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De wereldkampioenschappen voetbal gingen
gewoon door, ondanks het feit dat het Nederlands
elftal niet vertegenwoordigd was. Wij denken
wel dat wij niet gemist kunnen worden, maar daar
vergissen wij ons toch deerlijk in. Overigens
werd ons land natuurlijk wel prominent
vertegenwoordigd door Guus Hiddink. Hij
promoot Nederland in z’n eentje. Ruim 40 miljoen
Zuid-Koreanen weten inmiddels wel waar
Nederland ligt, wat Achterhoek precies betekent
en wat voor volk wij zijn. Wij weten veel van
voetbal, spelen aantrekkelijk, maar niet zo
effectief. Onze jongens kunnen zich nu gaan
voorbereiden op de Europese kampioenschappen
in 2004.
Wij hadden nu volop tijd om ons te kunnen
concentreren op de echt belangrijke zaken. De
verkiezingsuitslag, de vorming van een coalitie,
de Euro die gemakkelijker wordt uitgegeven dan
de gulden en de prijzen die toch meer gestegen
zijn dan verwacht, de vele reizen van ons prinselijk
paar en natuurlijk onze ledenvergadering.
De Algemene Ledenvergadering van dinsdag 14
mei 2002 werd gecombineerd met een bedrijfsbezoek aan Agilent Technology in Amstelveen.

Een verslag van deze zeer interessante excursie
vindt u elders.
De ledenvergadering (zoals gewoonlijk matig
bezocht) leent zich bij uitstek om eens van
gedachten te wisselen met de leden. Werd vorig
jaar uitgebreid gediscussieerd over de samenwerking met VIP, dit jaar heeft het bestuur verslag
gedaan van het overleg met onze zustervereniging.
Er is voor beide verenigingen geen directe
aanleiding om te komen tot een samengaan of
fusie. Dat maakt de gesprekken alleen maar
gemakkelijker. Er is wel afgesproken dat er een
meer intensievere samenwerking zal komen op
het gebied van bedrijfsbezoeken en excursies.
Overigens heeft de ledenvergadering zich wel
uitgesproken voor de voortzetting van de rondetafelgesprekken met VIP. Het bestuur houdt u op
de hoogte!
Een woord van dank voor Jenne Zondervan, die
het bestuur na vijf jaar gaat verlaten. Hij heeft zich
in het bestuur bijzonder ingespannen om onze
website te organiseren en in de lucht te houden.
Een woord van welkom aan Henk Mijnarends die
bij acclamatie werd benoemd als bestuurslid van
uw vereniging.

ELPEC
INFO

Uit de inhoud

Editie juli 2002 - nr. 132

Bezoek ook onze website:
http://elpec.topcities.com

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

Rail & Traffic 2002
2
Intertraffic/BouwRai
4
Agilent, de elektronica-opvolger van HP
5
ASME Turbo Expo 2002
6
Elektronigheden (34)
8
Van gebouw & installaties
naar installatie-architectuur
11
PCIM2002, internationaal vermogens-elektronicacongres wederom een groot technisch succes
12
De autogiro van Cierva
15
Elpec leert wat CAN kan
16
Goed beursnieuws (of niet soms?)
18
Start groots onderzoek in de
elektriciteitsvoorziening
19
Tennet capaciteitsplan 2001-2007
21
Het bestuur in één oogopslag
22

Elpec Info - juli 2002

1

Rail & Traffic 2002

Henk Mijnarends

16-17 april 2002 - RAI Amsterdam
Prof. Esveld van de TU Delft organiseert elk jaar de parallelcongressen Rail&Traffic en Tunnel&Traffic . Elke congres heeft
jaarlijks een kleine honderd deelnemers, waarvan de helft uit het
buitenland. Hij slaagt erin met zijn medewerkers jaarlijks een
interessant programma met deskundige sprekers samen te stellen,
dat de trends in het gehele vakgebied goed weergeeft.
Bij Rail&Traffic was hij dit jaar niet zo gelukkig met het tijdig
verkrijgen van de papers.
Ik zal in dit artikel met name aandacht besteden aan die onderwerpen,
waarbij elektronica een belangrijke rol speelt.
Visies t.a.v. railtransport
Wereldwijd spelen vier hoofdthema’s:
- goederentransport van de autoweg terug te brengen naar of
de scheepvaart of de spoorbaan;
- (uit-)bouwen van metro, tram
of de combivorm light-rail in
stedelijke agglomeraties als
alternatief voor verstopte
autowegen en parkeerplaatsen
in de binnenstad;
- (uit-)bouwen van snel personenvervoer over afstanden van
ca. 600 km. Dat zijn supersnelle treinen zoals de Franse
TGV of de Duitse ICE met
snelheden van rond 300 km/h
op speciaal daarvoor aangelegde spoorbanen, of wat langzamer vervoer met snelheden
rond 200 km/h op verbeterde
bestaande spoorlijnen als alternatief voor met name vliegverkeer;
- milieu-apecten zoals zuinig
energieverbruik, beperkte
geluidsproducties.
Modern railverkeer t.o.v. dat van
ca. 20 jaar geleden betekent:
- een veel intensiever spoorbaangebruik,
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- treinen, metro’s of trams met
veel hogere aanzet- en remversnellingen door veel hogere
motorvermogens en veel meer
aandacht voor slippen bij
optrekken of remmen. Dat
betekent intelligente mechatronische regelingen met veel A.I.
(kunstmatige intelligentie),
- een bestuurlijke organisatie,
die de vervoersbehoefte aan
kan.
Nederland en Duitsland hebben
het goederenvervoer geprivatiseerd. Rond 30% van het
goederenvervoer in die landen
wordt door “privé-vervoerders”
(in Nederland bijv. Vos Logistics)
uitgevoerd. NS- en DB-Railion
vonden dit vervoer aanvankelijk
niet economisch verantwoord.
Privatisering van personenvervoer blijkt meer complex; de
resultaten zijn ook wisselend van
positief tot negatief.
Snel en efficient bouwen
De directeur van het moderne
metrobedrijf van Madrid vertelde, dat zij vrijwel elke nieuwe
lijn met een lengte van enkele
km, binnen twee jaar na de
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bestuurlijke goedkeuring in
bedrijf konden nemen. Goed
technisch management, uitsluiten van gewaagde moeilijke
constructies en goede bestuurlijke verhoudingen waren sleutelwoorden.
AI (kunstmatige intelligentie)
als hulp bij dienstregelingsuitvoering
Dienstregelingen worden zeker
met meer maatschappijen op
dezelfde spoorbaan heel gecompliceerd. Bij vertragingen is
“handmatig” oplossen niet
eenvoudig. De in Elpec Info
eerder besproken methode van
dr. Schaafsma om A.I. (kunstmatige intelligentie) te gebruiken werd ook besproken. Ik
verwacht, dat de methode te
zijner tijd veel gebruikt zal
worden.
Besparing op personeel
Zeer in het oog springend zijn
ATC (automatic train control) en
radiografische besturing.
ATC
Metro-dienstregelingen, ook de
ringlijn te Amsterdam, gaan uit
van een optrek- en remversnelling van 1,6 m/s² en per station
een rembegin op een vast punt
voor het station. Dit is alleen
goed uitvoerbaar met een automatische besturing. De bestuurder kijkt alleen of de deuren
gesloten kunnen worden, of er
geen vreemde voorwerpen op de
rails liggen en of het metrostel
zich goed gedraagt. De vraag is
nu, wanneer de beheerder van

het metronet vindt, dat de
bestuurder niet meer nodig is.
ATC is technisch heel dichtbij,
maar bestuurlijk zijn enige
hobbels te nemen.
Radiografische besturing van
loks
Vroeger werd gerangeerd met een
machinist op de lok en een
rangeerder, die wagens aan- en
afkoppelde. Door de fraaie automatisering van de besturing van
een lok, heeft de machinist niet
meer zoveel te doen. Ook Nederland heeft nu machinistrangeerders die de lok op afstand radiografisch kunnen besturen, waarbij
dan maximale snelheden van ca.
40 km/h worden aangehouden.
Zwitserland en Oostenrijk gebruiken op bergtrajecten opdrukloks, die de trein bergop duwen
met in het algemeen max. 200 kN
(op wisselstraten minder) en
bergaf elektrisch kunnen remmen
met indien gewenst 300 kN (een
spindel kan ca. 600 kN trekkracht
verdragen een bufferstel 200 kN
duwkracht). De maximumsnelheid is in het algemeen 100 km/h.
Een extra moeilijkheid zijn
tunnels. Na een betrekkelijk korte
ontwikkelingstijd is nu een radiografische besturing gevonden, die
bij bergtrajecten maximaal 0,35 s
communicatie-onderbreking
tussen lok aan de voorzijde van
de trein en de achterop lopende
lok realiseert. Beide landen hebRangeerlok met radiografische
besturing (Oostenrijk).

OBB-hoofdbaanlok met grafische besturing serie 1144 ( 4,5 MWe).
ben een aantal loks met radiografische besturing laten uitrusten.
ETCS (European Train
Control System)
Seinsystemen zijn heel essentieel
voor een veilig spoorwegbedrijf.
Helaas zijn er in Europa door de
afzonderlijke spoorwegmaatschappijen andere systemen
ontwikkeld, die de doorloop van
treinen van het ene naar het andere
land bemoeilijken. Niet alleen
dient het railvoertuig geschikt te
zijn voor vier voedings-spanningen (1,5 kV DC, 3 kV DC, 15 kV
16,7 Hz, 25 kV 50 Hz), maar ook
dient het geschikt te zijn voor een
veelvoud aan seinsystemen.
Rond 1980 kende elk land een
zogeheten blokstelsel met vaste
bloklengte. Daarbij behoorde een
systeem om noodremmingen uit
te voeren om passeren van een
rood sein te voorkomen. Meestal
was dat een systeem met bakens
voor een rood sein. In Duitsland/
Oostenrijk de Indusie (zie
www.indusi.de); in Frankrijk/
België de zogeheten Crocodile.
In Nederland functioneert de
ATB (2 varianten) op dezelfde
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manier, alleen in het gehele blok
vond continu signaaloverdracht
van de trein naar de spoorbaan
plaats. In de spoorbaan was een
zig-zag-lus gelegd.
Dat blokstelsel beperkte op
spoorlijnen voor supersnelle
treinen de spoorlijncapaciteit te
veel. Daartoe is ontwikkeld een
seinsysteem met variabele bloklengte. Een trein mag een ander
trein zo dicht naderen, dat hij
voldoende remweg heeft om te
stoppen bijv. 5000 m bij 300
km/h en 200 m bij 50 km/h.
Daartoe werd een lus gelegd in
het spoor, die veel leek op die van
het Nederlandse ATB-systeem.
De Duitse LZB is in betrekkelijk
korte tijd ontwikkeld en functioneert goed. Globaal is de
spoorbaan-capaciteit met LZB
dubbel zo groot als die bij een
conventioneel blokstelsel.
LZB is daarom ook heel zinvol
op drukke forenzenspoorweg- en
metrolijnen.
Op Europees niveau is nu getracht
voor heel Europa met één systeem
te gaan werken, het zogeheten
ETCS. Het vaste blokstelsel heet
dan ETCS level2. Er zijn nog

3

wel bakens langs de baan, maar
de communicatie met de lok vindt
radiografisch plaats. Elk land, ook
Nederland, heeft een proefbaanvak. Duitsland vindt de proeven
zo geslaagd, dat zij in 2003
commercieel ETCS wil gebruiken op de 140 km lange lijn
Juterborg-Halle/Leipzig met
snelheden tot 200 km/h. De
officiële toelating is nog niet
verkregen.
ETCS level3 , dat dezelfde functie
heeft als LZB, komt later.
Ondanks alle positieve berichten

vind ik de proeven opmerkelijk
lang duren.
Maglev Projecten
Siemens werft in Nederland en
Duitsland sterk voor dit soort
“rail”-transport. Zij hebben een
zeer geslaagde, maar zeer dure
testbaan en bouwen een interessant project in China.
Conventionele hogesnelheidstreinen verlangen zeer veel onderhoud aan treinen (met name
draaistellen en wielen) en aan de
spoorbaan.

De praktijk in China kan over
enkele jaren uitwijzen, of de
onderhoudskosten daadwerkelijk
veel lager zijn en of de bouwkosten te zijner tijd gereduceerd
kunnen worden.
Slotbeschouwing
Railtractie blijft een heel boeiend
vak, vroeger met veel spin-off
naar vermogens-elektronica-en
mechatronica-toepassingen. Dat
wordt nu uitgebreid naar A.I.

Intertraffic/BouwRai 2002 ( 15-18 april)
De RAI organiseert veel (semi-)
wetenschappelijke beurzen en
congressen. Meestal zijn deze
evenementen beperkt winstgevend, maar niet zeer lucratief.
De RAI, enigszins geholpen door
de aantrekkingskracht van
Amsterdam, laat daarmee zien,
dat in Nederland Technologie
wel degelijk kan gedijen en zij
verhoogt daarmee de kansen
voor industriëen in de betrokken
vakgebieden en uiteindelijk ook
de welvaart van Nederland. Ik
vind, dat Elpec de RAI daarmee
moet ondersteunen. Onderstaand
twee succesvolle beursvoorbeelden
Intertraffic en BouwRai 2002
zijn breed opgezette parallelbeurzen geflankeerd door een
groot aantal congressen en
workshops (ruim 10 stuks).
Beide beurzen hebben zich
ontwikkeld als ontmoetingsplaats van betrokken technici en
gebruikers. Heel veel parkeer-
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systemen met veel elektronica,
nieuwe typen woonwijken,
waaronder typen vinex-locaties,
nieuwe typen vaak heel energiezuinige woningen met soms heel
geavanceerde apparatuur met
meestal elektronische regelingen, konden worden bekeken en
besproken door technici en
gebruikers. Daarmee werd dit
soort technieken in een veel
breder verband bekeken dan
vroeger, toen vaak alleen gespecialiseerde technici ermee konden kennismaken. De vakgebieden werden min of meer
gedemocratiseerd.
Ter illustratie: de CV-leverancier ATAG behoorde met Atag
S-HR ZonneGasCombi II tot de
genomineerden voor de beursinnovatieprijs.
Heel duidelijk werd ook het
multi-disciplinaire karakter van
de benodigde apparatuur bij
beide beurzen getoond. Bedenk:
een (vermogens-)elektronicus,
die zich niet interesseert voor de
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toepassing van zijn specialisme,
krijgt het steeds moeilijker.
Persoonlijk vond ik het congres
Rail&Traffic het meest interessant. Dit jaarlijks in Nederland
georganiseerde congres met ca.
100 deelnemers, waarvan de
helft uit het buitenland afkomstig
is, is een al jaren voortdurend
succes van prof. Esveld van de
TUD. Hierover is in voorgaand
artikel reeds verhaald.

Henk Mijnarends
De RAI telde voor Intertraffic/
BouwRai 2002 resp. 23.741 en
18.249 bezoekers, waarvan
ongeveer de helft uit het buitenland. Beide beurzen zullen over
twee jaar weer worden georganiseerd. Echter als noviteit wordt
gezien het succes in april 2002
in 2003 de nieuwe beurs Urbanplanning 2003 georganiseerd.
Elpec kan de RAI met Intertraffic
en BouwRai feliciteren.

Agilent, de elektronica-opvolger van HP
De naamsbekendheid van
Hewlett-Packard heeft Agilent
Technologies voorlopig nog niet,
maar dat is ook niet te verwachten
voor een bedrijf dat pas sinds
1999/2000 onder deze naam
zelfstandig opereert en dat
bovendien geen consumentengoederen maakt. Maar wel kan
Agilent Technologies bogen op
een traditie en ervaring van meer
dan zes decennia in de elektronische meet- en analyse-technologie. Het bedrijf met een jaaromzet van zo’n slordige 8,5
miljard Euro is een voortzetting
van de activiteiten op de gebieden meet- en bewakingsapparatuur, Semiconductors/components en Chemicals & Life
Sciences van Hewlett-Packard,
dat zich sinds 1999 uitsluitend
toelegt op computer- en netwerkapparatuur en de fameuze
printers.
Elpec-bezoek tijdens
jaarvergadering
De Elpec-leden die de jaarvergadering 2002 bezochten,
hoorden dit van de gastheren
Klaas Visser en Ruud Kurk van
Agilent, dat het pand in
Amstelveen deelt met HP. Na
een rondleiding door het
gebouw, waarin voor Agilent
hoofdzakelijk
(Europese)
verkoop- en service-activiteiten,
zoals het call center, plaatsvinden, hield Elpec-lid Ruud
Kurk een korte uiteenzetting
over optische communicatietechnologie en de daarbij door
Agilent geleverde meetapparatuur en gereedschappen. Zo kwam
het lassen van de enige microns

dunne vezels ter sprake, het meten van de kabeleigenschappen,
de afstanden die zonder tussenstation zijn te overbruggen (nu
al meer dan 600 km), de
repeaters (die tegenwoordig ook
optisch van de benodigde energie voorzien kunnen worden) en
het gebruik van meerdere golflengten laserlicht (dus kanalen)
in één glasvezel. Over dit laatste
onderwerp, waarvoor de technologie Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM)
bedacht is, werd nog even
voortgefilosofeerd. Hoe scheid,
schakel en routeer je de kanalen
in een gebied tussen 1520 en
1570 nm? Ondergetekende
stelde toen de vraag, waarvan
hij de ‘domheid’ al gauw inzag,
namelijk of het om multiplexing
in tijd ging. Als dat zo zou zijn,
zou de signaalstroom – zoals dat
immers met tijdmultiplexing
gaat – onderbroken worden om
het volgende kanaal een ‘tijdslot’
te geven. Nu moet bij multiplexing de schakelsnelheid zeer
hoog zijn, wil de ‘winst’ in
transmissiecapaciteit nog enige
betekenis hebben. Het gaat al
om lichtsnelheden, daar valt
natuurlijk geen schakelen tegen.
Gelukkig was Frans Witkamp
wel snel bij de pinken: “Dat kan
niet, alle ‘kleuren’ gaan er
tegelijk in.” Scheiding kan, zo
legde Ruud Kurk uit door
bijvoorbeeld de brekingsindex
en de lengte van de weg in de
glasvezel voor elke golflengte
apart uit te voeren. Maar optische
scheiding, de kanaalafstand van
bijvoorbeeld 100 GHz of 50 GHz
is wel een onderwerp waarvoor
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veel belangstelling bestaat.
Ook legde Ruud uit dat de meeste
vezels slechts in één richting
gebruikt worden, omdat er toch
genoeg vezels zijn. De kabels
worden in bundels glasvezels
uitgevoerd, waarvan er flink wat
in reserve gehouden worden. De
enkele jaren geleden nog
verwachte exponentiële groei van
behoefte aan bandbreedte blijkt
nu minder groot, zodat er veel
‘donkere’ kabels over zijn.

Kees van der Vlies
Agilent levert aan telecommunicatiefabrikanten en -providers,
aan elektronicabedrijven (de
grootste markt voor Agilent) en
aan medische en onderzoeksinstituten, bijvoorbeeld voor
DNA- en genoom-research.
Agilent heeft activiteiten in meer
dan 120 landen over de gehele
wereld. In Nederland is ASML
een belangrijke afnemer van
lasercomponenten voor wafersteppers.
Alle onderzoek naar nieuwe
producten en technieken wordt
door het centrale Agilent Labs in
Palo Alto (Californië) gedaan.
De ontvangst van de Elpec-leden
bood niet slechts intellectueel
voedsel, maar ook de grofstoffelijke inwendige mens werd
niet tekort gedaan. Het dankwoord van de voorzitter werd
dan ook met applaus onderstreept.
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ASME Turbo Expo 2002

Henk Mijnarends

3-6 juni 2002 - RAI Amsterdam
De jaarlijkse ASME (=American Society of Mechanical Engineers)
Turbo Expo Conferenties [1] met tentoonstelling dragen nog steeds
veel bij aan de ontwikkeling van de gasturbine.
Qua investeringen wordt de helft besteed aan gasturbines voor de
luchtvaart (vermogens per eenheid tot ca. 100 MWe) en de andere
helft aan de opwekking van elektriciteit (vermogens per eenheid tot
ca. 280 MWe) De conferentie wordt elk jaar ergens anders in de
wereld gehouden en ongeveer eens in de 10 jaar in Nederland.

met succes gebruikt gemaakt van
keramisch materiaal. [3]
Voor verbrandingskamers wordt
ook gebruik gemaakt van SiC
(silicium-carbide), dat ook als
het nieuwe basismateriaal van
vermogens-halfgeleiders wordt
gezien. [4]

Na 1950 heeft de gasturbine de
zuigermotor verdrongen als
vliegtuigmotor, waardoor vliegtuigen met veel groter motorvermogen dan voorheen konden
worden uitgerust. Nog steeds
vindt in dat vakgebied veel
research met fraaie resultaten
plaats.
De gasturbine voor elektriciteitsopwekking deed pas na 1985 van
zich spreken. Momenteel is een
nieuwe centrale niet voor te
stellen zonder gasturbine. In een
zogeheten niet- nagestookte
STAG-cyclus kan een elektrisch
rendement gehaald worden van
57% procent, ongehoord hoog
t.o.v. de conventionele centrale
(max. elektrisch rendement
42%). Bovendien is de bouwtijd
korter. De liberalisatie heeft in
Europa de bouw van centrales
sterk afgeremd, terwijl hij nu in
de USA juist op gang komt.

Samengevat: vliegtuigmotoren
zullen binnenkort door de resultaten van genoemd onderzoek
gunstiger emissies hebben, stiller
en krachtiger zijn en minder
onderhoud nodig hebben. Een
krachtiger motor maakt sneller
stijgen mogelijk en betekent ook
weer minder geluid op een
vliegveld.

Gasturbines voor de
luchtvaart
Deze worden in grote aantallen
gemaakt. Daarom is de afgeleide
versie de zg. aeroderivative (o.m.
geplaatst in de STAG-units
Philips-PNEM-Eindhoven;
gasturbine 40 MWe, nageplaatste stoomturbine 10 MWe) heel
populair.
Aan “land“-versies werden
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eerder geluids- en emissie-eisen
gesteld, dan aan vliegtuigversies.
Dat leidde voor de gasturbines
voor elektriciteitsproductie tot
verbrandingssystemen met lage
NOx-productie (< 65 gr/GJ gecorrigeerd op 30% asrendement),
lage C xHy- en CO-productie
middels forse luchtovermaat (zg.
dry-low-NO x ). Op zich zijn
mooie resultaten bereikt met veel
geschakelde brandstoftoevoernozzles en langere verbrandingskamers. Het bleek overigens niet
zo eenvoudig op de trillingen door
de verbranding greep te krijgen.
Op dit moment vindt met numerieke wiskundige en A.I. (kunstmatige intelligentie) veel onderzoek aan verbranding plaats
Bovendien wordt met succes
getracht het aantal geschakelde
nozzles te verminderen door
enerzijds meer voormenging van
brandstof en lucht te laten plaatsvinden en anderzijds een tamelijk grote pilotvlam te gebruiken,
die bijvoorbeeld met een ingebouwde katalysator geen NOx
maakt [2].
Tot voor kort waren verbrandingskamers en schoepen van
metaal (met zorg gemaakte legering bedekt met een met zorg
uitgekozen coating). Daarin komt
nu verandering. Voor schoepen
van kleine turbines is inmiddels
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Gasturbines voor
elektriciteitsopwekking
Helaas wordt niet zoveel
gebouwd, waardoor een aantal
interessante thermodynamische
varianten niet onderzocht worden. Alstom heeft op basis van
voorgaande ABB-ontwerpen een
heel interessante 1-assige variant
(GT26) gebouwd van 262 MWe
(378 MWe als STAG-unit).
Deze gasturbine heeft na de eerste
verbrandingskamerring, bestaande uit de van ABB bekende trechtervormige verbrandingskamers,
1 schoepenrad, waarna een tweede
verbrandingskamer-ring volgt en
de rest van de turbine [5] (zie fig.
1).
Met deze in serie geschakelde
verbrandingskamerringen wordt
ongeveer hetzelfde bereikt als met
een heroverhitter bij een stoomturbine en ketel (zie fig. 2).
De gasturbines van de Eemscentrale, fabrikaat GE, zijn iets

1. Doorsnede GT26.
1. Gecomprimeerde lucht wordt
gebracht naar de eerste ring
van verbrandingskamers.
2. De verbrandingskamer.
3. De hete lucht verlaat de eerste
verbrandingskamer nadat deze
het schoepenrad is gepasseerd.
4. Bijmenging van brandstof voor
de tweede ring van verbrandingskamers.
5. De tweede ring verbrandingskamers.
kleiner. Overigens heeft Alstom
aan de constructie daarvan ook
een belangrijk aandeel gehad. In
die tijd had Alstom de ABBgasturbine-afdeling nog niet
overgenomen.
Voor warmtekracht-toepassingen in de industrie zijn van klein
formaat veel goede gasturbines
met hoog asrendement beschikbaar, bijvoorbeeld [6].
2. HS-diagram GT26.

Verschillende soorten brandstof
en biomassa kregen de aandacht.
Helaas is de aandacht voor dit
soort energie-zuinige installaties
beperkt; vaak is het moeilijk een
economisch rendabel concept te
krijgen. Bijna het enige incentive
in Nederland zijn MJA’s in de
industrie.
Regeling en monitoring met AI
Met de oude brander-concepten
was een analoge regeling goed
mogelijk. De nieuwe typen branders met veel schakelbare nozzles
(bijv. bijschakelen bij 60% vermogen en afschakelen bij 50%)
betekenden het toevoegen van
veel voorwaarden aan de regeling. Feitelijk was dat de overgang
naar fuzzy-logic, in uitgebreide
vorm meestal AI (kunstmatige
intelligentie genoemd).
De bouw van dry-low-NOx-verbrandingskamers en daarvoor van
stoominjectie betekent het risico
van heftige trillingen (overigens
ook bekend bij ketelbranders). De
aard van die trilling (frequentie en
plaats) bleek heel goed geanalyseerd te kunnen worden met A.I.,
tevens een goed hulpmiddel bij
het ontwerp van verbrandingskamers en de analyse van andere
trillingen in de gasturbine (lagers,
gebroken schoepen) e.d. A.I. is
heden bij gasturbines onmisbaar.
Zie ook [7].
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Slotbeschouwing
Na computers golden
gasturbines lang als de
meest innovatieve techniek.
De ontwikkelingen van de
laatste 15 jaar zijn indrukwekkend. Hoewel gasturbines heden wat minder
aandacht krijgen, blijven
gasturbines een bolwerk van
innovatie met een grote spinoff naar andere vakgebieden.
Heden trekken het meest de
aandacht: verbrandingskamers,
keramische en SiC-constructies
en vooral AI. AI vormt inmiddels
een belangrijk deel van de investering in de gasturbine, zonder
goed functionerende A.I. is de
gasturbine onbruikbaar. Opvallend is, dat ook bij vermogenselektronica-aandrijftechniek SiC
en AI zich mogen verheugen in
grote belangstelling.
Literatuur
[1] www.asme.org.
[2] Advanced catalytic pilot for
low Nox industrial gasturbines,
H. Karim e.a.
[3] Integral textile ceramic
composites for turbine engine
combustors, B. Cox e.a.
[4] Stressed oxidation life for a
carbon fiber reinforced silicon
carbied composite, A. Calomino
e.a.
[5] www.power.alstom.com.
[6] Design development and
operational experience of Alstoms
(ontwikkeld in de voormalige
Ruston fabriek) 13,4 MWe
cyclone gasturbine, B.Igoe e.a.
[7] Fault diagnostics using genetic
algorithm for advanced cycle
gasturbine, S. Sampath e.a.
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Elektronigheden (34)
Eigenlijk ben ik gek, maar dat wist u waarschijnlijk al. Onder werktijd
laat ik me door de overigens onvolprezen eindredacteur van mijn
vakblad achter de broek aan zitten opdat mijn pennenvruchten maar
vooral op tijd af zijn. Maar goed, daar staat dan een tegemoetkoming
in de kosten van levensonderhoud tegenover. En in mijn vrije tijd laat
ik me door de al even onvolprezen eindredacteur van ons aller EI
achter de broek aan zitten opdat mijn pennenvruchten maar vooral op
tijd af zijn. En daar staat alleen verlies aan vrije tijd tegenover. Wie
schrijft die blijft, zegt men wel eens. Nou, ik merk het. We gaan weer
beginnen met deze rubriek over alles wat bloeit en gloeit en ons altijd
weer boeit. Ook al is dat niet veel, deze keer.
ABB
"In Elpec Info las ik jouw 'noodkreet' die tegelijk een uitdaging
vormde. Er zijn nog meer prmensen in Nederland dan Bernard Bos! Twee interessante
berichten gaan daarom hierbij."
Was getekend, Martin Franke,
Beta Public Relations.
Misschien zit Martin alleen naar
nieuwe opdrachtgevers te hengelen, want naar verluidt is het ook
in pr-land momenteel geen vetpot.
In ieder geval bewijst hij hier dat
er inderdaad meer pr-mensen in
Nederland zijn.
ABB heeft met de ACS800 een
nieuwe generatie frequentieomvormers op de markt gebracht.
Deze opvolger van de ACS600 is
gebaseerd op Direct Torque
Control technologie. De ACS800
is volledig 'backwards compatible' met zijn voorganger. De
nieuwe omvormer wordt leverbaar voor de vermogensrange van
1,1 kW tot 3 MW. Voorlopig zijn
alleen de modellen tot 500 kW

leverbaar. Voor de diverse
vermogensklasses zijn diverse
uitvoeringsvarianten leverbaar,
waaronder een type voor
wandmontage en een vrijstaande
smalle uitvoering.
ABB, Rotterdam, John
Schneiders, tel. 010-04078250.
Duranmatic
Deze firma neemt regelmatig

nieuwe merken en producten op
in het leveringsprogramma, en
daarvan wordt keurig melding
gemaakt.
Van Italiaans fabrikaat is de
Meteor Eco 486. Dit is een
draagbare programmeerbare
handterminal voor real time
datacollectie. Het instrument is
voorzien van een barcodelaser,
een toetsenbord voor handmatige
invoer, een display met vier regels
van zestien karakters en indicatoren voor baterijcapaciteit,
ontvangen boodschappen, klok,
enzovoorts. Voor het ding is ook
een 'cradle' ontwikkeld die de accu
oplaadt en intussen data uitleest
en naar een computer verstuurt.
Ook nieuw is de multiturn encoder
9080, een instrument dat over vele
omwentelingen de (hoek)positie
en het toerental kan meten. Het
ding is geschikt voor asdiameters
van 10 mm tot en met 28 mm en
kan worden uitgevoerd met een
Profibus-DP, CANopen of SSIaansluiting. De vereiste installatiediepte is slechts 60 mm, volgens
de leverancier 20-40 mm minder
dan andere encoders nodig
hebben. De resolutie van maxiDe multiturn encoder 9080 van
Duranmatic kan worden uitgevoerd met een Profibus-DP,
CANopen of SSI-aansluiting.

De Meteor Eco 486 is een
draagbare programmeerbare
handterminal voor real time
datacollectie. Levering gebeurt
via Duranmatic.
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Ad Spijkers
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maal 25 bits is vrij programmeerbaar en kan worden gebruikt voor
single turn of multiturn.
Duranmatic, Dordrecht, Manon
Meesters-Versteeg, 078-6310599.
Fluke
De Fluke 61 infrarood-thermometer is ontwikkeld voor professionals op het gebied van elektroen procestechniek, onderhoud van
installaties, algemeen onderhoud,
installatie-/koeltechniek
en
voertuigtechniek. Het instrument
is uitgerust met een laserstraal om
gemakkelijk te kunnen richten en
is geschikt om draaiende, onder
spanning staande, zeer hete of
moeilijk bereikbare objecten te
meten. De 61 heeft één knop aan
de voorzijde. Wanneer deze knop
wordt ingedrukt, volgt snel en
nauwkeurig een reactie bij meetwaarden van -18°C tot 275°C.
Fluke Nederland, Son en
Breugel, Marleen van Dongen,
040-2678100.
Getronics Industrial
Automation
Met de introductie van de nieuwe
generatie Ratiopac Pro tafelbehuizingen heeft Schroff het beste uit
twee werelden (tafelbehuizing en
printkaartrek) in één concept
gecombineerd. De behuizing is
ontwikkeld op basis van het
Europac Pro platform. Alle
onderdelen en accessoires uit het
programma printkaartrekken
kunnen in de tafelbehuizing
worden toegepast. De nieuwe
behuizing bestaat voornamelijk
uit aluminium, is dus licht maar
robuust en is door demontabele
dek- en zijplaten ook servicevriendelijk.
Getronics Industrial Automation,
Amsterdam, Pearl Hartgers,
020-5876712.

De Fluke 61 infrarood-thermometer meet aan draaiende,
onder spanning staande, zeer
hete of moeilijk bereikbare
objecten meetwaarden van
- 18°C tot 275°C.
Kingston
Een naam die niet zo vaak
voorkomt in EI. Ik kreeg een
persbericht van PR-bureau
Presscom in Nieuwegein, waar
Theo Vrugt (ex-HP, lang geleden)
en Madeleine Kok de scepter
zwaaien.
Kingston Technology introduceert een reeks DDR PC1600
geheugenmodules voor de nieuwe

IBM eServer xSeries 360 (nee,
DDR staat niet voor Deutsche
Demokratische Republik, maar
voor Double Data Rate). De
modules worden geleverd als
complete 'low profile' kits met
een capaciteit van 512 Mb, 1 Gb
of 2 Gb. Geheugens op basis van
deze technologie voeren per
klokcyclus twee geheugenacties
uit en zijn daarmee sneller dan
SDRAM DIMM geheugens met
maximaal één actie per klokcyclus.
Lastig in dit geval is dat de tent
kennelijk door liefst vier bedrijven
in Nederland wordt vertegenwoordigd. Daar voorziet mijn
rubriek eigenlijk niet in! Maar
vooruit, voor deze ene keer dan.
Ingram Micro, 030-2464001
PST, 020-5471166
Stebis (0344-640400)
GE Access (020-3479200)
Siemens
Tiny is weg, Bernard blijft
(gelukkig). En dus krijg ik
regelmatig persberichten over
allerlei nieuw fraais dat Europa's

Siemens heeft twee communicatiemodules geïntroduceerd om PC's,
notebooks en programmeerapparaten op Industrial Ethernet aan te
sluiten.
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softwarepakket ProTool voor alle
Simatic
human
machine
interfaces.
Siemens Nederland, Den Haag,
Bernard Bos, 070-3332325.

Futuristisch vormgegeven
'handheld' bedieningspaneel
voor machinebesturingen van
Siemens.
grootste elektronicaconcern
bedenkt.
Om nootboeken, persoonlijk
rekentuig en programmeerapparaten via Industrial Ethernet te
koppelen met industriële
netwerken heeft het huis twee
communicatiemodules op de
markt gebracht. De CP1512 is
uitgevoerd als PCMCIA insteekkaart voor koppeling van notebooks en programmeerapparaten.
De CPI1612 in PCI-format is
bedoeld voor toepassing in PC's.
De nieuwe modules zijn geschikt
voor dataoverdracht met 10 Mb/s
en 100 Mb/s. De aansluiting
gebeurt met RJ-stekers en twisted
pair kabels.
De lijn operator panels voor het
bedienen en visualiseren van
machines en processen is uitgebreid met het Simatic Mobile
Panel 170. Bij deze handheld (al
mag u daar best kolenschoppen
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van handen voor hebben) is
gekozen voor de combinatie van
aanraakscherm (voor intuïtieve
bediening) en toetsen (voor
toegang tot het programma van de
PLC-besturing die met het panel
wordt bediend en gevisualiseerd).
De beschermingsklasse is IP54,
het front is zelfs IP65.
In versie 5.2 van het procesbesturingssysteem Simatic PCS7
is de hardware en software op
diverse plaatsen uitgebreid. Hierdoor zijn recente vernieuwingen
bij de Simatic controllers en
decentrale periferie nu ook toe te
passen in de procesbesturing. De
uitbreiding omvat het spectrum
I/O-modules en nieuwe functionaliteit bij redundante systemen.
De lijn operatorpanels is verder
uitgebreid met zes mid-range
modellen die draaien onder
Windows CE. Ten opzichte van
de bestaande panels is de
functionaliteit op diverse punten
uitgebreid en zijn de displayeigenschappen verbeterd. De
nieuwe modellen worden
geprojecteerd met het universele
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Yokogawa
Deze firma komt niet zo vaak
voor in onze kolommen, maar
vreemd is dat niet als u weet dat
deze firma de laatste jaren sowieso
niet veel aan publiciteit heeft
gedaan. Voordat u denkt: daar
heb je weer zo'n Japanner: de
fabriek van het voormalige
Electrofact in Amersfoort is een
belangrijke productievestiging.
Yokogawa levert behalve pH- en
andere vloeistofmeetinstrumenten
ook oscilloscopen en procesinstrumentatie. Maar de PR ligt nu in de
bekwame handen van Martin
Franke, dus ongetwijfeld gaan we
deze club voortaan meer tegenkomen.
Tot de laatste procesinstrumentatie behoort de US 300, een
ultrasone 'clamp on' flowmeter
voor de water-, waterzuiverings-,
olie-, gas-, petrochemische, farmaceutische en voedings- en genotmiddelenindustrie. De meter heeft
drie verschillende transducers die
óp de leiding worden geplaatst.
De meting kan gebeuren op pijpjes
van 25 mm tot 6500 mm en
procestemperaturen van -30 °C
tot +200 °C.
Yokogawa Nederland, Houten,
030-6357777.

Van gebouw & installaties naar installatiearchitectuur
Oratie van prof ir W Zeiler op de TUE dd 24 mei 2002
Ongeveer 35% van de investeringen in een (utiliteits)gebouw
wordt besteed aan vaak complexe
installaties in dat gebouw en
ongeveer 40% van het Nederlands energiegebruik wordt
geconsumeerd in de gebouwde
omgeving.

wordt daarmee een betere afspiegeling van de praktijk en voor de
studenten veel aantrekkelijker.
Zeiler illustreerde zijn oratie met
interessante gebouw-ontwerpen,
waarvan 3 stuks afgebeeld.

Henk Mijnarends
Gebouwen lenen zich in het
algemeen heel goed voor energiebeparende technieken zoals
isolatie, HR-ketels, recuperatie
van warmte, warmte- en koudeopslag, warmtepompen, warmte/
kracht, duurzame energie met
name zonne-energie (zowel warm
water als fotovoltaïsch). Een
verkeerd binnenklimaat kan ook
gezondheidsklachten tengevolge
hebben.
Het vakgebied installatietechniek
verdient dus de nodige universitaire aandacht.
Activiteiten
Prof. Zeiler was tot zijn benoeming als hoogleraar een succesvol directielid van Kropman te
Rijswijk. Geavanceerde installaties genoten zijn grote belangstelling zoals in 1990 de wkKetelhuis Tomadohuis –
Maaskant – Dordrecht -1962.

Mediatheek - Toyo Ito –
Sendai - 2001.
installatie van het Reynier de
Graaf-Gasthuis te Delft. Hij had
veel HTS-afstudeerders oa van
mij, die aanvankelijk mechatronische modellen van installaties
in de gebouwde omgeving
maakten en verifieerden. Later
kwam daar AI (kunstmatige
intelligentie) bij.
Plannen voor de TUE
De bekende emeritus hoogleraar
prof Leyendekkers (ook gepensioneerd directeur van "Van
Heugten") was zijn voorganger.
Zeiler benadrukte in zijn oratie
de noodzakelijke goede samenwerking tussen architect,
gebouwconstructeur en installateur, waarbij oa Corbusier als
voorbeeld werd aangehaald.
Op de TUE is inmiddels ook
project-onderwijs ingevoerd,
waarmee Zeiler nu de kans krijgt
multi-facultaire en multidiciplinaire projecten met
studenten te doen. Het onderwijs
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Slotbeschouwing
Universiteiten zoeken naar
wegen zo goed mogelijk bij de
huidige technische praktijk aan
te sluiten en daardoor zowel voor
studenten aantrekkelijker te worden alswel toekomstige technische ontwikkelingen met goede
ingenieurs te ondersteunen.
Zeiler wil daaraan een leuke
bijdrage leveren.

Toren der winden – Toyo Ito –
Yokohama - 1986.
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PCIM2002, internationaal vermogens-elektronicacongres wederom een groot technisch succes
14-16 mei 2002 - Nuernberg
Vermogens-elektronica is een vakgebied, dat zich heel succesvol
uitbreidt. Nu omvat het ongeveer 50% van het elektriciteitsgebruik.
Over 10 jaar nadert het 100%
Het zwaartepunt van de ontwikkelingen ligt in de toenemend
toepassing, niet in opzienbarende nieuwe ontwikkelingen.
Het deel IM (=intelligent motion)
besteedt veel aandacht aan
besturingen van processen inclusief A.I. (kunstmatige intelligentie), het enigszins nieuwe
vakgebied met toerenregelbare
draaistroom in auto’s (klein en
groot), toepassing van bussystemen (vaak CANbus), en de heel
langzaam opgang komende
overgang van de asynchrone
kooiankermotor naar de synchroservo (draaistroommotor met
permanente magneten).
Het deel PE (=power electronics)
behandelt vnm. goedkopere en
nog betere halfgeleiders en het
beheersen van overspanningen.
Het deel PQ (=power quality)
behandelt actieve filters, invloed
wind- en zonne-energie op
zwakke netten en UPS.
Zie de keynote-speeches [1] t/m
[5].
Dit enigszins veranderende
karakter komt ook tot uiting in de
overgang van de organisatie van
PCIM van ZM-Communications
naar Mesago (zie
www.mesago.de), dat ook het
gedeeltelijk overlappende SPS
organiseert. Zie ook [6] t/m [9].

worden gerealiseerd. Een goed
inzicht wordt gegeven door [10]
en [11]. [11] komt van collega
Bauer van de TUDelft.
DTC (=direct torque control) is
inmiddels ingeburgerd, hoewel
interessante toepassingen werden
beschreven. Zie [16].
Feitelijk is de aandrijving inmiddels een bescheiden onderdeel
van een besturings-systeem van
een fabricageproces.
Veel aandacht wordt besteed aan
de overgang naar 42 V DC in
auto’s gepaard gaande met het
uitbannen van de DC-motor met
borstels ten gunste van de draaistroomaandrijving met synchroservo’s [3] en [12]. In 2010 zou
42 VDC in auto’s gangbaar
moeten zijn.
De wens naar toenemende

Henk Mijnarends
wagens, speciaal met gevaarlijke
lading, en bij autobussen. De
synchroservo-stuurbekrachtiging
is in principe sneller, beter
regelbaar en energiezuiniger dan
de hydraulische bekrachtiger.
Voor remmen geldt hetzelfde.
Die overgang van remsystemen
Binnenwerk van een
synchroservo, overgenomen
uit [12].

Steer by wire in de auto van de toekomst?; overgenomen uit [12].

Besturingen (deel IM)
Verschillende auteurs laten zien
hoe aandrijvingen snel en met
weinig kinderziektes kunnen
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veiligheid zoals ABS en EPS
vraagt om zo mogelijk snellere
systemen dan de hydraulische
servo’s van nu bij sturen en
remmen, niet alleen bij personenauto’s, maar vooral bij vracht-
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vindt plaats in 2 stappen:
1e stap elektrische actuator voor
de hydraulische remcilinder per
wiel (beide vlak bij het wiel
geplaatst);
2e stap all electric
.
Met name bij vrachtwagen- en
autobus-motoren is de benodigde
elektrische apparatuur met het
bijbehorend elektrisch vermogen
om aan de emissie-eis Euro4 en 5
te voldoen zo omvangrijk , dat de
overgang naar 42 VDC ipv 12 of
24 V DC nodig is.
Tenslotte wordt gewerkt aan
recuperatief remmen via een
draaistroom-vliegwielmotor met
permanente magneten (ISG), die
zowel als startmotor als wel
boordgenerator is. Op den duur
zou 42 V DC daar wel eens een te
lage spanning kunnen blijken
Vooralsnog wordt de eis gesteld,
dat een en ander goed moet functioneren bij -30 °C, geen sinecure
bij vermogenshalfgeleiders.
Om de bedrading te verminderen
wordt veel aandacht besteed aan
bussystemen met name een
uitbouw van CANbus [13].
Overigens is de autoindustrie
maar een deel van de toepassingsmogelijkheden van CANbus.
Synchroservo’s (deel IM) /
Overspanningen (deel PE)
Synchroservo’s ofwel draaistroommotoren met permanente
magneten zijn sterk in opmars.
Het meest gebruikt worden 3fasen machines. Tegenover 3fasen asynchrone kooiankermotoren zijn de verliezen ongeveer
de helft; tegenover 1-fase asynchrone kooiankermotoren ongeveer een kwart. Bij huishoudelijke apparatuur zoals de koelkast
en de CV is het jaarlijkse
elektriciteits-jaarverbruik naar

verhouding hoog en op een leuke
manier te reduceren, waar
inmiddels een begin mee is
gemaakt.
Door de lage verliezen kan een
relatief lange rotor worden
gekozen (li=2Tp goed mogelijk
in plaats van li=Tp bij asynchrone
motoren), waardoor het traagheidsmoment kleiner wordt.
De bezwaren van een klemspanning afhankelijk van de last
wegen bij goed aangestuurde
PWM-invertors niet. De moderne
zogeheten hoogenergie-NdFeBmagneten zijn beter dan de
vroegere Neodym-magneten van
het hetzelfde basismateriaal.
De as-positie zegt bij synchroservo’s iets over het toerental in
tegenstelling tot asynchrone machines. Als impuls-herhalingsfrequentie voor motoren tot ca.
50 kWe is 5-8 kHz inmiddels
gebruikelijk. Daarmee is een
goede regeling voor de meeste
toepassingen mogelijk.
Overigens is de klassieke DCmotor sneller toeren-regelbaar,
maar een goede positie-regeling
is niet zo eenvoudig.
Al met al is de synchroservo
sneller, eenvoudiger (met name
positie), nauwkeuriger en energiezuiniger regelbaar dan de
asynchrone machine. Toch is de
markt aarzelend t.a.v. grootschalige invoering. De invoering van
de hoogspannings-vacuümschakelaar is destijds ook heel
traag verlopen vanwege een ten
onrechte aarzelende markt.
Wellicht ten overvloede wordt
erop gewezen motoren van goede
kwaliteit aan te schaffen.
Overspanningen tussen motor en
invertor kunnen hoog zijn.
Studenten hebben regelmatig
5 kV gemeten bij 400 V-motoren.
Als vuistregels wordt aangehou-
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den als afstand tussen invertor en
motor bij een maximale herhalingsfrequentie van 250 Hz:
20 m; bij 1 kHz 5 m; bij 5 kHz
1 m. Een heel goede oplossing is
de invertor in een vergroot
aansluitdeksel op de motor te
plaatsen. Het overspanningsprobleem (altijd overspanningen
meten bij een nieuwe installatie)
trekt kennelijk door af en toe wat
schade de aandacht. PCIM2002
laat een en ander zien en geeft
tevens, deels via persmededelingen, aan hoe de overspanningen
met filters kunnen worden
gedempt. Daartoe is ook onder
andere door Dexter speciaal
magnetisch
materiaal
ontwikkeld.
Vermogens-halfgeleiders
(deel PE)
Al eerder is het nieuwe materiaal
SiC in plaats van Si als basismateriaal voor halfgeleiders aangekondigd. De voordelen zijn hogere sperspanningen bij eenzelfde
materiaal-dikte, lagere doorlaaten schakelverliezen [2].
Schottky-grenslaag-diodes van
SiC worden inmiddels als een
succes beschouwd. Ik leid uit de
publicaties af, dat SiC toch wel
het basismateriaal van de
toekomst wordt. De ervaring met
de ontwikkeling van HP-IGBT’s
2 inch SiC-wafer met chips
van 3,5 x 3,5 mm, overgenomen
uit [2].
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actieve filters blijven ingewikkeld bestuurbaar en zijn veel
duurder en complexer dan frontend-PWM-invertors per aandrijving. Helaas is de samenwerking
netbeheerder en verbruiker in
deze niet altijd optimaal.
UPS begint met de vele computers steeds interessanter en noodzakelijker te worden. De discussie
accu, supercap of roterende vliegwiel in vacuüm is ook hier nog
niet afgerond. Informatief is [15].
4,5 kV SiC reverse-recovery
diode , overgenomen uit [2].
laat zien, dat zulke ontwikkelingen, mede door gebrek aan dringende markt-incentives, tamelijk
lang (ruim 5 jaar) kunnen duren.
Door het toenemend gebruik van
halfgeleiders zijn door o.a. Eupec
en Semikron goedkopere en iets
betere IGBT’s voor klein tot
middelgroot-vermogen aange kondigd.
Bij de ontwikkeling van vermogenshalfgeleiders valt de overheersende positie van SiemensEupec op.
Actieve filters/UPS (deel PQ)
Veel vermogens-elektronica is
nog niet met frontend-PWMinvertors aan het elektriciteitsnet
gekoppeld. Soms worden ongewenst hoge harmonische spanningen gemeten, waartoe o.a. [14]
een aardig instrumentarium aanbiedt. Commercieel bruikbare

Slotbeschouwing
PCIM2002 is ook dit keer weer
een vaktechnisch succes. Van
klein tot middelgroot vermogen
werd weer een heel goed vakoverzicht gegeven.
Het vak verandert wel. Het
hoofdaandachtsgebied wordt
verlegd naar automatisering van
processen, waar regel-simulaties
en A.I. heel belangrijk zijn.
De Duitse ingenieursvereniging
VDE (www.vde.de) speelt daar
goed op in. Dit jaar zijn van hun
uitgever veel goede en relatief
goedkope boeken over automatisering en vermogenselektronica
uitgekomen, opdat de elektrotechnische ingenieurs goed van
hun vakontwikkelingen op de
hoogte kunnen blijven.
Nederland moet haar scholing in
dezelfde richting ombuigen.
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DSP’s, FPGas, ASICs, E. Kiel.
6. PCIM2001, H. Mijnarends,
Elpec Info.
7. EPE2001, H. Mijnarends,
Elpec Info.
8. SPS, H. Mijnarends, Elpec
Info.
9. KIVI-lezing vermogenselektronica, H. Mijnarends,
Elpec Info.
10. Rapid prototyping with
standard servodrives, J.
Brinkemper.
11. Integrated simulation of
embedded controls in power
electronics, P. Bauer / TUD.
12. Servoactuators for vehicle
systems, E. Hopper.
13. High performance motion
control based on CAN open servo
drives, D. Jouve.
14. Identifying distorting sources
on the grid, W. Muehlegger.
15. Short backup energy-storage
for UPS: Review of the new
emerging technologies and their
benefits for the UPS-industry, S.
Bernhard .
16. Implementation of the inform
method in a commercial
convertor for sensorless PM
synchronous drives, M. Schroeld.

Bedrijven die bijzondere medewerking verlenen aan de Elpec zijn:
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• Siemens

• Getronics Infrastructure Solutions

• Aadvise Electronics

• Elsevier Bedrijfsinformatie
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Peter Bieger
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Een van de vreemdste
vliegtuigtypen die ooit hebben
gevlogen, was de autogiro. De
autogiro is beslist géén helikopter, hoewel dit rotorvliegtuig
er wel op lijkt. De uitvinder van
de autogiro is de Spanjaard Juan
de la Cierva. Hij kwam op het
idee om de weerstand die bij de
voorwaartse beweging van een
vliegtuig optreedt, te gebruiken
om twee of meer bladen van een
rotor aan te drijven. Op die rotor
ontstaat dan een draagkracht die
het vliegtuig in de lucht kan
houden. In feite is de autogiro

T

De autogiro van Cierva

dus een normaal vliegtuig met
draaiende in plaats van vaste
vleugels: de eerste stap naar het
verticaal startende vliegtuig. In
tegenstelling tot de later ontwikkelde helikopter wordt in de
autogiro de rotor tijdens de
vlucht niet door de motor
aangedreven, maar door de
vliegwind.
De eerste autogiro vloog in 1933.
Voor de aanloop had het
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vliegtuig nog geen dertig meter
nodig; bij de landing kwam het
toestel binnen drie meter tot stilstand. De maximum vliegsnelheid bedroeg circa 170 kilometer
per uur.
De autogiro op de foto is een
Cierva C30-A die in 1962 werd
geschonken aan het Luchtvaartmuseum in Schiphol. Met dit
vliegtuig dat in Zweedse dienst
heeft gevlogen werden onder
meer tijdens de tweede wereldoorlog vele omlaag geschoten
piloten uit het koude water van
de Oostzee gered.
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Elpec leert wat CAN kan
Alweer een tijdje geleden (om precies te zijn op 12 maart) bezocht
Elpec op uitnodiging van CANned het bedrijf IntuLogic in Breukelen.
Behalve een tiental Elpec-ers gaven een paar studenten van Henk
Mijnarends acte de présence, daarmee aantonend dat de jeugd wel
degelijk oog heeft voor techniek en zich ook op de hoogte wil stellen
van moderne besturingstechnieken. Door drukke werkzaamheden
liet mijn verslag even op zich wachten, maar wat in het vat zit,
verzuurt niet.
CAN staat voor Controller Area
Network. Het is een veldbussysteem en daarmee qua functie
te vergelijken met Profibus,
Interbus, Foundation Fieldbus,
LON en AS-Interface, om de
belangrijkste maar te noemen.
Zo zoetjesaan kunnen we ook
industriële versies van ethernet
TCP/IP in dit rijtje gaan opnemen.
Een systeem dus om allerlei
apparatuur in installaties, machines
en voertuigen met elkaar te laten
praten. Dat ‘voertuigen’ hoort er
expliciet bij, want CAN is in 1986
ontwikkeld door Robert Bosch AG.
Juist, die van de bougies, koplampen, ruitenwissers, motormanagementsystemen en nog veel meer
auto-elektriek en -elektronica. Het
aansluiten van al die dingen met
behulp van de bekende kabelboom
kost veel ruimte én gewicht. Nu zit
niemand er op te wachten om kabels
van A naar B te vervoeren want dat
kost alleen maar brandstof. Dus
studeerde Bosch in samenwerking
met diverse autofabrikanten op
middelen om de kabelboom te
vervangen. Multiplexing is dan een
voor de hand liggende methode.
Een niet onbelangrijke nevenvoorwaarde is dat ook de voor
multiplexing benodigde componenten niet te zwaar mogen zijn én
(vooral) niet te duur. Het eind van
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het liedje was CAN, dat in 1992
voor het eerst in een grote getale
werd toegepast in de Mercedes-S
klasse. Tien jaar later wordt CAN
inmiddels massaal in vrijwel elke
Europese auto toegepast, en de
huidige generatie grote Mercedessen en BMW’s bevatten meerdere
CAN-netwerken en zelfs de kleine
volkswagens bevat twee separate
CAN-systemen. Stuurbekrachtiging, verstelbare stoelen, verlichting, ABS, automatische versnellingsbak, motormanagement,
instrumentenpaneel, elektrisch
bediende ramen, het zit er allemaal
op. Per auto zijn dat dus heel wat
‘nodes’, knooppunten, en heel wat
chips. Dat betekent dat massaproductie mogelijk is en dat de
prijzen voor de componenten laag
zijn.
Dat laatste sprak de industrie
natuurlijk ook wel aan, en dus werd
ook in 1992 de vereniging CAN in
Automation opgericht (CiA),
geleid door Holger Zeltwanger.
Deze vereniging van gebruikers
en producenten kent een soort
ledenraad die alle beslissingen
neemt maar het dagelijks werk
overlaat aan de CiA-kantoor in
Erlangen. Een zakelijk directeur
leidt en coördineert alle marketinginspanningen die worden
verricht door een groep van 5
gekozen leden en 3 marketing-
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Ad Spijkers

groepen (MG), waarvan CANned
er één is. Daarnaast is er een
technisch directeur die een groep
van vijf gekozen leden en drie
Special Interest Groups aanvoert.
De SIG’s houden zich bezig met
CANopen, maritieme toepassingen en gebouwen.
CiA telde in maart 427 leden.
CANned telt er 17, waaronder
IntuLogic, Si-Kwadraat, Hescon,
TNO, Honeywell, Mountside en
Wago. Voorzitter van CANned is
Rudi Reinders, directeur van
IntuLogic in Breukelen. De echte
Nederlandse CAN-goeroe is echter
Kees Zagers, directeur van SiKwadraat in Nuenen. Beide heren
fungeerden deze middag als gastheer.
Kees heeft al vele workshops,
interviews, lezingen en deelnames
aan enkele ronde tafel conferenties
op zijn naam staan waarin hij zich
een overtuigd en enthousiast
gebruiker van CAN toonde.
Technische aspecten
Waarom is CAN waarschijnlijk
het meest toegepaste bussysteem
in machines, installaties en voertuigen? Dat heeft niet alleen met de
prijs te maken. Er zijn ook diverse
technische aspecten die CAN heel
De CION van Intulogic is een
universele I/O module met
displaymogelijkheden voor
CAN.

gewild maken: betrouwbaarheid,
eenvoud, storingsongevoeligheid,
flexibiliteit, efficiëntie, deterministisch, snel (1 µs resolutie met
TTCAN), multimaster, objectgeoriënteerd, CSMA/CA AMP en
producer-consumer. Dat laatste
geeft aan volgens welke methodiek
CAN te werk gaat. Die is simpel:
iedereen kan zijn boodschap het
netwerk opsturen, en iedereen die
wil, mag luisteren. Afhankelijk van
zijn instelling zal de luisteraar iets
nuttigs doen met de boodschap, of
het principe van ‘het ene oor in het
andere oor uit’ hanteren.
Een bijzonderheid van CAN is, dat
het alleen de lagen 1 en 2 van het
zevenlaags OSI-model hanteert.
Andere protocollen vullen ook alle
andere lagen of (meestal) alleen
laag 7 (de applicatielaag) in. Dat
betekent dat CAN heel snel is,
maar ook dat de gebruiker zelf zijn
laag 7 en de koppeling naar de
lagen 1 en 2 moet schrijven. Dat
gaat natuurlijk niet iedereen zelf
doen. Meestal zijn het groepen
bedrijven of consortia die zo’n laag
schrijven, toegesneden op de
beoogde toepassing. Dat betekent
dat er diverse vormen van CAN
zijn die onderling niet geheel
compatibel zijn. Maar omdat de
opbouw wel vergelijkbaar is, is het
voor producenten nou ook weer
niet zo’n grote truuk om hun
componenten geschikt te maken
voor diverse varianten.
Waarschijnlijk de bekendste
variant is DeviceNet. Deze is
oorspronkelijk ontwikkeld door
Rockwell Automation, maar dit
bedrijf heeft de verdere
ontwikkeling in handen gelegd van
een consortium (ODVA ofwel de
Open Devices Vendor Association). Door daar al in een vroeg
stadium voor te kiezen kreeg het
protocol veel aanhang aan de

De megabox van Janz is een
CAN naar Ethernet gateway in
de vorm van een embedded
(Linux) PC.
andere kant van de plas, zodat
DeviceNet royaal de meest toegepaste veldbus in Noord-Amerika
is.
Een andere variant is SDS ofwel
Smart Devices System. Dit
protocol is ontwikkeld door
Honeywell om zijn lichtschakelaars, fotocellen, kleursensoren en
dergelijke efficiënt met elkaar te
verbinden. Deze activiteiten staan
overigens volkomen los van de
grote procescomputersystemen uit
hetzelfde huis.
Een derde variant is CANopen, die
in de machinebouw de meest
toegepaste versie is en wordt
beheerd door CiA. Wat minder
bekend zijn CAL, CAN-Kingdom
(door Kvasar gebruikt in robotica),
LOF (ontwikkeld door IntuLogic
voor procesautomatisering), M3S
(TNO past deze toe in rolstoelen),
J1939 (van SAE en toegepast in
vrachtwagens), ISO-11783 (voor
landbouwvoertuigen), OSEK-C en
SafetyBus (ontwikkeld door Pilz
voor veiligheidssystemen). Daarnaast is CAN de basis voor heel
wat bedrijfseigen protocollen. Zo
gebruiken diverse bekende en
onbekende fabrikanten CAN als
basis voor hun eigen bussystemen.
Zoals reeds opgemerkt worden de
CAN-componenten in grote
aantallen toegepast, en dat betekent
dat heel wat chipbakkers zich op
het produceren van chips hebben
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gestort. Als u even tijd hebt: de lijst
met producenten vermeldt onder
meer Atmel, Bosch, Dallas, Fujitsu,
Hitachi, Infineon, Inicore, Intel,
Microchip, Micronas, Mitsubishi,
Motorola, National Semiconductor, NEC, OKI, Philips, Sican, ST
Micro, Texas Instruments en
Toshiba. Er worden niet alleen
chips geleverd, maar ook modules
(I/O, intelligente I/O, host interfaces), subsystemen (servobesturingen, controllers) en software
(applicatielagen, drivers) Daarnaast wordt op grote schaal
voorlichting gegeven in de vorm
van sites (www.can-cia.com),
cursussen, voorlichtingsdagen
(zoals voor Elpec), boeken,
workshops, etcetera.
Andere bussen
Uiteraard konden Reinders en
Zagers het niet laten om CAN te
positioneren naast andere
industriële netwerken. Zoals
(helaas) viel te verwachten, had dit
gedeelte van de middag toch iets te
veel weg van het ‘goeden tegen de
slechten’. Van de overige bussystemen werden vooral de nadelen
benadrukt, tegen de goede eigenschappen van CAN. Dit stukje
propaganda viel een beetje uit de
toon op een verder uitstekend
verzorgde middag die veel nuttige
informatie opleverde.
De boodschap was duidelijk: CAN
is here to stay. Er zijn voor sommige
toepassingen (met name in de
machinebouw en gebouwenautomatisering) alternatieve oplossingen, maar die zijn niet altijd concurrerend. De bus is eenvoudig, goedkoop en op heel veel terreinen
inzetbaar: auto’s, vrachtwagens,
rolstoelen, pick-and-place machines, röntgenapparatuur, kermisattracties, rolstoelen, couveuses,
satellieten, crematoria, robots,
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landbouwvoertuigen, treinen,
kranen, tanks, ventieleilanden,
frequentieregelaars, schepen, logistieke systemen, gebouwen, textielmachines, zonnebanken, koffiezetapparaten, ziekenhuisbedden,
spuitgietmachines, drive/fly-bywire systemen, spuitgietmachines.
Het CAN niet op.
Ter afsluiting
Kees Zagers ken ik al vele jaren.
Laatst kwam ik hem ook weer
tegen op een studiedag van het
Mikrocentrum over vision
systemen. Ik kan me Kees nog het
meest herinneren van een
persconferentie waarbij ondergetekende en de ons te vroeg
ontvallen kleine grote man Jan
Berends als stoorzender fungeerden. Maar als ik aan Jan in relatie
tot veldbussen denk, moet ik vooral
denken aan die ene keer dat we
elkaar tegenkwamen op Utrecht
Centraal. Niet geheel toevallig,
want we moesten naar een

CAN kan onder meer worden
gebruikt voor de besturing van
processen.
persconferentie van Profibus bij
de FME in Zoetermeer. De grote
baas van Profibus uit Duitsland
kwam er speciaal voor over. Ons
beider handen jeukten, want de
Profibus-organisatie was berucht
door het hoge propagandagehalte
van haar bijeenkomsten. “Weet je
wat”, zei Jan met de van hem
bekende grijns, “ik ga links zitten,
jij gaat rechts zitten, we nemen
hem onder kruisvuur en we schieten
hem af.”

Goed beursnieuws (of niet soms?)
Je zou kunnen betwisten of de
Floriade een beurs is of een
tentoonstelling. In ieder geval is
er veel te zien en te koop zoals op
elke beurs. Ik was er in een van de
eerste weken waarin er nog niet
zoveel in bloei stond en zelfs de
plattegrond nog verschillende
onvolkomenheden vertoonde.
Men verzekerde mij dat er een
nieuwe en verbeterde uitgave in
de maak was, wat ik zeker niet te
vroeg vond!
Wat er wél af was, was het
grootste factsheet glazen dak ter
wereld met een lengte van 278
en een breedte van 100 meter.
Het rust op 146 verzinkt stalen
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kolommen van 200 x 200 mm,
waarover 4,5 km balken van ca. 1
miljoen kg rusten. De voorbereiding duurde ca. 2 jaar en de
bouwtijd ook. De architecten zijn
Niek Roozen en Janton Stolk en
de opdrachtgever was Floriade
2002. De levensduur van het
bouwsel wordt geschat op 50 jaar
en die van de PV-panelen op 20
jaar. De kosten waren 55 miljoen
gulden waarvan 11,4 miljoen
subsidie. De totale oppervlakte
beslaat 27.800 vierkante meter
waarop zich 19.383 panelen
bevinden van 1.572 x 830 mm
met elk 66 stuks monokristallijne
cellen van 120 x 120 mm. Het
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Uiteindelijk bleek dat niet nodig,
maar het ging er toch minder
ontspannen aan toe dan die bij ene
persconferentie in de Jaarbeurs met
Holger Zeltwanger. Nu is dat geen
stereotype Duitser met grote mond
en dito bierbuik al woont hij in
Beieren, maar een rustige, bescheiden, aardige man met kennis van
zaken. Het was een behoorlijk
technische sessie met een laag
partijdaggehalte, waarbij Jan en ik
Zeltwanger het hemd van het lijf
vroegen. Kees vatte het heel sportief
op en legde daarmee een goede
basis voor verdere perscontacten.

Jaap Roozen
geharde veiligheidsglas van 4 mm
inclusief de brandvertragende
transparante folie aan de
binnenzijde geeft het dak een
transparantie van ongeveer
17,5 %.
Het vermogen van dit dak is 2,3
MW wat neerkomt op ca. 1,23
GWh per jaar: goed voor 400
woningen bij een gemiddeld
verbruik van 3000 kWh per jaar.
De 3.000.000 kWh/jaar is dus
genoeg voor 1000 woningen. Dat
betekent een verminderde CO2uitstoot van 1700 ton, equivalent
aan de opname door 270 ha eikenof beukenbos.

Start groots onderzoek in de elektriciteitsvoorziening
Oratie van prof. ir W. L. Kling op de TUE dd 7 juni 2002
Prof. Kling is het technisch geweten van Tennet (vh SEP), dat in
Nederland het 400 kV- en 220 kV-net beheert en daarbij opwekking,
transport en verbruik in goede banen probeert te geleiden; zie [1].
Sinds 1993 is hij tevens deeltijdhoogleraar te Delft en sinds 2000
eveneens te Eindhoven.
De zogeheten netstabiliteit in de elektriciteitsvoorziening is sinds de
liberalisatie en de opkomst van duurzame energie (voornamelijk
wind- en zonne-energie) niet eenvoudiger geworden. Teneinde een
goed stabiel elektriciteitsnet in de toekomst te behouden, wordt een
groots, veel belovend, onderzoek met 8 promovendi gestart, dat rond
2007 afgerond moet worden
Netstabiliteit bij centrales
gestookt op fossiele brandstof
Aanvankelijk werd een verzorgingsgebied in de elektriciteitsvoorziening gevoed uit één
centrale met meer eenheden. Bij
een storing in dat net (kortstondige kortsluiting of een
snelle belastingsverandering)
moest de centrale, indien
mogelijk, blijven leveren. Dat
ging altijd gepaard met
pendelingen van de eenheden
tegen het net en onderling; op
zich een interessant ingewikkeld
verschijnsel, waarbij multivariabele regelingen betrokken zijn.
In de vijftiger jaren werd de SEP
(=Samenwerkende ElektriciteitsProducenten) gesticht. De
centrales in Nederland moesten
samenwerken met als groot economisch voordeel: veel minder
benodigd reservevermogen en
als technisch nadeel de mogelijkheid van veel ingewikkelde
pendelingen tussen de centrales,
waarbij het elektriciteits-net die
pendelingen aanzienlijk kon
beïnvloeden.
In de tachtiger jaren werd

aangenomen, dat Nederland
vrijwel altijd met het buitenland
cq met het Europese 400 kVkoppelnet gekoppeld was. Bij
een storing kon het Europese
koppelnet, zo nodig, kortstondig
(volgens de regels bij voorkeur
korter dan 15 min) bijspringen.
Dat kwam ook technisch wel
goed uit.
Voor die tijd bestond het productiepark voornamelijk uit centrales
met stoomturbines gevoed uit
stoomketels met eenheidsgroottes van maximaal 350 MWe, die
onderling in regelgedrag beperkt
verschilden. Nadien werden
gecompliceerde stoomturbineeenheden gebouwd met een
eenheidsgrootte van 600 MWe
zoals bij voorbeeld op de Ameren Hemweg-centrale. Beide zijn
overigens mondiaal goede voorbeelden van rookgasreiniging bij
steenkoolverbranding
In de negentiger jaren begon het
tijdperk van gasturbine- en
STAG-centrales (2 typen met
nagestookte en niet-nagestookte
afgassenketel) met aanzienlijk
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verschillend regelgedrag.
Ongeveer 25% van het actieve
centrale vermogen in Nederland
bestaat uit gasturbine- en STAGvermogen, deels in wk (=warmtekracht-)-uitvoering, procentueel
beduidend meer dan in andere
Europese landen.
Zoals bekend is de Nederlandse
Eemscentrale met 5 eenheden
van ca 330 MWe nu nog de
grootste STAG-centrale ter

Henk Mijnarends
wereld met een elektrisch
rendement bij vollast van 55%.
Alstom heeft inmiddels een iets
grotere eenheid ontworpen met
een iets beter rendement met als
novum sequentiële verbranding
Zie [2]. Niet-nagestookte STAG
geldt voor grote vermogens
(> 20 MWe) als eerste keus bij
industriële wk en SV (=stadsverwarming) met als voorbeeld
de onlangs in bedrijf gestelde
STAG-units van de centrale te
Diemen
Om gunstige rookgas-emissies
te verkrijgen zijn de zg dry-lowNOx -verbrandingskamers ontwikkeld, waarbij veel brandstofnozzles moeten worden geschakeld. Op [2] bleek duidelijk, dat
de regelingen daarvan richting
AI (kunstmatige intelligentie)
gaan, dat tevens wordt gebruikt
om trillingen in verbrandingskamers te detecteren en zo mogelijk te verhelpen. Die trillingen
behoeven niet beperkt te blijven
tot de verbrandingskamer, maar
kunnen ook in het asvermogen
tot uiting komen.
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In de tachtiger jaren zijn kleine
Otto-zuigermotor-wk-installaties ter grootte van 200 kWe tot
4000 kWe in Nederland tot
rijpheid gekomen. Nederland
liep daarbij voorop. Het betreft
inmiddels ca 15% van het actieve
Nederlandse centrale vermogen.
De aankoppeling vindt meestal
op midden- en laagspanningsniveau plaats. Ook bij deze units
zijn additionele regelingen om
gunstige rookgasemissies en asrendementen te krijgen, ver ontwikkeld.
Aanvankelijk heerste de mening,
dat de netstabiliteit voornamelijk
een zaak van bekrachtigingsregelingen was en dat
vermogens-regelingen
een
ondergeschikte rol speelden. Die
opvatting verandert. Tevens
moet worden bedacht, dat goede
regelingen een bescherming
voor eenheden zijn min of meer
analoog aan E-gas bij auto’s.
Netstabiliteit bij duurzame
energie
Bij elektriciteitsvoorziening zullen naar verwachting 2 vormen
van duurzame energie een
belangrijke rol gaan spelen:
wind-energie en pV-energie [ =
foto-(Engels photo-)voltaïsche
energie]
Windenergie zal worden
uitgevoerd in windparken met
molens, nu gedacht ter grootte
van 1,5 tot 2,5 MWe; zie [3], [4]
en [5]. Rukwindgedrag blijkt het
grootste probleem. Meestal
wordt het vermogen afgetopt bij
een windsnelheid van 12 m/s
middels spoedverstelling van de
wieken; rukwinden mogen het
afgegeven vermogen kortstondig maximaal 30% verhogen.

20

Bij genoemde vermogens is aankoppeling aan het elektriciteitsnet middels een invertor feitelijk
de enige mogelijkheid. De
uiteindelijke netaankoppeling
vindt plaats met een HP-IGBTPWM-invertor, waardoor harmonischen en arbeidsfactor goed
te beheersen zijn. Middels een
setpoint-regeling kan het afgetopte vermogen en de arbeidsfactor (zowel blindvermogen
opnemend alswel leverend) op
afstand worden versteld.
pV-energie wordt uitgevoerd
met grote zonnecel-panelen,
waarbij een rearend-PWMinvertor het zg max-trackingpoint zoekt en vervolgens
invoedt op het elektriciteitsnet
evenals een windmolen met een
zg frontend-PWM-invertor. Het
max-tracking-point is ook met
een setpoints-regeling te
verstellen.
Onderzoeksvoorstel
Het onderzoeksvoorstel bestaat
uit 3 delen:
a. inherent stabiele transportnetten,
b. ontwerpen van beheersbare
distributienetten en
c. zelfregelende autonome deelnetten.
Nederland is niet het enige land,
dat zich met de veelzijdige
facetten van netstabiliteit bezighoudt, maar wij zouden wel een
aardige internationale bijdrage
kunnen leveren evenals wij dat
destijds met keuring van materialen (Kema), warmte/kracht en
windenergie gedaan hebben. Het
onderzoeksvoorstel wordt
gedragen door de vakgroepen,
die zich in Delft en Eindhoven
met elektriciteitsvoorziening en
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vermogenselektronica bezig
houden en geeft aan, dat verdere
contacten buiten die vakgroepen
zoals de vakgroepen werktuigbouw en windenergie en toeleverende industrie zullen worden
uitgebouwd.
Samenvatting
Nederland heeft internationaal
altijd een vooraanstaande plaats
gehad in de elektriciteitsvoorziening. Met dit onderzoeksvoorstel kan die vooraanstaande
plaats worden uitgebouwd. Als
Nederlander hoop ik, dat de
Nederlandse industrie daarvan
meeprofiteert.
Proficiat prof Kling en
medewerkers.
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Tennet capaciteitsplan 2001-2007
Voor de elektriciteitswet 1998
werd de grootschalige opwekking en het koppelnet 380 kV en
220 kV beheerd door de SEP
(=Samenwerkende ElektriciteitsProducenten), gevestigd te
Arnhem. Door de liberalisatie
zijn het beheer van het koppelnet
en de regelfuncties van elektriciteitstransport, inclusief toezicht op bestaande centrales,
overgegaan naar Tennet, gevestigd in de voormalige huisvesting van
SEP. Tennet is
eigendom van de
rijksoverheid en
staat onder toezicht
en begeleiding van
het ministerie van
economische zaken.

Daartoe stelde de SEP 2-jaarlijks
in overleg een elektriciteitsplan
samen met een zg. ijzeren
planning van de eerst komende
4 jaar en een zichtplanning van

Henk Mijnarends
8 jaar na uitgave van het plan.
Het elektriciteitsplan omvatte
zowel de uitbreiding van het
koppelnet alswel de bouw van
centrales. Basis van die planning

was de verwachte verbruiksgroei
en de noodzakelijke geachte vervanging van bedrijfsmiddelen.
Tennet regelt in Europees
verband de elektriciteitsuitwisseling met het buitenland. De
Nederlandse bedrijven zoals
Nuon, Eneco, Essent kopen zelf
hun elektriciteit in zowel in
Nederland als wel in het
buitenland. Tennet onderzoekt
of voldoende capaciteit ook bij

Continuïteit
Nederland had in
Europa voor de
liberalisatie een zeer
betrouwbare elektriciteitsvoorziening.
Dat is na de liberalisatie nog steeds het
geval, hoewel de
indruk bestaat, dat
de betrouwbaarheid
iets is verminderd.
De bouwtijden van
bedrijfsmiddelen
zijn lang. Als vuistregel wordt gehanteerd:
- grote conventionele centrales: 6 jaar
middelgrote
STAG-centrales: 2
jaar
- koppellijnen: 4
jaar.
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enkelvoudige storingen voor het
transport over het koppelnet in
Nederland en over de koppelpunten met het buitenland
beschikbaar is en regelt vervolgens het transport. Tennet treedt
ook regelend op bij verstoring
van het evenwicht tussen aanbod
en vraag.
Ook heeft Tennet EZ overtuigd
van een meerjarenplan het zogeheten 2-jaarlijkse capaciteitsplan
voor het koppelnet.
Tennet onderzoekt wel of gedurende de looptijd van het capaciteitsplan voldoende elektriciteit beschikbaar is. Gezien de
grote import van elektriciteit uit
het buitenland, vaak 25% van de
totale Nederlandse vraag, is dat
onderzoek extra ingewikkeld.
Het resultaat kan leiden tot een
aanbeveling voor de bouw van
centrales.

Enkele grote netuitbreidingen
De belangrijkste werken zijn:
- 380 kV-verbinding Maasvlakte - Zoetermeer
- 380 kV-verbinding DiemenBeverwijk-Zoetermeer
- 380 kV-dwarstrafo’s in Meeden te Groningen. Dwarstrafo’s veranderen de netimpedantie naar het buitenland,
waardoor transport over de
noordelijke verbinding met
Duitsland kan worden geregeld.
Slotbeschouwing
Bij de invoering van de liberalisatie bestond bij de deskundigen de indruk, dat Nederland te
weinig zou plannen om de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen.
Mede gezien de ervaringen in
Californië is een kleine ombui-

ging bewerkstelligd. Het ziet er
nu naar uit, dat we inmiddels
een goede weg vinden tussen de
zeer strakke planning van vroeger, waarbij bijv. warmtekrachtkoppeling soms moeizaam kon
worden ingepast, en de “bandeloosheid”, die eens werd voorgestaan. Voor de uitbouw van het
koppelnet is een goede weg
gevonden; voor de bouw van
centrales worden voorlopig
alleen adviezen gegeven.
Overigens is de groei van het
elektriciteitsverbruik veel slechter te voorspellen dan vroeger.
Dat betekent een extra onzekerheid los van bestuurlijke maatregelen.
Voor nadere informatie zie:
www.tennet.org. Het complete
capaciteitsplan kan opgevraagd
worden bij
communicatie@tennet.org.

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
15 augustus in te sturen aan Peter Bieger,
Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.
Het bestuur in één oogopslag
* Noud van Herk, voorzitter, Burg. Houtkoperweg 1, 4033 BJ Lienden, telefoon 0344 601786,
fax 0344 603943, E-mail nvanherk@xs4all.nl
* Jan Broeders, secretaris, Warenarburg 44, 2907 CL Capelle a/d IJssel, telefoon 010 4517993,
E-mail of@dds.nl
* Rob Geutskens, penningmeester/vice-voorzitter, Grutto 13, 9728 XJ Groningen,
telefoon 050 5281075, fax: 050 5281076, E-mail cordes@iae.nl
* Frans Witkamp, lid (redactie EI), Hoefweg 110, 2665 CG Bleiswijk, telefoon 010 5216677,
fax 010 5222500, E- mail f.witkamp@getronics.com en/of f.witkamp@witkamp.nu
* Peter Bieger, lid (redactie EI), Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven, telefoon 040 2413664,
fax 040 2927721, E-mail peregeib@iae.nl
* Cees Franke, lid, Cremerstraat 27, 2274 HG Voorburg, telefoon 070 386 9345, E-mail betapr@wxs.nl
* Henk Mijnarends, Leeuwerikplantsoen 25, 2636 ET Schipluiden, telefoon 015-3808814,
E-mail 2636@hetnet.nl
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