorbanen: 1,5 kV DC, 3 kV
DC, 15 kV 16,7 Hz en 25 kV 50
Hz) met snel draaiende motoren.
Tot nu was bij loks met 4-polige
motoren 4500 RPM het maximum
en bij trams en treinstellen 6000
RPM. De trend is richting 9000
RPM. Theoretisch is bij 1 ms pulsherhalingstijd 18.000 RPM mogelijk, een toerental dat bij aardgas-expanders veel wordt toegepast met "normale" lagers. Daartoe zijn doofbare vermogens-halfgeleiders nodig met een pulsherhalingstijd van 1 ms. De
herhalingstijd sneller dan 4 ms is
zowel nodig voor het hogere toerental alswel voor 50 Hz-voeding.
De grote vooruitgang werd op
EPE97 te Trondheim aangeElpec Info - december 1999

Ir. H. Mijnarends

kondigd als HP-IGBT en IGCT
met een maximale sperspanning
van 4,5 kV. Dat betekende dat
voor 3 kV DC-voeding, waar
overspanningen van 5,5 kV voorkomen een bijzondere schakeling
nodig was:
- ofwel een 3-level-PWMinvertor, gepropageerd door
Siemens,
- ofwel een 6-fasen-motor met 2
sets 3-fasen-wikkelingen, elk
gevoed door 2-level-PWMinvertor, gepropageerd door
ABB Milaan.
De bijna revolutionaire komst van
de 3 kA 6,5 kV IGBT (aangekondigd door de Siemens-medewerkers: Fuchs, Friedrich en
Marquardt) maakt deze bijzondere schakelingen overbodig en
maakt de weg naar een relatief
goedkoop 4-systeem-voertuig vrij.
Op zich blijf ik het bijzonder vinden, dat de IGCT zelfs niet als
proef in een enkele lok wordt ingebouwd. In principe is de IGCT
robuuster en zijn de doorlaatverliezen lager. Omgekeerd doet
de MOSFET bij kleinere vermogens de IGBT concurrentie aan.
Daarmee zijn er op dit moment
geen grote incentives meer om
actief aan halfgeleiders voor grotere vermogens (spanning en
stroom) te werken.
De verschillende spoorweg-tijd-

schriften laten overigens wel zien,
dat wat meer aandacht voor de
betrouwbaarheid van hoogvermogens-loks met asynchrone
motoren (6 MWe op 4-assen) op
zijn plaats is. Min of meer zonder
problemen zijn aandrijvingen van
500 kWe/motor en een toegepaste adhesie-coëfficiënt van 25%
of minder.
Permanent-magneet-draaistroom-motoren
Deze motor heeft het grote voordeel van de halve verliezen van de
"gewone" motor met stator- en
rotor-wikkelingen. Dat geeft als
voordelen:
- minder behoefte aan koeling (bij
lage vloertrams en hybride bussen vaak van groot belang),
- i.p.v. de gebruikelijke verhouding li/Tp=1:1 kan ook 2:1
worden toegepast,
- vasthoudkoppel met simpele
gelijkstroom in een statorwikkeling te realiseren.
De toepassingsgebieden zijn
daarom vaak: naafmotoren,
synchro-servo's bij robot-achtige
toepassing op plaatsen met slechte
koelcondities en daar waar laagverlies-motoren worden verlangd.
De nadelen zijn:
- permanente magneten zijn niet
op trek belastbaar, zodat in het
algemeen koolstof- of glas-vezel-bandages gebruikt worden,
- permanente magneten vertonen
enige strooiing in hun magneetveld, in principe wel te corrigeren met stelplaatje,
- de nullast-magneetflux is
meestal 2x hoger dan de
vollastflux bij dezelfde klemspanning.
Vanzelfsprekend is de regeling
gecompliceerder dan bij een "ge-

wone" motor. Dat betekent aanvulling op bekende concepten,
waarbij inmiddels ook wel gebruik
wordt gemaakt van fuzzy logic/
neurale netwerken, een vak dat
inmiddels vaste voet heeft gevonden op EPE-congressen.
Match elektromotor/vermogens-elektronica
Lange tijd dachten vermogenselektronici, dat de elektromotor
geen aandacht nodig had. De praktijk blijkt anders. Tractiemotoren
worden ontworpen voor een Cutemperatuur van 200 °C bij geïsoleerde wikkelingen en 250 °C voor
ongeïsoleerde wikkelingen. De
oude methode van ontwerpen op
gemiddelde temperatuur blijkt
nauwkeuriger uitgevoerd te moeten worden. Hoge toerentallen
maken een discussie over volledig
gesloten rotor-groeven los, moeilijk te berekenen, maar betrouwbaarder dan half-gesloten
rotorgroeven.
De oude BBC-methode van
asynchrone pulspatronen tot max.
4 Hz, daarna 2 synchrone pulspatronen (gecompenseerd door 2
wikkelfactoren) tot 40 Hz bij klassieke GTO's (4 ms pulsherhalingstijd) en 160 Hz bij IGBT's (1 ms
pulsherhalingstijd) en daarna 120
blokken blijkt aanpassing te behoeven. Tussen de synchrone pulspatronen en de 120 graden blok
is een eenvoudig patroon zinvol
(zoals o.m. beschreven bij
stroominvertors in Zach).
Ook wordt meer aandacht besteed aan wikkelfactoren. Zonder
adequate compensatie kunnen bijvoorbeeld de extra verliezen de
grootte van viervoudige vollastverliezen kunnen aannemen. Bovendien beperken wikkelfactoren
de wisselkoppels drastisch.
Snellere herhalingsfrequenties beElpec Info - december 1999

tekenen meer risico van hogere
overspanningen. Die moeten in ieder geval worden gemeten. Remedies zijn kortere afstand motor/
vermogenselektronica en filters.
Verbeterde regelingen
Hier worden voornamelijk behandeld:
- invloed van verzadiging van het
blik van motoren,
- sensorloze toerenbepaling bij met
name lage toerentallen, bij
asynchrone machines een must,
bij permanente mageneetmotoren,
waar sensoren goed toepasbaar
zijn, niet nodig,
- toepassing van fuzzy logic/
neurale netwerken,
- regeling bij statische compensatie.
HVDC en statische compensatie
HVDC wordt nu nog uitgevoerd
met thyristor-bruggen als stroombron-systeem. Daarbij is roterende
cos phi-compenatie gebruikelijk
evenals harmonische filters.
Met een meer-level PWM-invertor
is een spanningsbron-systeem
mogelijk en kunnen roterende cos
phi-compensatie en harmonische
filters vervallen. Een groot voorbeeld is de omvorming van 100
MWe te Bremen van 50 Hz 3fasen naar 16,7 Hz 1-fase en omgekeerd. Het is een gecompliceerde installatie met ICGT's, die
goed werkt.
Voor de 1000 MWe DC-verbinding Nederland-Noorwegen zouden dergelijke installaties theoretisch mogelijk zijn. Gezien de geringe aantallen hoogvermogensDC-verbindingen, zie ik dit systeem niet zo snel worden ontwikkeld.
Iets dergelijks geldt voor cos phien harmonische compensatie. Zo15

lang het Nederlandse elektriciteitsnet zo "schoon" is als nu, bestaat
voor deze toepassing in Nederland weinig belangstelling.
Behalve voor halfgeleiderschakeling is ook veel aandacht
nodig voor de regeling.
Nieuwe toepassingsgebieden zoals hybride auto's en duurzame
energie
In Europa worden op verschillende plaatsen (ook in Nederland)
hybride bussen en personen-auto's gebouwd met ingebouwde
accu's of roterende vliegwielen.
Vanzelfsprekend wordt de IGBTPWM-invertor daar op kundige

manier veel gebruikt, vaak vergezeld van permanente magneetmotoren. De voordelen zijn:
- rookgas-loos bedrijf in voetgangerszones,
- recuperatie van rem-energie,
- een beter rendement van de
zuigermotor, omdat laaglast kan
worden vermeden.
Ook bij foto-voltaïsche (=pV)
energie wordt de IGBT-invertor
kundig ingezet (denk aan de regeling naar het maximum tracking
point, waardoor de maximaal
mogelijke energie uit pV-cellen
wordt onttrokken).

Zelfs bij windmolens komen
IGBT-invertors voor, maar niet in
grote aantallen. Tot nu toe wegen
de hogere opbrengst en het zachtere rukwindgedrag bij de invertor
niet op tegen de goedkopere direct gekoppelde asynchrone motor.
Slotbeschouwing
De EPE-congressen zijn zeer interessant voor ieder die zich met
vermogens-elektronica bezig
houdt. De organisatie is er nog
steeds in geslaagd de nieuwste
ontwikkelingen te tonen en de grote
vakspecialisten bijeen te brengen.

Besturingssystemen van Microsoft
Het is een vertrouwd beeld. Menig computergebruiker maakt gebruik van Windows op zijn of haar
computer. Veelal beperkt men zich
wellicht tot kantoortoepassing zoals de tekstverwerker. Maar er is
natuurlijk veel meer. Ook de industrie richt voor veel toepassingen op besturingssystemen uit huize
Microsoft. Het door velen al verlaten 16 bits besturingsysteem MSDOS is al heel wat jaren op de
markt. Nog steeds wordt het echter veel toegepast in de industrie.
Machinebesturing, meet- en regelsystemen of kleine ingebedde
applicaties kunnen worden uitgerust met dit besturingssysteem.
Waar menige OEMer (leverancier van voor een bepaald doel
geschikt gemaakt computersysteem) echter een dergelijk
besturingssysteem levert, wordt
soms vergeten dat voor het gebruik licenties zijn vereist. Voorheen was het mogelijk om via de
bekende wegen MS-DOS-pak16

ketten aan te schaffen. Dit leverde
echter veel diskettes en verpakkingsmateriaal op. Zodoende heeft
Microsoft besloten om dit voortaan
alleen via licenties te verkopen. Dit
houdt in dat men een master koopt
en dat besturingssysteem kopieert
op de target. Daarna koopt men
de licentiestickers die dan op de
applicatie geplakt worden. Koning en Hartman is aangesteld om
dit voor de Benelux te verzorgen.
Windows NT Embedded
Ook voor deze Windows-omgevingen zijn licenties noodzakelijk.
Net als bij MS-DOS gaat men
hier met een master werken,
waarna deze image op de target
wordt gezet. Op deze manier is het
eenvoudiger om verscheidene systemen te voorzien van een besturingssysteem.
Naast Windows NT is er thans
een nieuwe telg in de familie:
Windows NT Embedded.
Windows NT Embedded is gebaElpec Info - december 1999

seerd op Windows NT 4.0, Service Pack 5. De opzet voor dit
besturingssysteem is om het
schaalbaar te maken en dus beter
geschikt te maken voor de industrie. Windows NT Embedded kan
bijvoorbeeld draaien zonder grafische kaart. De normale versie
van NT kan dit niet. Ook is het nu
mogelijk om zonder muis of toetsenbord te werken. Een swapfile
is ook niet meer nodig en zo zijn er
nog meer van deze nieuwe features.
Windows CE
Microsoft Windows CE baant zich
een weg in de industriële applicaties
van vandaag. Nu Microsoft versie
2.12 op de markt heeft gebracht,
is de gebruiker niet alleen in staat
om een klein, multitasking
besturingssysteem te ontwikkelen,
maar tevens zijn of haar applicatie
uit te rusten met een internetbrowser of Pocket Word.
U ziet, er gebeurt nog veel in
Windows-land.
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In de Algemene Konst- en Letterbode van 1835 vindt men op de
paginas 404 tot 418 een verhandeling van de Groningse hoogleraar Sibrandus Stratingh, getiteld
Electromagnetische bewegingskracht en aanwending daarvan tot
een electromagnetischen wagen.
Hierin refereert Stratingh aan een
verslag over een vinding van
Jacobi: een toestel waarin een beweging werd opgewekt
met behulp van elektromagneten.
Voortbordurend op
Jacobis uitvinding die
hij electromotor
noemde, construeerde
Stratingh een wagentje
dat op elektromagnetische wijze werd voortbewogen. Hij liet deze
wagen bouwen door de
Duitse instrumentmaker
Christopher Becker. De
toegepaste elektromotor werkt volgens
Jacobis principe dus op
de aantrekkende en afstotende kracht van
elektromagneten. In tegenstelling tot Jacobi
gebruikte Stratingh echter hoefvormige magneten waardoor een beter
gebruik gemaakt werd
van de opgewekte
krachten. Als accu
werd een porseleinen
vaas gebruikt die gevuld werd met zwavelzuur, salpeterzuur en
water.
De wagen kon op een
vlakke houten tafel 15 à
20 minuten met een con-

7

De elektrische wagen van Stratingh

stante snelheid rondrijden en daarbij een vracht meevoeren van circa
zes pond. Stratingh zag een grote
toekomst voor deze elektrische
voortbeweging vooral ten opzichte
van de toen populaire stoomtractie.
De elektrische wagen van Stratingh
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Peter Bieger
staat nu in het Universiteitsmuseum
van Groningen.
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Zijn uw persoonsgegevens nog juist?

Schatten op zolder

Begin volgend jaar komt de nieuwe
Elpec-ledenlijst uit. Het eerste wat
u straks doet na ontvangst van dit
boekje is natuurlijk uw eigen naam
opzoeken. Dan zou het toch erg
vervelend zijn als daar verouderde
of onvolledige gegevens in staan?
Want misschien bent u wel verhuisd of heeft u een nieuw telefoonnummer gekregen of bezit u een
GSM-toestel of heeft u een fax
aangeschaft met een eigen nummer of heeft u inmiddels een

In het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen te
Gent (B) loopt tot 31 juli 2000 de
tentoonstelling Schatten op zolder. De tentoonstelling brengt een
selectie uit de omvangrijke collectie wetenschappelijke instrumenten die tussen 1750 en 1950 in
Antwerpen werden gebruikt voor
onderzoek en onderwijs in beeld.
Het museum is gevestigd in gebouw S30 op de campus van de
Universiteit Gent.
De tentoonstelling is vrij toegankelijk elke werkdag van 10 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur.
Museum voor de Geschiedenis van
de Wetenschappen, Krijgslaan
281, 9000 Gent.

e-mailadres. En de foto die in het
boekje staat afgedrukt, is misschien
ook niet meer up-to-date.
Binnenkort ontvangt u per post
een uittreksel uit de ledenlijst met
uw persoonlijke gegevens met de
vraag die gegevens nauwkeurig te
controleren. Met de bijgevoegde
antwoordkaart kunt u reageren
(vóór 1 januari!) en ervoor zorgen
dat de ledenlijst weer volledig bij
de tijd is.

Dennis Gabor
5 juni 1900  2 september 1979
Op 15 mei 1948 verschijnt het
eerste openbare artikel in Nature
aan de hand van Dennis Gabor
over het aanbrengen van verbeteringen in de elektronenmicroscoop. Daarmee legde Gabor
de grondslag voor de theorie van
de holografie. Deze theorie werd

pas echt in de praktijk getoetst na
de uitvinding van de laserlichtbron
met een coherente en
monochromatische lichtbundel.
Emmett Leith en Yuri Upatnieks
startten aan het MIT kort na T.H.
Maimans ontdekking van de laser
in het jaar 1960 de eerste experimenten met holografie.
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