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Van de voorzitter

De laatste keer dat wij van gedachten gewisseld
hebben, was in Elpec-Info van december 2001.
Ik heb toen wat overwegingen aan het papier
toevertrouwd. Niet alles natuurlijk want ik wilde
ook nog wat bewaren voor mijn gebruikelijk
najaartoespraakje tijdens het diner van het
eindejaarsfeest. Het diner was van een hoog
niveau, het gezelschap zeer geanimeerd met
elkaar in gesprek, maar de entourage leende zich
niet bij uitstek voor een toespraak van uw
voorzitter. De reikwijdte van de stem van uw
voorzitter draagt vaak verder dan hij zelf dikwijls
denkt en hetgeen hij zegt is enkel en alleen
bestemd voor de leden van Elpec en de partners.
Geen toespraak dit keer! Gebroken met een
traditie, maar dat kan volgende keer weer worden
hersteld!!
Uiteraard nu een terugblik op het jaar 2001, een
jaar waarin alle gebeurtenissen werden overschaduwd door de afschuwelijke terroristische
aanslagen op het World Trade Centre in New
York op 11 september. Alle belangstelling ging
ruim drie maanden uit naar Centraal Azië,
Afghanistan, Osama Bin Laden, Al Queda, de
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grotten van Tora Bora en de jacht op de
terroristen. Onze veiligheid en vrijheid waren in
gevaar en alle democratische krachten werden
wereldwijd gebundeld. Gezamenlijk trokken wij,
onder aanvoering van president Bush, ten strijde
tegen de onbekende vijand. De stroom informatie
is wat opgedroogd, maar onverdroten wordt de
zoektocht naar de oorsprong van het kwaad
voortgezet.
Wat snel in de vergetelheid is geraakt, is de
MKZ-crisis die in het voorjaar van 2001 de
agrarische wereld compleet op z’n kop heeft
gezet. Vernietigingen van veestapels, vervoersverboden, overvolle stallen en slachterijen die
het personeel wekenlang naar huis hebben
gestuurd omdat er geen aanvoer was. Nog steeds
hebben veetelers te maken met de gevolgen
ervan; nog steeds zijn de prijzen voor hen niet op
een niveau waarop economisch rendabel
“geboerd” kan worden. De export van vlees
komt enigszins op gang, maar het blijft nog wel
even kommer en kwel voor deze bedrijfstak.
⇒

Lees verder onderaan pagina 2.
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”The Icann brief”:
op weg naar de cijferloze samenleving
Er is een pre-release van de
Nederlandse versie van “the Icann
brief” beschikbaar gekomen: een
internationaal rapport waarin de
belangrijkste nu spelende internet
domein facetten worden toegelicht. Icann staat overigens voor
Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers. Deze
Nederlandse versie kan in pdfformaat worden gedownload van
het Internet via
WWW.THE-ICANN-BRIEF.NET/
DOWNLOADS/THE-ICANN-BRIEF.PDF.

Een PDF reader-programma kan
worden
gedownload
via
www.adobe.com, daarmee kan
dan voortaan elke PDF file worden
geopend.
Waar gaat het eigenlijk over?
Een citaat uit het voorwoord: “Dit
rapport heeft als doel u als
bestuurder van een voor de
Europese samenleving van belang
zijnde organisatie te informeren
over de opkomst van de
‘numberless global society’. De
komende drie jaar zal dit ‘high
impact’ veranderingsproces op

grote schaal doorbreken. Dit
grootschalig vervangen van
nummers door namen, zal zowel
de globale economie als de globale
samenleving in zijn algemeen
sterk bïnvloeden. Het proces, dat
is begonnen met het systeem van
website-namen, zal rond 2005
haar eindfase bereiken. In dit jaar
(2002) zal het de twee
maatschappelijk belangrijke
nummerbastions (namelijk de
telefoonnummers en de bankrekeningnummers) hebben overgenomen. Ook andere mensonvriendelijk geformuleerde numerieke
en alfanumerieke codes (zoals
beursfonds-, vliegtuig- en kentekencodes) zullen op den duur
worden vervangen.”

Peter Bieger
Enkele belangrijke punten
Samenvattend enkele punten die
van belang zijn:
· telefoonnummers zullen rond
2005 verdwijnen en worden
vervangen door telefoonnamen;
· Europa had duidelijk meer
behoeft aan het .eu domein dan

aan de euro;
· Domein-vrijheid is de beste
basis voor een soepel
functionerende multi-facetsamenleving;
· Massale mainstreams beginnen
te vervagen: iedereen zoekt
identiteit in persoonlijke interessesferen;
· Het .nl domein is opium voor
sterk van export afhankelijk
zijnde bedrijven;
· Landen met sterk gereguleerd
internet (zoals Frankrijk en
Italië) spelen geen rol in de
nieuwe digitale wereld;
· Het hoofdzakelijk door USA
bedrijven in bezit zijnde .com
domein speelt een te grote rol in
het hele internet;
· Meer concurrentie voor het
.com domein zal de imperiale
invloed van de USA op het
internet verdunnen;
· Bankrekeningnummers zullen
rond 2005 verdwijnen en worden vervangen door bankrekeningnamen;
· India heeft ook een digitale
overbevolking: één miljard

⇒ Vervolg van pagina 1.

Het jaar 2002 gloorde en de
Nederlanders werden week voor
de Euro, onze Euro, dat werd
ons tenminste steeds voorgehouden bij de voorlichting. Wij
hebben de Euro omarmd alsof er
nooit een gulden heeft bestaan.
Hoe is het toch mogelijk dat een
natie, zo trots en eigenwijs, door
een reclamecampagne van
enkele maanden, zonder slag of
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stoot afscheid neemt van de
nationale munt? Zijn wij dan
toch veel meer Europeaan dan
wij denken?
Tweede helft januari ontvingen
wij bericht dat ons lid Cor Ruyter
op een leeftijd van 93 jaar is
overleden. Cor is vanaf de
oprichting van onze vereniging
een zeer gewaardeerd en mar-
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kant lid geweest. Tot op hoge
leeftijd heeft hij deelgenomen
aan vele activiteiten van onze
vereniging. Een In Memoriam
treft u aan in deze uitgave.
Uw bestuur pakt de draad weer
op. De voorbereidingen voor
excursies en bedrijfsbezoeken
zijn in volle gang. U hoort nader
van ons.

·

·

·

·

·

mensen op slechts één nationale
extensie;
Er is een verschil tussen
Friesland en Limburg; digitale
regionale domein- identiteit
versterkt een samenleving;
De komende global brand laws
(gemaakt door WIPO) zullen
buiten de USA een enorme
cultuur-erosie geven;
Te snelle cultuurvervaging is
de voedingsbodem voor
reactionaire zaken zoals oorlog,
repressie en terrorisme;
Grote landen zoals China en
Rusland herbergen een veelheid
aan nationaliteiten zonder
domein-identiteit;
Volgens de USA bestaat de rest
van de wereld louter uit nog
niet bij de USA aangesloten
staten;

· Erosie van binnenuit: groeiende dissidentie binnen de Board
of 19 van de ICANN;
· De mobiele multimediale
communicatie (UMTS) zal de
komende jaren 1 tot 5 miljard
domeinnamen gaan gebruiken;
· Inzake UMTS is men vergeten
dat multimediale devices,
processors en geheugens enorm
veel stroom gebruiken;
· Draadloze multimediale communicatie werkt maar slechts
10 minuten op de huidige
batterij-technologie;
· De toekomst van mobiele
multimedia-communicatie is
slechts ten dele wireless, just
mobile by the MC-plug
concept;
· Investeringen in UMTSlicenties zullen door het vergeten

Ontwikkelingen van de regeltechniek in
een nutshell
Regeltechniek, vroeger meet- en
regeltechniek genoemd, werd tot
in de jaren zestig uitgevoerd met
elektro-mechanische systemen,
waar bij in het algemeen slechts
geregeld kon worden op één
sensor. Wijzigen van de regeling
was bankwerk.
In de jaren zeventig werd overgegaan naar elektronische regelsystemen, die een grotere nauwkeurigheid en gecompliceerdere
regelingen mogelijk maakten. Tot
die gecompliceerde regelingen
werd toen gerekend: cascade- en
multivariabele regelingen. Een
regeling kon de signalen van
meerdere sensoren verwerken.
Wijzigen van de regeling was
potmeters verstellen en solderen.
In de jaren tachtig werd overgegaan naar digitale regelingen.

Deze hadden geen last van drift
en deze konden nog gecompliceerdere regelingen aan. Zelfs
regelvoorwaarden konden worden ingebracht). Wijzigen van
de regeling betekende herprogrammeren.
In de jaren negentig werd de
techniek van het voorwaarden
scheppen uitgebouwd tot fuzzy
logic. Die techniek is nu sterk
verfijnd en bekend onder drie
namen: fuzzy logic, neurale netwerken of kunstmatige intelligentie (A.I. = artificial intelligence).
Heden worden bij veel regelingen
indirecte sensoren gebruikt, die
via A.I. iets zeggen over de grootheid die werkelijk geregeld moet
worden, zoals bij verbranding van
aardgas, waarbij een bepaald
percentage O2 in de rookgassen
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mobile power probleem
weggegooid geld blijken;
· De winstgevendheid van alle
operators met eigen netwerken
zal sterk onder druk komen te
staan;
· Mobiele multimedia-communicatie-devices van morgen
zullen toetsenbordloos zijn
(100% beeldscherm oppervlak).
Zowel de teksten, als het distributie
concept van “the ICANN brief”
zijn geschreven door de internet
activist Gijs Graafland (ex o.a.
global development,
namespace.info en press.nl, nu
o.a. voor Planck betrokken bij o.a.
bestpolicy.nl, notunique.net, het
UMTS alternatief MC-Plug en
het global independent media
income concept Affiliating.Info).

Henk Mijnarends
naast andere metingen iets
aangeeft over NOx-emissies
Op dit moment kunnen we
sensoren met A.I. ook heel goed
ijken. Bij een snelheidsmeter in
een personenauto kunnen we nu
de vaste fouten (of herhaalfout)
wegijken, zodat een nauwkeurigheid van 2% goed realiseerbaar is. De snelheidsmeter mag
overigens nooit een lagere snelheid dan de werkelijke aangeven.
De ontwikkelingen in de
regeltechniek gaan hand in hand
met de ontwikkeling van
sensoren. Vroeger konden we
maar beperkt gebruik maken van
sensoren. Op dit moment hebben
we sterke behoefte aan meer
sensoren en moeten we ons soms
behelpen met afgeleide sensoren
en A.I.
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Elektronigheden (32)
Geef het maar toe, u heeft mijn rubriek in de vorige Elpec Info
gemist! Tja, hoewel het najaar van 2001 toch niet overdreven druk
was qua beurzen en zo had ik toch echt even geen tijd om mijn
Elektronigheden te maken. Althans niet op de termijn die de overigens
zeer geachte heer hoofdredacteur mij stelde. Maar het doet mij
deugd dat Elpec Info desondanks is uitgekomen.
Ik schrijf deze rubriek voor het
eerst in mijn nieuwe baan. Velen
onder u weten dat ik iets meer
dan drie jaar een groot deel van
mijn tijd heb gespendeerd bij het
blad VMT van Keesing (Voedingsmiddelentechnologie). Maar
de interface tussen voedingsmiddelentechnologen en mechatronici bleek ondanks allerlei
pogingen maar niet werkend, laat
staan gebruiksvriendelijk te
krijgen. Ik ben dus maar opgestapt
om te gaan freelancen. Maar nog
voordat ik door mijn vrije dagen
bij mijn vorige werkgever heen
was, slaagde Elsevier Bedrijfsinformatie er in me te strikken als
hoofdredacteur van Aandrijftechniek. Jawel, het blad waar ik mijn
journalistieke carrière ooit begon.
Het kan verkeren (alternatief: je
hebt ruim 20 jaar nodig gehad
om door te groeien). Aan die
nieuwe baan zit maar één nadeel
vast: wie heeft Doetinchem nou
zo ver weg van ‘s-Hertogenbosch
neergelegd?
De huidige inboedel (pardon,
hoofdredacteur) en hét gezicht
van het blad gaat deze zomer van
zijn welverdiende rust genieten.
Tenminste, dat denkt hij – naar
verluidt heeft zijn vrouw als
afscheidscadeau een spade voor
hem in gedachten. Wil, ik heb
een verschrikkelijke hoop van je
geleerd (en echt niet alleen van
tandwielkasten, persluchtcilin-
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ders, hydrostatische transmissies,
elektromotoren en PLC’s) en ik
hoop dat we nog lang contact met
elkaar mogen hebben. Werken
doe je straks niet meer (behalve
in de tuin), maar koffie of een
pilsje drinken toch wel?
Misschien heb je nou eindelijk
eens tijd om naar Elpec te gaan!
Goed, we gaan beginnen met het
echte nieuws over alles wat gloeit
en groeit en ons altijd weer boeit!
3Com
Deze firma breidt het aanbod
mobiele oplossingen uit met twee
nieuwe PC-kaarten voor kleine
bedrijfsomgevingen en thuisnetwerken, de ‘OfficeConnect 10/
100 LAN+56K Global Modem
Cardbus PC Cards’. Nu weet u
ook meteen waarom de verpakkingen voor die kleine rotkaartjes
zo groot moeten zijn - anders
past de naam er niet op! Ze bieden
gebruikers krachtige maar
voordelige (de duurste is € 75)
netwerkconnectiviteit met maximaal gebruiksgemak (tenminste,
dat zegt het persbericht).
Het leveringsprogramma is
verder uitgebreid met een
Wireless Bluetooth USB adapter.
Dit gevalletje biedt gebruikers
van mobiele apparatuur de mogelijkheid om met maximaal 1 Mb/s
informatie uit te wisselen met
andere blauwe tand apparaten
zoals notebooks, desktop compu-
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Ad Spijkers

ters, handhelds en randapparatuur.
Voor WiFi aanhangers is een 11
Mb/s Wireless LAN Workgroup
Bridge geïntroduceerd om
incidentele gebruikers, tijdelijke
werklocaties en oude desktop
systemen op eenvoudige en
betaalbare wijze netwerktoegang
te bieden. Volgens de fabrikant
is het de eerste ene (half
december) enige Wi-Fi gecertificeerde werkgroepbridge die
snel en betaalbaar vaste netwerkaansluitingen kan verbinden
met elk Wi-Fi gecertificeerd
draadloos netwerk.
3 Com, Maarssen, Sonja Boots,
0346-586211
AE Sensors
Als alternatief voor potentiometrische hoekgevers brengt dit
huis een serie contactloze opnemers van Novotechnic op de
markt. Het ding van 22 mm
doorsnede bestaat uit een
verticale Hall-sensor die direct
op een kruisvormige silicium
sensor is aangebracht. Niet geheel
verrassend dus dat de fabrikant
het over Vert-X-Hall technologie
heeft. De nauwkeurigheid is 10
bit (0,35°), de resolutie 12 bit
(± 0,045°). De geïntegreerde
microprocessor berekent de hoek
uit de twee signalen van de Hallsensoren, rekening houdend met
de ingegeven parameters.
AE Sensors, Dordrecht,
H.C. Edelman, 078-6213152.
Avnet
Eén van de door dit huis
vertegenwoordigde merken is
Eizo, en deze beeldscherm-

kaanse hotemetoten waar geen
kip in Europa ooit van heeft
gehoord (en gezien de verkochte
lulkoek ook hopelijk zál horen).
Avned Applied Computer,
Eindhoven, Sandy van den
Weijer, 040-2659300.

De FlexScan T965 van Eizo is een 21" scherm voor CAD/CAM,
prepress en videomontage (foto: Avnet).
fabrikant heeft zeer regelmatig
nieuws te melden. Onder de naam
FlexScan T965 is een 21" scherm
met Trinitron strepenmasker
verschenen. Dit scherm is
bedoeld voor professionele
gebruikers van toepassingen als
CAD/CAM, prepress en
videomontage. Met één druk op
de knop aan de voorzijde kan de
gebruiker kiezen tussen de modi
Text, Graphic, Picture, Browser
en Movie. De T765 en de T565
hebben in grote lijnen dezelfde
eigenschappen, maar nu is het
scherm 19” respectievelijk 17”
groot.
Op het gebied van LCD-schermen brengt Eizo de FlexScan
L365, een 15” scherm met opvallend smalle schermrand. Het ding
werd alweer in augustus vorig
jaar geïntroduceerd en het is dan
niet zo vreemd dat vlak voor het
afsluiten van dit nummer alweer
een nieuw model werd aangekondigd. De FlexScan 375 is een
15" LCD-scherm met smalle
schermrand, maar met meer
voorzieningen. Het ding heeft
twee signaalinterfaces voor DVI-I

zodat er zowel een digitaal als
een analoog signaal op kan worden aangesloten. Verder heeft het
scherm een ingebouwde hub voor
USA randapparatuur zoals camera’s, scanners en printers. Avnet
wil voor het ding ongeveer € 750
hebben, een alleszins schappelijke prijs voor een fraai scherm.
Nog een nieuwe LCD is de
FlexScan L685, een scherm van
18,1" met contrastrijk beeld. Een
Dual Domain IPS-module staat
garant voor een homogeen contrast dat bij een andere kijkhoek
nauwelijks verandert. Met dit
model richt fabrikant Eizo zich
op professionele toepassingen
waar tot nu toe beeldbuizen van
21" worden ingezet.
Een tweede loot aan de Avnetstam is Wyse Technology. Deze
werkt samen met Compaq aan
thinclient hardware en management software als ondersteuning
van de volgende generatie
thinclients. De rest van het
persbericht zal ik jullie besparen,
want dat bestaat voor de rest uit
afgezaagde nietsdoende marketingprietpraat van allerlei Ameri-
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CCG
Het programma van Tandberg
Data is uitgebreid met de DLT
VS Autoloader. Nee, ik ben hier
in het Bossche op het perron niet
tegen de oprit van de autoslaaptrein aangelopen, het gaat om
een apparaat om computerdata
op te slaan. Met 640 Gb
(compressed) heeft de 10" ‘rack
mount’ loader genoeg ruimte
voor een automatische dagelijkse
backup, terwijl de unit maar 2U
(84 mm) hoog is. De compacte
constructie is mogelijk door
gebruik te maken van een
halfhoge Tandberg DLT VS80
drive waar een carroussel met
acht slots omheen draait.
Datadoorvoer kan gebeuren met
21,6 Gb (compressed) per uur.
CCG Europe, Utrecht, Marco
Weijers, 030-2413122.
Datastream
Datastream heeft haar pakket
MP2 (software voor onderhoud
en bedrijfsmiddelenbeheer) vernieuwd. MP2i is (u raadt het
natuurlijk al) een op internet
georiënteerd systeem om dagelijkse onderhoudsactiviteiten te
ondersteunen, eventueel in meerdere talen. Het programma biedt
voorgedefinieerde werkprocessen, schermen, menu’s en rapporten.
Datastream Systems, Rotterdam,
Bob Swart, 010-2064770.
Dimes
Voor het eerst in tijden haalt
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Philips weer eens mijn kolommen. Dat is niet de verdienste
van de gloeilampenboer zelf maar
van Dimes (als goed Elpec-er
weet u dat dit staat voor Delfts
Instituut voor Micro-elektronica
en Submicrontechnologie).
Philips is met Dimes een groot
onderzoekprogramma in hoogfrequente siliciumtechnologie
voor telecommunicatietoepassingen gestart. De hiervoor
benodigde RF-technologie wordt
gezien als belangrijk lange
termijn innovatieonderzoeksonderwerp (een leuke voor
Scrabble!) met uitgebreide
marktmogelijkheden. De zesjarige samenwerking omvat een
uitgebreide financiering van
onderzoekers en technici, materialen en proceskosten.
Onderzoeksdoel van het ‘Philips
Associated Center at DIMES’
(PACD) is de volledige integratie
van telecommunicatiesystemen
in siliciumtechnologie, leidend
tot een drastische miniaturisatie
en verlaging van de productiekosten. Er wordt gedacht aan
derde generatie telefoons,
persoonlijke digitale assistenten
(PDA’s), draadloze lokale en
‘wide area’ netwerken voor
commerciële en huishoudelijke
netwerken, ultrasnelle optische
netwerken, satellietverbindingen
en RFID.
Dimes, Delft, Nicolette
Dingeldein, 015-2782030.
Duranmatic
Duranmatic heeft de vertegenwoordiging voor de Benelux verworven van Hakko Electronics.
Dit Japanse merk produceert
aanraakschermen en HMI’s. De
schermen combineren tal van
mogelijkheden op het gebied van
connectivity, grafische en multi-
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media functies en bedieningsgemak. Alle aanraakschermen
hebben aan de voorzijde een IP65
afdichting en zijn geschikt voor
85-265 V wisselspanning en 24
V gelijkspanning.
Duranmatic, Dordrecht, Manon
Versteeg, 078-6310599.
Emerson
Voor de meesten van u een vrij
onbekende naam maar de mensen
die zich met instrumentatie en
procesautomatisering bezighouden zullen weten dat dit de
moeder is van Fisher-Rosemount.
Klopt, want dit laatste bedrijf
gaat sinds enkele maanden als
Emerson Process Management
door het leven. Met de nieuwe
naam hoopt men duidelijk te
maken dat de bedrijfsactiviteiten
zijn uitgebreid met branchespecifieke diensten op het gebied van
engineering, advisering en
projectmanagement. Emerson
telt overigens heel wat ondernemingen. Onder andere AscoJoucomatic (magneetkleppen) en
Leroy-Somer (elektromotoren en
toebehoren) behoren tot hetzelfde
concern.
Emerson Process Management,
Rijswijk, Rob van der Zwan,
070-4136666
Fluke
De reeks draagbare proceskalibrators is uitgebreid met de Fluke
707 luskalibrator. In het ergonomisch vormgegeven instrument
zijn de beste functies van dit type
kalibrator met draaiknoppen en
drukknoppen samengevoegd.
Het ding heeft een massa van 340
gram, is nauwelijks 15 cm lang
en met één hand te bedienen. De
707 wordt gebruikt voor het
genereren, meten en simuleren
van lusstroom.
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De ScopeMeter serie is uitgebreid
met de modellen 196C en 199C.
De C staat voor de aanwezigheid
van een groot kleurenscherm met
hoge resolutie en extra functionaliteit zoals ‘digital persistence’
(signaaloverlap) en een hoge
vernieuwingsfrequentie van het
display. Golfvormen worden
meer in detail en langer weergegeven door de hoge schermresolutie (320 x 240 pixels), het
20% grotere scherm en een dieper
geheugen (1200 bemonsteringen
in oscilloscoopmodus, 26.000 in
ScopeRecord modus).
Fluke, Son en Breugel,
Marleen van Dongen, 0402675121.
Getronics
Getronics Industrial Automation
heeft een overeenkomst gesloten
met de Amerikaanse Crystal
Group waardoor het Nederlandse
bedrijf specifieke serversystemen
kan leveren die zich kenmerken
door een hoge betrouwbaarheid.
De servers kunnen worden voorzien van een soort docking station
waardoor de bedrijfsprocessen
automatisch of via een beheerder
op afstand kunnen worden omgeDe Fluke 707 is een
gemakkelijk te bedienen
instrument voor het genereren,
meten en simuleren van
lusstromen.

zet naar andere systemen. Een
bewakingssysteem kan er voor
zorgen dan een systeembeheerder
een melding krijgt als bij voorbeeld de interne temperatuur te
hoog wordt door een uitgevallen
ventilator.
Dezelfde divisie introduceert met
Data Center Solutions een
concept voor de inrichting van
complete data centers. De inrichting en het beheer van de servers
en de voorzieningen daar omheen
bepalen de beschikbaarheid en
daarmee het succesvol operationeel zijn van het bedrijf. Er zijn
drie hoofdgebieden: Power Place
(energievoorziening), ServerPlace
(integrale aanpak van de volledige
technologische levenscyclus van
de serverruimte) en Operating
CenterPlace (beschikbaarheid
van mensen, werkplek en data).
Getronic Infrastructure Solutions
heeft van de Bank Nederlandse
Gemeenten opdracht gekregen
voor de levering van een geavanceerde bedrijfstelefooncentrale
en een call center. De telefooncentrale beschikt over ruim 700
aansluitingen met DECT en
bedient twee locaties. Het call
center wordt voorzien van interactive voice respons (IVC), koppeling tussen telefooncentrale en
computerinformatie voor gebruikers van Outlook en CRM,
Unified Messaging, voice recording en Voice over IP voor een
gebruikersgroep van thuiswerkers.
Getronics, Delft, Frans Witkamp,
015-2609405.
Havé-Digitap
Deze distributeur van onder meer
Fluke en Rockwell Automation
heeft de vertegenwoordiging van
deurtelefonie- en -videosystemen
van Siemens en Atea verkregen.

Nieuw in het programma van de
laatste is een kleurenvideosysteem dat luistert naar de naam
Evolution. De kersverse distributeur verwacht dat dit een trend
zal worden in deurvideo in nieuwbouw- en renovatieprojecten.
Havé-Digitap, Molenaarsgraaf,
Margriet Sleeking, 0184-642343.

verkoop- en servicesystemen
mobiel toegankelijk maken.
Gewoon met je GSM inbellen in
het orderboek dus. De eindige
oplossing is ontwikkeld door
KPN Mobile in samenwerking
met Compaq en Inter Access.
KPN Mobile, Den Haag, Caroline
Ubachs, 070-4470137.

Hitma
De Hitma-groep (waarom moet
tegenwoordig alles ‘groep’
heten?) is agent geworden voor
de ‘multifunction’ instrumenten
van het Franse Kimo Constructeur. De draagbare testinstrumenten voor luchtbehandelingsinstallaties meten grootheden als
luchtsnelheid, volume, druk,
temperatuur en luchtvochtigheid.
Hitma verkoopt sinds begin
november instrumentatie ook via
een webcatalogus. Op
www.techniekexpress.nl (je
moet het maar kunnen verzinnen)
kunnen gebruikers een toepassing
invoeren, waarna ze direct zien
wat de webcatalogus (Hitma dus)
hiervoor in het assortiment heeft.
Na het plaatsen van de bestelling
krijgt de klant een bevestiging
per e-mail. Betalen gaat nog niet
via internet, maar ouderwets na
ontvangst van de factuur.
Hitma, Uithoorn, Astrid van
Ballegoy, 0297-514783.

KPN Telecom
Lullen in de auto met je GSM aan
je hoofd mag binnenkort (of
misschien al: inmiddels) niet
meer. KPN Telecom introduceerde een universele carkit van
THB Germany. Bij deze kit is het
mogelijk om bij verandering van
chauffeur de toestelhouder in een
handomdraai te vervangen door
een houder die geschikt is voor
het telefoontje dat de nieuwe
chauffeur gebruikt. De rest van
de hardware blijft ongewijzigd.
De universele carkit is een
uitkomst voor leasebedrijven,
autoverhuurders, bedrijven met
een eigen wagenpark en particulieren.
Samen met Ad-Concepst (nee,
geen bijverdienste van schrijver
dezes) heeft KPN Telecom een
pakket op de markt gebracht voor
iedereen die zelf een site wil
maken maar geen programmeerkennis heeft (daar val ik dus wél
onder!). Met MijnSite (wat een
fantasie weer!) kan iedereen zijn
eigen homepage bouwen, op
internet publiceren en onderhouden. Het geheel wordt geleverd
op CD-ROM en is voor zo’n € 30
te koop bij Primafoon.
Samen met GSM-boer Nokia
introduceerde KPN Telecom
draadloos internetten via een
ADSL breedbandverbinding.
Met Mxstream wireless wordt de
PC of laptop niet alleen draadloos
aan het internet gekoppeld, ook

KPN Mobile
De mobiele tak van tante Pos
introduceert een einde-naareinde-oplossing voor de mobiele
toegang tot bedrijfsnetwerken
gebaseerd op de GPRS-dienst
Mobile Office Online (was daar
een probleem mee dan?).
Speciaal voor bedrijven met
buitendienstmedewerkers zijn
oplossingen ontwikkeld die
binnen het bedrijf aanwezige
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kan eenvoudig een privé netwerk
worden geïnstalleerd. Het pakket
bestaat uit een draadloos router
modem, één antenne, één PCkaart, één modemkaart, een
handleiding (zowaar) en een CDROM met de noodzakelijke
software.
Onder de naam MetroConnect
biedt KPN Telecom de mogelijkheid om LAN’s van verschillende
kantoorlocaties binnen één
regionaal gebied op basis van
Ethernet aan elkaar te koppelen.
Door deze koppelingen functioneren de lokale netwerken als
één, centraal te beheren netwerk.
Behalve gemak en efficiency
levert dat in veel gevallen ook
een aanzienlijke kostenbesparing
op. MetroConnect is beschikbaar
in een schaalbare bandbreedte
van 100 Mb/s tot 1 Gb/s.
Samen met de Vereniging van
Kamers van Koophandel in
Woerden werkt KPN Corporate
Networks aan een pilot waarin
de elektronische handtekening
wordt toegepast. Een beperkt
aantal gebruikers kan uittreksels
uit het Handelsregister aanvragen
die zijn gewaarmerkt als zijnde
afkomstig van de Kamer. Met
deze handtekening ontstaat ook
de zekerheid dat de inhoud van
het bericht tijdens het transport
over het web onveranderd is
gebleven. De rol van KPN als
Trusted Third Pary bestaat uit het
afgeven van digitale certificaten
waarmee een elektronische
handtekening in een applicatie
wordt geïntegreerd.
KPN Telecom, Den Haag, Gerard
Kosters, 070-3434154.

vraag: hoe kom ik van die
mailinglijst áf?
De Nationale Vacaturebank laat
weten dat de service is uitgebreid
met de mogelijkheid dat een
werkgever direct belt wanneer
iemand belangstelling heeft voor
een vacature (reken maar dat mijn
telefoon in januari roodgloeiend
heeft gestaan!). Door op de knop
‘Call me now’ onder aan de
vacature te drukken zou de
aanstaande werknemer binnen
enkele seconden door het juiste
contact worden gebeld. Ik heb
het niet geprobeerd, maar ik heb
zo’n vaag vermoeden dat de
Nationale Vacaturebank meer
belooft dan de doorsnee PZmedewerker aankan!
Nationale Vacaturebank,
Groningen, Jan-Peter Kruiming,
050-3135969.
Siemens
Deze alinea zou eigenlijk in een
kader met een hele dikke zwarte
kaderlijn moeten staan. Bittere
tranen zullen wij wenen, want
ons aller Tiny Kater gaat deze
zomer écht met haar Frank aan

Siemens positioneert Simotion (motion control) tussen Simatic
(PLC’s met geregelde aandrijvingen) en Sinumerik (CNC met
servoaandrijvingen).

Nationale Vacaturebank
Hoe mensen er soms toe komen
mij persberichten te sturen? Ikke
niet weet. Veel belangrijker is de
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een lang geplande wereldreis
beginnen. Ze gaat dus weg bij
Siemens en daarmee verliest het
huis een meer dan gewaardeerde
en uitermate charmante medewerkster. Tiny, vanaf deze plek
nogmaals bedankt voor alle
prettige zakelijke en persoonlijke
contacten en vooral: goede vaart!
(Het staat bol van de lofprijzingen
deze keer! Ben ik van mezelf niet
gewend.)
Goed, over naar het zakelijke deel.
De Industrial Solutions and
Services Group (IS&S) heeft
Compex overgenomen, een
belangrijke leverancier van
planning- en uitvoeringssystemen
(MES) voor de batchprocesindustrie. Met de overname kan
IS&S haar activiteiten in de
voedingsmiddelenindustrie
uitbreiden (nee, deze overname
staat los van mijn vertrek bij
VMT). In de toekomst zal Compex
fungeren als wereldwijd MES
competentiecentrum binnen de
divisie IT Plant Solutions van
IS&S.
De divisie Automation & Drives
(A&D) brengt twee nieuwe
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Siemens heeft als eerste in
Europa een motor met
suprageleiding in bedrijf.
netvoedingen van slechts 22,5
mm dikte op de markt. Ze zijn
ontwikkeld voor gebruik in
industrie en gebouwen, zijn
geschikt voor alle gangbare
elektriticiteitsnetten van 20 V tot
264 V en leveren een constante
uitgang van 24 V. De Sitop
mininetvoeding voor wisselspanningnetten levert 0,5 A en vereist
110 gram hefvermogen. De
voeding voor gelijkspanningsnetten brengt 140 gram op de
weegschaal en levert 0,375 A.
Op SPS/IPC/Drives in Nürnberg
presenteerde dezelfde divisie een
nieuw ‘motion control’ systeem
voor toepassingen met complexe
bewegingsregelingen. Simotion
integreert intelligente (ik heb iets
tegen dan woord) motion control
en eenvoudige besturingsfuncties
in één systeem. Het nieuwe
systeem past tussen enerzijds de
bewegingsverlopen die passen
binnen Simatic (vooral besturingen) en Sinumerik (vooral
gereedschapsmachines).
Voor het aansluiten van I/Osignalen op PLC’s en PC’s zijn
in de ET200S serie twee nieuwe

I/O-modules uitgebracht. De
modules zijn geschikt voor het
aansturen van een enkele as en
voor meerassige bewegingen.
Voor het aansluiten van
pulsgevers voor het sluiten van
de meetkring kan gebruik worden
gemaakt van incrementele
pulsgevers volgens RS422 of van
absolute pulsgevers met SSIprotocol.
U heeft hem vast al ergens een
paar keer gezien, maar ik wil
SigmaControls heeft enkele
nieuwe TFT aanraakschermen
toegevoegd aan het
programma.

hem toch noemen: de eerste
motor met een wikkeling die
bestaat uit suprageleidend
materiaal. De modelmachine is
een belangrijke stap naar commerciële toepassing van suprageleiding, die een vrijwel verliesvrij stroomtransport en een hoge
stroomdichtheid als belangrijkste
voordelen heeft. In vergelijking
met traditionele motoren is bij
dezelfde behuizingsgrootte het
vermogen het dubbele en het
verlies de helft.
Wij elektronici mogen misschien
niet veel op hebben met hoogspanning, maar die paar voltjes
die wij nodig hebben zijn
uiteindelijk toch afkomstig van
een heleboel van die dingen.
Siemens heeft een hoogspanningsschakelpracticum
in
gebruik genomen. Het is geïnstalleerd in vier 20' zeecontainers,
staat doorgaans in Zoetermeer,
maar kan eenvoudig elders
worden opgesteld (twee opleggers er onder en wegwezen). Het
practicum is bedoeld voor hoogspanningsopleidingen tot ‘vakbekwaam persoon’ en ‘werkverantwoordelijke’ volgens de
exameneisen van STIPEL. In drie
containers bevindt zich hoogspanningsapparatuur waarmee
praktijkgerichte schakelsituaties
worden uitgevoerd. De vierde
bevat een theorielokaal.
Siemens, Den Haag, Bernard
Bos, 070-3332325.
Sigma Control
Ons aller Elpec-er Ronald Epskamp maakt tegenwoordig e-mail
nieuwsbrieven en die zien er wel
goed uit, maar zijn niet bevorderlijk voor mijn telefoonrekening. En omdat menig uitgever
en journalist nog niet met zijn
tijd mee gaat, stuurt hij ook nog
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gewoon persberichten rond. Hij
weet me dus prima te vinden.
Maar ja, sinds het bevrorenvoeten-reisje dat hij en Paul van
Tillo in het verre verleden
organiseerden (vraag Jan
Verfaille of Hans Steeman ook
maar eens) kan Ronald geen
kwaad meer bij me doen.
De lijn toebehoren voor industriële PC’s van moederbedrijf
Sigmatek is uitgebreid met enkele
aanraakschermen (12,1”en 15,1”
TFT). Ook zijn de nodige drivers
beschikbaar gekomen om direct
decentrale I/O aan te sturen vanuit
een Windows-omgeving. Het realtime besturings- en visualiseringspakket Lasal is licentievrij.
Verder is het programma
uitgebreid met een nieuwe DIAS
terminal controller. De DTC is
volgens Ronald niet zomaar een
bedientableau met wat I/O aan
boord. Het is een volledig
geïntegreerde machinebesturing

met tekstterminal, standaard I/O
en
krachtige
industriële
processor. In feite heeft de
gebruiker een motion controller
en PLC in een terminalbehuizing.
SigmaControl, Barendrecht,
Ronald Epskamp, 0180-695777.
TPG
PTT Post is met EasyStamp op
de markt gekomen, de digitale
postzegel. De gebruiker kan het
kleinood met zijn eigen PC en
printer op een envelop of diskette
drukken. Gebruikers zijn vooral
kleinere
bedrijven
en
filiaalbedrijven die wekelijks
maximaal 200 brieven versturen.
Het toevoegen van een eigen
boodschap of illustratie is een
optie (daar wordt je als filatelist
dus helemaal gek van: verzamel
dat maar eens!!). Voor het gebruik
is speciale software en een kaartlezer nodig. Het frankeertegoed
staat op een chipkaart die via de

kaartlezer wordt afgewaardeerd.
Het pakket kan worden besteld
op (jawel) www.easystamp.nl.
Om alle informatie over
postzaken voor haar 600.000
zakelijke klanten inzichtelijk en
toegankelijk te maken is een
andere site in het leven geroepen,
www.pttpostbusiness.nl (wat ik
al eerder schreef: verzin het
maar). Via de site kan ondernemend Nederland zijn zaken
zelf en direct regelen. Grotere
klanten kunnen bovendien een
koppeling leggen tussen de eigen
IT-systemen en de systemen van
PTT Post. Maar omdat menig
sukkel wel weet wat hij wil, maar
niet weet hoe zoiets heet, is er
ook een overzicht van alle
producten en diensten die Tante
Pos het geacht cliënteel te bieden
heeft.
TPG, Amsterdam, Daniëlle
Meijne, 020-5006224.

Zuiniger brandstofgebruik, veiliger weggedrag door kortere remwegen, minder slijtage
en minder vermoeide chauffeurs

Mechatronica op vrachtauto’s
Inleiding
Op de bedrijfsauto-RAI staan
enigszins verscholen de stands
met accessoires van de grote
toeleveranciers zoals Knorr, ZF
en Voith . Grote vrachtwagens
hebben volledig afgeveerde
cabines, waardoor de chauffeur
de bewegingen van de wagen
minder
goed
aanvoelt.
Geavanceerde mechatronica
(inclusief A.I.) met “E-gas” en
“E-rem” in combinatie met
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bussystemen compenseren het
gebrekkig aanvoelen van het
weggedrag van de chauffeur en
betekenen tevens een enorme
vooruitgang in voertuigveiligheid.

gunste van een elektronische
regeling, eventueel aangevuld
met een zich automatisch
periodiek reinigend roetfilter;
enkele fabrikanten hebben

Aandrijving
Alle fabrikanten bereiden hun
dieselmotoren voor op de
zogeheten Euro-3-eis. Dat
betekent het einde van de
mechanische brandstofpomp ten

elektronisch geregelde Otto-gasmotoren ontwikkeld met nog
veel betere emissies. Enkele
Duitse steden gebruiken de
gasmotor in stadsbussen (in
totaal enkele honderden bussen).
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Vanwege zuinig brandstofgebruik
hebben grote vrachtwagens in
het algemeen 12 tot 16 versnellingen. De automatische koppeling is al ingeburgerd. Op dit
moment vindt de introductie van
de automatische versnellingsbak
plaats, waarbij veel A.I. (kunstmatige intelligentie) nodig is.
Volgens de kenners is zo’n bak
iets minder goed dan een goed
uitgeruste zeer deskundige
chauffeur. In de praktijk betekent
de automatische bak minder
brandstofverbruik, minder slijtage aan bak en motor en een
minder vermoeide chauffeur.
Zowel de motor-bediening met
E-gas alswel de automatische
bak lenen zich zeer goed voor
het stabiliteits-systeem ESP, dat
de veiligheid op de weg
aanzienlijk vergroot. ESP kan
ook op de remmen ingrijpen.
Het wordt ook toegepast bij dure
fors gemotoriseerde personenauto’s.
Remmen
Op dit moment vindt bij
vrachtwagens en autobussen de
overgang van trommel- naar
schijfremmen plaats, wat beter
remmen en sneller reageren van
de remmen betekent. Schijfremmen lenen zich ook beter
voor het anti-blokkeersysteem

ABS; de massa van de remblokken bij schijfremmen is kleiner
dan die van de remschoenen bij
trommelremmen. Met behulp
van een bussysteem wordt elk
wiel met een apart ventiel
geregeld. Op die manier wordt
de looptijd van lucht- of hydroleidingen overbrugd. Helaas
worden fraai geregelde trekvoertuigen soms gekoppeld met
aanhangwagens of opleggers
met minder geavanceerde
remmen.
Langdurig remmen betekent ook
bij schijfremmen een grote
warmte-ontwikkeling, waarbij
de warmte niet zo eenvoudig
kan worden afgevoerd. Daarom
is de retarder ontwikkeld. Aan
de versnellingsbak is een hydroomvormer gekoppeld, die remenergie omzet in warmte en deze
aan het motorkoelcircuit toevoert. De goede keuze van de
versnelling is essentieel. Veel
autobussen en in Duitsland alle
tankauto’s zijn ermee uitgerust.
Met de retarder remmen op lange
hellingen is geen enkel probleem.
Alle normale rem-acties worden
ingeleid door de retarder en bij
lage snelheid overgenomen door
de schijf- of trommelremmen.
De levensduur van remvoeringen wordt door de retarder vergroot tot meer dan 500.000 km.

Met E-rempedaal worden automatisch alle remacties gestuurd,
ook noodremmingen zonder
retarder.
Bussystemen
Al deze regelingen maken
gebruik van een bussysteem,
meestal CAN-bus (zie onder
meer VDE-boek: CANopen / H
Zeltwanger / ISBN 3-80072448-0) . De voordelen van
eenvoudige bedrading en een
flexibel systeem, waarop ook
andere dingen zoals laadkranen
kunnen worden aangesloten,
wegen zwaar. CANbus is
ontwikkeld door Bosch en is
voor vrachtauto’s snel genoeg.
Het wordt ook bij railtractie,
schepen en werkplaatsen
gebruikt. CANbus wordt in deze
sectoren steeds meer toegepast.
Slotbeschouwing
Met deze geavanceerde mechatronica is het besturen van een
zware vrachtwagen of autobus
een stuk eenvoudiger en veiliger
geworden met als nevenvoordelen minder brandstofgebruik en
minder slijtage. Ook de chauffeur raakt veel minder gauw
vermoeid; menselijke besturingsfouten kunnen zelfs gedeeltelijk worden opgevangen.

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
15 maart in te sturen aan Peter Bieger,
Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.
Elpec Info - maart 2002
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Na een reis naar Amerika construeerde de Duitser Alexander
Ernemann in 1909 zijn eerste
filmprojector. Een heel bijzondere machine, want het was de
eerste geheel stalen filmprojector op de markt en daardoor heel
wat slijtvaster dan de uit messing
en brons vervaardigde concurrenten. Ernemann ging later
samenwerken met de in 1926
opgerichte Zeiss-Ikon fabriek:
de projector op de foto is zo’n
Ernemann-Zeiss Ikon projector
en werd omstreeks 1928 geproduceerd. Het is een projector
voor stomme films (35 mm)
waarin als lichtbron een
elektrische booglamp met
koolspitsen werd gebruikt.
Voordeel was de zeer hoge
lichtopbrengst; nadeel de
moeilijke focussering. Een
stelsel van tandwieltjes was
nodig om de opbrandende
koolspitsen steeds opnieuw weer
in het brandpunt van het lenzenstelsel te brengen.
In die periode experimenteerden
veel constructeurs met geluid.
Actief op dat gebied was ook de
Nederlander Ir. F.B.H. Prinsen
die voor de financiering van zijn
uitvindingen in
1923 contact
zocht met Loet C.
Barnstein,
directeur van een
filmbedrijf. De
bekende Ir. Otten,
directeur van
Philips, gaf hen
opdracht geluids-

T

De Ernemann-filmprojector met
Loetafoon-installatie

apparatuur te ontwikkelen voor
filmprojectors. Hieruit is de
Loetafoon voortgekomen (zie
foto-inzetje), die later ook door
Philips op de markt is gebracht.
Deze Loetafoon was in feite een
platenspeler waarop platen
konden worden gedraaid met een
diameter van 40 cm. Dat
buitenmodel-formaat was nodig
omdat de geluidsduur overeen
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moest komen met de tijdsduur
van één filmrol van 300 meter.
Om een zo goed mogelijke
synchroniciteit te verkrijgen
tussen beeld en geluid werden
projector en Loetafoon door
dezelfde elektromotor aangedreven. Uiteraard kon van echt
lipsynchroon geluid geen sprake
zijn.

KIVI-avond Vermogens-elektronica op de TU Delft op 24 januari 2002

De voortgaande inburgering van de vermogenselektronica-aandrijftechniek
Tegenwoordig omvat vermogens-elektronica ongeveer 50% van het
elektriciteitsverbruik; mogelijk in 2010 zelfs 80%. Het merendeel
van het vakgebied betreft aandrijvingen voor procesautomatisering
en nauwkeurige toerenregelingen.
De aandachtsgebieden in het vak zijn verschoven van aanvankelijk
vermogenshalfgeleiders en netvervuiling naar de match motorelektronica en intelligente sturingen gekoppeld met A.I. (kunstmatige
intelligentie).
1.0 Inleiding
De elektrische tractie en de
geautomatiseerde procesindustrie zouden maar een fractie van
de
huidige
technische
performance en mogelijkheden
bezitten zonder de intensieve
toepassing van vermogens-elektronica. Ook windmolens met een
vermogen groter dan 1 Mwe zijn
zonder vermogens-elka niet te
bouwen. Als de huidige plannen
van windparken in zee worden
uitgevoerd, is dit vakgebied na
elektrische tractie de tweede
categorie grootafnemers van HPIGBT’s.
2.0 Korte geschiedenis van de
vermogens-elektronica
De komst van de kwikdampgelijkrichter in de twintiger jaren
wordt door velen gezien als de
geboorte van de vermogens-

elektronica. Deze gelijkrichter
schiep de mogelijkheid om veel
eenvoudiger gelijkstroom te
maken uit het openbare draaistroomnet en betekende de
geboorte van hoofdnet-gelijkstroom-banen (ook in Neder-

Henk Mijnarends

veel minder onderhoud. De
thyristor betekende een grote
doorbraak met als meest bekende
toepassingen:
- de 3-fasenbrug met een gelijkstroommotor, waardoor regeltechnisch een perfecte havenkraan mogelijk was; zie figuur 1.
- de tractie-chopper, waardoor
het schakelen van voorschakelweerstanden op railvoertuigen
verviel. Dat betekende behalve
een soepeler regeling ook ca.
50% minder elektrisch onderhoud; zie fig. 2.
2. Het principeschema van de
tractiechopper.

land), uitgebreide tramnetten en
gelijkstroom-havennetten in
Amsterdam en Rotterdam. Het
waren voor die tijd alle nauwkeurig regelbare aandrijvingen,
die veel onderhoud vroegen. Het
afgenomen vermogen was dan
ook slechts enkele procenten van
het totale elektriciteitsverbruik.
De komst van de Si-diode in de
vijftiger jaren betekende een veel
betrouwbaarder gelijkrichter met
1. Links het schakelschema van een 3-fasen-volgestuurde brug als
voeding voor een DC-motor; rechts is het regelmodel voor de
schakeling weergegeven.
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3. Stroominvertor met
thyristoren met synchrone
machine zoals onder andere
gebruikt in de Thalys.

Voor grootschalige toepassing
van toerenregelbare aandrijvingen was het wenselijk de
asynchrone draaistroom-kooianker-motor te kunnen regelen.
Het regelen van de synchrone
machine was eenvoudiger (zie
fig. 3). Hij is onder meer met
succes toegepast op de TGV
(Thalys) en bij ketelvoedingspompen op centrales, maar te
duur voor grootschalige toepassing.
4. Stroominvertor met GTO’s
met asynchrone kooiankermotor.

Aanvankelijk is voor de asynchrone machine de stroominvertor toegepast (zie fig. 4). De match
elektromotor-vermogenselka is
daarbij van eminent belang. Bij
een slechte match treedt uitgesproken stappenmotorgedrag op
en kunnen extreme extra
verliezen (tot 4x vollastverlies)
voorkomen. Ook de regeling
bleek niet zo eenvoudig.
Desondanks was deze schakeling
een grote stap voorwaarts. De
motor vroeg in principe nauwe-
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5. Overzicht veel gebruikte TF-frequenties.
lijks onderhoud. Het toerental kon
worden verdubbeld, waardoor het
volume van de aandrijfmotor
bijna 50% van de voordien toegepaste gelijkstroommotor kon zijn.
De aandrijving zou, mits voldoende betrouwbaar en goedkoop, alle andere typen aandrijving verdringen.
De elektriciteitsbedrijven begonnen zich ook voor deze aandrijving te interesseren, want hij had
een slechte arbeidsfactor (cos f
1) en een slecht harmonisch
gedrag. Bedenk I1:: Te en Ih::Te.
Netvervuiling betekende allereerst extra verliezen, vervolgens
storing aan elektronische apparatuur en in bijzondere gevallen
harmonische resonanties in een
elektriciteitsnet. Bovendien was
op dat moment veel TF-apparatuur geïnstalleerd (fig. 5) met
ontvangers met eenvoudige
filters. TF-apparatuur dient
voornamelijk om tarieven en
openbare verlichting te schakelen.
De zorg van de elektriciteitsvoorziening resulteerde in het
VDEN-rapport CHC75-10,
waarin grenzen gesteld werden
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aan harmonische vervuiling [1].
Let wel: de meeste netvervuilingsbronnen zoals vermogenselka hadden een stroombronkarakter. De harmonische
spanning, waar de meeste
verbruikers
hinder
van
ondervinden, is behalve van de
grootte van de harmonische
stroom afhankelijk van de
netimpedantie. De Duitse VDE
had toen al een norm om
apparatuur aangesloten op een
elektriciteitsnet in beperkte mate
ongevoelig te maken voor
netvervuiling: de VDE0160.
Deze norm is officieus
uitgegroeid van een apparatuurnorm tot de norm voor de
maximum
waarden
van
harmonische spanningen en
commutatietrillingen in een
elektriciteitsnet (fig. 6).
Overigens is met eenvoudige
middelen veel te bereiken. De 5e
harmonische is met voldoend
grote afvlaksmoorspoelen sterk
te verminderen. 6-Fasenbruggen
geven een veel gunstiger harmonischen-patroon dan 3-fasenbruggen en zijn vanaf vermogens
van 500 kWe nauwelijks duurder.

Harmonische spanningsgrenzen
volgens VDE 0160
•
•
•
•

Harm 2 t/m 15 continu 5%
kortstondig 9%
commutatie-trillingen < 20%
wens E-bedrijven even harmonischen laag
ivm TF-besturing (tarieven en ov)
• in Nederland veel 492 Hz en 287 Hz
• in Duitsland veel 217 Hz

6. Maximale harmonische
netspanningen volgens
VDE0160 (voornaamste
hinder extra verliezen)
Harmonischen veroorzaken in
eerste instantie extra verwarming;
commutatietrillingen kunnen
valse nullen en enen bij
computers veroorzaken.
3.0
Ontwikkelingen van de
jaren tachtig
De ontwikkeling van PWMinvertors, die asynchrone
kooiankermotoren aansturen (fig.
7) rust op twee benen. Het eerste
been is de elektrische tractie. Met
zo’n aandrijving zou het
elektrisch onderhoud de helft
kunnen worden van dat van een
chopper met DC-motor en
bovendien zou het vermogen per
lok drastisch kunnen toenemen.
De toerenregeling moest heel
nauwkeurig zijn, terwijl om
maximale trekkracht te kunnen
ontwikkelen een speciaal

8. Principe regelschema van een PWM-invertor volgens
Leonhard uit [3].
algoritme nodig was, waarbij
beperkte slip (tot ca. 8%) was
toegestaan.
De
koppelresponsietijd behoefde niet
bijzonder snel te zijn.
Het tweede been was de
procesindustrie. Daar waren
toerenregelbare pompen en
ventilatoren een must om
kwalitatief zeer hoogwaardige
producten te kunnen maken in
een geautomatiseerd proces.
Uitermate moedig was de bouw
van de proefserie van de lok 120
van de DB Deutsche Bundesbahn), een 4-assige 6 Mwe-lok
van 84 ton met een trekkracht
van ruim 300 kN en een maximumsnelheid van 220 km/h. De

7. PWM-invertor met GTO’s met asynchrone motor.
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PWM-invertor was nog met
thyristoren en commutatiecircuits uitgerust. Uit dit ontwerp
is na veel kinderziektes de huidige
4-systeem 6 Mwe-lok geboren,
nu nog merendeels uitgerust met
GTO’s en motoren met een
maximum toerental van 4500
RPM, maar binnenkort uitsluitend met HP-IGBT’s en een
motortoerental van 6000 RPM.
De GTO was een enorme
vooruitgang. Het volume van de
invertor verminderde met ca.
80%. De aansturing van de GTO
en de benodigde snubbers
betekenden toch, dat het een
schakeling voor specialisten was.
De GTO kon in het algemeen
niet sneller worden aangestuurd
dan eenmaal per 4 ms. Ook de
sturing van de PWM-invertor
bleek niet zo eenvoudig. De
doorbraak was het werk van prof.
Leonhard van TU Braunschweig
[3] (fig. 8). Helaas is het aantal
benodigde machinetransformaties groot, zodat de koppelresponsie-tijden relatief traag
zijn. De DC-motor gevoed met
een 3-fasen-brug regelt nog steeds
veel sneller.
Meestal werd de PWM-invertor-
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aandrijving via een diodebrug uit
het 50 Hz net gevoed. Dat was
ten aanzien van netvervuiling een
grote verbetering. I1:: Pe ; Ih:: Pe
en cos f =1. De zorgen voor
netvervuiling verminderden
aanzienlijk.
4.0
Ontwikkelingen van de
negentiger jaren
De doorbraak vormde de komst
van de middelgrote IGBT
(geschikt voor vermogens tot 200
kWe) begin negentiger jaren. De
IGBT is veel eenvoudiger
aanstuurbaar dan de GTO, heeft
veel beperktere snubbers nodig
en heeft een maximale
impulsherhalings-frequentie van
1 kHz voor grote vermogens tot
tenminste 5 kHz voor vermogens
van 50 kWe. De IGBT-invertor
betekende de grootschalige
introductie van de toerengeregelde
motor (met pomp of ventilator) in
de procesindustrie. De introductie
werd aanvankelijk enigszins
geremd door gebrek aan
automatiserings-concepten.
Op de grote conferenties
PCIM2001 en EPE2001 is het
grote belang van de koppeling
van aansturing van elektromotoren met de sturing in de
proces-industrie onderstreept.
Daarbij wordt vaak het woord

kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) gebruikt [6].
Met snellere halfgeleiders en
snellere computers was ook een
snellere regeling mogelijk als
verbetering van het concept
Leonhard. Deze ontwikkeling
(direct torque control genoemd)
is geïnitieerd door prof Depenbrock van de RuhrUni (fig. 9)
[7]. Direct torque control is
dankzij snellere vermogenshalfgeleiders en computers veel
sneller dan de oorspronkelijke
regeling van Leonhard; het is
beter geschikt voor kraanaandrijving, maar nog steeds trager
dan de klassieke gelijkstroommotoraandrijving.
Opgemerkt zij, dat het heel
verstandig is bij specificaties te
vragen naar koppel- en toerenresponsietijden.
Op dit moment wordt de
voedende diodebrug vaak
vervangen door een zogeheten
frontend-PWM-invertor. Deze
heeft als voordelen:
- recuperatie mogelijk (en is
daardoor heel geschikt voor
snelle liften);
- bij puls-herhalingsfrequenties
vanaf 1 kHz nauwelijks
netvervuiling;
- Redelijk geschikt voor grotere
spanningsvariaties in het 50

9. Principe regelschema direct torque control uit [7].
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Hz net (bijv. ± 10%);
- Instelbare cos f 1 (inductief en
capacitief), waardoor de
loadflow van het 50 Hz net
verbeterd kan worden.
De snelle IGBT en DTC maken
de synchrone motor met
permanente magneten goed
bestuurbaar. Dit type motor (3fasig) heeft ongeveer de halve
verliezen van een 3-fasige kooiankermotor en kan daardoor met
relatief lange rotor worden
uitgevoerd. Om die reden en om
het eenvoudig te realiseren
vasthoudkoppel werd dit type
motor aanvankelijk onder de
naam synchroservo gebruikt. Ik
verwacht, dat de “synchro-servo”
de kooiankermotor zal verdringen.
In de huishouding wordt de 1fase kooiankermotor nog veel
gebruikt. De 3-fasen synchroservo heeft maar een kwart van
de verliezen van deze motor.
Toerenregelbare synchroservo’s
hebben in de huishouding dus
heel veel voordelen.
Op heel bescheiden schaal
worden op dit moment speciale
elektromotoren ontwikkeld.
Daarbij valt te denken aan
hoogtoerige generatoren alswel
aan lineaire motoren.
Eind negentiger jaren zijn de HPIGBT (hoogvermogens-IGBT
van Eupec) en de IGCT
(verbeterde GTO van ABB)
geïntroduceerd met als sluitstuk
dit jaar de 4 kA 6,5 kV HP-IGBT
van Eupec. Beide hebben een
impulsherhalingsfrequentie van
1 kHz en vragen nauwelijks
snubbers. Toerentallen van
18.000 RPM voor een vierpolige
motor zijn goed mogelijk, bij
aardgas-expanders gerealiseerd,
maar bij aandrijvingen vanwege

tandwielkast-problemen vooralsnog beperkt tot 6.000 RPM. Dat
betekent weer een kleiner motorvolume bij een aandrijving.
Het lijkt erop, dat HP-IGBT zeer
veel gebruikt gaat worden, terwijl
de belangstelling voor de ICGT
bescheiden is, waarbij ook
commerciële redenen een rol
kunnen spelen. Ten aanzien van
vermogens-halfgeleiders voor
tractie, windmolens en andere
grote aandrijvingen bestaan
nauwelijks nog technische
wensen. De HP-IGBT verdringt
de GTO.
5.0 Netvervuiling anno 2001
Ondanks het grote aandeel van
vermogens-elektronica bij de
verbruiks-apparatuur in het 50
Hz net, was de bijdrage aan
netvervuiling van TV’s en PC’s
niet te verwaarlozen. Deze
bijdrage kan goed worden
gemeten bij populaire TVuitzendingen zoals de bruiloft van
Prins Willem-Alexander en
Maxima op 2 februari 2002.
Die bijdrage aan netvervuiling is
voorbij, indien alle TV’s en PC’s
worden voorzien van een kleine
front-end-PWM-invertor die in
serie gemaakt, meerkosten van

€ 10,- per apparaat betekenen.
Indien in de toekomst alle PWMinvertor-aandrijvingen van een
front-end-PWM-invertor worden
voorzien, bestaat er geen netvervuilings-probleem meer. De
bescheiden meerkosten wegen
ruimschoots op tegen grootschalige anti-harmonische injectie.
Ik verwacht in de toekomst als
belasting in het 50 Hz net
uitsluitend PWM-invertors. Dat
betekent:
- geen netvervuiling van betekenis meer;
- ruimere spanningsgrenzen van
het net;
- de mogelijkheid naar wens de
apparatuur blindstroomleverend of ontvangend te maken.
6.0 Slotbeschouwing
Vermogenselektronica heeft deze
eeuw een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en zal binnen
enkele jaren het grootste deel van
de netbelasting vormen. De
toepassing is nu grotendeels
aandrijftechniek met elektrische
tractie als kraamkamer. Echter
ook TL-buizen, TV’s en PC’s
zullen over een aantal jaren met
frontend-PWM-invertors worden gevoed. Aanvankelijk lag de

nadruk sterk op vermogenshalfgeleiders; tegenwoordig verschuift
de aandacht steeds meer via
besturingsconcepten naar totale
automatiseringssystemen. De aanvankelijk gevreesde netvervuiling is nog steeds goed beheersbaar en kan in de toekomst nog
minder worden; vermogens-elkaapparatuur kan zelfs op eenvoudige manier de loadflow van het
50 Hz net verbeteren.
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In memoriam Dr. Blan
Zeg tegen een elektronicus van boven de 40 "Uit de pan van Dr Blan"
en z’n ogen beginnen op te lichten. Voor ieder die in de jaren ’50 tot ’70
bezig was met wat toen nog radiotechniek heette, was die rubriek in het
fameuze blad "Radio Bulletin" een begrip. Jongeren in die tijd verslonden
hun stripverhaal tijdschrift "Dr Blan" of zijn uiteindelijk in het
elektronicavak terechtgekomen dankzij de door Dr. Blan geschreven
radiocursus. Deze legendarische figuur is op 22 januari 2002 van ons
heengegaan.
Wie was Dr Blan?
Een van de best bewaarde
geheimen in de elektronicawereld
van destijds was, wie zich acher
de naam Dr. Blan verschool. Er
hebben nooit foto´s van hem in
Radio Bulletin gestaan en als hij
met een groepje leden van de
puzzelclub een excursie maakte
naar een bedrijf of organisatie,
dan droeg hij op de groepsfoto die
later in het blad stond, een lange overigens kartonnen- baard. Ook
bij de redactie van Radio Bulletin
kwam je geen steek verder. De
reden was, dat zijn werkgever
Philips het in die jaren het niet op
prijs stelde dat leden van het
kaderpersoneel meewerkten aan
publicaties voor amateurs. Helaas
is er nu geen reden meer, zijn
naam nog geheim te houden: Dr
Blan was in werkelijkheid Drs.
Ing. Cornelis Frederik Ruyter,
geboren op 13 september 1908 te
Amsterdam. Hij woonde in Laren
(NH). Hij was erelid van onze
ELPEC en wij kenden hem als
Cor.
Cor studeerde elektrotechniek aan
de HTS te Amsterdam en werkte
voor de oorlog als brand- en schade
expert bij een verzekeringsmaatschappij. Na de moeilijke oorlogsjaren werkte hij enige tijd bij
Nierstrasz, een handelsmaatschappij die bij velen bekend is
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van de soldeerbouten. Uiteindelijk
kwam hij bij Philips terecht. Cor
had een heel scherp verstand en
het talent om uit een ingewikkeld
probleem de kern te isoleren. Daar
wees hij degenen die met de
handen in ’t haar zaten dan op. Hij
deed dat bovendien op zo’n
manier, dat iedereen de oplossing
van het probleem zag en er wat
aan ging doen. Philips zette Cor
dan ook veelvuldig in als adviseur
voor grote bedrijven en overheden
zoals de marine. Zo hij werd
bijvoorbeeld uitgezonden naar
onze toenmalige kolonie Suriname, om de in de oorlogsjaren in
verval geraakte omroepzender en
de bijbehorende antenne weer aan
de praat te krijgen.
Nu telde een titel in die jaren veel
meer dan tegenwoordig. Eigenlijk
kon het helemaal niet dat de marine
en de omroep geadviseerd werden
door iemand die alleen maar Ing.
voor z’n naam had staan. Philips
oefende dus enige druk uit op de
manier zoals dat in die jaren ging:
vriendelijk doch dringend… Nu
was Cor niet iemand die om
dikdoenerij gaf: het ging hem om
de kern, zoals bij de problemen
die hij moest oplossen en niet om
uiterlijk vertoon. Maar er onderuit
kon hij toch niet en vond daarom
een oplossing die kenmerkend
voor hem was: een studie
psychologie. Daarmee sloeg hij
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Willem Bos*)
een aantal vliegen in een klap: hij
had grote belangstelling voor
mensen en hun beweegredenen,
kon dat goed gebruiken tijdens
zijn advieswerk en de studie
duurde maar 2 jaar….Uiteraard
deed hij die studie in recordtijd,
mocht toen Drs. voor z’n naam
zetten en kreeg van Philips en de
bobo’s van de marine en overheid
opeens veel respect. Daar moest
hij eigenlijk wel om lachen…
Het grote verschil tussen
tijdschriften van vroeger en nu
Wie niet de glorietijd van Dr Blan
en het tijdschrift Radio Bulletin
heeft meegemaakt, vraagt zich
misschien af wat er toch zo
bijzonder was aan de artikelen
van Dr Blan. Daarvoor moeten
we het heden met het verleden
vergelijken. Tegenwoordig zijn
veel tijdschriften -en niet alleen
elektronicabladen- informatieverstrekkers. Ze berichten vaak
over nieuw op de markt verschenen producten. Een paar grote
foto´s, een stukje tekst (soms kanten-klaar aangeleverd door de
fabrikant), een kadertje met de
door de fabrikant opgegeven
eigenschappen: alweer een
artikel… Alles moet snel, eenvoudig en vooral nieuw zijn. Vaak
resulteert dat in oppervlakkigheid.
Ach, de lezer weet inmiddels niet
beter en misschien kan het ook
niet anders. Redacteuren kosten
veel geld en moeten productie
maken, want de uitgevers hebben
maar een belang: er moet geld
worden verdiend. Meer productbeschrijvingen leveren meer
advertenties op, de redactiekosten
*) Willem Bos is ex-hoofdredacteur Radio
Amateur Magazine.

zijn lager en dus wordt de winst
gemaximaliseerd zoals dat
tegenwoordig heet. Alleen dan
blijft een blad bestaan. En is de
winst niet groot genoeg: ach, dan
verdwijnt het blad en wordt een
nieuw tijdschrift ontwikkeld voor
een andere ´´doelgroep´´.
In de jaren ’50 lag dat allemaal
heel anders. We leefden nog niet
zo flitsend en snel, we zaten niet
elke avond voor de TV waardoor
er tijd was voor hobby´s, de
welstand was een stuk minder en
er hing een sfeer van: we zijn
Nederland weer aan het opbouwen. Van elektronica had niemand
nog gehoord: alles heette elektriciteit of radiotechniek. Als je
muntjes had voor de elektriciteitsmeter was het laten branden van
de grote hanglamp boven de
eetkamertafel geen probleem,
maar radio… De meeste vooroorlogse radio´s waren door de
bezetter in beslag genomen en
geld voor een nieuwe radio was er
in die bestedingsbeperkingstijd
vaak niet. Dus werd er zelf
gebouwd. In die eerste jaren na de
oorlog was er maar een tijdschrift
waarin verteld werd hoe dat moest:
Radio Bulletin. In de jaren ’20
verschenen als Amroh Bulletin,
later omgedoopt tot Radio
Bulletin, was dit blad in het begin
opgezet om radio-onderdelen te
verkopen. Wat was het geval?
Twee broers, Kauderer geheten,
hadden ver voor de oorlog een
import/productiebedrijf voor radio
onderdelen opgezet: het American
Radio House, al snel afgekort tot
Amroh. Die elektronicaonderdelengroothandel bestaat heden ten
dage nog steeds. Het probleem
was echter, dat vrijwel niemand
die onderdelen kocht, omdat het
publiek niet wist hoe een radio

gebouwd moest worden. Daarom
besloten de gebroeders Kauderer
hun prijscourant Amroh Bulletin
-waarin ook wel eens een schema
stond- om te dopen tot Radio
Bulletin. Daarin werd de lezer
met behulp van zelfbouwschema´s
en uitleg over de radiotechniek
geleerd om zelf een radio te
bouwen, uiteraard met onderdelen
van Amroh….
Er werd een uitgeverij opgericht
met de naam ´´ De Muiderkring´´
die aanvankelijk alleen het blad
Radio Bulletin uitgaf, maar na de
oorlog ook andere bladen, boeken
en cursussen. De redactie was
vergelijkbaar met de grote
krantenredacties van tegenwoordig: onafhankelijk. Zij bepaalden
wat er in het blad kwam. Met
advertenties hadden ze niets te
maken, want die kwamen wel
wanneer er veel enthousiaste
lezers waren. Geld verdienen met
het blad was geen doel. De
redacteuren vonden dat ze maar

een taak hadden: de lezer kennis
bijbrengen over radiotechniek en
ze enthousiast maken voor
zelfbouw. De broertjes Kauderer
vonden het allemaal prima. Ze
konden de onderdelen niet
aanslepen… En die sfeer was het
grote verschil met tegenwoordig.
Het ging niet om zoveel mogelijk
advertenties, maar om de lezer.
Die stond centraal. Die moest
enthousiast gemaakt en kennis
bijgebracht worden, dan kwam
de rest vanzelf wel. Natuurlijk
was de redactie altijd op zoek naar
mensen die hen bij die taak konden
helpen. Velen schreven een
artikel: sommige matig, anderen
goed en een paar, zoals Fakkeldij,
Tebra en Wigman heel goed, maar
het echte educatieve element
ontbrak. En toen vonden ze Cor….
De eerste artikelen
Hoewel er in de loop van 1949
een aantal artikelen verschenen
die waarschijnlijk ook door Cor
zijn geschreven (o.a. over een

Het door Cor Ruyter ontworpen en gebouwde draagbare
radiotoestel waarover hij zijn eerste publicatie schreef.
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meet-schakelbordje) stond daar
geen naam bij. Het eerste artikel
dat Cor onder eigen naam schreef
voor Radio Bulletin werd
gepubliceerd in september 1949.
Het was een artikel over de
planning van een draagbare -zeg
maar verplaatsbare- batterij radio
(uiteraard met radiobuizen) voor
de vakantie, met foto´s van een
door hem zelf gebouwd exemplaar. Het tweede deel verscheen
in oktober 1949. In de loop van
1950 verschijnt een tweedelig
artikel over omvormers, een
verslag over een bezoek aan de
eerste Funkausstellung na de
oorlog in Düsseldorf en in januari
1951 een verhaal over de sniperscope, een infrarood nachtzichtapparaat, dat als geheim wapen in
de oorlog was ingezet. Wanneer
je die artikelen naleest, zie je ook
de richting waarin Cor zich
ontwikkelt: van een eenvoudig
verslag over een draagbare radio
tot een zeer leerzaam verhaal over
de werking van infrarood nachtzichtapparatuur. Maar dan grijpt
Philips in. Het geeft geen pas, dat
een Philips medewerker in zo’n
hobbyblad publiceert. Maar de
redactie van RB wilde hem niet
kwijt en Cor vond het heerlijk,
anderen iets te leren. Er was maar
een oplossing: schrijven onder een
schuilnaam met de garantie van
RB, dat niemand zijn echte naam
te weten zou komen. Maar hoe
zou die schuilnaam moeten
luiden?
Uit de pan van Dr. Blan
Omdat weinigen weten waar de
naam Dr. Blan vandaan komt, is
dit ´´in memoriam´´ ook de plaats
dit raadsel op te lossen. Zoals
gezegd, zond Philips Cor o.a. naar
Suriname, om de problemen met
de omroepzender op te lossen. Hij
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reisde zoals in die dagen
gebruikelijk was via New York.
Typerend voor hem was, dat hij
de wachttijd voor hij verder kon
reizen ook gebruikte om eens te
kijken hoe in de USA radiotechniek en service werd bedreven. In
een taxi doorkruisde hij New
York, totdat hij een serviceshop
voor radio en TV ontdekte. Hij
stapte gewoon die winkel binnen
en begon een praatje over radiotechniek en de service van radioen TV-ontvangers. Ze gaven hem
nog uitgebreid antwoord ook,
want bijzonder aan Cor was dat
hij zo symphatiek over kwam, dat
iedereen het vuur uit z’n sloffen
voor hem liep… In februari 1951
publiceerde hij daarover in RB,
omdat in die radiobuizentijd
service een belangrijk item was.
Maar wat hij niemand vertelde,
was dat hij in New York op het
idee voor zijn schuilnaam was
gekomen. De medewerkers van
die reparatieshop droegen
namelijk allen een overall, waarop
in grote letters stond: Dr. Blan’s
service clinic. Cor ondertekende
het artikel ´´service bij Uncle Sam
en bij ons´´ dan ook als Dr. Blan.
Dat viel in de smaak bij de redactie
van RB: Philips was niet de enige
die gevoelig was voor titulatuur….
In mei 1951 start dan ook een
rubriek ´´Radio kliniek´´, waarin
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Dr. Blan -serviceman- vragen van
lezers over reparatie van radio´s
beantwoordde. Dat was een schot
in de roos. Hij beantwoordde
namelijk niet alleen de vraag, maar
vertelde tevens, hoe het probleem
was ontstaan, hoe het te verhelpen
was en hoe soortgelijke problemen
konden worden gevonden. Je
leerde iets van dat antwoord, zelfs
wanneer je helemaal geen radio’s
repareerde. Die stijl was het
educatieve element waarnaar de
redactie van RB op zoek was. Na
een gesprek met de redactie, start
in september 1951 dan ook de
rubriek´´ uit de pan van Dr. Blan´´.
Aanvankelijk was het een rubriek
om jongeren iets te leren over
radiotechniek, maar al snel groeide
dat uit tot een algemene rubriek
over radiotechniek voor iedereen.
Uit de pan van Dr Blan was vaak
het eerste wat men las wanneer
Radio Bulletin uitkwam. Dat
kwam door de bijzondere stijl.
Cor had het zeldzame talent, een
ingewikkeld probleem op een heel
begrijpenlijke, eenvoudige wijze
uit te leggen. Nooit droog of
belerend, maar helder, vlot en
duidelijk. Dat was een groot
verschil met de wat gezwollen
taal en ingewikkelde zinsbouw
die in de 50’er jaren gebruikelijk
was. Die heldere stijl zorgde dat
het allemaal niet zo moeilijk meer

was…Je werd enthousiast en je
leerde er wat van. Vergeet niet,
dat het "gewone" publiek in die
jaren niet vertrouwd was met
elektronica. Een steker aan een
snoer was voor de meesten al een
wonder van techniek. Door die
kennis die je opdeed door de
artikelen van Dr. Blan, voelde je
je ingewijd in de geheimen van de
radiotechniek. Je was "lid van de
club", waardoor je al snel de
handige neef werd, die bij tante´s
radio werd geroepen wanneer die
het niet meer deed…Een gouden
greep waren ook de tekeningetjes
bij de artikelen. Eigenlijk een soort
cartoons, die op humoristische
manier precies uitbeeldden waar
het artikel over ging. Dat was echt
nieuw voor een technisch blad en
creëerde een aparte sfeer. Cor
tekende die cartoons niet zelf, maar
overlegde met de tekenaar waar
het verhaal om draaide. Die
tekenaar signeerde z’n vlotte
schetsjes als Han Lang. Ook dat
was een schuilnaam. Helaas is de
werkelijke naam van Han Lang
door het niet bewaren van de RBarchieven verloren gegaan, maar
Cor vertelde mij, dat het eigenlijk
een stucadoor was, die in z’n vrije
tijd de tekeningetjes maakte om
wat bij te verdienen.
De puzzelclub
Een van de problemen in de 50’er
jaren was dat Nederland in
opbouw dringend behoefte had
aan technici, vooral op het nieuwe
terrein van de elektronica. Door
de oorlog was er van het opleiden
van jongelui niet veel terecht
gekomen. Vandaag de dag zou
het ondenkbaar zijn, maar de
redactie van RB en Cor vonden
het hun taak, daar een steentje in
bij te dragen. Er werd driftig
overlegd hoe ze de jeugd konden

bewegen om radiotechniek als vak
te kiezen.
Cor vond nu toch nog baat bij zijn
studie psychologie. Want daardoor wist hij, dat je de jeugd
enthousiast kunt maken en kunt
aanzetten tot het vergaren van
kennis door ze te prikkelen met
een probleem dat ze zelf moeten
oplossen. De rubriek ´´uit de pan
van Dr. Blan´´ was daarvoor
minder geschikt, want daarin
werden dingen kant-en-klaar
uitgelegd: dat was eenrichtingsverkeer. Daarom zette hij naast
"uit de pan" een tweede rubriek
op, die in de loop van 1952
verscheen: de puzzelclub. Die zat
slim in elkaar. Hij bedacht een
probleem dat alleen door jongelui
tot 18 jaar mocht worden opgelost.
Het was niet de bedoeling dat ze
gewoon maar het antwoord gaven,
maar ze moesten omschrijven hoe
ze tot die oplossing waren
gekomen. Ongemerkt werden ze
zo gedwongen op een logische
manier na te denken en dat ook
nog eens kort en bondig op schrift
te stellen. Natuurlijk zat er ook
een beloningselement in: de
winnaars kregen een elektronicaboek dat uiteraard werd
uitgegeven door de Muiderkring.
Promotie van die boeken was nooit
weg, nietwaar… Het antwoord
verscheen later in RB. Maar dat
was niet zomaar een antwoord op
het probleem. Cor gebruikte dat
antwoord om de lezer een stukje
kennis bij te brengen. Die geniale
leertechniek laat zich het best
illustreren met een voorbeeld. Zo
beschreef hij het volgende probleem: Piet had een oude radio
gekregen, die jaren ongebruikt op
zolder bij een oom had gestaan.
Natuurlijk was Piet benieuwd of
de radio nog werkte. Hij stak de
steker in het stopcontact en ja
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hoor, de schaalverlichting gloeide
op en een zacht brommen werd
hoorbaar. De vreugde was van
korte duur, want plots volgde een
luide knal, waarna de radio stil
zweeg. Piet rukte de steker uit het
stopcontact en toen hij de
achterwand van de radio losnam,
was het hele inwendige bedekt
met een vochtige smurrie en
stukjes zilverpapier. Wat was er
aan de hand? In het antwoord 2
maanden later, vertelde Dr. Blan
dat de elektrolitische condensator
-de afvlakelco- die de gelijkgerichte voedingsspanning afvlakt
tot een echte gelijkspanning, was
opgebouwd uit twee laagjes heel
dun aluminiumfolie, gescheiden
door een velletje papier gedrenkt
in een chemische stof, een
elektroliet. Dat in de fabriek zo’n
elco eerst geformeerd werd door
hem op een gelijkspanning aan te
sluiten, waardoor een isolerende
laag ontstond tussen beide
velletjes aluminiumfolie. Daardoor onstond een condensator:
twee geleiders, gescheiden door
een isolator. Dat die isolatielaag
verdween, wanneer zo’n elco heel
lang niet onder spanning had
gestaan. Bij de radio van Piet’s
oom was dat het geval. Door het
ontbreken van de isolatielaag ging
er een grote stroom lopen door die
elektrolitische condensator. Die
werd zo warm, dat het elektroliet
gasvormig werd, waardoor de elco
uit elkaar knalde en het inwendige
van de radio bedekte met een
mengsel van het elektroliet -de
smurrie- en de uit elkaar gespatte
stukjes aluminiumfolie van de
condensator. En hij besloot het
antwoord met de opmerking, dat
je een lang niet gebruikte elco
eerst moest formeren, door hem
een tijdje via een hoogohmige
weerstand op de voedingsspan-
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ning aan te sluiten, zodat de
isolatielaag zonder ontploffingsgevaar weer kon ontstaan. Deze
uitermate slimme manier om de
lezer iets bij te brengen, was een
enorm succes. De puzzelclub telde
honderden inzenders per maand.
Uit al die inzenders selecteerde
Dr. Blan 4 inzenders, die het meest
duidelijke en best omschreven
antwoord gaven. Dat waren de
winnaars, waarvan niet alleen de
naam, maar ook een foto werd
afgebeeld. Dat was goed bedacht,
want het was wat, wanneer je foto
in Radio Bulletin stond… Je kon
daar de hele familie mee af. Al
snapten ze er geen bal van, ze
begrepen wel dat Pietje heel slim
moest zijn en al snel werd dan een
paar piek gedoneerd voor wat
nieuwe radio onderdelen…
Bovendien maakte je bij regelmatige inzending ook nog eens
kans, om mee te gaan op de
jaarlijkse excursie van de puzzelclub. Doordat Cor door z’n werk
veel contacten had bij instellingen
en bedrijven, kon hij het voor
elkaar krijgen, dat hij met een
groepje van 5 tot 7 man een dagje
op bezoek kon gaan bij zo’n
organisatie. Dat waren instellingen
die normaal ontoegangelijk waren
voor hobbyisten, zoals het KNMI,
de omroepzenders of de verbindingsdienst van het leger. Daarvan
werd dan weer verslag gedaan in
RB, zodat de overige jeugdige
lezers ook werden gemotiveerd
om in te zenden, want iedereen
wilde wel mee naar zo’n walhalla
voor radiohobbyisten…
Velen van u zullen de vragen en
antwoorden van de puzzelclub
hebben gelezen, maar weinigen
zullen in de gaten hebben gehad,
hoe doelbewust slim Cor die
rubriek had opgezet. Behalve de
vakmensen. Die zagen direct het
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unieke van die methode. Want de
puzzelclubrubriek werd niet alleen
door jongeren gelezen, maar ook
door volwassenen. In binnen- en
buitenland. Zo vertelde Karl
Tetzner, hoofdredacteur van het
destijds toonaangevende Duitse
elektronicatijdschrift Funkschau,
dat hij altijd de puzzelclub van Dr.
Blan las, en binnen 1 minuut het
antwoord moest weten, anders
vond hij de vraag te moeilijk.
De puzzelclub is een van de langst
lopende rubrieken in Radio Bulletin geweest. Hij werd pas opgeheven in december 1969.
De cursussen
Zij, die de 50’er jaren niet hebben
meegemaakt, kunnen zich nauwelijks indenken hoe groot de
behoefte aan kennis in die tijd
was. Niet alleen kennis om zelf
iets te bouwen, maar ook om
radiotechniek als beroep te gaan
uitoefenen, want daar lag volgens
velen de toekomst. Er ontstonden
dan ook tal van activiteiten op dat
terrein. Zo organiseerde de bekende radiowinkel Radio Peeters in
Amsterdam zelfbouw avonden,
waar een grote groep mensen
radio’s en andere apparaten in de
s’avonds gesloten winkel bouwden! Daar zou je vandaag de dag
eens om moeten komen… Er
waren ook velen, die cursussen
gingen geven. Enkele deden dat
goed, maar er waren ook heel wat
slechte cursussen. Daarom besloot
de Muiderkring ook een radiocursus te gaan uitgeven, maar dan
wel een goede. Gezien het succes
van de rubrieken van Dr. Blan in
RB, werd aan Cor gevraagd de
cursus te schrijven. Daarover werd
goed nagedacht, want het stond
voor hem vast, dat het niet zo
maar een maandelijks toegezonden theorielesje moest zijn. Hij
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bedacht een mix van theoretische
en praktische informatie, waarbij
de cursist -net als bij de puzzelclubgedwongen werd zelf na te denken
en z’n redenatie op schrift te
stellen. Tijdens de cursus, die 12
maanden duurde, bouwde de
cursist aan de hand van een
stappenplan ook een aantal apparaten. Natuurlijk zat er aan die
schriftelijke cursus een hoop extra
werk vast. Immers, de cursisten
moesten elke maand de antwoorden op de vragen uit de les inzenden.
Die moesten worden nagekeken
en beantwoord. Vaak werden
vragen aan Dr. Blan gesteld, niet
alleen over de theorie, maar ook
over praktische moeilijkheden bij
het bouwen. Tegenwoordig zou
daar een heel team mensen voor
worden ingehuurd. In 1952 ging
dat heel anders: Cor deed dat
allemaal zelf. In z’n avonduren,
want hij had ook nog eens een
drukke baan bij Philips. Hij werd
daarin bijgestaan door z’n vrouw
Zwaantje, die de post verzorgde
en controleerde of de cursisten
ook werkelijk inzonden. Zo zaten
ze samen aan de huiskamertafel,
onder de grote hanglamp, al die
inzendingen na te kijken en te
beantwoorden. En had een cursist
z’n les niet ingezonden, dan werd
er een briefje geschreven, of er
misschien ziekte of andere moeilijkheden waren. Bij ziekte,
verjaardagen of de geboorte van
een kind werd er door Zwaantje
altijd een kaartje gestuurd met de
beste wensen. Nu lijkt dat
misschien allemaal wat kneuterig,
maar het was eigenlijk heel
bijzonder en zeker uniek. Denk
niet dat het elke maand maar om
een paar briefjes ging. Het succes
van deze door Cor bedachte cursus
radiotechniek was zo groot, dat er
het eerste jaar al meer dan 800

cursisten Dr. Blan’s radiocursus
met goed gevolg doorliepen. De
jaren daarop werden dat er nog
veel meer: de Dr. Blan cursus was
een schot in de roos voor de
Muiderkring. Er kwamen dan ook
snel meer cursussen: Televisie
service, meettechniek, zendamateur en elektronica voor EEG
laboranten. Die werden niet
allemaal door Cor geschreven en
verzorgd, maar wel als Dr. Blan
cursus gepresenteerd: de naam Dr.
Blan was inmiddels een begrip
geworden, dat stond voor kwaliteit.
Radio Blan
Naast de ´´uit de pan´´ rubriek, de
puzzelclub en de cursus, verschenen steeds meer artikelen van Cor
onder het pseudoniem Dr. Blan in
Radio Bulletin. Hij wist natuurlijk
ook niet alles, maar wel hoe hij
dingen te weten moest komen.
Door z’n werk voor Philips had
hij nogal wat contacten in de
industrie. Niet alleen in Nederland,
maar ook in Duitsland. Zo bezocht
hij voor Philips altijd de grote
Duitse beurzen zoals de Funk-

De camper waarmee Cor en
zijn vrouw diverse buitenlandse
beurzen bezochten.

Links Cor Ruyter, rechts Dr. Walter Bruch, de grondlegger van
PAL kleuren-TV-systeem.
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ausstellung en de Leipziger Messe.
Typerend voor hem was, dat hij
niet in een duur hotel met luxe
maaltijden verbleef. Nee, hij had
-ook al uniek in die dagen- een
campertje, waarmee hij samen met
z’n vrouw Zwaantje tijdens de
beurs op het parkeerterrein kampeerde. Gedurende de hele beurs
liep hij stand in, stand uit en vroeg
iedereen het hemd van z’n lijf.
Daardoor werd hij een bekend
persoon, niet alleen bij verkopers,
maar ook bij de groten uit de
elektronica-industrie. Hij kende
ze allemaal en zij kenden hem.
Wilde hij wat weten over TV?
Dan belde hij gewoon Dr Walter
Bruch - die later het PAL kleuren
TV- systeem uitvond- bij Telefunken op. Of Dr Rohde van
Rohde en Schwarz de meet-
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apparatuurfabriek, of de directeur
van de Zeiss Ikon camerafabrieken: het maakte hem niet
uit. Hij werd vaak uitgenodigd
om fabrieken te bezoeken en was
dan net een spons, die informatie
opzoog en dat later weer omzette
in artikelen voor Radio Bulletin.
Hij werd in Duitsland zeer
gewaardeerd: hij is later benoemd
tot erelid van de VEI, de Duitse
elektronica ingenieursvereniging.
Voor Radio Bulletin was ´´Dr.
Blan´´ langzamerhand beeldbepalend geworden. Dr. Blan was
het uithangbord van Radio
Bulletin… De rubriek ´´uit de pan
van Dr. Blan´´ was een algemene
rubriek geworden, waardoor de
jeugd wat in de verdrukking
kwam. Wie op het idee is gekomen
is niet meer te achterhalen, maar
in juli 1960 startte de uitgave van
een nieuw Muiderkring tijdschrift:
"Radio Blan". Dat was het meest
bijzondere elektronicatijdschrift
dat ooit is uitgegeven. Niet alleen
in Nederland, maar in de hele
wereld. Het wordt dan ook nu nog
steeds verzameld. Radio Blan was
een stripverhaal tijdschrift,
getekend door de onnavolgbare
Han Lang. In die stripverhalen
draaide het om de familie Blan.
Jan Blan, een jongen van een jaar
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of 15, was de hoofdpersoon. Hij
had een vader, ingenieur Blan, en
een hele knappe Opa. Dat was
natuurlijk Dr. Blan. In het blad
stonden eenvoudige, maar heel
leuke bouwontwerpen, uiteraard
met onderdelen van Amroh…Die
bouwontwerpen bestonden niet
zo maar uit een schema’tje en een
stukje tekst, maar uit prachtige,
driedimensionale tekeningen.
Daardoor konden de jeugdige
lezers precies zien, hoe het
apparaat moest worden gebouwd.
Uiteraard stonden in het blad ook
artikeltjes met uitleg en theorie
over onderdelen, leren solderen
en werkingsprincipes. Die werden
vaak geschreven door Cor, nu als
Opa Blan. Het hele blad was
gericht op de jeugd: de tekst, de
tekeningen, grappige verhaaltjes
en cartoons. Maar in de praktijk
lazen ook heel veel volwassenen
het blad. Het enthousiasme van
het redactieteam was op elke
pagina terug te vinden. Overigens
werden niet alle artikelen door
Cor geschreven, de bouwontwerpen werden gemaakt door de
inmiddels uit 8 man bestaande
redactie van RB. Sommige van
die ontwerpen hebben nu nog een
bekende naam, zoals de Jampot
ontvanger (een kristalontvanger
in een glazen jampot), de Bolknak
huistelefoon (een intercom in een
sigarenblikje) en de Luxa-vox, een
"geheime" zender die gesprekken
met je vrienden mogelijk maakte
door middel van lichtstralen. Er is
overigens ook nog een aardige rel
ontstaan, toen Dr. Blan beschreef
hoe je omroepje kon spelen door
een pool van de uitgang van een
laagfrequentversterker te verbinden met de centrale verwarming
(in flats) of de waterleiding, en de
andere pool met de destijds niet
ge-aarde loden buitenmantel van
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de PTT telefoonkabel. Door een
kristal oortelefoontje aan te sluiten
op de waterleiding en de telefoonkabel, kon je verderop in de flat of
de wijk de spraak en de muziek
goed volgen. Al snel waren hele
wijken overal in Nederland
omroepje aan het spelen, met de
nodige ruzie, want uiteraard was
er veel storing. Niet alleen onderling, maar ook op het telefoonnet.
Amroh kon nauwelijk aan de vraag
naar kristal oortelefoontjes
voldoen, maar de PTT heeft Dr.
Blan dat stukje nogal kwalijk
genomen… Net als bij de
puzzelclub en de radiocursus had
Cor ook goed nagedacht over
Radio Blan. Een jongen van een
jaar of 15 had in 1960 hoogstens 1
gulden zakgeld. Het blad mocht
dan ook niet veel kosten. Daarom
was het blad, dat tweemaandelijks
verscheen, alleen te koop bij de
radio - onderdelenwinkel. Het
kostte in het begin maar 15 cent.
De onderdelenwinkels wilden het
maar al te graag verkopen. Dan
verkochten ze namelijk ook de
onderdelen, waarmee de bouwontwerpen moesten worden
gemaakt. De Muiderkring verdiende natuurlijk geen bal met dat
blad, maar moedermaatschappij
Amroh vond dat niet erg: ze
konden de onderdelen weer eens
niet aanslepen… Radio Blan heeft
6 jaar bestaan. Het laatste nummer,
dat inmiddels 35 cent kostte,
verscheen in juni 1966. Nieuwe
directeuren bij de Muiderkring
dachten dat ze de lezers wel naar
RB konden overhevelen… Later
heeft de Muiderkring erkend, dat
het opheffen van Radio Blan de
grootste fout was, die ze ooit
hebben gemaakt.
Tijden veranderen
Door het ontstaan van Radio Blan,

worden Dr. Blan artikelen in Radio
Bulletin na 1962 steeds geringer
in aantal. Dat kwam niet alleen
omdat Cor artikelen voor Radio
Blan schreef, maar ook omdat de
sfeer binnen de Muiderkring
veranderde. De Muiderkring NV
was inmiddels een grote, zelfstandige uitgeverij op het gebied
van tekentafels, elektronicaboeken, cursussen en andere bladen,
waaronder het doe-het-zelf en
modelbouw blad Hobby Bulletin.
De moedermaatschappij Amroh
evolueerde ook: van onderdelen
voor amateurs naar het professionele vlak, uitgebreid met HiFi
apparatuur zoals Warfe dale
luidsprekers, autoradio’s van het
merk TEN, Elac platenspelers,
Amroh bandrecorders en meetapparatuur. Hun interesse in
hobbyisten nam daardoor af.
Nieuwe medewerkers binnen
Amroh en de redactie van RB
vonden dat de figuur Dr. Blan niet
meer in die tijd paste. De
educatieve taak moest maar door
anderen worden uitgevoerd. Ach,
velen van u kennen die 'verlichte
tijd' (provo, de Mammoetwet voor
scholen, inspraak ed.) wel. Alles
moest veranderen. Toch vinden
we naast de puzzelclub rubriek
nog regelmatig artikelen van Dr.
Blan, die telkens weer opvallen
door de makkelijke leesbaarheid.
In 1968 verandert het formaat van
RB, er komt een nieuwe redactie
en in december 1969 valt het doek
voor Dr. Blan door het opheffen
van de puzzelclub. Toch werd de
heldere schrijfstijl van Cor nog
steeds gewaardeerd. In de jaren na
1969 verschijnen er af en toe
artikelen van hem in RB, maar
niet meer onder z’n pseudoniem
Dr. Blan, maar gewoon als C.F.
Ruyter. Hij was inmiddels
gepensioneerd, maar bleef de

ontwikkelingen in de elektronica
volgen. Hij bleef tot op hoge
leefdtijd scherp en helder van
geest. Zo verzocht eind ’70er jaren
de latere redactie van RB hem,
eens wat te schrijven over de
werking van de videorecorder. Hij
was toen al dik 70, een leeftijd
waarop de meeste ouderen het
wel gezien hebben met het volgen
van de allernieuwste ontwikkelingen. Zo niet Cor. Hij belde
allerlei vrienden op bij Philips,
Telefunken en Grundig, liet zich
uitgebreid voorlichten en schreef
een artikelenserie, die zo glashelder de complexe methoden van
het opnemen en weergeven van
videosignalen met videorecorders
beschreef, dat vakmensen op dat
terrein daar hun verbazing over
uitspraken… Door mijn jarenlange vriendschap met Cor, de
eindeloze gesprekken over het vak
en zijn archieven en de copyrights
die ik van hem heb gekregen weet
ik, dat er nog veel meer is te
vertellen. Over de boeken die hij
schreef, de artikelen in Hobby
Bulletin over camera’s, anekdotes
over de groten in elektronicaland,
zijn prachtige, droge humor en
het erelidmaatschap van de
ELPEC, die hem in 1992 de
ELPEC Persprijs voor zijn hele
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oeuvre toekende. Maar in een "in
memoriam" als dit is het gewoon
niet mogelijk de complete levensloop van iemand met zo’n arbeidzaam leven te beschrijven.
Het bovenstaande maakt hopelijk
wel duidelijk, dat met Cor een
uniek figuur in elektronicaland is
heengegaan. Door zijn artikelen
hebben tienduizenden plezier
beleefd aan, en kennis opgedaan
over hun hobby. Duizenden
hebben door het volgen van Dr.
Blan´s radiocursus de eerste stap
gezet om van elektronica hun
beroep te maken. Zijn talent om
jongelui en ouderen enthousiast
te maken voor de elektronica was
een gave, die in de hedendaagse
elektronicabladen sterk wordt
gemist. Drs. Cor is op 28 januari
2002 gecremeerd. Hij ruste in
vrede….

De overhandiging door de
toenmalige voorzitter Jan van
Herksen van de ELPEC
Persprijs aan Cor Ruyter.
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Geslaagd symposium op 31 januari 2002 op de TU Delft, georganiseerd door studenten
verkeerskunde

Vervoer in de Randstad
De basis van de schattingen over
de economische ontwikkelingen
in Nederland en de beïnvloeding,
die de overheid zich daarbij heeft
voorgenomen, is gelegen in de 5e
nota over ruimtelijke ordening.
Daarbij wordt voor de Randstad
uitgegaan van drie stedenagglomeraties in volgorde van
economisch belang: Amsterdam,
Rotterdam-Den Haag en Utrecht.
Op dit moment wordt zelfs verwacht, dat Almere zal uitgroeien
tot een stad van 500.000 inwoners.
Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat geeft aan, dat heden
in de Randstad het woonwerkverkeer als volgt kan worden
opgedeeld: 40% lopen of fietsen,
40% personen-auto, 20% openbaar vervoer.
Openbaar vervoer bestaat uit
enigszins in elkaar overlopende
systemen: snelle “rail”-verbindingen tussen belangrijke knooppunten, stoptreinen en light rail
tussen eenvoudige knooppunten
en stadstrams en bussen in stedelijke agglomeraties.
Gezien de problemen op de
autowegen, zou zelfs een bescheiden toename van het openbaar
vervoer heel aantrekkelijk zijn.
Ideaal zijn goede afstemming
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tussen de drie genoemde systemen met korte wachttijden
(kleiner dan 10 min).

Henk Mijnarends
Vanzelfsprekend kwam de
Transrapid van Siemens
(magnetische zweeftrein met een
proeftraject in het Eemsland) ter
sprake. Het is een heel fraai
systeem, waarbij korte reistijden
tussen belangrijke verkeersknopen (ca. 10 stuks in de Randstad)
te bereiken zijn. Met de Transrapid kan ca. 500 km/h gereden
worden, terwijl de optrek- en
remversnelling over het gehele
snelheidsbereik 1,6 m/s² is. De
Transrapid is ten opzichte van
conventioneel railvervoer (inmiddels veel stiller dan 20 jaar
geleden) geluidsarm en waarschijnlijk ook onderhoudsarm
(weinig tot geen bewegende
delen; geen afdraaien van
wielbanden bijv). Dat geldt ook
voor de Zuiderzeelijn van
Amsterdam naar Groningen.
Kinderziektes zijn voorlopig niet
uitgesloten. Ondanks veel werk
van Siemens wordt de Transrapid
door de meeste deskundigen te
duur geacht, mede omdat de HSLZuid inmiddels is aanbesteed met
een heel dure tunnel nabij
Bleiswijk.
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Prof Priemus was het duidelijkst.
De meest rendabele en noodzakelijke investeringen zijn tram en
light rail-verbindingen in de drie
stedelijke agglomeraties, terwijl
met bescheiden investeringen
(tov de Transrapid) het bestaande
spoorwegnet te verbeteren is.
Let wel: Alle sprekers achten een
voortvarend investeringsbeleid
met veel kortere overlegprocedures in openbaar vervoer een
must.
Omgezet naar techniek betekent
dit in ieder geval de komende 10
jaar:
- veel civiele werken ten
behoeve van railverkeer;
- veel werktuigkundig werk aan
rijtuigfabricage;
- veel vermogens-elektronicaaandrijftechniek;
- veel IT met seinsystemen met
variabele bloklengtes, treinlocatiesignalering, automatische treinindicaties op
stations en haltes, veel A.I. ten
behoeve van treinbegeleiding.
Het is verstandig wat minder
aandacht te besteden aan haalbaarheidsstudies en wat meer
aandacht te besteden aan de
manier waarop en met welke vakdisciplines en –niveaus van
technici we dit willen realiseren.

Gunstige rookgas-emissies dankzij sensoren en
kunstmatige intelligentie
Inleiding
Dankzij grote inzet van
betrokkenen zijn de rookgasemissies bij het huidig gebruik
van fossiele brandstoffen in het
algemeen een orde van grootte
beter dan twintig jaar geleden. In
die tijd was een goedkoop
verbrandings-proces met een goed
rendement en een redelijke
levensduur het opperste gebod.

Henk Mijnarends
De aandacht voor rookgas-emissies heeft verbrandingskamers
veel groter, verbrandingsprocessen stabieler en complexer en de
levensduur van de componenten
langer gemaakt. De totale
rookgasemissie van EuropoortRijnmond is momenteel ondanks
aanzienlijk meer industrie geringer dan twintig jaar geleden.
Vanzelfsprekend is daarbij een
proces van vallen en opstaan
doorlopen.
Schadelijke emissies van
fossiele brandstoffen
Bij de verbranding van fossiele
brandstoffen komen globaal de
volgende stoffen vrij:
-(1)-SO2 (zwaveldioxide) Deze
stof vormt met water uit de lucht
het agressieve H2 SO4 (zwavelzuur). Dit zuur heeft een bijtende
werking op zijn omgeving; bij de
mens slijmvliezen; bij opstallen
de gevels e.d. Zwavel komt vooral
uit de brandstof. De beste remedie
is zwavel voor de verbranding uit
de brandstof te verwijderen.
Verwijderen uit de rookgassen kán
wel, zoals bij de centrale Hemweg
plaatsvindt met een installatie

(inclusief vliegasfilters) die bijna
even groot is als de ketel.
-(2)-N0x (stikstof-oxide) Deze
stof vormt met water uit de lucht
het agressieve HNO3 (salpeterzuur). Het effect is ongeveer
hetzelfde als van zwavelzuur. NOx
is een mengsel van NO en NO2.
Het ontstaat in hete lucht bij
temperaturen van meer dan 1300
ºC. De beste remedie is de z.g.
“koude” vlam. Eventueel is een 3weg-kat als bij personenauto’s ook
mogelijk.
-(3)-CO (koolmonoxide) Deze
stof komt vrij bij onvoldoende
verbranding. Oxidatie naar CO2
vindt snel plaats. CO is voor de
mens heel gevaarlijk; het neemt
in de longen de plaats van zuurstof
in.
-(4)-C xH y
(onverbrande
koolwaterstoffen) Ook deze
stoffen komen vrij bij onvoldoende verbranding. Oxidatie naar CO2
en H2O vindt op den duur plaats.
-(5)-roet Roet bevat voornamelijk
koolstof; het is een gevolg van
onvoldoende uitbranden. Het is
schadelijk voor de longen.
-(6)-as Deze stof, nauw verwant
aan roet, bevat een mengsel van
elementen waaronder zware
metalen. De omgeving van de
schoorsteen wordt grauw. As blijft
voor een belangrijk deel in de
longen achter en vermindert de
capaciteit (z.g. stoflongen, een
bekende mijnwerkers-ziekte). As
komt net als zwavel uit de
brandstof. De beste remedie is
vooraf uit de brandstof verwijderen; op de centrale Hemweg
staan omvangrijke vliegasfilters.
Bij steenkoolverbranding kan ook
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HF (fluorzuur), HCl (zoutzuur)
en radioactiviteit vrijkomen.
Gelukkig komen niet bij elke
brandstof deze stoffen vrij; per
soort moet rekening gehouden
worden met:
- Nederlands aardgas: (2), (3),
(4) en (5)
- dieselolie voor wegvervoer: (2),
(3), (4), (5) en een vleugje (1)
- zware stookolie afhankelijk
specificatie (1), (2), (3), (4), (5)
en (6)
- steenkool en bruinkool afhankelijk specificatie (1), (2), (3),
(4), (5) en (6).
Gebruik van fossiele
brandstoffen
Steenkool, bruinkool en zware olie
worden vooral gebruikt in
centrales en op schepen, waarbij
de beheerder een deskundige is.
Het aantal vollastbedrijfsuren ligt
in het algemeen tussen 1000 en
3000 per jaar.
Dieselolie wordt gebruikt bij
wegtransport (auto’s en treinen)
(bedrijfsuren 300 tot 1000 per
jaar), nooddiesel-aggregaten en in
Nederland een enkele keer als
huisbrandolie.
Aardgas wordt gebruikt bij ketels
voor CV-installaties (vollastbedrijfsuren 1000 tot 2000 per
jaar) en centrales (bedrijfsuren
meestal groter dan 5000 per jaar),
warmte-kracht-aggregaten uitgevoerd als Otto-zuiger-motoren of
gasturbines/STAG-installaties
(vollastbedrijfsuren meestal 3000
tot 6000 per jaar).
Verbranding van aardgas
De verbranding van aardgas, van
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moeilijk naar zeer moeilijk, vindt
plaats in CV-ketels, gasturbines
en Ottozuigermotoren. “Uitwaaiende” vlammen bij ketels en
misfiring bij Ottomotoren kwam
in de begintijd van de aardgastoepassing veel voor.
Bij een volledige verbranding van
aardgas komt alleen een vleugje
NOx vrij. De eenvoudigste manier
is de “koude” vlam, die als nadeel
heeft bijna uit te gaan en daardoor
neigt naar instabiliteit.
Bij gasketels is de oplossing een
ruime vuurhaard met een lang
brandtraject, bij gasturbines zijn
ring-verbrandingskamers rond de
hoofdas of een aantal parallel aan
de hoofdas geplaatste verbrandingskamers, bij zuigermotoren
moet de verbranding plaatsvinden in een kwart omwenteling.
In laboratorium-omstandigheden
met langdurige constante belasting
kan veel gemeten worden en kan
een meting lang duren. De
gewenste metingen zijn vlamstabiliteit (een bekend voorbeeld
van een instabiele vlam is de
wakkerende waakvlam van een
keukengeiser), alle genoemde
rookgasemissies, vlam- en rookgas-temperaturen en drukken.
In normaal bedrijf met wisselende
belasting zijn maar een beperkt
aantal sensoren met een redelijke
levensduur en prijs beschikbaar.
Uit deze metingen wordt aan de
hand van de lab-metingen de
gewenste verbranding afgeleid.
In Nederland worden behalve bij
wegvoertuigen bij aardgasverbranding alleen eisen aan NOxemissies gesteld; in het buitenland
ook C xHy en CO.

van de waarde van het te regelen
apparaat. Dus een CV-ketel van
25 kWw in een woning moet met
een goedkoper mechatronicasysteem werken dan een STAGinstallatie van 330 MWe.
Voor online-metingen, waarop
regelacties kunnen volgen zijn
gewenst en beschikbaar:
- Stabiliteit vlam: trillingssensoren
(vaak klopsensor genoemd) :
toermalijn-kristal-sensoren en
infra-roodmetingen. Uit de
opgenomen trillingen moet
overigens wel het maatgevende
trillingspatroon worden gefilterd.
Bijv: Veel trillingen van een
zuigermotor zeggen niets over de
stabiliteit van de verbranding.
- Redelijk betrouwbaar kunnen in
de rookgassen van kleine
apparaten voor een redelijke prijs
worden gemeten: zuurstof,
temperatuur, druk. Let wel deze
gegevens zou je willen meten in
of nabij de vlam in plaats van in de
rookgassen. Eveneens zijn goed
te meten: buitenlucht-temperatuur en druk, koelwatertemperatuur en druk, ketelwatertempera1. Indicatief verband tussen
luchtovermaat, as-rendement,
motor-vermogen, emissies van
NOx, CO, CxHy.
Pas=asvermogen,
ηas=asrendement,
λ= verhouding brandstof/
lucht; λ>1 = armmengsel,
λ<1=rijk mengsel

Beschikbare en gewenste
sensoren
Mechatronica mag niet te duur
zijn. Een vuistregel is 5 tot 10%
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tuur en druk.
-Online zijn niet meetbaar bij
kleine apparaten: NO, NO2, CxHy,
CO, SO2, roet, as.
Grote apparaten worden meestal
continu met personeel bewaakt;
dan is met spectraal-analyse van
de rookgassen veel meer mogelijk,
maar de regeling verlangt dan een
menselijke ingreep voor wijziging
van setpoints.
Ottozuigermotoren voor
warmtekracht-installaties
Nederland heeft met drie labs
(TNO-wegtransport, Gasunie en
VEG-gasinstituut) een grote
bijdrage geleverd aan schone
verbranding in deze apparatuur.
Vanwege de brandstofprijs en de
te bereiken emissies is aardgas
vrijwel de enige brandstof. De
Nederlandse wetgever kijkt bij de
verbranding alleen naar NO x emissies, in het buitenland wordt
ook gekeken naar CO en CxHy.
Vanzelfsprekend kijkt de gebruiker ook naar het as-rendement,
dat momenteel tussen 35 en 40%
ligt.
Methode 1:
Meestal wordt de motor voorzien
van een exhaustblower (bij
voorkeur) met regelbare opbrengst
en wordt het z.g. leanburnprincipe (luchtovermaat) toegepast met een lambda van ca. 1,6.
bij vollast. Zie fig. 1. Dit principe
heeft als nevenvoordelen een hoog
asrendement, een relatief lange
levensduur van de
motor (door relatief lage
uitlaattemperatuur) en
als nadeel een iets grotere motor.
Het is van belang, dat
elke cilinder ongeveer
hetzelfde vermogen
levert; daartoe wordt bij
voorkeur de volg-

stroom per bougie na het ontsteken
hiervan gemeten en de rookgastemperatuur per cilinder.
Met de klopsensor wordt niet
alleen de vlamstabiliteit bewaakt,
maar ook het ontstekingstijdstip
optimaal ingesteld met als gevolg
een hoger as-rendement.
Met de huidige norm van 140 g /
NOx per GJ gerelateerd aan 30%asrendement is lambda-correctie
een must. NOx wordt beheerst
afhankelijk van de fabrikant door
drie principes:
- zuurstof in de rookgassen,
rookgas-, koelwater-temperatuur als functie van het actuele
motorvermogen (oa Deltic/
TNO);
- temperatuur in een cilinder na
ontsteking (patent Deutz);
- vlamfrontsnelheid na ontsteking (patent Caterpillar). Na
ontsteking wordt de geleiding
tussen de elektroden van een
loze bougie gemeten.
Methode 2:
Bij CO 2-bemesting in de
glastuinbouw uit de rookgassen
van een Ottozuigermotor, wordt
stochiometrische verbranding
toegepast, waarbij alternerend
geregeld wordt rond 0% O2. De
rookgassen worden dan gereinigd
met een 3-weg-kat. De NOx emissie is dan lager dan bij
leanburn.
Een benzine-motor in een personenauto wordt in het algemeen
ook zo geregeld. Een extra
moeilijkheid is, dat de benzinemotor, in tegenstelling tot de
Ottomotor bij wk, met een variabel
toerental draait; Toyota vormt een
uitzondering. Zij passen de 3-wegkat alleen bij topvermogens toe
en gebruiken bij kleinere vermogens leanburn met als voordeel
een lager verbruik.
Dieselmotoren werken altijd met

forse luchtovermaat. De regeling
lijkt veel op die van de leanburnmotor. Aanvullend zijn een hoge
inspuitdruk (meer dan 1000 bar)
en een verstuiver met relatief veel
kleine verstuivergaten belangrijke
gereedschappen.
Samengevat: De emissies van een
Ottomotor worden goed geregeld
met indirecte sensoren en A.I.
zonder dat online emissies
gemeten worden.
Voor goede emissies is een lambdacorrectie-regeling een must; zonder
die regeling kunnen tengevolge van
variaties van de buitenluchttemperatuur de emissies enorm variëren
en bij te grote luchtovermaat kan
grote motorschade ontstaan. Niet
2. Algemeen regelmodel van
toepassing op ketels,
Ottomotoren en gasturbines.
nref =referentietoerental; in
deze keten wordt de
gastoevoer geregeld;
nw=werkelijk toerental
pref =referentiedruk; in deze
keten wordt bij de zuigermotor
de blowerdruk geregeld en bij
de gasturbine de
compressoropbrengst;
pw=werkelijke druk;
λref =lambda-referentie; in
deze keten wordt de
mengverhouding gas/lucht
geregeld; λw=werkelijke
lambda
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controleren van de cilinderfunctie
(bougie en rookgastemperatuur
per cilinder) kan eveneens tot grote
motorschade leiden.
In Nederland varieert de gaskwaliteit niet zoveel. De huidige
regelingen zijn maar beperkt in
staat daarop te anticiperen.
Met online rookgas-emissiemetingen zouden de emissies beter
geregeld kunnen worden en op
meer variaties van de omgeving
kunnen anticiperen.
Gasturbines
Bij gasturbines wordt eveneens
het principe van luchtovermaat
gebruikt volgens hetzelfde indicatieve diagram van fig. 1. Het
principe heeft bij gasturbines de
naam dry-low-NOx.
CO en CxHy hoeven bij een
voldoend lange verbrandingskamer geen probleem te zijn. Om
NOx te beperken wordt gebruik
gemaakt van een groot aantal gastoevoer-nozzles, die in ringen
worden geplaatst. Afhankelijk van
het gevraagde vermogen worden
nozzle-ringen bij of afgeschakeld.
De typen verbrandingskamers, die
momenteel gebruikt worden zijn:
de ringkamer om de hoofdas, 10
tot 12 cilinder- of trechtervormige
kamers evenwijdig aan de
hoofdas.
Het asrendement is ongeveer 35
tot 40% bij de enkelvoudige
gasturbine en bij de STAG-cyclus
45 tot 55%. De rookgasemissie-eisen betreffen
in Nederland bij
aardgas-verbranding
alleen NOx en wel 65 g/
GJ betrokken op 30%asrendement; in het
algemeen wordt zonder
veel moeite 40 g
gehaald. De gasturbine
is ook wat minder
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gevoelig voor de samenstelling
van de brandstof.
De gebruikte sensoren zijn: trillingsmeting van de verbrandingskamer en temperatuur-, druk- en
zuurstofmeting aan de rookgaszijde van de turbine over de gehele
omtrek (ca. 12 meetpunten).
De lucht die bij de vlam gemengd
wordt, heet primaire lucht; later in
de vlam bijgemengde lucht heet
secundaire en eventuele tertiaire
lucht. Bij de gasturbine bestaat de
mogelijkheid secundaire lucht bij
te mengen met een regelsysteem.
Aan de hand van online gemeten
emissies kan dat nu niet. Dat wil
zeggen dat de schadelijke rookgasemissies in het geheel niet worden
gemeten en alle metingen zijn ver
verwijderd van de verbrandingskamer(s) vanwege de aldaar
heersende hoge temperaturen.
Bij grote vermogens wordt spectraalanalyse van de rookgassen
toegepast. Het kan leiden tot setpoints-verstelling van de lambdaregeling en eventuele secundaire
luchtregeling.

Ketels
Bij ketels worden twee typen
branders gebruikt:
- natuurlijke ventilatie in gebruik
bij kleine ketels, meestal cvketels van eensgezinswoningen.
Daar wordt de vlam zoveel
mogelijk gespreid. O2 wordt in
heel bescheiden overmaat
toegevoerd met als argumenten:
te veel O2 betekent rendementsverlies en te weinig COproductie. Bij eenvoudige ketels
wordt zelfs O2 in de rookgassen
niet altijd gemeten.
- ventilator-branders toegepast bij
grote ketels. Afhankelijk van de
grootte wordt behalve primaire
lucht ook secundaire en tertiaire
lucht toegevoegd. Net als
zuigermotoren en gasturbines
wordt alleen geregeld op
temperatuur, druk en) O 2 gehalte in de rookgassen. De
regelschema’s vertonen veel
overeenkomst.
Ketels worden vaak op meer
soorten brandstof gestookt. Dat
betekent een extra regeling voor
de overhitter-temperatuur. Ook

nabehandeling van rookgassen
wordt bij zeer grote ketels toegepast: vliegasvanger, ontzwaveling, soms ook “ontstikking” via
een grote 3-weg-kat.
Met behulp van spectraalanalyse
van de rookgassen worden setpoints gekozen, maar ook bij ketels
wordt niet geregeld op schadelijke
emissies.
Slotbeschouwing
Bij het ontwerp van een regeling
is het noodzakelijk veel van het te
regelen proces te weten; veel regeltechnici hebben er op die manier
een vak bijgeleerd.
Regelingen gebruik makend van
indirecte sensoren en A.I. komen
tegenwoordig regelmatig voor.
Dankzij de wetgeving als gevolg
van de “de club van Rome” hebben
verbrandingsprocessen een voorsprong.
Overigens is de methode heel oud.
Wij proberen al heel lang aan de
hand van iemands voorkomen
(Kleren maken de man) zijn
karaktereigenschappen
te
voorspellen.
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