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Op de Algemene Ledenvergadering van 15 april
2003 (RAI, Amsterdam) hebben bestuur en leden
wederom uitgebreid van gedachten gewisseld
over een mogelijk samenwerkingsverband met
de VIP. Het was de derde keer dat dit onderwerp
was geagendeerd. Uw bestuur heeft vier
rondetafelgesprekken gevoerd met een delegatie
van het VIP-bestuur en even zo vele malen is dit
onderwerp binnen het bestuur aan de orde
geweest. Het bestuur heeft verslag gedaan van
de resultaten van die gesprekken en de
ledenvergadering voorgesteld het overleg met
de VIP maar te beëindigen.

Het bestuur is van mening dat er uitsluitend op
basis van gelijkwaardigheid onderhandeld kan
worden als een samenwerkingsverband ELPEC
– VIP nader moet worden uitgewerkt. De VIP
denkt daar toch iets anders over. Zeker is dat de
uitgangspunten van de twee besturen niet op één
lijn liggen. Het beoogde doel, één persclub met
meer impact en uitstraling, zowel naar bedrijven
als beursorganisaties, wordt niet voldoende door
de andere partij onderschreven. De ELPEC gaat
dus gewoon verder. Er zijn géén redenen om te
twijfelen aan het voortbestaan van onze
vereniging: financieel is de ELPEC zeer gezond,
het ledental daalt iets, maar niet dramatisch en

uw bestuur is op sterkte en er worden veel
excursies en bedrijfsbezoeken georganiseerd.

ELPEC-Info heeft kunnen verschijnen omdat
wij de laatste jaren één zeer grote sponsor hadden.
Siemens verzorgde niet alleen de druk, maar ook
de verzending van ons blad. Siemens heeft ons
nu kenbaar gemaakt dat zij op redelijk korte
termijn (begin 2004) met de sponsoring zou
willen stoppen. Uiteraard zijn wij Siemens grote
dank verschuldigd voor het feit dat zij zoveel
jaren achtereen ons op deze manier hebben
willen ondersteunen.
Het bestuur gaat nu op zoek naar een nieuwe
sponsor. Het zal weliswaar niet meevallen om,
gezien de economische situatie waarin Nederland
verkeert, een nieuwe sponsor te vinden, maar
het bestuur is hoopvol gestemd. Wij zijn bezig
met zoeken, maar als u ons daarbij behulpzaam
kunt zijn, dan wordt dat zeer op prijs gesteld.

Het zesde lustrum komt er aan. Onze vereniging
bestaat eind dit jaar 30 jaar! Over bestaansrecht
en continuïteit gesproken! Jan Broeders en Frans
Witkamp zitten in de lustrumcommissie en
komen ongetwijfeld met een programma dat
past bij een vereniging die 30 jaar bestaat. U
hoort nader over dit festijn.
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Prof Esveld is de man achter de
schermen van het internationale
Railtech-congres, dat jaarlijks in
Nederland plaatsvindt en steeds
ca 100 deelnemers telt, waarvan
de helft uit het buitenland.
De branchevereniging van FME
ondersteunt de beurs, die meer
op Nederland is gericht, maar
een goede indruk geeft van het
gehele vakgebied [2] [3].

Railtractie
Op dit moment worden ook in
Nederland veel spoor- en tram-
lijnen aangelegd als alternatief
voor personenauto- en deels zelfs
vliegvervoer en vrachtautotrans-
port. De variatie is groot met als
uitersten: spoorbanen voor super-
snelle treinen (tot ca 350 km/h)
zoals de HSL-Zuid, en spoorba-
nen voor zwaar goederenvervoer,
tot ca 5000 ton/trein en asdrukken
van 24 ton, zoals de Betuwelijn.
Als tussenvorm is Light Rail sterk
in opkomst. Dit zijn “trams”, die
in de stad als zodanig kunnen
rijden, maar tevens geschikt zijn

op hoofdspoorbanen 100 km/h te
kunnen rijden. Zeer geavanceerd
zijn de goedgekeurde plannen
voor de metro-Noord-Zuid-lijn
te Amsterdam, die voornamelijk
in een tunnel diep onder de
binnenstad van Amsterdam zal
gaan lopen. De bouw en het
beheer van dit soort lijnen zijn
ingewikkeld met als aandachts-
punten: de civiele werken, het
rail-wielcontact, de stroomvoor-
ziening (tot 20 MWe/trein, meer
dan de stad Maassluis) en het
seinwezen.
Overigens verandert het karakter
van een spoorlijn soms. Op dit
moment zijn de plannen voor de
supersnelle spoorlijn HSL-Zuid
zodanig, dat slechts 25% van het
treinverkeer wordt uitgevoerd
met supersnelle treinen zoals
TGV of ICE en 75% met min of
meer lokaal sneltreinverkeer met
snelheden van 200 km/h. De
destijds verworpen tracering
langs de A4 en A13 was voor het
merendeel van het nu gedachte
treinverkeer veel gunstiger ge-

weest.
Door het frequente treinverkeer ,
de hoge aslasten en de hogere tot
hoge snelheid moet aan de
bovenbouw veel meer onderhoud
worden gedaan dan vroeger.
Daartoe worden steeds meer
geavanceerde methoden ontwik-
keld om vast te stellen welk
onderhoud nodig is en hoe dat
het beste economisch verant-
woord kan worden uitgevoerd.
Ten aanzien van het materieel
zijn door de nu min of meer
uitgerijpte draaistroomaandrij-
vingen van hoog vermogen met
bescheiden volume veel moge-
lijkheden geschapen, terwijl door
standaardisatie de prijzen be-
scheiden zijn. Als voorbeeld:
Zwitserland geeft aan, dat voor
haar nieuwe lokserie 482 (5,6
MWe) ongeveer de halve prijs
betaald moet worden dan zes jaar
geleden voor haar lokserie 460 (6
MWe).
De metaalvermoeidheid in het
rollend materieel, die bij ver-
schillende constructies aanvan-
kelijk vroegtijdig optrad, wordt
inmiddels grotendeels beheerst.

Spoorbanen
In Nederland worden een aantal
spoorbanen gebouwd en is tevens
voor tevens voor de bouw van
een aantal spoorbanen besloten
ter waarde van ruim 20 miljard
Euro. Denk aan: HSL-Zuid, HSL-
Oost deel Utrecht-Amsterdam,
Betuwelijn, Randstad-Rail van
Den Haag en Rotterdam, Noord-
Zuid-lijn Amsterdam.
De civiele techniek ging tot voor
kort uit van statische belastingen.

Henk Mijnarends1-3 april in de Jaarbeurs

Railtech Europ 2003
Railtractie is vanouds de motor van veel innovaties. Elektrotechnici en
werktuigbouwers denken vooral aan de prestaties op het gebied van
de vermogenselektronica-aandrijftechniek, lok- en rijtuigconstructies
en ICT.
Een andere opvallende innovatie is de overgang van statische naar
dynamische berekeningen in de civiele techniek, gepaard gaande met
heel knappe meetsystemen en het geavanceerde onderzoek naar wiel-
railcontacten.
Nederland doet op wetenschappelijk gebied internationaal goed mee.
Denk aan de geavanceerde promoties met gecompliceerde wiskundige
modellen, waarbij onder andere prof. Esveld (TUD) is betrokken en
aan de uitnodiging voor de keynote-speech inzake vermogens-
elektronica van prof. de Ferreira (TUD) op het internationale congres
PCIM2003 te Neurenberg in mei.
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Voor spoorbanen en tunnels zijn
dynamische belastingsbereke-
ningen een "must". Aardige
voorbeelden zijn beschreven in
promoties van de TU Delft [4].
De verschillende ondergrond-
lagen variëren sterk in hoogte en
soort. Bij oude spoorbanen werd
erop vertrouwd, dat een eenmaal
statisch stabiele baan met weinig
kosten wel bruikbaar bleef.
Bij hoge snelheden en hoge
asbelastingen worden door
rijdende treinen drukgolven in
de aarde gestuurd, die enerzijds
de toestand van de spoorbaan
met onderliggende lagen kan
verstoren en veel onderhoud
nodig maakt en anderzijds
objecten bij voorbeeld gebouwen
in de omgeving ongunstig kunnen
beïnvloeden. Bij tunnels zoals de
Noord-Zuid-lijn te Amsterdam
zijn die problemen nog veel
groter.
Ter illustratie zijn de van oudsher
bekende problemen met de spoor-
en trambanen rond Gouda. Voor
de HSL-Zuid is een deel van de
nieuwe spoorbaan onderheid.
Let wel: voor spoorbanen op het
“open veld” zijn door die varië-
rende ondergrondse lagen inge-
wikkelde berekeningen nodig,
maar voor als een elastisch

lichaam beschouwde tunnels zijn
nog veel gecompliceerdere bere-
keningen nodig. Daar komt ook
de keuze van het tunnelprofiel
bij.
Momenteel begint de vakwereld
grip te krijgen op dynamische
berekeningen, stoelend op de
methode van eindige elementen.
Prof. Degrande uit Leuven
vertelde, dat hij aanvankelijk
slechts berekeningen van een
metrotunnel te Parijs kon uitvoe-
ren met één grote supercomputer
te Parijs, maar dat hij inmiddels
door middel van parallel-proces-
sing met een tiental kleinere
computers te Leuven sneller kon
rekenen. Al dit soort bereke-
ningen moet zorgvuldig gevali-
deerd worden met geavanceerde
meetsystemen.
Parallel-processing, veel wiskun-
dig inzicht en geavanceerde
geautomatiseerde meetsystemen
zijn de sleutels tot dit soort
uitgebreide berekeningen.
Dhr E de Haan van Grontmij [5]
heeft op de beurs een prijs
gewonnen met de zogeheten Geo-
Radar (fig. 1). Met Geo-Radar
kunnen de grondlagen onder en
langs de spoorbaan in kaart
worden gebracht (fig. 2) en
worden vergeleken met eerdere
metingen. Zo’n radarwagen
functioneert goed, als hij met 100

km/h over de soorbaan rijdt.
Behalve deze Geo-Radar zijn
meer methoden getoond om
verzakkingen en verschuivingen
van het spoor te kunnen vast-
stellen. Spoorbaanonderhoud
wordt op die manier veel profes-
sioneler.
De contacten tussen de grote
aannemers en de TUD zijn goed;
zij profiteren mee van de verbe-
terde inzichten in dynamische
civiele berekeningen.

Wiel-railcontacten
Door de hoge asbelastingen, hoge
trek- en remkrachten per as (tot 8
ton) en de geavanceerde slip-
regelingen worden rails veel
zwaarder belast dan vroeger. Een
adhesiecoëfficiënt van 35%
wordt in het algemeen zonder
problemen gerealiseerd [6]; 30
jaar geleden werd 25% als de
maximaal haalbare waarde
beschouwd. Hulpmiddelen bij
slipregeling zijn simulaties, vaak
in Matlab-Simulink.
De studies naar wiel-railcon-
tacten worden geïntensifeerd met
als doel optimaal baangedrag en
minimale slijtage. Met andere
wielprofielen kan soms meer
bereikt worden. Bovendien wordt
steeds meer met geautomati-
seerde metingen tijdig gewaar-
schuwd voor enerzijds niet-
optimale of zelfs ongewenste
wiel-railcontacten en anderzijds
draaistel-defecten.
Helaas werd op het congres aan
het ontwerp van draaistellen geen
aandacht besteed; het gedrag van
draaistellen heeft grote invloed

1. GEO-voertuig van Grontmij.

2. Meetresultaten van de GEO-radar.
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op het wiel-railgedrag. De RET
heeft de baanligging van haar
nieuwste metrostellen duidelijk
verbeterd met een ander wiel-
profiel.
Als NS-reiziger kun je op de
stations Delft en Amsterdam-
Amstel in een boog, waar veel
treinen stoppen een railprofiel
waarnemen, dat iets weg heeft
van een tandheugel, die door rail
Infra af en toe bijgeslepen wordt.
Ook andere profielbeschadigin-
gen komen regelmatig voor.
Simulatie van dit soort verschijn-
selen wordt gestart. Bijzondere
resultaten zijn nog niet gemeld.

Railtech-beurs
Op de beurs werd het merendeel
van de stands ingenomen door
Nederlandse bedrijven, meestal
van civiele werken.
Ook bovenleiding-constructies
kregen de nodige aandacht. Er
werd goed geanticipeerd op de
toekomstige 25 kV At-systemen
op de HSL-Zuid en de Betuwe-
lijn. Zoals uit figuur 3 blijkt, is bij
12 MWe de stroom in de boven-
leiding merendeels 240 A, terwijl

de stroomwaarden bij 1,5 kV DC
8 kA en bij 3 kV 4 kA zijn. De
overgang van 1,5 kV naar 25 kV
komt dichterbij.
Voornamelijk dankzij de geavan-
ceerde vermogenselektronica-
aandrijvingen, de geavanceerde
draaistelontwerpen en de Euro-
pese liberalisatie met bijbehoren-
de kostenreductie wordt de
railtractiemarkt vrijwel beheerst
door drie bedrijven, elk met een
grote stand vertegenwoordigd:
Alstom, Bombardier en Siemens.
Deze bedrijven hebben sterk
gestandaardiseerd in locomotie-
ven, treinstellen, wagons en
trams. Daardoor zijn de meeste
kinderziektes overwonnen en
kunnen gunstige prijzen worden
geoffreerd.
Tussen deze grote bedrijven kan
Stork-RMO te Amsterdam, die
nog steeds veel draaistellen
bouwt, zich handhaven; een
compliment waard (fig. 4).

Seinsystemen
Spoorwegen maken sinds lang
gebruik van seinsystemen, mees-
tal een zogeheten bloksysteem
met vaste bloklengtes. In de loop
der tijden is een automatische
dwangremming ingevoerd bij te
hoge snelheid en bij dreigend
passeren van een rood sein.
In Duitsland en Oostenrijk wordt
een systeem met signaalover-

dracht met bakens langs de
spoorbaan gebruikt, de indusi [7].
Het is een relatief goedkoop en
betrouwbaar systeem, dat het
GVB Amsterdam en de RET voor
hun metro ook gebruiken. Andere
Europese spoorwegen gebruiken
ook een systeem met bakens langs
de spoorbaan.
Alleen de NS heeft een veel
duurder systeem, de ATB, dat
werkt met continue signaalover-
dracht tussen trein en spoorbaan.
Helaas zijn bij hoge snelheden
bij een seinsysteem met vaste
bloklengtes lange seinblokken
nodig, waardoor de baanvakcapa-
citeit beperkt is.
Duitsland gebruikt voor haar
hoge-snelheidslijnen met ICE een
systeem met variabele bloklengte,
afhankelijk van de snelheid en de
remweg van de trein, de LZB.
Frankrijk heeft weer een iets
ander systeem voor variabele
bloklengte in gebruik. Ook bij
“gewone” baanvakken wordt met
LZB de capaciteit veel groter,
vaak een factor twee.

3. Bovenleiding volgens het 25
kV AT-systeem met een 90 MVA
150/25 kV-voedingstrafo (+25
kV en –25 kV), twee zogeheten
autotrafo’s van 10 MVA en een
trein met 12 MWe-last.

4. Draaistel voor de NS serie
IRM van Stork RMO.

150 kV

+25 kV
240 A

-25 kV
240 A

90 MVA
trafo

AT1
autotrafo
10 MVA

AT2
10 MVA

240 A

240 A

240 A

240 A

480 A

480 A

trein
12 MW
24 kV

e
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Bij het huidige grensoverschrij-
dend treinverkeer betekent dit,
dat een lok uitgerust moet worden
met een adaptie aan meer
seinsystemen, helaas een dure
aangelegenheid.
Europa heeft daarom veel effort
gelegd in de ontwikkeling van
Europees seinsysteem met varia-
bele bloklengte, het ETCS. Dit
systeem was ook bedoeld voor
de nieuwe ICE-lijn Keulen-
Frankfurt, de HSL-Zuid en de
Betuwe-lijn. De ontwikkeling
van ETCS zit nog steeds tegen.
Keulen-Frankfurt (in 2002 in
bedrijf gegaan) is uiteindelijk
uitgerust met LZB en het is zeer
de vraag of de HSL-Zuid en de
Betuwe-lijn met ETCS uitgerust
zullen worden.

Slotbeschouwing
Railtech Europe 2003 gaf een
goed overzicht van de ontwikke-
lingen op spoor- en tramweg-
gebied. Dit vakgebied wordt
steeds uitgebreider toegepast. In
de komende 10 jaar wordt ca 30
miljard Euro geïnvesteerd in
Nederland.
In het gehele vakgebied worden
steeds meer en ingewikkelder
berekeningen en simulaties toe-
gepast. Daartoe zijn parallel-
processing, geautomatiseerde
hoogwaardige metingen en
vermogenselektronica-aandrijf-
techniek belangrijke hulpmiddelen.
In dit gespecialiseerde vakgebied
zijn nu en in de toekomst veel
deskundige medewerkers nodig.
HTS-studenten die in deze sector

afstuderen, vinden er meestal een
werkkring.
Elpec feliciteert de organisatoren
van Railtech Europ 2003 en geeft
als suggestie aan bij een volgende
Railtech wat meer aandacht te
besteden aan rollend materieel
en aan seinsystemen.

Literatuur
1. www.railtech.nl.
2. Elpec Info 132 pg2.
3. Elpec Info 127 pg 27.
4. Elpec Info pg 12.
5. www.grontmij.com.
6. Elpec Info 135 pg 7.
7. www.indusi.de .

Mechanische Groessen
elektrisch gemessen
M Laible, prof R K Mueller, B
Bill, K Gehrke
Expert Verlag 2002, ISBN 3-
8169-1964-2
255 pgs A5,  € 42

Expert Verlag heeft een traditie
van goede tot zeer goede,
eenvoudig uitgevoerde, boeken
voor een bescheiden prijs.
Meestal zijn die boeken door
enkele experts  geschreven,
waardoor de onderwerpen
vaktechnisch breed benaderd
kunnen worden. Met dit boek is
deze goede traditie voortgezet.

De vooruitgang in de heden-
daagse techniek is voor een

BOEKEN
belangrijk deel te danken aan
gespecialiseerde metingen,
waarmee modelberekeningen
kunnen worden geverifieerd.
Mechanische grootheden wor-
den door elektronische verster-
kers analoog of digitaal omgezet
en vaak via een elektrisch of
optisch bussysteem naar een
centrale computer gevoerd.
Daarbij moet het meetsysteem
EMC-bestendig  zijn. Als die
meetversterker vlakbij de sensor
is geplaatst of daarmee in één
huis wordt geintegreerd, is
sprake van een zogeheten smart-
sensor.
Van alle sensoren worden in dit
boek de eigenschappen en de
toepassingsmogelijkheden
besproken: rekstroken, piëzo-
elektrische, inductieve, capaci-
tieve en optische sensoren.

Vanzelfsprekend wordt in dit

boek veel aandacht besteed aan
meetversterkers, digitalisering
van analoge meetwaarden en
verwerking hiervan, ijking van
metingen, dynamische foutcor-
rectie, meetfoutberekeningen en
tot slot voorbeelden van meet-
opstellingen.

Heel veel technici hebben met
bovengenoemde onderwerpen te
maken. Soms lukken zulke me-
tingen pas na veel “try and error”.
Met de aanwijzingen van dit
boek kunnen veel problemen
vermeden worden.
Dit boek kan ik ten zeerste
aanbevelen.
Henk Mijnarends
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Op 7 april werd door Adobe het
nieuwe Acrobat 6.0 assortiment
geïntroduceerd. Met Acrobat 6.0
kunnen gebruikers, werkgroe-
pen en professionals uit het hele
bedrijf op een efficiënte manier
bestanden maken, delen,
controleren en archiveren in het
bekende Portable Document
Format (PDF). Zoals jullie weten
gebruiken wij voor onze Elpec-
Info ook het PDF-formaat voor
aanlevering bij de drukker (en
staat ook zo op onze website).
De Acrobat 6.0 familie bestaat
uit vier delen: de gratis Adobe
Reader, Acrobat Elements,
Acrobat Standard en Acrobat
Professional. Het zal duidelijk
zijn dat de laatste het meest kan
en het meest kost (geschat: €
559). Gelukkig is er vanaf Acro-
bat 4 en 5 upgrading mogelijk
voor €175.
Acrobat 6.0 werkt met Windows
NT 4.0, Windows 2000 Pro,
Windows XP, Windows XP
TabletPC en IE 5.01 (Acrobat
Standard en Elements ook met
Windows 98/SE).
De werking is in het kort dat
iemand een af te drukken file
ontwerpt, inclusief tekst, plaat-
jes, films, geluiden, enzovoort.
Deze file kan te allen tijde door

de hele gemeenschap worden
bekeken en van commentaar
voorzien. Als iedereen dan zijn
zegje heeft gedaan, neemt de
ontwerper de kritiek ter harte en
brengt de laatste wijzigingen aan
(die weer iedereen kan zien).
Op deze wijze komt een open
ontwerp tot stand. Eind mei 2003
zullen de Engelse versies lever-
baar zijn, vanaf eind juli de
Nederlandse.

Met Acrobat 6.0 Professional
kan snel de kwaliteit van de
bestanden worden gecontro-
leerd. Behalve geavanceerde
weergavefuncties voor navigatie
door de pagina’s zijn er uitge-
breide voorzieningen voor pre-
flighting, previewing en kleur-
scheiding, zodat PDFbestanden
precies worden weergegeven en
afgedrukt zoals ze bedoeld zijn.
Preflight-rapporten kunnen nu
in het PDF-bestand zelf worden
opgenomen, zodat de drukker
onmiddellijk alle informatie bij
de hand heeft over eventuele
probleempunten bij het drukken.
Technische ontwerpers kunnen
hun Autodesk-, AutoCAD-,
Microsoft Visio- en Microsoft
Projects-files met  één knop

omzetten in PDF-files, waarbij
de AutoCAD en Visio-files hun
ontwerplagen behouden en grote
pagina’s worden ondersteund.

Acrobat 6.0 Standard heeft
minder mogelijkheden, maar
maakt het controleren van docu-
menten eenvoudiger voor ieder-
een, dankzij tal van intuïtieve
functies en een nieuwe, taak-
gebaseerde interface. Net als bij
Acrobat Professional is één-
knops-omzetting van Microsoft
Word-, Excel-, Powerpoint- en
Outlook-files in PDF formaat
mogelijk.

Acrobat Elements is alleen
verkrijgbaar voor bedrijven om
al hun desktops op een voor-
delige manier te voorzien van de
mogelijkheid om Adobe PDF-
bestanden te maken.

Adobe Reader 6.0 is leverbaar
vanaf eind mei 2003. Deze gratis
reader ondersteunt het weerge-
ven, werken met en afdrukken
van PDF-informatie. (Denk aan
zakelijke documenten en formu-
lieren, in Photoshop Album
gemaakte diavoorstellingen,
eBooks en geïntegreerde multi-
media).

Nieuwe versie van bekend programma

Adobe Acrobat 6.0

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
15 juli in te sturen aan Peter Bieger,

Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.

Jenne Zondervan
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Elektronische Bremssysteme
H Reichel.
Expert Verlag 2001
ISBN 3-8169-2010-1
225 pgs A5, € 34.

Niet iedereen realiseert zich, dat
de ontwikkeling van ABS (anti-
blokkeersysteem), ASR (anti-
slipregeling bij aandrijvingen)
en EPS (elektronische
stabiliteitsregeling) personen-
en vrachtwagens veel veiliger
hebben gemaakt. Bij tankauto’s
en autobussen met een
maximum snelheid van 100 km/
h bijvoorbeeld zijn deze
regelingen voorgeschreven.
Deze regelingen zijn excellente

BOEKEN
voorbeelden van het vak
mechatronica. Veel modificaties
aan het apparaat oa remsystemen,
zoeken naar bruikbare meet-
mogelijkheden met beschikbare
sensoren voor het regelsysteem
en een excellente regeling.
Bovendien moet het geheel gefa-
briceerd worden voor een rede-
lijke prijs.

De auteur is liefhebber van dit
soort systemen in auto’s. Hij be-
schrijft uitgebreid de technische
ontwikkelingen met de mogelijk-
heden van de huidige systemen.
Hij is goed op de hoogte van de
systemen van de verschillende
fabrikanten en wijst op de
mogelijkheden van het meest
gebruikte bussysteem: CAN-bus
(zie o.m. Elpec Info 132 pg. 16
en Elpec Info 131 pg. 24).

Voor iedereen, die met de
autobranche te maken heeft, is
dit boek ten zeerste aan te
bevelen. Echter dit boek is ook
zeer leerzaam voor iedereen, die
de veelzijdige ontwikkeling van
mechatronische systemen wil
leren kennen (zie Elpec Info 130
pg. 27).
Henk Mijnarends

De Stichting “Het Instrument”
verzorgt elke twee jaar de beurs
met congres “Het Instrument”,
laatste keer in 2002 [1] en
daartussen een kleinere beurs
Electronics and Automation.
De Stichting is erin geslaagd een
groot deel van de elektronica-
industrie op beide beurzen verte-
genwoordigd te laten zijn. Voor
de kenner is er veel informatie
en doen beide beurzen qua
vakinhoud niet onder voor de
buitenlandse beurzen zoals die
van de veel grotere Mesago [2].
Deze beurs met een goede
documentatie op haar website
[3] was onderverdeeld in:

Electronics and Automation 2003
Henk Mijnarends26-28 maart in de Jaarbeurs te Utrecht

Componenten, (smart-)sensoren,
design and engineering, industrial
ICT, factory- and proces-
automation, systeem-integratie,
embedded systems en
elektronica-productie.
Het was heel duidelijk, dat Neder-
land een grote toeleverancier is
van elektronische systemen voor
velerlei toepassingen. Die toe-
leverantie gaat vaak zover, dat
ook het complete elektronische
ontwerp wordt gemaakt voor de
toepassing, bijvoorbeeld de
aansturing van een apparaat.
Tevens gaat  de elektronische
industrie zich ook toeleggen op
onderhoud. Bij geliberaliseerde

elektriciteitsbedrijven is het
begrip “technisch en econo-
mische verantwoord onderhoud
en beheer”  inmiddels vervangen
door “asset-management”. Ook
de elektronische industrie begint
dit woord te gebruiken in
combinatie met outsourcing.

Samengevat: Een heel interes-
sante beurs met veel vakinfor-
matie met een duidelijk trend
van insiders voor insiders.

1. Elpec Info 134  pg 13.
2. www.mesago.de .
3. www.fhi.nl  en
    www.eabeurs.nl.
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De internationale beurs voor
consumentenelektronica IFA
2003 heeft als grootste vakbeurs
ter wereld op het gebied van de
consumentenelektronica een
nieuw concept gekregen. De
beursvloer van ruim 160.000
vierkante meter tentoonstellings-
ruimte van deze toongevende
elektronicabeurs is ingedeeld in
zes specifieke themasecties. De
organisatoren en de ruim 900
exposanten uit 40 landen staan
helderheid voorop voor de bezoe-
kers bij de keuze voor een nieuwe

zakelijke markt als op het grote
publiek. Er worden dit jaar
370.000 bezoekers verwacht,
waaronder 140.000 vakbezoekers.
IFA biedt een totaaloverzicht van
media en elektronische appara-
tuur en hun veelzijdige toepassin-
gen. De beursvloer biedt dit jaar
een geheel nieuwe en overzichte-
lijke aanblik door de indeling in
zes secties, te weten Televisie en
amusement; Digitaal beeld en
muziek; Computers en games;
Communicatie; Kabel, satelliet
en netwerken en Geluid en auto-
media.

Multimedia Home Platform
en het slimme huis
Volgens de beursorganisatoren
is er een grote groei te verwachten
in de koop en het plezier aan
plasmaschermen, kleuren TV,
projectie TV, LCD TV, DVD

spelers en de Digitale Foto
Camera. Ook de aankoop van
apparatuur voor de thuisbioscoop
is flink in opmars. De populariteit
van thuisbioscoop systemen, de
zogenaamde home cinema, heeft
geleid tot een opmerkelijk geste-
gen vraag naar grootbeeld scher-
men, DVD-spelers en surround-
sound systemen. Technologieën
en media raken steeds meer met
elkaar vervlochten. Voor de
consument worden de apparaten
en toepassingen steeds aantrekke-
lijker. De laatste technologische
en innovatieve ontwikkelingen
in audio, video, fotografie,
netwerken en computers worden
samengebracht in intelligente
producten, die eenvoudig zijn in
gebruik. Computertechnologie
wordt nu breed toegepast in de
consumentenelektronica. Denk
aan de digitale televisie en de set-
top boxes die op een normale
televisie worden aangesloten.
Videorecorders die programma’s
opnemen op DVD of een harde
schijf. Ook spelcomputers zijn
een voorbeeld van de snelle
ontwikkeling van deze technolo-
gie. Dit jaar zal het Multimedia
Home Platform MHP zijn defi-
nitieve doorbraak op de markt
beleven. Het MHP werkt, als
geïntegreerd onderdeel van het
DVB digitale televisiesysteem, als
schakel tussen het domein van de
televisie en van de computer.
De IFA toont nog verschillende
andere trends, die speerpunten
kunnen worden in de ontwikke-
ling van de consumentenelektro-
nica. In de mobiele telefonie
zetten de breedbanddiensten via
MMS en UMTS razendsnel door.

Jan Broeders

Nieuwe ontwikkelingen in de consumentenelektronica

indeling van de IFA, die van 29
augustus tot 3 september 2003 in
Berlijn plaatsvindt. Met de the-
matische opzet geven de organi-
satoren een antwoord op de
toenemende vervlechtingen van
media, technologie en markten,
die onder andere het gevolg zijn
van de digitale evolutie in de
consumentenelektronica.
De elektronicabeurs Internatio-
nale Funkausstellung IFA wordt
iedere twee jaar in Berlijn gehou-
den en richt zich zowel op de
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MMS, dat de mogelijkheid om
tekst, geluid en beeld via een
mobiele telefoon te versturen,
raakt  nu al ingeburgerd, terwijl
UMTS al klaar is voor de volgen-
de stap in de mobiele telefonie.
De nadruk op multimedia laat
zien dat de IFA, behalve een beurs
voor consumentenelektronica, nu
een breed opgezette tentoonstel-
ling is van telecommunicatie en
informatietechnologie. De

voortdurende digitalisering van
media systemen heeft daarin een
belangrijke rol gespeeld. Door
technologische compatibiliteit
kunnen consumenten-, informa-
tie- en communicatieelektronica
in toenemende mate in een
systeem worden geïntegreerd. De
IFA 2003 is de enige beurs die
deze trend op een overzichtelijke
en heldere wijze voor het
voetlicht kan brengen.

Voor aanvullende informatie, het
aankopen van de catalogus en de
toegangskaarten kunt u contact
opnemen met de vertegenwoor-
diging in de Nederlands-Duitse
Kamer van Koophandel, Postbus
80533, 2058 GM Den Haag.
Ook geeft de website:
www.ifa-berlin.de
u veel wetenswaardigheden over
deze grote en interessante
vakbeurs.

Onlangs vond op het omvangrijke
beurscomplex van de Messe
Düsseldorf onder de titel EuroCIS
de internationale vakbeurs voor
communicatie-, informatie- en
veiligheidstechniek in de retail
plaats. Bijna 5000 bezoekers
maakten kennis met de nieuwste
ontwikkelingen en systemen voor
onder andere het beveiligen van
producten tegen diefstal. In twee
hallen van het beursterrein werd
drie dagen lang een omvangrijk
spectrum aan oplossingen uit de
informatietechnologie en veilig-
heidstechniek voor de retail
getoond door 190 ondernemin-
gen. De nieuwste en slimste
kassa-, checkout- en weegsyste-
men behoren hier even goed toe
als hightech toepassingen voor
filialen, krachtige software voor
het besturen van het artikel-
beheer, innovatieve systemen
voor klantenbinding en het totale
aanbod van veiligheidstechniek.
Ook bedrijven voor het ontwik-
kelen, produceren en leveren van

labels, identificatie- en streepjes-
code, toegangscontrole en geldtel-
apparatuur waren tijdens de
EuroCIS vertegenwoordigd. Een
bijzondere aandacht was er voor
de kaartproducenten, terminal-
aanbieders, netexploitanten,
systeeminrichters en direct
marketingondernemingen voor
het gezamenlijke product van de
klantenkaart. Daarmee sloten zij
aan op de stormachtige groei in
klantenkaartsystemen.

Over het onderwerp klantenkaart,
en wat het systeem zo succesvol
maakt, heeft het Duitse bedrijf
EHI Retail Network in Keulen,
voor de eerste maal een Europees
onderzoek uitgevoerd.

Voordelen elektronische
klantenkaart
Om klanten van grotere orga-
nisaties tot deelname aan een
programma te motiveren, bieden
de retailers exclusief voor kaart-

Jan Broeders

Elektronische informatie- en beveiligingstechnieken
in de detailhandel

houders nu reeds voordelen of
speciale services en diensten aan.
Dat zijn bonuspunten, kortingen,
een betaalfunctie, een crediet-
functie, speciale aanbiedingen of
informatieve mailings. Organisa-
ties als Albert Heijn en de Bijen-
korf organiseren voor hun kaart-
klanten bijvoorbeeld zogeheten
koopavonden, inclusief mode-
shows of culinaire demonstraties.
Parallel aan deze vakbeurs vond
het internationale P.O.S.-Marke-
ting Congress plaats.
Uit ons land toonden de bedrijven
Alpha Security Products Europe
(Eemnes), BK Vision Internatio-
nal (Maarn), Holimpex (Henge-
lo), Nedap (Groenlo), Pillen
Checkout Systems (Lichtenvoor-
de) en Telsec Ess (Sleen) hun
nieuwste diensten, producten en
systemen.
Voor uitgebreide informatie over
dit concept www.eurocis.de  en
www.euroshop.de  en over het
beursprogramma in het algemeen
www.messe-duesseldorf.de .
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Aanwezig:
Rob Geutskens, Peter Bieger,
Ruud Kurk, Jan Broeders, Noud
van Herk, Cees Franke, Jaap
Roozen, Kees van der Vlies, Hans
van Oostveen, Ernst Leefsma,
Wim van der Weel, Henk
Mijnarends, Tjeerd van der Ploeg,
Jan Verfaille, Jenne Zondervan,
Bert Lubbers, Cees van Heijkoop
en Frans Witkamp.
Afwezig met kennisgeving:
Ad Spijkers, Jan van den Broek,
Dirk Schepers, Adri Barendregt.

1 Opening door de voorzitter
Voorzitter Noud van Herk heet
de aanwezigen van harte welkom
en opent om 13.05 uur de 35e
Algemene Ledenvergadering in
een vergaderruimte van het RAI
Congrescentrum in Amsterdam.
Een bijzonder welkom richt hij
aan Jan Verfaille. Voorts is hij
verheugd op de grote opkomst.
De ALV is een onderdeel van
een ELPEC-evenement in het
kader van de vakbeurs ICT &
Internetworking Event. De voor-
zitter bedankt onze vier sponsors
voor de gewaardeerde ondersteu-
ning van meerdere activiteiten
van onze vereniging. Het is ook
dit verenigingsjaar weer gelukt
om ons verenigingsblad ELPEC
Info regelmatig te laten verschij-
nen.

2 Vaststelling van de agenda
Voor agendapunt 8 stelt de
voorzitter voor om ook de hoogte
van de contributie voor 2003 aan
de orde te stellen. De vergadering
gaat akkoord met de voorgestelde
en aangepaste agenda.

3 Ingekomen stukken en
mededelingen
In samenhang met de 35e ALV is
het jaarverslag van de secretaris
beschikbaar en is gepubliceerd
in ELPEC Info nummer 135.
Tevens zijn er vanuit enkele leden
schriftelijke en mondelinge
afmeldingen van aanwezigheid
binnengekomen. Ook ontving het
bestuur een Jaarverslag 2002-
2003 van de leden van de
Ballotagecommissie en positieve
adviezen op de aanvragen voor
een lidmaatschap van onze
vereniging door Josje Mosies en
Wim Weijmans.

Door Henk Mijnarends wordt een
voorstel gedaan om aspirant leden
en donateurs te werven en toe te
laten tot de vereniging. Hij pleit
daarbij voor het werven van
zogenoemde juniorleden, zoals
dat tevens plaats vindt bij enkele
grote ingenieursverenigingen. Bij
de verschillende redacties van de
vakbladen zou de werving
kunnen plaatsvinden. De Statuten
en het Huishoudelijk Reglement
voorzien daar niet in. Het bestuur
zou dit als experiment wel willen
verkennen. Leden kunnen ook
introducees meenemen naar de
verschillende evenementen en
bedrijfsexcursies. De leden staan
positief tegenover het voorstel
van aspirant leden. Het bestuur
neemt een principebesluit om niet
in conflict te komen met de Statu-
ten. Aanpassingen voor Statuten
en het Huishoudelijk Reglement
worden in dit stadium nog niet
overwogen. Het bestuur kijkt naar
de mogelijkheden.

4 Verslag van de 34e
Algemene Ledenvergadering
van 14 mei 2002
De te beoordelen notulen van de
34e ALV staan weergegeven in
ELPEC Info 133. Tijdens de
vergadering zijn er ook afdrukken
van deze notulen voor de
aanwezigen beschikbaar. Zowel
redactioneel als inhoudelijk
maakt de vergadering geen
opmerkingen over de notulen.
De notulen zijn goedgekeurd en
worden ter plaatse door de
voorzitter ondertekend.

N.a.v. punt 14 in de notulen geeft
de voorzitter nog een extra
toelichting op het onderwerp van
samenwerking met de VIP. Een
aantal leden van het ELPEC-
bestuur heeft in een wisselende
samenstelling meerdere malen
gesproken op basis van een open
communicatie met een bestuurs-
vertegenwoordiging uit de VIP.
Vastgesteld is, dat het vervolg op
de eerdere “ronde tafel gesprek-
ken” niet constructief voor de
ELPEC verlopen. Er is volgens
een voorzichtige conclusie geen
basis aanwezig voor gelijkwaar-
digheid. De voordelen voor de
leden van ELPEC vallen weg na
een overgang naar de VIP.
ELPEC is gezond en heeft
bestaansrecht. Wel is er een
teruglopend ledental te consta-
teren. Het bestuur stelt voor om
de gesprekken met de VIP niet
voort te zetten. De oorspron-
kelijke uitgangspunten staan op
een laag pitje, maar de deur voor
een vervolg op de gesprekken
staat toch op een kiertje. De

ELPEC Elektronica Pers Club Notulen
Notulen van de 35e Algemene Ledenvergadering ELPEC op 15 april 2003 te Amsterdam
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reactie van het bestuur van de
VIP wordt afgewacht in een
afrondend gesprek. De meerder-
heid van de aanwezige leden in
de ALV steunt de mening van het
ELPEC bestuur. De eerder ge-
maakte afspraak om in bepaalde
situaties bij excursies, beurzen
en bedrijfsevenementen meer
samen te werken, blijft volledig
van toepassing.

5 Jaarverslag van de
secretaris
Het Jaarverslag 2002 van de
secretaris is ter plaatse beschik-
baar en staat ook vermeld in
ELPEC Info 135. Na beoordeling
van de tekst wordt dit verslag
door de vergadering goedge-
keurd.

6 Financieel verslag van de
penningmeester
De financiële cijfers van het af te
sluiten verenigingsjaar 2002
staan als Jaarrekening 2002
genoteerd en zijn tezamen met
de uitnodiging voor de ALV
verzonden naar de leden. De
penningmeester geeft nog een
toelichting op de cijfers en over
de verschillende onderdelen in
de jaarrekening. Ook geeft hij
een beeld van het verloop in het
ledental van de vereniging. Er
zijn verder geen opmerkingen
vanuit de vergadering en de
Jaarrekening 2002 wordt daar-
mee de eerste Jaarrekening in
euro’s door de leden akkoord
bevonden.

7 Bevindingen van de
kascommissie en
Jaarrekening 2002
Cees van Heijkoop geeft een
beeld van de werkzaamheden van
de kascommissie en doet verslag
van de bevindingen van de

kascommissie. De kascommissie
heeft de staat van baten en lasten,
de journaalposten en de reke-
ningen over het verenigingsjaar
2002 steekproefsgewijs gecon-
troleerd. Op grond hiervan
hebben de leden van de kascom-
missie Cees en Wim vastgesteld
dat de penningmeester op nauw-
gezette wijze de boekhouding van
de Elektronica Persclub heeft
gevoerd. Daarom stelt de kas-
commissie de aanwezige leden
voor de penningmeester en het
bestuur te dechargeren voor het
voeren van de financiële admi-
nistratie. De vergadering neemt
dit voorstel unaniem aan. De
ondertekende verklaring wordt
later ingeleverd bij de secretaris.
De voorzitter bedankt de leden
van de kascommissie, te weten
de leden Cees van Heijkoop (voor-
zitter), Wim van der Weel en Jan
van den Broek, voor het contro-
lerende werk en de penning-
meester voor het voeren van de
financiële administratie van de
vereniging.

8 Vaststelling van de
contributie 2003 en 2004
Het voorstel vanuit het bestuur
om de hoogte van de contributie
voor het verenigingsjaar 2002 aan
te passen aan ronde EURO
bedragen is goedgekeurd door de
leden in de 34e ALV. Het bestuur
vraagt de leden om na een
toelichting in relatie tot de te
behandelen begroting onder punt
9 akkoord te gaan met een aan-
passing van de bedragen aan de
nieuwe gewenste bedragen, te
weten € 40, respectievelijk € 20.
Het voorstel voor de nieuwe
contributie voor 2003 is akkoord
voor de leden. Dankzij de
bijdragen en inspanningen door
onze sponsors kan de contributie

zo laag blijven. Voor 2004 wordt
de hoogte van de contributie in
de eerstvolgende ALV voorge-
steld ter besluitvorming. De leden
gaan akkoord met dit voorstel.

9 Vaststelling van de
begroting 2003
Het voorstel voor de begroting
2003 is oorspronkelijk met de
uitnodiging meegezonden. Tij-
dens de vergadering is een aange-
paste versie beschikbaar. De
penningmeester geeft een toelich-
ting op de begroting en op de
aanpassingen. Met Siemens zijn
voor 2003 afspraken gemaakt
over het verzorgen van ELPEC
Info. De aangegeven post kan dit
jaar dienen als een reservering
van de te verwachten kosten.
Jenne doet een voorstel om reke-
ning te houden met een post
Website en stelt voor om voor-
lopig een bedrag van € 0 op te
nemen. De vergadering gaat una-
niem akkoord met de voorstellen,
de begroting en met de bijbe-
horende verklaringen.

10 Verslag van de
ballotagecommissie
Door de voorzitter Ernst Leefsma
wordt een toelichting gegeven
over de activiteiten van de
Balcom. Het bestuur is verheugd
met de nieuwe aanvragen. In het
afgesloten verenigingsjaar zaten
in de ballotagecommissie de
leden Ernst Leefsma (voorzitter),
Richard Bezemer en Ad Spijkers.
Over de vraag van het nut van
een ballotage in het huidige vere-
nigingsklimaat zal het bestuur in
een eerstvolgende bestuursverga-
dering discussiëren.
De voorzitter dankt na dit agenda-
punt alle leden van de commissies
van de vereniging voor de ver-
richte werkzaamheden en de
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positieve houding ten aanzien van
het voortbestaan van ELPEC.

11 Verkiezing nieuwe
bestuursleden
Een rooster van aftreden is
beschikbaar. Volgens dit rooster
treedt Peter Bieger af. Het be-
stuurslid Peter Bieger heeft zich
herkiesbaar gesteld. Voor de
aanvang van de vergadering en
tijdens de vergadering zijn er geen
andere voordrachten binnenge-
komen. Peter Bieger wordt bij
acclamatie herkozen.

12 Verkiezing leden
kascommissie
Volgens de spelregels vindt een
jaarlijkse benoeming plaats van
ten minste twee leden voor deel-
name aan de activiteiten van de
kascommissie. Door de vergade-
ring wordt op een gezamenlijk
voorstel van Cees van Heijkoop
en Wim van der Weel, als voor-
zitter Wim van der Weel gekozen.
Voor het nieuwe verenigingsjaar
blijft Cees als lid beschikbaar en
biedt Jenne Zondervan aan om
als reservelid mee te willen doen
aan de activiteiten van de kas-
commissie. De vergadering gaat
akkoord met de voorstellen van
het bestuur en geeft een applaus
aan de commissieleden. In de
vergadering wordt Jan van den

Broek door de voorzitter bedankt
voor zijn reservering als commis-
sielid.

13 Verkiezing  leden
ballotagecommissie
In de samenstelling van de leden
van de ballotagecommissie
worden geen mutaties voorge-
steld. Met Ernst Leefsma als
voorzitter maken ook deel uit
van deze commissie Richard
Bezemer en Ad Spijkers. De
vergadering gaat akkoord met de
leden en de taakverdeling.  De
voorzitter van ELPEC bedankt
de leden voor de verrichte werk-
zaamheden. Ook nu weer een
applaus vanuit de vergadering
voor de voortzetting van de taken
van deze commissie.

14 Plannen van het bestuur
in het nieuwe verenigingsjaar
In samenwerking met de VIP
zullen in het nieuwe verenigings-
jaar enkele bijeenkomsten plaats-
vinden. Het bestuur blijft zich
inspannen voor het organiseren
van bedrijfsbezoeken en evene-
menten met een hoog en specifiek
elektronica-gehalte. De traditio-
nele eindejaarsbijeenkomst zal
dit jaar samenvallen met de
bescheiden viering van het 30-
jarig bestaan van de vereniging.
Twee bestuursleden verkennen

momenteel de mogelijkheden
van een jubileum-bijeenkomst.

15 Rondvraag
Door de opkomst van een be-
scheiden aantal leden doet Jaap
Roozen een voorstel om een
compactere opstelling neer te
zetten in een eerstvolgende ALV.
Jan Verfaille vraagt naar de
beschikbaarheid van een bijge-
werkte ELPEC ledenlijst met
actuele informatie. De voorzitter
geeft aan dat er wordt gewerkt
aan het actueel maken van ons
ledenbestand.

16 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde
sluit de voorzitter iets na 14.00
uur de 35e Algemene Ledenver-
gadering en dankt de aanwezigen
voor hun inbreng. Een bijzondere
dank gaat uit naar Jan Wildenberg
en de directie van RAI voor de
uitstekende verzorging van de
broodjes, koffie en thee en het
beschikbaar stellen van een ver-
gaderruimte. Aansluitend op de
vergadering worden de leden
uitgenodigd voor deelname aan
de presentatie van het RAI
congresprogramma.
De secretaris,

Jan M. Broeders
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AE Sensors
Fujikura brengt een programma
zuurstofsensoren en -analysers,
gebaseerd op begrenzing van de
opgenomen stroom door gasdif-
fusie. De gemeten stroom is even-
redig met het zuurstofpercentage.
De cel heeft een levensduur van
meer dan drie jaar, is onder-
houdsvrij en heeft geen behoefte
aan kalibratie of een referentie-
gas. Voor OEM-toepassingen
zijn losse sensoren met of zonder
print leverbaar.
AE Sensors, drs. H.C. Edelman,
078-6213152.

Elektronigheden (37) Ad Spijkers

Jarenlang heb ik u vanuit mijn comfortabele woning in het Brabantse
geïnformeerd over enkele ontwikkelingen in de toepassing van
elektronica in de industriële automatisering. Maar ja, het is zo ver
naar de Achterhoek dus heb ik mijn toko verkocht. En net in de
periode dat ik aan het verhuizen was, kwam Peter Bieger met zijn
periodieke strafwerk. Vorige EI dus even niet, maar dat hoop ik bij
deze weer goed te maken. Totdat ik mijn nieuwe luchtkasteel kan
bewonen, (over)leef ik tijdelijk in een recreatiewoning. Een heus
chalet, op een landtong in de IJssel, met uitzicht op uiterwaarden
(die soms onderlopen, bij voorkeur als jij wilt verhuizen) en genietend
van de rust (en de aanwezigheid van 500 overwinterende ganzen
voor mijn voordeur). Ik kan dus volop genieten van alles wat broeit
en gloeit en ons altijd weer boeit.

Avnet
Ik moet steeds wennen aan deze
naam, maar de kwaliteit van de
persberichten is gelukkig goed
gebleven. Alleen wordt het
onderwerp wat eentonig.
Van Eizo verschenen (alweer)
FlexScan monitoren, een 17" en
een 19" exemplaar dit keer. De
17" T566 heeft een platte
beeldbuis die reflecties en
vervormingen tot een minimum
beperkt. De trio beeldpuntafstand
is slechts 0,25 mm, de aanbevolen

De 19"Eizo FlexScan T766 is
te vinden in het leveringspro-
gramma van Avnet.

AE Sensors levert de zuurstofsensoren van het fabrikaat Zirconia.

resolutie 1280 x 1024 beeld-
punten bij een maximale herha-
lingsfrequentie van 76 Hz. De
hoogste resolutie van 1600 x 1200
wordt gehaald bij 76 Hz. Voor de
19" T766 geldt hetzelfde verhaal,
alleen is hier de trio beeldpunt-
afstand 0,24 mm en wordt de
aanbevolen resolutie behaald bij
107 Hz.
Nieuw op plasmagebied is de
FlexScan P5072, een scherm van
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50" oftewel 126 cm. Eizo heeft
de faciliteiten voor multipanel-
configuraties uitgebreid, zodat
een externe signaalverdeler nu
overbodig is. Het scherm is
bedoeld als beeldscherm voor
directiekamers, videoconferen-
ties, luchthavens, winkels en de
beursvloer. De P5072 is geschikt
voor uiteenlopende resoluties,
uiteenlopend van 640 x 480 tot
1600 x 1200 beeldelementen,
inclusief de XGA-resolutie van
1280 x 768 bij een beeldver-
houding van 16:9. Een helderheid
van 340 cd/m² en een contrast-
verhouding van 700:1 waarbor-
gen een duidelijk en helder beeld.
Avtek, Sandy van den Weijer,
040-2659325.

Catena
Dit bedrijf doet mee aan de
nieuwste modes op het gebied
van persberichten:
1. het vermelden van adres,
woonplaats, telefoon- en fax-
nummer, e-mailadres en website
is afgeschaft. Je moet maar hopen
dat de redactiesecretaresse de
envelop niet voortijdig in het
ronde archief heeft geflikkerd;
2. het bericht wordt in het
Engelands geschreven, dan valt
minder op dat er weinig of niks in
staat.
De Catena Group (ook in het
Engelands) gaat samen met
Newbury Technology Ltd.
(uiteraard eveneens zonder adres
etc.) een complete IC design-flow
creëren voor het Windows-
platform. Newbury gaat verder
met het ontwikkelen van zijn
gebruikersvriendelijke SPICE
(wat dat ook mogen wezen, want
dat staat er uiteraard ook niet in)
en gemengde mode simulator
Simetrix Micron A-D (wat dat is
moet je ook maar net weten) met

een volledig geïntegreerde sche-
matische editor.
Als u echt wil weten waar het
over gaat, stuur ik u het bericht
gaarne toe, want ik krijg vomeer-
neigingen.
Catena Microelectronics, Delft.

Connex
Uit de stal van Martin Franke
deze keer enkele persberichten
van Connex Telecom.
De Smaract van het fabrikaat
Knürr is een nieuwe 19" LAN-
behuizing waarvan liefst 82% van
het vloeroppervlak beschikbaar
is voor inbouwelektronica en
kabeldoorvoeringen. Het royale
kastvolume draagt verder bij aan
een verbeterde klimaatbeheer-
sing in de kast. De Smaract leent
zich voor metrische en 19" com-
ponenten en is van alle kanten
goed toegankelijk, wat tijdbespa-
ring dus geld oplevert bij opbouw
en service.
Nieuw van hetzelfde fabrikaat is
een 19"-lade met geïntegreerd
TFT-scherm en toetsenbord. De
lade heeft een hoogte van 1 HE
waarmee liefst 7 HE wordt
bespaard ten opzichte van
klassieke oplossingen. De lade
kan ook worden geïnstalleerd in
racks en behuizingen met een
diepte van 600 mm.
Het pakket Patchmanager inte-
greert het beheer van telefoon-
en databekabeling, netwerkcom-
ponenten, flexibele verbindingen
en netwerkapparatuur. Het ICT
infrastructuurpakket wordt gele-
verd in uitvoeringen voor grote,
middelgrote en kleine organi-
saties. Het nieuwe pakket biedt
de gebruiker meerdere overzich-
ten van de verschillende onder-
delen infrastructuur, terwijl op
de database diverse selecties
kunnen worden gemaakt.

Het bedrijf in Capelle a/d IJssel
is exclusief Nederlands vertegen-
woordiger geworden van Tele-
com Behnke, fabrikant van toe-
gangscontrolesystemen zoals deur-
omroep- en intercominstallaties
en noodoproeptelefoonsystemen.
Deze worden onder meer toege-
past in bedrijfspanden, kantoor-
verzamelgebouwen, parkeer-
garages, verzorgingsinstellingen,
seniorenwoningen, appartemen-
tengebouwen, woningen en
industriële omgevingen.
Connex Telecom, 010-4588525.

Fluke
Het assortiment van Fluke is
uitgebreid met een serie profes-
sionele accessoires voor meet-
instrumenten. De toebeho ren
verbeteren de grip en zorgen er
voor dat de meetprobes niet snel
uit de hand of van de component
kunnen schieten. Het SureGrip
assortiment omvat een heel gam-
ma aan klemmen en meetprobes
met rubbergecoate oppervlakken
en aan de vingers aangepaste
vormen. De 11 nieuwe toebehoren
hebben veiligheidsspecificaties

Meetaccessoires van Fluke.
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voor 1000 V categorie II/600 V
categorie IV.
Fluke, Marleen van Dongen,
040-2675121.

Getronics Industrial
Automation
Rondom de beurzen Electronics
& Automation in de Jaarbeurs en
de MoCon in Antwerpen (waarom
moesten die !@#$%&* (censuur)
weer samenvallen??!!) is de PR-
machine van Getronics Industrial
Automation aardig actief
geweest. Gezien de koers die het
aandeel Getronics de laatste
maanden voert, heeft het bedrijf
enige positieve publiciteit ook
hard nodig. Bij deze dus.
Onder de aanduiding MR-J2-C-
S100 presenteert Mitsubishi
Electric een geïntegreerde com-
pacte positioneerbesturing. De
AC servoaandrijving is te inte-
greren in bestaande installaties.
De krachtige positioneerbestu-
ring kan tot zestig stappen in acht
verschillende programma’s
worden geprogrammeerd. Door
het gewenste programma in de
servoversterker te selecteren kan
eenvoudig worden gepositio -
neerd. Via een RS485 multidrop
netwerk kunnen maximaal 32
assen worden bestuurd.
Voor de FX2N-10Gm en FX2N-
20GM positioneermodulen van
datzelfde Mitsubishi Electric is
nu een krachtig en gebruiks-
vriendelijk programmeerpakket
leverbaar. Met praktische ‘flow
chart’ displays in dit pakket is het
eenvoudiger geworden om
programma’s te ontwikkelen.
Andere eigenschappen zijn de
grafische parameterinvoer met
‘on screen’ helpfunctie en geïn-
tegreerde HMI-functionaliteit.
Voor de Melsec FX PLC-lijn is
een nieuwe Ethernet-module met

snellheden tot 10 Mb/s ontwik-
keld. Door toevoeging van deze
modules worden functies zoals
data-uitwisseling met Scada-
pakketten (Getronics biedt zelf
Citect aan), diagnose en
programmering via het netwerk
mogelijk. De module is voorzien
van een geïntegreerde webserver
die wordt geleverd met inge-
bouwde HTML-pagina’s, zodat
de gebruiker via Communicator
of Explorer (of zijn favoriete
browser) de CPU en de voorge-
definieerde datawoorden van de
PLC kan benaderen.
Als laatste zijn er twee nieuwe
bedieningspanelen, waarvan ik
uit angst voor tikfouten hier de
modelaanduiding niet durf weer
te geven. De eerste heeft een 2,6"
display met een grafische
resolutie van 128 x 64 pixels of
vier regels tekst van veertien
karakters. De tweede heeft een
4,4" aanraakscherm met een
resolutie van 240 x 80 pixels
oftewel vijf regels tekst met elk
dertig karakters.
Getronics Industrial Automation,
020-5876810.

Hartogs
Idec Izumi brengt een nieuwe
serie fotocellen op de markt,
SA1E gedoopt, die zich kenmerkt
door een compacte, eenvoudige
maar universele bouwvorm. Dit
betekent dat de ontwerper
functies die hij niet nodig heeft,
niet in zijn begroting hoeft op te
nemen (en ‘budget is leading’
aldus mijn uitgever). De sensor
is leverbaar met kabel of
stekeraansluiting, in vier optische
varianten. Er zijn typen met
zender en ontvanger of volgens
het reflexprincipe.
De Alpha-D is een vijftallige
digitale programmeerbare paneel-

meter die als tachometer, frequen-
tiemeter en teller kan worden
gebruikt. Door de ‘twin input’ is
het ding handig bij snelheids-
meting om de draairichting te
kunnen detecteren. Op de meter
kunnen inductieve naderingsscha-
kelaars, magnetische sensoren of
incrementele encoders worden
aangesloten.
Ingenieursbureau Hartogs, Adri
Barendregt, 010-2928787.

KPN Telecom
Zo af en toe mag ik van KPN
Telecom ook eens wat vernemen.
Met MxFlex organiseert de
reïncarnatie van het voormalige
Putjegraven Tentjebouwen
Tukkiedoen een nieuwe ‘remote
access’ dienst voor de zakelijke
markt waarmee eindgebruikers
vanaf elke gewenste locatie
(thuiswerkplek, auto) recht-
streeks toegang krijgen tot het
bedrijfsnetwerk midddels een
inbel- (PSTN, ISDN), breedband-
(ADSL) of mobiele verbinding
(GPRS). De laatste is hierin een
nieuwe ontwikkeling. Het abon-
nementtype kan per medewerker
variëren.
KPN Telecom, Mediavoorlich-
ting, 070-4466300.

Leroy-Somer
U zegt het misschien niets, maar
mij des te meer. Deze Franse
fabrikant van motoren en
tandwielkasten is onderdeel van
Emerson en daarmee een zusje
van onder meer Control
Techniques, Asco Joucomatic en
Fisher-Rosemount. De PR is in
de bekwame handen van ons lid
Martin Franke gelegd.
Het programma FCR remmoto-
ren is uitgebreid met een stof- en
gasexplosieveilige uitvoering
conform de ATEX-richtlijn die 1
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juli van kracht wordt. Deze
richtlijn verplicht werkgevers de
mogelijke stof- en gasexplosie-
risico’s binnen de bedrijfsomge-
ving te analyseren. Voor zone 21
en 22 geldt onder meer dat de
oppervlaktetemperatuur van
componenten (zoals motoren) ten
hoogste 125 °C mag bedragen.
De remmotoren vormen een
veilig alternatief voor noodstop-
remmen in het geval van stroom-
uitval. De remmen zijn leverbaar
voor vermogens van 90 W tot 5,5
kW en lenen zich voor gebruik in
(bovenloop)kranen, takels,
goederenliften, transportbanden,
graafmachines, transportdeuren
en dergelijke.
Leroy Somer, 0346-357000.

Siemens
‘Das Haus’, zeg ik wel eens. Die
naam hoort eigenlijk bij
Mercedes-Benz (okee, Daimler-
Chrysler tegenwoordig) maar ik
wil er maar mee zeggen dat het
bedrijf een naam hoog te houden
heeft. Hetzelfde geldt trouwens

voor de persvoorlichting die in
Nederland Elektronicaland op
eenzame hoogte staat. Dat zegt
trouwens ook wat van de rest
(met name een zekere gloeilam-
penfabriek in een zeker deel van
het land), maar dit terzijde.
Des te leuker is het dan om te
constateren dat ook Siemens wel
eens voor verwarring in de jour-
nalistieke gelederen zorgt. In het
kader van ‘een plaatje zegt meer
dan een praatje’ stuurde men een

fraaie foto met het persbericht
achterop. Ik heb dus even op
www.siemens.nl gekeken en
daar stond dezelfde tekst.
Conclusie: een kort nieuwsfeit,
mooie foto (het betrof toevallig
ook nog eens mijn eigen
vakgebied, namelijk een nieuw
testsysteem in Nürnberg voor
aandrijvingen), dus dat verbou-
wen we even tot foto met bij-
schrift. De persvoorlichters had-
den dat kennelijk ook zo bedoeld,
maar helaas, dat ging toch het IQ
van het gemiddelde journaille te
boven. Ik begreep van Bernard
dat toch al minstens één journalist
(die dacht dat-ie vroeg wakker
was) vroeg waar het bijbehorende
persbericht was. Op internet
kijken, jongens! Ik moest Bernard
om een andere reden even bellen,
want in het persbericht/foto-
bijschrift werd verwezen naar een
diagram dat er duidelijk niet bij
was. Dus toch een echt foutje!
Waarmee maar is bewezen dat er
bij de persafdeling van Siemens
mensen werken.

De foto bij het bewuste bijschrift. Siemens Automation & Drives
heeft in Nürnberg een nieuw systeemtestfaciliteit voor industriële
en tractie-aandrijvingen geopend. Volgens Das Haus behoort het
tot de grootste en modernste faciliteiten van dit type ter wereld.

De Simatic Vision VS130 kan
vijf dot-matrix-codes per
seconde uitlezen en doorgeven
aan de centrale besturing.
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We blijven even bij Aandrijf-
techniek (sorry voor de hoofd-
letter; beroepsdeformatie).
Specifiek voor de HVAC-markt
(verwarming en ventilatie) heeft
Siemens de MicroMaster 430
voor lagere vermogens ontwik-
keld. De nieuwe serie uit alweer
de vierde generatie frequentie-
regelaars is er specifiek voor
toepassingen met een kwadra-
tische koppelkarakteristiek. De
serie is bedoeld voor motor-
vermogens van 7,5 kW tot 90
kW. Hebt u toevallig een nóg
grotere motor aan uw WC-
ventilatortje hangen, dan heeft
Siemens een andere volstrekt
nieuwe regelaar in de aanbie-
ding, namelijk de Sinamics G150.
Dit is de eerste van een geheel
nieuwe generatie regelaars die in
de loop van dit jaar in een aantal
uitvoeringen op de markt komt.
Van aandrijving naar proces-
visualisering is tegenwoordig
maar een kleine stap. Het Simatic
WinCC Scada-systeem is
uitgebreid met functionaliteit om
het als platform te gebruiken voor

de informatievoorziening die in
het gehele bedrijf wordt bereikt.
Versie 6 is in iedere grootte
schaalbaar en nu voorzien van
een historische database voor een
geavanceerde opslag van
meetwaarden. Nieuw zijn ook
weboplossingen, client en
pakketten voor bewerking en
weergave van data ten behoeve
van rapportage, onderhoud en
diagnose.
We blijven even bij automati-
sering. Het middengedeelte van
de standaard-CPU’s bij de
Simatic S7-300 PLC’s is ver-
vangen door een nieuwe serie.
Met de CPU’s 312, 314 en 315-
2DP is de technologie vernieuwd
en de functionaliteit uitgebreid.
In vergelijking met hun voor-
gangers beschikken de nieuwe
krachtbronnen over een driemaal
hogere bewerkingssnelheid. Met
een modulebreedte van 49 mm
zijn de nieuwelingen ook nog
eens de helft smaller dan de
bestaande S7-300 CPU’s.
Het spectrum Simatic Vision
VS100 is uitgebreid met een

nieuw camerasysteem. De
VS130 is ontwikkeld voor het
uitlezen van dot-matrix-code.
Voor gebruik op de werkvloer
heeft Siemens het apparaat
voorzien van een robuuste
behuizing en gemakkelijke
bediening (alsof er op de
werkvloer alleen domme lompe
sukkels zouden rondlopen). De
nieuwe beeldverwerkingssensor
(zo kun je een camera natuurlijk
ook noemen) kan maximaal vijf
codes per seconde uitlezen en het
resultaat via Profibus-DP of een
seriële interface doorgeven.
En nu voor iets compleet anders.
Hoewel, anders? Camera is
camera. De divisie Building
Technologies (zelfs bij een Duits
bedrijf moet tegenwoordig alles
in het Engels)  introduceert een
nieuwe cameralijn voor video-
bewaking. Bij de universeel
inzetbare camera’s staat een
goede prijs/kwaliteit-verhouding
voorop. Uitvoeringen genoeg:
kleur of zwart-wit, 90-260 V AC
of 12 V DC/24 V AC, standaard
of hoge resolutie. De kleuren-
camera’s schakelen bij te weinig
licht automatisch over naar zwart-
wit en blijven daardoor zelfs bij
schemer (tot 0,4 lux) goed beeld
geven.
We blijven even bij veiligheid.
Dezelfde divisie heeft van Politie
Haaglanden de opdracht gekre-
gen voor de turn-key levering en
het onderhoud van een zogeheten
Geïntegreerde Monitor Centrale.
Deze coördineert het camera-
toezicht in Den Haag en Zoeter-
meer, waardoor de veiligheid van
de burgers zou moeten toenemen
en de politie het verkeer in de
Haagse binnenstad beter kan
geleiden. De centrale komt in het
hoofdbureau van Politie Haaglan-
den in Den Haag. Via vijf grote

Just in time levering per spoor behoort met de CargoMover van
Siemens over een paar jaar tot de mogelijkheden.
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De Hermandad in Den Haag en Zoetermeer krijgt de beschikken over een centrale post die via enkele
honderden camera’s de veiligheid in beide steden moet bewaken.

videoschermen werken vier
centralegasten en een supervisor
over het verkeer en de sociale
veiligheid van de burgers. De
centrale moet in mei zijn
opgeleverd.
Ander nieuws uit deze hoek is
het vernieuwde AlgoRex
brandmeldsysteem. De compacte
brandmeldcentrale CI1115 is nu
geschikt voor twee en vier
melderlussen en twee of acht
ontruimingszones en kan tot 512
melders aan. Voor de brandmeld-
centrale CI1140 is een nieuwe
bedieningsterminal beschikbaar
met groter display en menu-
gestuurde ‘soft keys’ (als ik
zachte toetsen schrijf, weet u niet
wat ik bedoel).  Ook zijn de
netwerkmogelijkheden en de
gereedschapskist voor enginee-
ring en diagnose verbeterd.
De divisie Transportation
Systems heeft de CargoMover
ontwikkeld voor onbemand
goederenvervoer per spoor. De
machine is ontwikkeld voor

streekvervoer en afstanden tot
150 km. Ze kan zelfstandig en
rechtstreeks van de ene
railaansluiting naar de andere
rijden, is te integreren in fabrieks-
en havenverkeerssystemen en ze
kan rangeren. Bij een gemiddelde
snelheid van 70 km/u (maar
wanneer haalt-ie dat?) en een
vergelijkbare dieselaandrijving is
het energieverbruik van de
vrachtbeweger 30% lager dan van
een vrachtwagen. Kennelijk
wordt er al gesproken over
toepassing op de Betuwelijn,
maar de eerste commerciële
CargoMover kom pas over drie
tot vijf jaar beschikbaar.
En over vervoer gesproken.
Samen met kabeltrekker Croon
en machine-installateur Wolter
& Dros heeft Siemens de
technische infrastructuur voor de
half maart geopende Wester-
scheldetunnel aangelegd. De
bedrijven zorgen er samen voor
dat verkeersstromen door de
tunnel in goede banen worden

geleid. Vandaar dat er zoveel
motorrijders doorheen wilden
zodat op de tunnel al de eerste
dag werd afgesloten.
Siemens, Bernard Bos,
070-3332325.

Yokogawa
Met de introductie van de Dry
Block Calibrator kan Yokogawa
behalve recorders en analysers
nu ook temperatuursensoren
kalibreren. Door de mobiliteit kan
het systeem niet alleen sensoren
maar alle instrumentatie op
lokatie kalibreren. De meet-
onzekerheid van de kalibrator
bedraagt ± 0,04°C, de stabiliteit
± 0,02°C.
Yokogawa Nederland,
030-6357777.
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Vanaf de eerste dag van het
nieuwe seizoen kunnen
bezoekers van het attractiepark
Efteling in het Brabantse
Kaatsheuvel nabij Waalwijk via
hun (mobiele) telefoon de meest
actuele verkeers- en toeristische
informatie over en rondom de
Efteling opvragen. Daarvoor zijn
langs de provinciale weg N261,
de snelweg tussen Tilburg en
Waalwijk, innovatieve en
intelligente camera’s geplaatst,
die de doorstroming van het
verkeer opnemen en registreren.
Bezoekers kunnen met de
aangereikte informatie vooraf
bepalen wat voor hen de snelste
route en het handigste tijdstip
van vertrek is. Ook kan de
bezoeker onderweg naar of
eenmaal in het park, toeristische
informatie opvragen waardoor
de reis en het parkbezoek zo
mogelijk nog aangenamer zullen
zijn. De komende tijd zullen
meer mogelijkheden aan het
systeem worden toegevoegd.

Verkeersmanagement
Volgens de gegevens in een
recent door de Provincie
opgestelde prognose over de

verwachte toename van de
verkeersdrukte op de N261 zal
het verkeer de komende jaren
aanzienlijk toenemen. Van een
capaciteitsuitbreiding van deze
provinciale weg, waarvan het
meeste Efteling-verkeer gebruik
maakt, is vooralsnog geen
sprake. Daarom zal er alles aan
gedaan worden om de
verkeersstromen zo efficiënt en
veilig mogelijk te laten verlopen.
Het zogenoemde 0900-
EFTELING-project past als
innovatieve methode uitstekend
in dit groots opgezette project
van dynamisch verkeersmana-
gement. In dit project werken
vier partijen samen, te weten
Siemens Nederland, Connekt,
Provincie Noord-Brabant en de
Efteling.

Innovatieve camera’s
De afgelopen periode zijn negen
slimme camera’s langs de N261
geplaatst en aangesloten, die de
aanwezige verkeersstromen
registreren. De camera’s zijn in
feite infraroodsensoren en kun-
nen dus geen kentekens zien en
zijn ook niet geschikt voor het
uitvoeren van snelheidscontro-

les. De stroomvoorziening wordt
verkregen door het toepassen
van zonnepanelen. De opgeno-
men gegevens over de verkeers-
intensiteit worden doorgegeven
aan een centrale computer. In
deze computer vindt een verta-
ling plaats, die vervolgens via
0900-EFTELING opgevraagd
kan worden. Het bedrijf Siemens
Nederland leverde dit technische
hoogstandje.

Het gaat hier om een
vernieuwende praktijkproef, die
inzicht moet geven in de
toegevoegde waarde van dit
soort verkeersinformatie. De
praktijkproef loopt drie jaar en
zal in 2006 een evaluatierapport
opleveren.
Wilt u meer weten over het
bedrijf en de projecten van
Siemens Nederland, dan kunt u
via de website www.siemens.nl
kennismaken met dit bedrijf.
Voor meer specifieke informatie
over dit 0900-EFTELING-
project kunt u contact opnemen
met Josje Mosies via
josje.mosies@siemens.nl.

Meer service voor bezoekers aan de Efteling

Elpec Info vertraagd
Helaas is bij de productie van
deze Elpec Info een vertraging
ontstaan. Om onbekende
redenen is bij de verzending van
de figuren iets misgegaan. De
postzending met ondermeer de
figuren heeft zijn bestemming
niet mogen bereiken. De redactie

heeft  daardoor extra werk gehad
om de ontbrekende figuren
opnieuw te verzamelen.
Voor het eventuele ontstane
ongemak bieden wij u - wellicht
mede namens tante Pos - onze
excuses aan.
Red.

Jan Broeders
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Uitgangspunt van Johannus was
elektronische orgels te maken
die qua klank niet te onder-
scheiden zijn van klassieke
pijporgels. Volgens hen zelf zijn
zij de enige fabrikant die daar in
slagen, óók volgens tal van
gerenommeerde organisten. Het
geheim achter dit succes ligt aan
de toegepaste manier van toon-
opwekking. Men gebruikt een
geraffineerde vorm van real-time
sampling (bedrijfsgeheim).
Marco van de Weert, de tech-
nische man van Johannus zegt
het eenvoudig zo: ‘we slaan de
klank van een goed pijporgel
digitaal op en reproduceren dat

met de best beschikbare mate-
rialen’. In de ‘stemmen’-biblio-
theek van Johannus zijn de
klanken opgeslagen van maar
liefst 1400 pijporgels uit de
gehele wereld. Dat zijn miljoe-
nen tonen, want van ieder orgel
is iedere pijp, iedere toon (pre-
stant, trompet enz.) digitaal op-
geslagen. Technici van Johannus
bezoeken regelmatig kerken in
de hele wereld om weer een
nieuw orgel te kunnen toevoegen
aan hun verzameling.

80% is voor export
Johannus bouwt vooral orgels
in de hogere prijsklasse, hoewel

Peter Bieger

Johannus: orgels om U tegen te zeggen

Een grotere opkomst van Elpec-leden tijdens een bedrijfsbezoek heb
ik persoonlijk niet meegemaakt. Maar liefst 22 leden meldden zich
op 19 maart jl. voor een bezoek aan Johannus Orgelbouw in Ede.
Johannus met een ‘u’, want het bedrijf is genoemd naar de oprichter
Johannes Versteeg. Helaas werd door een typefout in de allereerste
brochure de naam met een ’u‘ gedrukt en opnieuw drukken van de
brochure vond men te kostbaar… Johannes Versteeg gaf er een
creatieve draai aan: ‘Johannus maakt orgels om U tegen te zeggen’.

het programma ook eenvoudiger
types voor thuisgebruik bevat.
Maar de belangrijkste klanten
zijn toch kerken. 80% van de
omzet wordt buiten Nederland
gehaald en daarvan de helft uit
de Verenigde Staten, waar nog
regelmatig nieuwe kerken wor-
den gebouwd. Kerken gaan - na
een aanvankelijke aarzeling -
steeds meer over op elektro-
nische orgels. De voordelen ten
opzichte van klassieke pijp-
orgels zijn evident: ze zijn goed-
koper en vrijwel onderhoudsvrij.
Bovendien kan men een klank
kiezen die men wenst en ook
nog de klank achteraf aanpassen
aan de akoestiek van de ruimte.

De klant wenst echter wél dat
het orgel er uitziet als een
pijporgel. Daarom monteert
Johannus orgelpijpen voor de
sier (zie foto): het zijn dus geen
nep-pijpen zoals door enkele
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Elpec-leden snedig werd opge-
merkt, maar sierpijpen. Ze wor-
den speciaal voor dit doel
gemaakt in Slovenië. Gastheer
Koos de Kleuver van Johannus:
‘Rond orgels hangt veel emotie
en de klant wil graag orgelpijpen
omdat die nu eenmaal horen bij
de gewijde uitstraling van een
kerk. Daarom leveren wij ze en
besteden veel aandacht aan de
visuele kwaliteit van deze sier-
pijpen’.

De luisterproef
Na een bezoek aan de fabriek
werd het Elpec-bezoek afgeslo-
ten met een concert in de grote
concertzaal van Johannus.
Organist Bert Elbertsen speelde
eerst op een kleiner orgel waarin
ook nog enkele echte orgelpijpen
zitten. De kunst was om te horen
wanneer de echte pijpen te horen
waren en wanneer niet. Ook voor
schrijver dezes (een ervaren
muziek-luisteraar en piano-
speler) was dat niet eenvoudig.
Daarna ging de organist over op
het grote concertorgel (het
duurste orgel uit het Johannus-

programma). Een indrukwek-
kende demonstratie. Uit de
luidsprekers kwamen hemelse
klanken (zoals dat hoort voor
een kerkorgel). Bij navraag bleek
dat onder meer de klank van een
32 voets orgelpijp was nage-
bootst, dat is dus een pijp met
een lengte van 10 meter die een
zodanig lage toon produceert dat
menigeen zijn ingewanden
voelde meetrillen. Wat voor
eisen dat stelt aan de luidsprekers
hoef ik Elpec-leden niet uit te
leggen. De luidsprekers komen

overigens vooral uit Italië en
worden voor een deel op speci-
ficatie gemaakt. Scheidingsfil-
ters zijn niet nodig omdat iedere
geproduceerde toon gewoon
wordt geleid naar de meest
geschikte luidspreker: dat
scheelt meteen al een hoop
faseproblemen!

De directeur van Johannus
Orgelbouw de heer van de Weert
sr. sloot deze fascinerende
kennismaking af. Met gepaste
trots meldde hij dat Johannus de
snelst groeiende orgelproducent
ter wereld is. Maar na deze
fascinerende kennismaking met
dit oer-Hollandse bedrijf bleef
vooral zijn laatste opmerking
bij mij hangen: ‘Wij maken
mensen gelukkig’.

Elpec wil graag dank uitspreken
aan de directie en medewerkers
van Johannus Orgelbouw voor
de ontvangst op 19 maart en de
gelegenheid die ons werd
geboden een klein stapje te zetten
in deze bijzondere wereld van
de kerkorgelbouw. Een facet van
de moderne elektronica waarin
Nederland een rol van wereld-
betekenis speelt.
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1. Multisensor voor catheterisatie. (uit de lezing Biomedical devices
van P.J. French.)

Mechatronica is een zeer
belangrijke ontwikkeling van deze
tijd; sommigen spreken van de 4e

industriële revolutie. Het vak is
een onmisbaar element in de zg.
kennismaatschappij. De toepas-
singsgebieden zijn: verbrandings-
processen (ketel, gasturbines,
zuigermotoren), vermogens-
elektronica-aandrijftechniek over
de volle range van motoren van
10 MWe tot 10 MWe,  geautoma-
tiseerde fabrieken,  semi- en
volledig geautoma tiseerde
voertuigen, robots, biomedische
toepassingen, precisie-metaal-
bewerking.
Daarbij moet altijd worden gelet
op de “driehoek”: goed proces,
goed regelsysteem, goede en
bruikbare sensoren. Een Otto-
motor met veel misfirings kan
niet goed geregeld worden.
De drie Nederlandse technische
universiteiten hebben op dit
congres (ruim 100 deelnemers)
laten zien dat hun kennis en kunde
op mondiaal hoog niveau staat.
De Delftse stichting Dimes,
onderdeel van de TUD,  is door
haar kunde op het gebied van
micro-elektronica en micro-sen-
soren een excellente aanvulling.

Mechatronica
Aanvankelijk werd regeltechniek
als een apart vak gezien, dat
componenten aangeleverd kreeg.
Het bovengenoemde drieluik
werd aanvankelijk verwaarloosd,
waardoor geen goede resultaten
te behalen waren. Bij zuiger-
motoren in auto’s en bij warmte-
kracht-koppeling was het al snel
duidelijk, dat de motor en de sensor

veel zorg behoefden. Het
bekendste motorprobleem was
misfiring. Bij sensoren waren de
problemen gecompliceerder. NOx

kan nog steeds niet on-line voor
een redelijke prijs worden
gemeten. NOx wordt daarom nog
steeds bepaald uit de combinatie
van proceskennis en een aantal
gemeten grootheden zoals
rookgastemperatuur, O2 in de
rookgassen, actuele motorvermo-
gen. Bij automotoren wordt  het
ver ontwikkelde regelsysteem
vaak aangeduid met AI
(kunstmatige intelligentie).
In industrie-processen wordt ook
AI gebruikt met veel decentraal
ondergebrachte intelligentie
aangestuurd door een centrale
hoofdprocessor. Zie [2] en [3].
De overgang van smart-sensors
naar sensoren met AI is vloeiend
verlopen en wordt ook wel
aangeduid met embedded
systems. Dimes doet op dit
vakgebied nog steeds veel
internationaal erkend werk. Zij
ontwikkelen zowel nieuwe
sensoren als ook aangebouwde
intelligentie. Miniaturisering van
microprocessoren spaart niet

alleen ruimte, maar bekort de
rekentijd aanzienlijk.

Interessante toepassingen
Bio-medica.  Op dit gebied werden
twee opvallende toepassingen
besproken: medische operaties
door middel van robots en micro-
sensoren, ingebracht in het

Mechatronics and microsystems

Henk Mijnarends

Geslaagd internationaal congres op de TU Delft, 10-11 april 2003

menselijk lichaam.
Om grote operaties cq. grote
wonden te vermijden, wordt steeds
vaker een kleine robot in het
menselijk lichaam ingebracht.
Vaak zijn deze robots nauw-
keuriger en trillen zij minder dan
de menselijk hand.
Goede sensoren maken veel
nauwkeuriger en efficienter
medicijngebruik mogelijk met
minder bijwerkingen. Zie als
voorbeeld fig. 1.
Snelle inkjetprinters.  OC van
der Grinten liet e.e.a. zien van dit
soort printers. Aangestuurd door
snelle piëzo-kristallen worden
druppels inkt van verschillende
kleuren op bewegend papier
gespoten, die uiteindelijk een
fraaie letter moeten vormen.
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Deze techniek heeft grote
gelijkenis met brandstof-injectie
bij zuigermotoren. Bij diesels was
vroeger 1 injectie gebruikelijk om
het mengsel in een cilinder te
ontsteken. Om betere emissies en
een beter rendement te verkrijgen
zijn momenteel tesamen met 1 zg.
hoofdinjectie, 3 voor-injecties en
2 na-injecties regel tot toerentallen
bij 4-takt-motoren van ca. 4000
omw/min.

2. Spiegelreflex telescoop
Atacama Large Millimeter-
Submillimeter Array (ALMA).
Uit: Generation of freeform
surfaces by diamond
machining, E. Brinksmeier, D.
Grimme, W. Preuss.

Benzine FSI-motoren verlangen
soortgelijke technieken, maar zijn
nog minder uitgerijpt.
Nauwkeurige metaalbewerking.
Voor veel processen is
nauwkeurige metaalbewerking
een must. Besproken werd de
methode om grote spiegel-reflex-
telescopen te bouwen met een
nauwkeurigheid van 0,01 mm en
een diameter van 8 m (fig. 2).

Slotbeschouwing
Nederland heeft veel know how
in huis om een zogeheten kennis-
economie te ontwikkelen. Wij
maken daar mijns inziens te
weinig gebruik van. Het ministerie
van Economische Zaken was met
een spreker vertegenwoordigd en
onderschrijft de noodzaak van
hoogwaardige kennis voor onze
economie. Onze drie technische
universiteiten kunnen met veel
voldoening terugzien op dit
symposium. Zij hebben laten zien,
dat ze mondiaal in de mecha-
tronica meetellen.

Literatuur
1. Organisator dr. T. v.d. Weiden
(a.j.j.vanderweiden@wbmt.
tudelft.nl).
2. Biomedical devices, P.J.
French. Symposium procee-
dings Mechatronics and Micro-
systems, April 10-11, 2003,
Delft University of Technology,
Delft, The Netherlands, M.
Tichem, J.F.L. Goosen, H.H.
Langen, A.J.J. van der Weiden
(eds.), ISBN 90-370-0213-7.
3. Generation of freeform
surfaces by diamond machining,
E. Brinksmeier, D. Grimme, W.
Preuss. Symposium proceedings
Mechatronics and Micro-
systems, April 10-11, 2003,
Delft University of Technology,
Delft, The Netherlands, M.
Tichem, J.F.L. Goosen, H.H.
Langen, A.J.J. van der Weiden
(eds.), ISBN 90-370-0213-7.
4. www.fhi.nl.
5. www.mesago.de .

Het onsterfelijke werk van
Salvador Dali
In het Egon Schiele Art Centrum
in de Tsjechische stad Èeský
Krumlov vindt tot en met 14
september 2003 een groots
opgezette expositie met kunst
van de beroemde Salvador Dalí
plaats. Deze ruim 500 werken
omvattende expositie is momen-
teel de grootste tentoonstelling
van Europa met tekeningen,
schilderijen en sculpturen van
Salvador Dalí (1904 - 1989).
Dagelijks van 10 tot 18 uur krijgt

de bezoeker een bijna volledig
beeld van het grafische oeuvre
van deze veelzijdige en unieke
surrealistische kunstenaar. Naast
de bekende wijze van het gebruik
van de veelal bizarre beelden op
zijn werken, maakt de bezoeker
ook kennis met zijn absolute
rariteiten als Dalí’s driedimen-
sionale grafiek, zijn vitrinestuk-
ken, met vele van zijn geïllus-
treerde boeken en fotocollages.
Het geheel is voorzien van een
fraai uitgevoerde en kleurrijke
catalogus.
Voor de liefhebber van Dalí’s
kunst een unieke mogelijkheid
om dit jaar al kennis te maken
met een uitgebreid overzicht van

zijn onsterfelijke kunst. Ter
gelegenheid van zijn 100e
geboortedag zullen in 2004 vele
grote exposities plaatsvinden.
ISBN 80 902957 7 0
“Salvador Dali”, Stewart
Aitchison, Ingeborg Habereder,
Martin Souèek, Erik Lukavský,
Egon Schiele Art Centrum,
2002, 127 pagina’s.

Egon Schiele Art Centrum
Široká 70-72, CZ-38101 Èeský
Krumlov.
website:
www.schieleartcentrum.org
e-mail:
schiele.art.centrum@ck.ipex.cz.
Jan Broeders

BOEKEN
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Steeds vaker zal de menselijke
stem worden gebruikt om gege-
vens in te voeren en apparaten te
bedienen. Deze op spraakher-
kenning berustende techniek
moet uiteindelijk in de plaats
komen van het toetsenbord.
Toepassingen zijn bijvoorbeeld:
spelletjes en speelgoed, dicteren
en nummers kiezen, communi-
catie in auto’s en identificatie
via de stem. Het optische micro-
foonsysteem dat bij Phone-Or
werd ontwikkeld, is zeer geschikt
voor toepassingen in omgevin-
gen met veel achtergrondgeluid.

Het principe
De optische microfoon is
gebaseerd op een optische sensor
die de afstand tot een membraan
meet. Dit gebeurt door te bepalen
hoeveel licht door het membraan
wordt gereflecteerd (zie figuur).
Het licht dat afkomstig is van
een LED wordt op een geluids-
gevoelig membraan gericht.
Door de geluidsgolven gaat het
membraan vibreren, waardoor
de intensiteit van het hierdoor
gereflecteerde licht verandert.
Dit licht wordt naar een foto-
detector geleid die het in inten-
siteit gemoduleerde licht omzet
in een elektrisch signaal.
De sterkte van het door het
membraan gereflecteerde licht
wordt bepaald door de geome-
trische hoek van de LED in de
optische kop en de positie van

het membraan ten opzichte van
de opnemer. Als de afstand van
het membraan groter wordt ten
opzichte van de optische kop,
ontvangt de fotodetector meer
licht (en omgekeerd).

Signaalkwaliteit
De kwaliteit van een microfoon
wordt gekenmerkt door verschil-
lende parameters zoals frequen-
tiebereik, gevoeligheid, signaal/
ruisverhouding en totale harmo-
nische vervorming.
Bij conventionele microfoons is
de kwaliteit afhankelijk van de
elasticiteit en de afmetingen van
het membraan. Bij de optische
microfoon wordt in feite slechts
één punt op het membraan
gebruikt om de afstand te meten.
Dit punt is ongeveer even groot
als de diameter van de optische
fiber (minder dan 0,1 mm). De
rest van het membraan speelt
nauwelijks een rol, zodat bij de
optische microfoon een minia-
tuur membraan wordt gebruikt
die een uitstekend frequentie-
bereik heeft. Het kan bovendien
hogere akoestische drukken
weerstaan, waardoor het dyna-
misch bereik toeneemt.

Er kan worden aangetoond dat
de gevoeligheid van de optische
microfoon evenredig is met de
lichtintensiteit van de LED:

Signaal ~ ILED.

De ruis van de microfoon is
voornamelijk afkomstig uit de

fotodetector en dus evenredig
met de wortel van de LED-
stroom:

Ruis ~   ILED

Zodat de signaal/ruisverhouding
ook evenredig is met de wortel
van de LED-stroom:

S/N ~ ILED/   ILED =   ILED

Hieruit blijkt dat een vergroting
van de lichtsterkte van de LED
zowel een hogere gevoeligheid
als een betere signaal/ruis-
verhouding oplevert. Meer licht-
opbrengst kan worden bereikt
door vergroting van de LED-
stroom of door toepassing van
een betere LED. In elk geval kan
de signaalkwaliteit worden op-
gevoerd zonder door de afmetin-
gen van het membraan of elek-
trostatische krachten te worden
gehinderd.

Optische microfoon voor spraakherkenning
en handsfree*

*) Uittreksel van dit artikel in “Elektronica”,
nr.4/2003.

Jenne ZondervanEen nieuwe microfoon-technologie, gecombineerd met een adaptieve
ruisonderdrukking (ABNS) stelt de gebruiker in staat om – zelfs in
zeer lawaaiige omgevingen – duidelijk verstaanbaar te spreken.

Opbouw van de optische
microfoon.
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Peter Bieger

Techniek van toen

Een elektromotor van Werkspoor

Vanaf 1902 hebben vooral diesel-
motoren van Stork-Werkspoor
beheerst, een bedrijf dat was
ontstaan door de samenvoeging
van van de afzonderlijke firma’s
Stork en Werkspoor. Tegenwoor-
dig heet het bedrijf weer gewoon
Stork. Daarvóór al waren beide
firma’s bekend om hun elektro-
motoren en generatoren. Hoewel
de elektromotor al in 1835 was
uitgevonden, heeft het tot na 1870
geduurd voordat dit soort
motoren in industriële toepassin-
gen werd gebruikt.
De elektromotor op de foto
behoort dan ook tot een van de
eerste industrieel toegepaste

typen in Nederland. Het is een
100 volts gelijkstroommotor met
een vermogen van 1 pk (dus 736
watt) bij 1600 omwentelingen
per minuut. Deze motor is van
1895 tot 1928 onafgebroken bij
Werkspoor in bedrijf geweest.
In 1902 verkreeg Werkspoor van
Rudolf Diesel een licentie voor
het bouwen van dieselmotoren
en vanaf dat jaar heeft het bedrijf
zich op diesels geconcentreerd.
Een wereldprimeur was de

toepassing van een dieselmotor
in de tanker Vulcanus is 1910:
voor het eerst in de geschiedenis
dat een zeegaand schip door een
dieselmotor werd voortgestuwd.
Stork heeft in Amsterdam een
museum (het Werkspoor-
museum) ingericht met ‘echte’
motoren die een beeld geven van
de geschiedenis van dit roem-
ruchte bedrijf. Dit museum
bevindt zich in een van Amster-
dams meest roemruchte gebou-
wen, namelijk het gebouw van de
Verenigde Oostindische Com-
pagnie aan de Oostenburger-
gracht. Zie ook www2.stork.com.
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Nederland  levert nog steeds een
belangrijke bijdrage aan de
ontwikkeling van windenergie.
In de jaren tachtig werd duidelijk,
dat rukwinden een grote invloed
hadden op de levensduur van
windmolens. Het is gebruikelijk,
dat een windmolen zijn nominale
wind-vermogen (=Pn) heeft bij
een windsnelheid van ca. 12 m/s;
bij hogere windsnelheden wordt
het vermogen, meestal door
spoedverstelling afgetopt. Ik heb
zelf meegewerkt aan de nog
steeds gehanteerde vuistregel, dat
bij een rukwind het geleverde
vermogen van een windmolen
130% Pn niet mag overschrijden.

De inmiddels met emeritaat
zijnde hoogleraar Dragt, inmid-
dels opgevolgd door prof. Van
Kuik, heeft in die tijd een labora-
torium opgericht om het vermoei-
ingsgedrag van wieken te onder-

Het beheersen van het rukwindgedrag van windmolens
Belangrijke bijdrage aan het wind-energie-research door promovendus Dr. Ir. D.P. Molenaar

zoeken. Dat lab heeft veel bete-
kend voor de ontwikkeling van
windenergie en wordt over onge-
veer een jaar verplaatst van Delft
naar de Wieringermeer, waar de
testfaciliteiten uitgebreid zijn.

Ook de promotor van dr. ir.
Molenaar  prof. Bosgra was in
die tijd al bezig met regel-
modellen van windmolens. Die
modellen zijn essentieel  voor
een goed  regelgedrag en worden
steeds gecompliceerder naarmate
de molens groter en dus flexibeler
worden.
Dr. ir. Molenaar van de TUD
heeft op basis van Matlab-Simu-
link het programma Dawidum
ontwikkeld en gevalideerd op een
750 kWe-Lagerwey-windmolen.
Dat is een gigantische klus, maar
zeer belangrijk voor de ontwikke-
ling van grote windmolens.

Een goed regelmodel is heel
belangrijk bij het schatten van de
windbelasting van de wieken en
daardoor van de constructie van
die wieken en andere bij de
regeling betrokken delen.
Ook is het mogelijk de regeling
aan te passen afhankelijk van het
windregiem.

Het is voor ieder, die met grote
windmolens te maken heeft, ver-
standig om met dr. ir. Molenaar
en zijn programma Dawidum
kennis te maken.

Elpec feliciteert de TUD en dr.ir.
Molenaar met dit werk.

Literatuur
1. Cost effective design and
operation of variable speed wind
turbines. Dr.ir. D.P. Molenaar,
proefschrift TU Delft dd 18
februari 2003.

Henk Mijnarends

Op 15 april waren we te gast bij
de RAI te Amsterdam, waar op
dat moment de vakbeurs “ICT
& Networking Event” werd
gehouden.
Na de welkomstkoffie ging het
bestuur vergaderen en werden
de overige leden rondgeleid over
de tentoonstelling. Met een
megafoon werd geprobeerd bij
diverse stands een korte toe-
lichting over de betreffende acti-
viteiten te geven. Dat gaf ons de
gelegenheid vast rond te kijken
naar onderwerpen die wij later
voor ons zelf wilden bekijken.

Elpec te gast in de RAI
Het indrukwekkendst en
leerzaamst was het bezoek aan
de bus van “het ICT Keurmerk”.
In deze, werkelijk fantastisch
ingerichte, 1 M € kostende bus
kunnen cursisten zelf gecerti-
ficeerde opstellingen maken.

Na deze tour werd ons een prima
broodjeslunch aangeboden en
kon met ongeveer 15 leden de
35e algemene ledenvergadering
beginnen. Het verslag van deze
vergadering zal door onze secre-
taris worden verzorgd.

Aansluitend op de vergadering
zou een presentatie over het
congresprogramma  van de RAI
worden gehouden, maar deze
spreker kwam pas tijdens de
borrel en de hapjes, zodat hij
alleen aan het beantwoorden van
individuele vragen toekwam. Op
zich was dat gezelliger en voor
de werkelijk geïnteresseerden
ook gunstiger dan een plenaire
lezing.
Na deze zeer geslaagde middag
zijn een aantal leden nog op eigen
gelegenheid op de beurs ge-
weest.

Jenne Zondervan
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Mogelijkheden vroeger en nu
In de jaren vijftig was de schake-
ling van fig 1 een goede oplossing.
Een accu werd permanent met het
elektriciteitsnet verbonden via een
DC-shunt machine gekoppeld aan
een synchrone generator. De
zogeheten UPS-last werd via een
twee-delige koppelsmoorspoel
aan het elektriciteitsnet
verbonden. Tussen die 2 spoelen
was het aankoppelingspunt van
de synchrone machine. Op deze
manier kon de spanningsdip bij
korte of lange uitval van het
elektriciteitsnet in het UPS-net
beperkt worden tot ca 20% (rest-
spanning 80%). Ook het kortsluit-
vermogen was redelijk groot, zodat
conventionele overstroombevei-
liging in het UPS-net kon worden
gebruikt.
Voor een netuitval van een uur,
was in die tijd een enorm grote
accu nodig (denk aan een ruimte
met oppervlak van 100 m² bij 3 m
hoogte). De remedie was de

synchrone generator met een
nooddiesel te koppelen. In dat
geval zou de accu de netontbreking
slechts 2 min moeten voeden. Het
onderhoud aan de accu en de DC-
motor was omvangrijk. De
installatie was bij goed onderhoud
wel betrouwbaar.
Overigens worden accu’s nu
compacter gebouwd; terwijl de
supercapaciteit (supercap) in
opkomst is.
Heemaf kwam destijds op het idee
met een snelstartende diesel
(starttijd < 30 s) te werken en een
roterende massa als accu te
gebruiken. Dat was vanaf de
zestiger jaren een succes. Na de
sluiting van Heemaf is de
productie overgenomen door
Hitech in Almelo. In de jaren
negentig begon deze oplossing
door de komst van de vermogens-
elektronica te verouderen. Het
meeste gebruikte vermogen was
1 tot 2 MWe per eenheid.
Piller (www.piller.com) heeft de

roterende accu en de UPS gemo-
derniseerd. Zijn installaties zijn
oa goed verkocht bij banken in
Amsterdam Zuid-Oost.
De meest geavanceerde oplossing
is een hoogtoerig ( tot 30.000 omw/
min) vliegwiel met een synchro-
servo, waarbij de permanente
magneten roteren (verscheidene
fabrikanten) . Omdat de rotor geen
warmte produceert, kan de

Henk Mijnarends

UPS met roterende en statische accu’s

In Nederland staat naar mijn schatting ca 100 MWe aan UPS-
(uninterruptable-power- supply)-vermogen op gesteld. De
gebruiksdoelen zijn vnm ICT-centra, autoweg-tunnels, startbaan-
verlichting oa op Schiphol. In principe kunnen computers zo gebouwd
worden, dat een korte spanningsonderbreking (< 1 s) geen bezwaar
oplevert. Bij autotunnels zoals bijv de Benelux-tunnel kan dat tot
gevaarlijke situaties leiden en is het gewenst de netspanning boven
80% Un te houden.
Een UPS-installatie was aanvankelijk erg duur, maar is nu vanwege
de toepassing van vermogens-elektronica wat goedkoper geworden.

1. UPS zonder vermogens-elektronica. 2. Roterend vliegwiel met draaistroommachine  gekoppeld
aan een PWM-invertor.
rotor met permanente
magneten =
synchroservo;
rotor met kooianker =
asynchrone machine

luchtspleet “gevuld” worden met
vacuüm, waardoor de verliezen
heel bescheiden zijn. Koppeling
aan het DC-net gebeurt via een
PWM-invertor (fig. 2). Deze
oplossing is ook veel gebruikt in
zogeheten gyro-, trolly- en hybride
bussen. Door het hoge toerental
is de “accu” tamelijk licht. Tot ca
18 000 omw/min kunnen
“gewone” lagers worden gebruikt;
voor hogere toerentallen worden
magneetlagers gebruikt. De
permanente magneten mogen niet
op trekkracht worden belast en
worden daarom gebandageerd met
koolstofvezel. De grootte van dit
soort hoogtoerige vliegwielen is
in het algemeen 100 tot 300 kWe.
Voor grotere vermogens en
stationaire installaties kan een
asynchrone of een synchrone
machine worden gekozen met een
toerental van 3000 omw/min. Bij
elektrische tractie wordt voor
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draaistroommotoren van 1,5 MWe
een toerental van 4500 omw/min
toegepast.
Een asynchrone en een synchrone
machine hebben elk ongeveer de
dubbele verliezen van de
synchroservo.
De asynchrone machine wordt
gekoppeld aan een PWM-invertor
in het algemeen met IGBT’s (fig
2 ). Omdat de slip van een machine
van 1000 kWe ca 0,5% is, is de
regeling minder eenvoudig.
Piller kiest dan ook voor een syn-
chrone machine met borstelloze
bekrachtiging, gevoed uit een
thyristor-stroominvertor met zg
asgestuurde commutatie (fig3 en
fig 4). Tevens is een kleine aan-
loopmotor aangebouwd.
De rotor heeft nu wel verliezen.
Vacuüm is daarom ongewenst.
Het thermodynamisch meest
geschikte koelmiddel is waterstof,
zoals ook in gebruik bij grote
turbogeneratoren in centrales.
Piller kiest vanwege de speciale
zorg nodig bij waterstof voor het
veel veiliger, maar thermodyna-
misch iets ongunstiger helium.
De Uestra (vervoersbedrijf Han-
nover) gebruikt deze vliegwielen
als gelijkstroom-buffers in haar
750 V DC-metronet. De piekstro-
men uit het 50 Hz-net worden op
die manier beperkt en het
vermogen van recuperende trams
kan zonodig worden opgeslagen.
Ik verkies persoonlijk voor de
tractie-gelijkrichters in plaats van

de meestal gebruikte dioden-brug
een zg front-end PWM-invertor.
Voor een UPS kan met dit
vliegwiel, via een min of meer
conventionele thyristor-stroomin-
vertor met asgestuurde commuta-
tie, het gelijkstroomnet gekoppeld
worden aan een synchrone machi-
ne, die mechanisch wordt gekop-
peld aan en synchrone machine
gekoppeld aan het de koppel-
smoorspoel tussen elektriciteitsnet
en UPS-last. Piller heeft ingenieus
beide machines in 1 huis geplaatst
(1 rotor, borstelloos bekrachtigd
en 2 gescheiden 3-fase wikkelin-
gen in de stator) (fig 5, fig 6). De
dubbele synchrone machine wordt
via een koppeling aan een nood-
diesel gekoppeld. Het vermogen
van zo’n installatie is in het
algemeen 1 tot 2 MWe.
De oplossing van Piller biedt nog
steeds de voordelen: geen span-
ningsdip kleiner dan 20% en de
mogelijkheid in het UPS-net
overstroombeveiliging te gebrui-
ken. Als van beide voordelen wordt
afgezien, is een netkoppeling met
een frontend-PWM-invertor en
een normale nooddiesel ook goed
mogelijk.

Slotbeschouwing
Door de combinatie van de
liberalisatie van de elektriciteits-
voorziening, kwetsbare ICT-stu-
ringen en veelvuldig gebruik van
autowegtunnels zullen noodvoor-
zieningen voor de elektriciteits-
voorziening al dan niet gecombi-
neerd met UPS steeds meer aan-
dacht gaan vragen. ICT-specialis-
ten moeten meer aandacht gaan
besteden aan de kwaliteit van hun
50 Hz-voedingen.
De toekomstige ontwikkeling van
de UPS met statische (bijv de
supercap) of roterende accu’s
Netaankoppeling met PWM-
invertor of synchrone machine is
nu niet te voorspellen. Noodaggre-
gaten zullen waarschijnlijk in de
toekomst ook met een dieselmotor
worden uitgevoerd, hoewel
sommigen de microturbine een
grote ontwikkeling toekennen.
UPS is nu nog iets voor enkele
specialisten, maar wordt te zijner
tijd iets waar veel elektrotechnici
en informatici mee te maken
krijgen.

3. Roterend vliegwiel uitge-
voerd met synchrone machine.

4. Foto roterend vliegwiel van
Piller.

5. UPS volgens Piller met
nooddiesel.

6. Een UPS van Piller met
nooddiesel.
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De herdenking en tevens viering
van de 100e geboortedag van de
wereldberoemde Nederlandse
graficus Maurits C. Escher is niet
ongemerkt voorbij gegaan.
Rondom deze bijzondere gebeur-
tenis verschenen er vele nationale
en internationale producten,
publicaties, tentoonstellingen en
congressen. Er vond onder andere
in Italië in 1998 een internationaal
congres plaats. Van de vele
voordrachten, presentaties en
bijbehorende exposities tijdens
dit zeer bijzondere en weten-
schappelijk gestuurde congres
“M.C. Escher Centennial
Conference” in Rome en Ravello
verscheen onlangs een schitte-
rende publicatie in boekvorm met
een bijbehorende CD-ROM.
Aan het tot stand komen van dit
omvangrijke naslagwerk is vele
jaren gewerkt door Doris Schatt-
schneider en Michele Emmer in
samenwerking met de vele
auteurs. Dankzij uitgewerkte en
rijk geïllustreerde tekstbijdragen
van de deelnemers aan dit congres
heeft het boek een waardevolle
inhoud gekregen.

Escher’s Italiaanse periode
Het boek bevat een kleurenbijlage
met vele afbeeldingen van de
getoonde kunstwerken. Door de
toevoeging van de CD-ROM
heeft de lezer de mogelijkheid
om uitgebreid kennis te maken

met het werk van kunstenaars,
die zich lieten inspireren door de
ontwerpen en de vele kunstwer-
ken van M.C. Escher. Uit ons
land namen deel aan de interna-
tionale conferentie Bruno Ernst,
Mark Veldhuysen en Rinus
Roelofs. Een bijzondere waarde-
ring was er voor het kleurrijke
werk van de Belgische ontwerper
en kunstenaar Jos de Mey uit
Zomergem in Vlaanderen.

ontbreken bij liefhebbers van
Escher’s kunst en moet zeker
ook een plaatsje hebben in elke
openbare bibliotheek en in de
documentatiecentra van scholen,
opleidingsinstituten en universi-
teiten.

Elk hoofdstuk sluit in het
algemeen af met een uitgebreide
literatuurlijst met referentie-
bronnen over het specifieke
behandelde onderwerp of
kunstuiting.
ISBN 3 540 42458 X
“M.C. Escher’s Legacy - A
Centennial Celebration”, D.
Schattschneider en M. Emmer,
Springer-Verlag, 2003, 458
pagina’s, met CD-ROM, € 100.
(Exemplaren van dit boek kunnen
ook besteld worden via de
website:
www.optische-fenomenen.nl).

Jan Broeders

Escher’s kunst als inspiratiebron

De lezer krijgt door de opzet van
het boek een gedetailleerd beeld
van de Italiaanse tijd van M.C.
Escher.
Een tijd waarin Maurits Escher
uit het Italiaanse landschap
meerdere fraaie bouwwerken en
stadsgezichten aan het papier
toevertrouwde.
Dit prachtige boek mag niet
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De laatste ontwikkelingen op het
gebied van de fotonica worden
getoond en besproken tijdens de
16e  editie van de internationale
vakbeurs en het internationale
congres LASER 2003 in Mün-
chen. In het beurscomplex van de
Messe München vindt van 23 tot
en met 26 juni 2003 deze
toonaangevende vakbeurs plaats.
Tezamen met het congres dient de
vakbeurs LASER 2003 als
platform en transfercentrum voor
het uitwisselen van kennis en
ervaring over laserproducten,
lasersystemen en lasertechnieken
voor verschillende vakgebieden
en toepassingen. De vakbeurs kent
onder andere de gebieden Laser
en Opto-elektronica, Biomedische
Optica, Lasers in de fabricage,
Lasers in de meettechniek en
Lasers in medische apparatuur.

Lasertechnieken in de
gezondheidzorg
In de gezondheidszorg heeft de
Laser (een acroniem voor Light
Amplification by Stimulated
Emission of Radiation)  al een
belangrijke plaats verworven in
de strijd tegen onder andere

Steeds meer toepassingen voor de LASER

ernstige ziekten of bij het uitvoe-
ren van cosmetische therapie en
behandeling van oogziekten en
oogafwijkingen. Met succes zijn
al vele afwijkingen bij personen
behandeld. In een speciale expo-
sitie laten meerdere fabrikanten
van medische laser-apparatuur de
bezoekers kennismaken met de
nieuwste ontwikkelingen. Er
wordt onder andere een koud-
lichtlaser met een laserlichtstra-
ling in een golflengte van 308
nanometer voorgesteld, die in het
bijzonder gebruikt wordt in de
oogheelkunde. Ook worden
nieuwe multifunctionele diodela-
sers met hoge vermogens voor
dermatologische en cosmetische
toepassingen getoond en gede-
monstreerd.

Consumenten-elektronica
Zonder het gebruik en de
integratie van de lasertechnologie
in de auto rijden er geen moderne
auto’s meer. De lasertechnologie
is al langere tijd geleden binnen-
gedrongen in het fabricageproces.
Maar ook het gebruik van
optische technieken in de auto
neemt een steeds grotere vlucht.

Het automerk Audi werkt aan de
productie van 3D-laser-optica
voor het optimaal, betrouwbaar
en onder elke lichtconditie
aflezen van alle rij-, bedienings-
en omgevingsgegevens.

Het automobielbedrijf Daimler-
Chrysler heeft een infrarood-
laser-nachtzichtsysteem ontwik-
keld, waarmee de automobilist
ook zeer donkere objecten en
andere weggebruikers kan
waarnemen. Door het gebruik van
glasvezels en laserlichtbronnen
worden veel signalen overge-
bracht op het dashbord van de
auto. Lasers worden ook steeds
meer toegepast in de ontwik-
keling van het zogenoemde
radarpistool, waarmee op een
eenvoudige en efficiënte wijze
snelheden van auto’s kunnen
worden vastgesteld. Ook het
gebruik van de laser in de
consumentenelektronica is niet
meer weg te denken.
Meer informatie over de wereld
van de fotonica LASER 2003 is
te vinden op www.laser.de  en
op www.global-electronics.net.

Jan Broeders

Kleurenleer als wetenschap
Aan de onlangs met succes
afgesloten overzichtsexposities
van de schilder, docent en auteur
Johannes Itten in het Duitse
Saarbrücken was nog een
wetenschappelijk symposium

BOEKEN
gekoppeld. Onder de titel
”Johannes Itten und die
Moderne” kregen de deelnemers
aan dit internationale symposium
via voordrachten door  weten-
schappers en kunsthistorici in-
formatie over de kleurentheorie,
de kunst en de kunsttheorie van
Johannes Itten. Alle bijdragen
werden bewerkt en uitgebreid
gepubliceerd in een rijk geïllu-

streerd symposiumboek.
Met analyses, feiten, beschrij-
vingen en meningen over zijn
omvangrijke oeuvre en vooral
over zijn theoretische benaderin-
gen van de kunst en het gebruik
van kleur, geven de voordrachten
op een uitstekende wijze een
beeld van zijn veelzijdigheid.
Wetenschappers, kunstdocenten,
kleurenspecialisten en andere
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Dennis Gabor
Na de uitvinding van de
holografie door Dennis Gabor
in 1947/48 en de ontwikkelingen
van verdere praktische verbete-
ringen in zowel de USA als in
Rusland in de zestiger jaren,
kwamen er steeds meer toepas-
singen. Onderzoekers Emmett
Leith en Juris Upatnieks in de
USA en Yuri Denisyuk in
Rusland werkten continue aan
verbeteringen van optische
apparatuur, lichtgevoelige mate-
rialen en methoden van opname
en weergave van hologrammen.
De auteurs geven in het studie-
boek een beeld van de bereikte
resultaten van deze onderzoeken
en van de praktische ontwikke-
lingen in vijf samenhangende
groepen, als Inleiding, Display
Holografie, Specialistische me-
thoden, Praktische toepassingen
en Het natuurkundige principe.
Onderzoeker Emmett Leith geeft
in een inleiding een beschou-
wing over de ontwikkelingen en
de te verwachten toekomstige
mogelijkheden voor het toepas-
sen van holografie.
Vanuit zijn specifieke deskun-
digheid beschrijft Hans I. Bjek-
hagen het ontstaan van de kleu-
ren holografie, het productie-
proces van deze hologrammen
en de reeks van bijzondere
kenmerken van de kleuren
holografie. De ontwikkeling van
kleuren holografie op basis van
het realiseren van echte meer-
kleuren 3D beelden is in volle
gang en zal zeker leiden tot het
ontstaan van groot formaat

belangstellenden voor kunst en
kleur kregen vooral een educatie-
ve en wetenschappelijke benade-
ring van het leven en werk van
Itten.

Kleurenleer
In de voordracht “De kleuren-
theorie van Johannes Itten”
beschrijft de auteur de relativiteit
van gevestigde kleurentheorieën
en zelfs die van Itten. Hij geeft
een beschouwing over het sub-
jectief beleven en het objectief
herkennen van kleur in de kunst.
Itten geeft in zijn beschrijvingen
aan zich te hebben laten inspire-
ren door de kleurenleren van
Goethe, Runge, Bezold, Chevreul
en Hölzel.
Een sterke aanhanger van
Goethe’s kleurenleer was hij
echter niet. Toch refereerde Itten
in zijn beschouwingen regelma-
tig aan de bijzondere benade-
ringen van het fenomeen kleur
door Goethe. “Wanneer wij
enige tijd naar een groen vierkant
kijken en dan onze ogen sluiten,
verschijnt het beeld van een rood
vierkant”. Dit effect van nabeel-
den kan overigens met alle kleu-
ren uitgevoerd worden. Telkens
verschijnt de complementaire
kleur als nabeeld. De lezer maakt
in dit gedeelte van het boek
verder kennis met de uitwerking
van het begrip kleurenharmonie.
Prachtige kleurenafdrukken van
Itten’s werk of van tijdgenoten
geven dit studieboek en naslag-
werk een extra dimensie voor
vakgenoten, studenten licht en
kleur, kunstgeschiedenis en
kleurenleer, voor architecten en
voor medewerkers in de verf- en
pigment-industrie.
ISBN 3 7757 1224 0
“Johannes Itten und die
Moderne”, Christa Lichtenstern

en Christoph Wagner, Hatje
Cantz Verlag, 2003, 236
pagina’s, € 25.
Jan Broeders

meerkleuren hologrammen. In
andere bijdragen bespreken de
auteurs onder andere het te
realiseren autostereoscopische
effect op projectieschermen,
solar hologrammen voor het
sturen van invallende licht-
straling, holografische gege-
vensopslag, holografische meet-
technieken voor niet-destructief
onderzoek en het realiseren van
holografische 3D multiplex af-
beeldingen. Ook van de technie-
ken als elektronen holografie,
digitale holografie en holografi-
sche antireflectiecoatings komen
uitgebreid de theoretische en
praktische grondbeginselen aan
de orde. Het uiterst praktisch
gerichte boek sluit af met een
bespreking over het gebruik van
het zogenoemde holodiagram en
over de praktische toepassings-
mogelijkheden voor quantum
hologrammen. Vele illustraties,
uitgebreide literatuurlijsten en
een compacte trefwoorden-
register maken dit referentieboek
met de stand van zaken over de
ontwikkelingen van en de
toekomstverwachtingen voor
holografie compleet. De inhoud
geeft een uitstekend beeld van
de veelzijdige toepassingen van
de 3D-holografie en laat de lezer
kennis maken met de
succesvolle toekomst voor dit
unieke driedimensionale opslag-
en beveiligingsmedium.
ISBN 0 387 95334 5
“Holography for the new
Millennium”, Jacques Ludman,
H. John Caulfield en Juanita
Riccobono, Springer-Verlag,
2002, 319 pagina’s, €  99,95.
Jan Broeders
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Jaap Roozen

Goed beursnieuws (of niet soms?)

Bedrijven die bijzondere medewerking verlenen aan de Elpec zijn:

• Siemens

• Aadvise Electronics

• Getronics Infrastructure Solutions

• Elsevier Bedrijfsinformatie

Rondspeurend op de Huishoud-
beurs tussen alle bekende grote
stands viel mijn oog op een
bescheiden standje van de firma
‘4your phone’. Een zaak uit
Winsum (Kerspel 17) van de
heer N. Berghuis, gespeciali-
seerd in accessoires voor mobie-
le telefoons. Hier bleek een
bekend probleem bij het hands-
free bellen in de auto te zijn
opgelost. Het probleem namelijk
dat door de geluiden in de auto
(veroorzaakt door de motor,
wind of anderszins) de
luidspreker van de handsfree-
kit nauwelijks te verstaan is. De
oplossing wordt hier geboden

door ‘Car baby’. Dit is een klein
onooglijk microfoontje dat op
de mobiele telefoon wordt
geklipt, waarna het geheel
draadloos op de stoel naast de
bestuurder kan worden gelegd.
De autoradio moet worden
afgestemd op 88,70 of 106,40
MHz (FM-band). Vervolgens
wordt de ‘Car baby’ met een

drukknopje aangezet, waardoor
een klein rood lampje gaat
branden. Neemt men nu de
telefoon aan, dan hoef je alleen
nog maar de radio aan te zetten
om het binnenkomende gesprek

via de radio-luidsprekers te
horen. Door het bedienen van de
volumeregelaar op de radio is de
geluidssterkte naar believen te
regelen. Zinnig is het wellicht
om vooraf reeds de bewuste FM-
frequentie op een van de voor-
keurtoetsen van de autoradio in
te stellen, waardoor snel
handelen mogelijk wordt. Het
lijkt mij dat hiermee de
verkeersveiligheid een goede
dienst wordt bewezen en ik het
dus goed beursnieuws wil
noemen, O ja, de ‘Car baby’
kost rond de 30 euro.


