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Van de voorzitter

Noud H.L. van Herk

De Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004
vond plaats in één van de zalen van de Jaarbeurs
in Utrecht. Ons lid Wim Weijmans had voor een
voortreffelijk verzorgde ontvangst gezorgd. Wij
zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.
Vorig jaar hielden wij onze vergadering in de Rai
in Amsterdam. De relatie met de beursorganisaties
is de laatste jaren aanmerkelijk verbeterd. De Elpec
is er welkom voor haar vergaderingen. Uiteraard
worden onze vergaderingen gehouden als er een
aanpalende vakbeurs wordt georganiseerd. In
Utrecht vond de beurs “Overheid & ICT” plaats.
De meeste leden hebben er een combinatiebezoek
van gemaakt.
Bestuur en leden hebben wederom uitgebreid van
gedachten gewisseld over een aantal belangrijke
zaken. Over het voortbestaan van de Elpec maken
wij ons vooralsnog geen zorgen. Het aantal leden
loopt weliswaar, langzaam maar zeker, wat terug,
reden waarom het bestuur een grote ledenwerfactie
op stapel heeft staan. Het moet mogelijk zijn om met
een gerichte, mailing het ledental te verhogen.
Samenwerking met zusterorganisaties (VIP, Vereniging van Wetenschapsjournalisten en Bouwpen)
zal zich het komende jaar beperken tot gezamenlijke excursies en bedrijfsbezoeken. Het bestuur

is van mening dat er geen aanleiding aanwezig is
om gesprekken aan te gaan over een fusie. Iedere
vereniging stelt prijs op haar eigen identiteit en
onafhankelijkheid.
De zomer komt er aan, een blik vooruit! Niet
alleen de Europese kampioenschappen voetbal
in Portugal en de Olympische Spelen in Athene
vragen de komende maanden onze aandacht, ook
het voorzitterschap van de Europese Unie per 1 juli
2004 is voor ons land cruciaal. Overal willen wij
prijzen halen. Bij het voetballen ben ik er niet
zeker van. Een elftal met alleen Nederlanders is
voor ons zo ongewoon. Wij zijn er inmiddels aan
gewend geraakt dat op het hoogste Nederlandse
niveau (onze eigen eredivisie) maar 3 of 4 spelers
worden opgesteld met de Nederlandse nationaliteit.
Dat wordt dus wel even wennen voor de spelers
die allemaal dezelfde taal spreken. Laat ons het
beste er maar van hopen.
Voorzitter zijn van een unie met 25 leden is wel
wat anders. Stuurmanskunst, diplomatie, geduld
en beslist niet eigenwijs zijn, is het devies voor
een periode van 6 maanden. Aan J.P. zal het niet
liggen, hij kent immers bijna alle staatsmannen met
al hun eigenaardigheden. Er komt nog voldoende
stof om over te schrijven.

ELPEC
INFO

Uit de inhoud

Editie juni 2004 - nr. 140

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

Colofon
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Reproductie en verspreiding: Aadvise Electronics
te Maasbommel.
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Fluorescentielampen krijgen extreem lange
levensduur
Jan Broeders
Onder de productnaam Master
TL-D Xtra en Master TL-D
Xtreme presenteerde Philips
Lighting, behorend tot de grootste elektronicafabrikant van
Europa, twee nieuwe energiezuinige ﬂuorescentielampen met
een zeer bijzondere eigenschap.
Beide lampen behoren tot de
familie TL-D lampen en hebben
een lange en vooral betrouwbare
levensduur van respectievelijk
21.000 en 36.000 branduren.
Dankzij een door Philips ontwikkelde nieuwe technologie is bij
beide lampen een vroege uitval
zeer beperkt.
De Master TL-D Xtra en de Master TL-D Xtreme zijn nieuwe
lichtproducten die zijn ontstaan
vanuit het succesvol gevoerde
duurzaamheidsbeleid binnen
de Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips deﬁnieert dit

beleid vanuit drie pijlers: een
economische component, een
omgevingscomponent en een
sociale component. Beide lampen hebben bovendien een laag
energieverbruik en bevatten
weinig milieu-onvriendelijke
stoffen.
Besparingen op onderhoudskosten
De nieuwe typen zijn ideaal voor
gebruik in applicaties waar langdurig veel licht brandt, die moeilijk bereikbaar zijn en daardoor
duur zijn in onderhoud, zoals in

Redder in de nood

Jan Verfaille

De opwindradio

De Engelse uitvinder Baylis
heeft een tiental jaren geleden
kans gezien om met enig kunst en
vliegwerk de mechanische energie van een veermechanisme om
te zetten in elektrische energie,
waarmee hij een transistorradio
kon voeden. Deze opwindradio
kon onder meer worden gebruikt
om in arme gebieden van Afrika
voorlichting te geven over het
afremmen van de verspreiding
van aids. In die gebieden is geen
elektriciteit en batterijen kan de
2

de proces- en voedingsindustrie,
petrochemie, tunnels en parkeergarages. Besparingen worden
onder meer bereikt door de lange
levensduur gekoppeld aan een
laag vroege uitval percentage.
Onderhoudskosten worden tot
een minimum beperkt. Lampen
met een lange levensduur zonder
vroegtijdige lichtuitval voorkomen productieverlies, kostbare
werkonderbrekingen en onvoorziene onderhoudskosten. De
nieuwe Master TL-D lampen
bevatten het laagste kwikgehalte
(slechts 5 mg per lamp) van alle
duurzame ﬂuorescentielampen
op de markt. Beide lampen
kunnen worden gebruikt in
combinatie met bestaande TL-D
elektronische voorschakelapparatuur en armaturen. Beide typen
worden geproduceerd bij Philips
Lighting Roosendaal.

bevolking niet betalen. De radio
kon dus dienst doen als redder
in de nood.
Het heeft Baylis heel wat moeite
gekost zijn idee aan de man te
brengen. Geen enkele Engelse
fabrikant ging er op in. Ook in
Nederland kreeg hij een afwijzing. Een standaard briefje van
Philips. Ze vonden het een zeer
interessant project maar het
paste niet in het “Philips-marktproﬁel”. Baylis zette echter door
en hij maakte een prototype.
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Daarop werd hij uitgenodigd
in het BBC programma Tomorrow’s World. Dit betekende een
omslagpunt: er kwam geld voor
research. Baylis vroeg octrooi
aan, kreeg steun van hulporga-

nisaties als het Rode Kruis en
van prins Charles.
Met een Engelse en een ZuidAfrikaanse ondernemer richtte
hij de BayGen Company op. Een
Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsorganisatie hoorde op de radio
over de vinding en samen met
de Liberty Life Foundation werd
een radiofabriek in Kaapstad opgezet, waarvan de gehandicapte
werkers mede-aandeelhouder
werden. Nelson Mandela nam
het eerste prototype in ontvangst.
In 1996 ontving Baylis de BBC
Design Award en hij werd in de
adelstand verheven!
Was de eerste “clockwork” of
freeplay radio nog een grote
water- en zanddichte tank, in
1997 verscheen een lichtere en
goedkopere versie. Door samenwerking met General Electric
was de techniek verder verﬁjnd.
Het principe is dat van opwindbare wekkers: je spant een veer
die langzaam weer terugloopt.
Bij de freeplay radio wordt de
energie die zo ontstaat door
een generator omgezet in elektriciteit. De Britse krant The

Guardian melde in juni 2002
dat wereldwijd 3 miljoen exemplaren waren verkocht. De radio
werd ook populair in de westerse
wereld; 25 procent van de totale
productie werd er aangeschaft
als politiek en milieucorrect
hebbeding voor op strand of
camping. In Nederland werd hij
verkocht door de Bijenkorf en
de Wereldwinkels. Van elk verkocht exemplaar was 5 gulden
bestemd voor gratis radio’s in
Afrika. Doordat de Nederlandse
importeur stopte, is nu alleen de
Ranger verkrijgbaar bij Greenpeace voor s 65. Het toestel heeft
een speeltijd van 35 minuten
na 30 seconden opwinden. Het
kan ook via een adaptor op de
netspanning werken. Eerdaags
komt er de wereldontvanger
Summit bij.
De opwindradio is ook ingezet
bij rampen. Zo bestelde de
Duitse ambassade in Nicaragua
200 toestellen wegens communicatieproblemen na de orkaan
Mitch en in Kosovo werden
5000 exemplaren uitgedeeld aan
vluchtelingen, met als doel ge-

zinshereniging. Maar ze worden
ook voor minder nobele doeleinden gebruikt. In 2001 dropte de
CIA ze boven Afghanistan. De
toestellen hadden een ontvangstbeperking. Er kon slechts één
Amerikaans propagandastation
mee worden ontvangen.
Het bleef niet bij opwindradio’s
alleen, er is een hele markt aangeboord voor apparaten die zonder
netvoeding of batterijen kunnen functioneren. Greenpeace
verkoopt voor s 50 de Sherpa
zaklamp, die na 30 seconden opwinden 8 minuten licht geeft.
Ook zijn er opladers voor mobiele telefoons. Het succes van
de opwindradio is des te opmerkelijker omdat de uitvinder
Baylis als vijftienjarige jongen
van school werd gehaald; hij kon
niet goed meekomen. Later werd
hij boeienkoning, stuntman en
handelde hij in zwembaden.
Inmiddels is Baylis een nieuw
project gestart: binnenzolen
die bij iedere stap elektriciteit
genereren voor mobiele telefoon
of laptop.
Bronnen
www.freeplay.net
www.greenpeaceshop.com/nl/
Greenpeace Nederland
Keizersgracht 174,
1016 DW Amsterdam,
tel. 0800 4 22 33 44

Waardering voor vakbeurs Overheid & ICT
De 11e editie van de vakbeurs
Overheid & ICT, die in april
2004 plaatsvond in de Jaarbeurs
Utrecht, heeft ook nu weer aangetoond gewaardeerd te worden
bij de bezoekers als belangrijkste
platform voor ICT, automatisering en innovatie binnen de

overheid.
Het aantal bezoekers was geheel
in overeenstemming met de verwachtingen van de deelnemers
en de organisatie. Opvallend
was de toename van bezoekers
in leidinggevende en beleidsbepalende functies. De waardering
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door de standhouders heeft al
geleid tot een aantrekkelijke
reservering voor standruimte
tijdens de volgende editie van
Overheid & ICT in 2005 in de
periode van 26 tot en met 28 april
in de Jaarbeurs Utrecht.
Jan M. Broeders
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Opkomst bij bedrijfsbezoeken kan beslist beter
Het komt helaas nogal eens voor
dat de opkomst van ELPEC-leden bij bedrijfsbezoeken achterblijft bij de verwachtingen, soms
zelfs ver achterblijft.
Dat is natuurlijk teleurstellend,
zowel voor de organisatoren als
voor het ontvangende bedrijf.
Enerzijds moet er voor het op
poten zetten van een excursie
nogal wat werk worden verzet.
Anderzijds – en dat is van meer
belang – stelt de leiding van
het betrokken bedrijf tijd en
accommodatie beschikbaar en
verwacht in ruil daarvoor niet

ten onrechte een redelijk aantal
bezoekers.
Vanzelfsprekend staat het ieder
ELPEC-lid vrij al of niet aan
een uitnodiging gevolg te geven.
Wel is het zo dat om genoemde
redenen ook hier geldt: hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.

Cees Franke
Het is natuurlijk mogelijk dat
de georganiseerde excursies niet
(zo zeer) de interesse van de
leden hebben. Als dat het geval
is, worden die leden uitgenodigd
aan ondergetekende of aan een

VSK: ver doorwerkende invloed
van de elektronica
Klimaatbeheersing, vroeger
vaak verwarming, ventilatie
en koeling genoemd, is een
vakgebied, waarvan een grote
perfectie wordt verlangd. De
vele kantoorﬂats van nu zijn
mede de oorzaak van de uitbreiding van het vakgebied.
Het Nederlandse MKB was op
deze beurs (9-13 februari) goed
vertegenwoordigd.
Elpec-leden valt ongetwijfeld
de grote rol van elektronische
regelingen met passende sensoren op, waar het MKB inmiddels
goed raad mee weet. Dat is ook
een compliment voor ons technisch onderwijs.
De elektronica heeft nog een
tweede minstens zo belangrijke rol. Door de huidige, bijna
perfect lijkende, regelingen,
kunnen met name ketels veel

4

zorgvuldiger en kleiner worden
gedimensioneerd met behoud
of zelfs verbetering van de levensduur.
Een soortgelijke ontwikkeling
heeft zich bij stoomketels voor
centrales voorgedaan. Ook die
ketels zijn kleiner en goedkoper
en door de goede elektronische
regelingen toch robuuster dan
hun voorgangers.
Elpec feliciteert de Jaarbeurs
met het succes van de VSK.
Zie ook www.vsk.nl.
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van de andere bestuursleden
kenbaar te maken welke onderwerpen hun belangstelling hebben respectievelijk welke (soort
van) bedrijven zij zouden willen
bezoeken.
We zullen graag ingaan op dergelijke signalen en op die manier
de wensen van de leden optimaal
honoreren.
We hopen dat uw reacties ertoe
zullen leiden dat we een evenwichtig excursieprogramma
kunnen samenstellen, dat veel
deelnemers zal trekken.

Nano-techniek op de
TU Delft, internationaal erkend met de
vestiging van het
Kavli Institute of
Nanoscience te Delft
Op 10 maart 2004 is te New
York een overeenkomst ondertekend door de TU Delft voor
bovengenoemd instituut. Het is
enerzijds een erkenning voor de
vakprestaties van de TU Delft
en anderzijds een mogelijkheid
het nanotechniek-onderzoek
fors uit te breiden. Wij hopen,
dat onze industrie hiervan zal
meeproﬁteren.
Elpec feliciteert de TU Delft.
Henk Mijnarends

Magneetlagers

Henk Mijnarends

Onder de vlag van IEEE hebben
Deze techniek is sterk verwant
de TU Delft en de TU Eindhoven
aan exhaustblowers bij dieselop 17 maart 2004 te Delft een
motoren in vracht- en personensymposium georganiseerd over
auto’s en aan benzinemotoren.
magneetlagers, die steeds meer
Bij personenautomotoren (diesel
worden toegepast.
en benzine) worden bij voorkeur
blowertoerentallen van 100.000
De oudste commerciële toepasomw/min gebruikt. De verwachsing, die ik ken, betreft aardgasting is, dat het magneetlager over
turbine-expanders van circa
enige jaren, het lager voor kleine
5 MWe, waarbij toerentallen van
blowers zal zijn. De prijzen van
ruim 30.000 toeren/min worden
magneetlagers zijn enerzijds
toegepast. Door het hoge toerendoor de opgedane ervaringen en
tal zijn de afmetingen van deze
anderzijds door de steeds gunstigenerator betrekkelijk klein.
ger prijzen van DSP’s bescheiDeze toepassing verloopt zo
den ten opzichte van de prijzen
goed, dat bij micro-gas-turbivan enkele jaren geleden, terwijl
nes (0,5 tot 3 MWe) vooral aan
������������������������������
de onderhouds-kosten, tenzij een
magneetlagers wordt gedacht.
De geproduceerde aantallen zijn
���������������������� crash plaatsvindt, laag zijn. Ook
echter nog klein.
Exhaust-turbo-blowers
werden
������������
��������������� �����
vroeger vooral
bij grote zuiger�����
F=k·i2/(s-x)2 =kB·B 2
�
motoren toegepast. Bij
Ottomo���������
����������
���
��������������������
toren voor warmtekracht-koppe����
ling wasF=k
spoedig
i i + k s xduidelijk, dat
�
�
�
zonder
exhaust-blower
de hui��
������������
�
dige
niet
�� rookgasemissie-eisen
��������������
�����
te bereiken
waren. De
blower
��
���������������
�� ��������
����������
met regelbare opbrengst heeft
������
��
����������� ���
daarbij grote voordelen voor wat
�
������� � �����������������
betreft
het deellastrendement.
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de moderne permanent magneetmaterialen maken constructies
vaak eenvoudiger. Zie voor het
principe beide ﬁguren.
Met name de TUE doet veel
denkwerk voor ASML. Daar bestaat grote behoefte aan lineaire
elektromotoren met magneetlagers. Op dat gebied heeft de TUE
veel bereikt.
Elpec feliciteert de TUD en TUE
met dit aardige symposium.
Nadere informatie:
a.j.j.vanderweiden@wbmt.
tudelft.nl

Vijfassige besturing met AMBs.
F=k·i2/(s-x)2 = kB·B2
Gelineariseerd voor twee
tegenoverliggende magneten
F=ki i + ks x
x
verplaatsing
u
regelsignaal
i
regelstroom in de spoel
s
nominale luchtspleet
ki, ks constanten van het lager

Puzzelen met Elpec Info 139
Uw waarnemingsvermogen zal
ongetwijfeld op de proef zijn gesteld bij het lezen van het vorige
nummer van Elpec Info. Door
een technisch probleem zijn
enkele typograﬁsche verminkingen ontstaan. De redactie hoopt
nu alles weer onder controle te
hebben en te houden.
Onze excuses voor het ontstane
ongemak.
Redactie Elpec Info.
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Jubileumjaar voor de Elektronica Persclub
In het jaar van het 30-jarig
bestaan van de Elektronica
Persclub werden de leden weer
verrast op een aanzienlijk aantal evenementen en bedrijfsbezoeken. Alle evenementen
en bedrijfsbezoeken zijn naar
tevredenheid van de organisatoren verlopen. Veel succes werd
er geboekt door de fantastische
opkomst en belangstelling van
onze leden tijdens het muzikale
evenement bij Johannus Orgelbouw te Ede. Ook de volle
zaal bij Philips te Eindhoven
tijdens de productpresentatie
van de nieuwste elektronische
muziek- en beelddragers draagt
bij aan het enthousiasme van
de organisatoren om telkens
weer voor interessante en leerzame bedrijfsboeken te zorgen.
Enkele evenementen werden

6

georganiseerd in samenwerking
met zusterverenigingen. Een
kroon op het jubileumjaar was
met stip te noemen “ELPEC’s
30 jaar-diner” in de rustieke en
historische Buitenplaats Hofwijck te Voorburg. Alle leden en
hun aanwezige partners hebben
genoten van de ambiance, de
rondleiding, de gezelligheid
en de lekkernijen. Na aﬂoop
ontvingen de gasten door een
gewaardeerde bijdrage van één
van onze leden, uit handen van
de organisatoren twee prachtige
boekjes over het leven en het
werk Christiaan Huygens en de
Buitenplaats Hofwijck.

veelschrijvende journalisten
weer vier keer van de persen bij
onze sponsor Siemens Nederland. Jammer genoeg kunnen wij
voor een vervolg op onze serie
uitgaven voor en door de leden
geen gebruik meer maken van
het productieteam bij Siemens
Nederland. Ook langs deze weg
bedanken wij alle medewerkers
van het bedrijf, die op één of
andere wijze hebben bijgedragen
aan de productie en de continuïteit van ons verenigingsblad ELPEC Info. Voor het nieuwe jaar
heeft zich een nieuwe sponsor
gemeld, waarvoor wij ook dit
bedrijf alvast hartelijk danken.

Ons verenigingsblad ELPEC
Info kwam dankzij de enthousiaste medewerking van een zeer
hard werkend team en enkele

Na de presentaties in Hofwijck
over Huijgens was er even gelegenheid voor het vereeuwigen
van het gezelschap.
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Onze leden in de commissies
hebben hun werkzaamheden
weer serieus ter hand genomen.
De Ballotagecommissie heeft
weer drie nieuwe leden mogen
adviseren voor een lidmaatschap
van de vereniging. Het Bestuur
heeft met dank deze beoordeling overgenomen en de leden
welkom geheten. De leden
van de kascommissie doen het
belangrijkste deel van hun werkzaamheden in het algemeen een
aantal weken voor de algemene
ledenvergadering. De prettige
samenwerking met de penningmeester en het op orde hebben
van de rekeningen, cijfers en
ﬁnanciën, hebben weer geleid tot
een instemmende goedkeuring

van de jaarcijfers.
Het bestuur van de vereniging
kwam zes keer bij elkaar voor
het bespreken van de activiteiten, successen, teleurstellingen
en de toekomst van de ELPEC.
Door het teruglopend aantal
leden kunnen in de toekomst
meerdere activiteiten in de knel
komen. De leden van het bestuur
bespreken regelmatig mogelijkheden van uitbreiding van
activiteiten, meer evenementen,
samenwerking met zusterverenigingen, onderwijsinstituten,
wetenschappelijke instellingen,
toonaangevende bedrijven en
vakbeursorganisatoren.
De sterke reductie van het
aantal leden is een zorg voor

Waardevolle Nederlandse kennis inzake beeldanalyse
Het Duitse congres- en beurs-instituut Mesago (2) laat de laatste
twee jaar zien, dat beeld-analyse
voor geautomatiseerde (industrie-)processen een zeer belangrijk item is, waardoor beter en
nauwkeuriger geproduceerd kan
worden. Een tweede belangrijk
toepassings-gebied is security
met name bewakingssystemen.
Ook de medische sector maakt
a. De distributie van een microbol met radius van 2,5 µm.
b. De trajectories, die de bewegingen met een straal van 100 µm
vastleggen in een tijdsverloop
van ca 2 minuten.

in toenemende mate gebruik van
beeldanalyse. De Nederlandse
FHI (3) bevestigt dat.
Voor velen is het niet zo duidelijk,
dat Nederland in dit vakgebied
over een grote kennis beschikt,
zoals blijkt uit de promotie van
de Duitser Rieger met leden uit
de promotie-commissie van de
Technische Universiteit Delft,
Universiteit van Amsterdam,
Universiteit van Utrecht. Deze
Nederlandse promotie heeft hem
geholpen aan een researchbaan
bij het gerenommeerde MaxPlanck-Instituut te Goettingen,
waar hij zich toelegt op medische
toepassingen.
Bij beeldanalyse zijn
behalve goede sensoren ook veel gespecialiseerde wiskundige
bewerkingen met computers nodig. Evenals
bij radar komt onge-
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het bestuur. Deze zorg wil het
bestuur zeker dragen en wegwerken met behulp van de leden
van de vereniging. Tijdens een
eerstvolgende gelegenheid zullen wij als bestuur zeker met
onze leden uitgebreid in contact
komen om over onder andere
dit onderwerp met elkaar van
gedachten te wisselen. Voor de
vereniging Elektronica Persclub
is in elk geval het jubileumjaar
een succesvol jaar geworden.
Het jaar 2003 heeft laten zien
dat er een sterke band bestaat
tussen een groot aantal actieve
leden.
Jan Broeders,
secretaris ELPEC

Henk Mijnarends
wenste ruis veel voor. Het is de
kunst van de vakman, deze ruis
betrouwbaar weg te ﬁlteren.
Dhr. Rieger heeft zich bezig
gehouden met de interpretatie
van bewegingen in kleine oppervlakten. De bewegingen laat
hij zien met grijstinten (zie foto).
Hij heeft daartoe een nieuw
stabiel algoritme gemaakt, dat
ruis uitﬁltert en veel waardering
krijgt. Nederland moet m.i. veel
zelfbewuster laten zien, dat zij
in het vakgebied beeldanalyse
veel waard is. Elpec feliciteert
dr. Rieger met zijn promotie.
Literatuur
1. Proefschrift op de TU Delft
van dr. B. Rieger, verdedigd op
9 februari 2004 met als titel:
Structure from motion in nD
Image analysis.
2. www.mesago.de
3. www.fhi.nl
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Elektronica Pers Club

Notulen

Notulen van de 36e Algemene Ledenvergadering ELPEC op 28 april 2004 in de Jaarbeurs te Utrecht
Aanwezig:
Rob Geutskens, Peter Bieger,
Ruud Kurk, Jan Broeders, Noud
van Herk, Cees Franke, Ernst
Leefsma, Wim van der Weel,
Wim Weijmans, Henk Mijnarends, Tjeerd van der Ploeg,
Jan Verfaille, Jenne Zondervan,
Cees van Heijkoop, Bob Vos en
Frans Witkamp.
Afwezig met kennisgeving aan
de secretaris:
Ad Spijkers, Jan van der Aa, Ben
Cleine en Hans van Oostveen.
1 Opening door de
voorzitter
Voorzitter Noud van Herk heet
de aanwezigen van harte welkom
en opent om 13.30 uur de 36e
Algemene Ledenvergadering in
de Julianazaal van de Jaarbeurs
in Utrecht. Een bijzonder woord
van welkom richt hij aan Wim
Weijmans, een gastheer voor
deze middag. Voorts is hij verheugd op de grote opkomst. De
ALV is een onderdeel van een
ELPEC-evenement in het kader
van een bezoek aan de vakbeurs
Overheid & ICT. De voorzitter
bedankt onze vier sponsors voor
de gewaardeerde ondersteuning
van meerdere activiteiten van
onze vereniging. Het is ook dit
verenigingsjaar weer gelukt om
ons verenigingsblad ELPEC
Info regelmatig te laten verschijnen. Aan de 36e ALV ging
een inleiding over de vakbeurs
Overheid & ICT vooraf.
2 Vaststelling van de agenda
Er zijn geen voorstellen voor een
wijziging in de agenda.
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3 Ingekomen stukken en
mededelingen
In samenhang met de 36e
ALV is het jaarverslag van de
secretaris beschikbaar tijdens
de vergadering. Tevens zijn er
vanuit enkele leden schriftelijke
en mondelinge afmeldingen van
aanwezigheid binnengekomen.
Ook ontving het bestuur een
Jaarverslag 2003-2004 van de
leden van de Ballotagecommissie en positieve adviezen op de
aanvragen voor een lidmaatschap van onze vereniging door
Jaco van Ekeris, Jan Leenders en
Wally Keyzer.
4 Verslag van de 35e Algemene Ledenvergadering van
15 april 2003
De te beoordelen notulen van
de 35e ALV staan weergegeven
in ELPEC Info 136. 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.
5 Jaarverslag van de
secretaris
Het Jaarverslag 2003 van de
secretaris is ter plaatse beschikbaar. De secretaris geeft
een ruime toelichting over het
verloop van het verenigingsjaar.
Na het geven van een uitgebreide toelichting op de tekst
van het Jaarverslag 2003 en een
beoordeling van de geschreven
tekst, wordt dit verslag door de
vergadering goedgekeurd.
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6 Financieel verslag van de
penningmeester
De ﬁnanciële cijfers van het af
te sluiten verenigingsjaar 2003
staan als Jaarrekening 2003
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.
Over de forse uitgaven voor het
Jubileumfeest wordt gediscussieerd. Door het verplichte gebruik
van een voorgeschreven externe
catering zijn de uitgaven ﬂink
hoger uitgevallen. De voorzitter geeft aan dat het geheel
toch binnen de begroting voor
het Jubileumfeest gebleven is.
Voorts geeft hij aan de uitgaven
voor het volgende Jaardiner af
te stemmen op het gebruikelijke
niveau van kosten en bijdragen
door de leden. Er zijn verder
geen opmerkingen vanuit de
vergadering en de Jaarrekening
2003 wordt door de leden akkoord bevonden.
7 Bevindingen van de kascommissie en Jaarrekening 2003
Wim van der Weel, als voorzitter, 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 rekeningen
over het verenigingsjaar 2003
steekproefsgewijs gecontroleerd. Op grond hiervan hebben

de leden van de kascommissie
Wim en Cees vastgesteld dat
de penningmeester op nauwgezette wijze de boekhouding van
de Elektronica Persclub heeft
gevoerd. Daarom stelt de kascommissie de aanwezige leden
voor de penningmeester en het
bestuur te dechargeren voor het
voeren van de ﬁnanciële administratie. 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 Wim van der Weel
(voorzitter), Cees van Heijkoop
(lid) en Jenne Zondervan, voor
het controlerende werk en de
penningmeester voor het voeren
van de ﬁnanciële administratie
van de vereniging.
8 Vaststelling van de
contributie 2004
Voor 2004 stelt het bestuur aan
de leden voor om de hoogte van
de contributie te houden op het
huidige niveau van s 40, respectievelijk van s 20, en legt dit
voorstel ter besluitvorming voor.
Dankzij de bijdragen en inspanningen door onze sponsors kan
de contributie zo laag blijven.
De leden gaan akkoord met dit
voorstel.
9 Vaststelling van de
begroting 2004
Het voorstel voor de begroting
2004 is met de uitnodiging meegezonden. De penningmeester
geeft een toelichting op de
begroting. Met SIEMENS zijn
voor 2003 afspraken gemaakt
over het verzorgen van ELPEC
Info. Vanaf 2004 heeft Jan van
der Aa van Aadvise Electronics
aangegeven het periodiek EL-

PEC Info te willen verzorgen. De
penningmeester heeft deze post
als een pm-post in de begroting
vermeld. Jenne doet ook in deze
vergadering een voorstel om in
de begroting rekening te houden
met een post Website en stelt
voor om voorlopig een bedrag
van s 0 (pm-post) op te nemen.
De vergadering gaat unaniem
akkoord met de voorstellen, de
begroting en met de bijbehorende verklaringen.
10 Verslag van de
ballotagecommissie
Door de voorzitter Ernst Leefsma wordt een toelichting gegeven op 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.
De voorzitter dankt na dit
agendapunt alle leden van de
commissies van de vereniging
voor de verrichte werkzaamheden en de positieve houding ten
aanzien van het voortbestaan van
ELPEC.
11 Verkiezing nieuwe
bestuursleden
Een rooster van aftreden is beschikbaar. Volgens dit rooster
treden Rob Geutskens en Frans
Witkamp af. De bestuursleden
Rob Geutskens en Frans Witkamp hebben zich herkiesbaar
gesteld. Voor de aanvang van
de vergadering en tijdens de
vergadering zijn er geen andere
voordrachten binnengekomen.
Rob Geutskens en Frans Witkamp worden bij acclamatie
herkozen.
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12 Verkiezing leden
kascommissie
Volgens de spelregels vindt een
jaarlijkse benoeming plaats
van ten minste twee leden voor
deelname aan de activiteiten
van de kascommissie. Door
de vergadering wordt op een
gezamenlijk voorstel van Cees
van Heijkoop en Wim van der
Weel, opnieuw als voorzitter
Wim van der Weel gekozen. Voor
het nieuwe verenigingsjaar blijft
Cees als reservelid beschikbaar
en biedt Jenne Zondervan aan
om als lid mee te willen doen
aan de activiteiten van de kascommissie. De vergadering gaat
akkoord met de voorstellen van
het bestuur en geeft een applaus
aan de commissieleden.
13 Verkiezing leden
ballotagecommissie
In de samenstelling van de leden van de ballotagecommissie
wordt een mutatie voorgesteld
door het aftreden van Richard
Bezemer. Het Bestuur stelt
Jenne Zondervan voor als lid
van de Ballotagecommissie.
Met Ernst Leefsma als voorzitter maken dan deel uit van deze
commissie Ad Spijkers en Jenne
Zondervan. De vergadering gaat
akkoord met de leden en de taakverdelingen. De voorzitter van
ELPEC bedankt de leden voor
de verrichte werkzaamheden.
In het bijzonder wordt Richard
Bezemer bedankt voor zijn inspanningen voor de vereniging.
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
De voorzitter kijkt nog even
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terug op het geslaagde jaarfeest
en geeft aan om dit jaar weer een
jaardiner te laten organiseren.
Er zijn contacten gelegd met
bestuursleden van de vereniging
voor wetenschapsjournalisten.
Meer samenwerking wordt
besproken. Nieuwe gesprekken
met het bestuur van de Vereniging Industriepers staan niet
op de planning. Hij herhaalt
nogmaals het standpunt van
het Bestuur: de deur staat op
een kier! Ook dit jaar zullen
er weer meerdere interessante
bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. De voorzitter hoopt
op een grote opkomst.
Op korte termijn zullen meerdere personen, die werken als
journalist, voorlichter of in
de PR, via een wervingsbrief
worden benaderd voor een
lidmaatschap van ELPEC. Er
ontstaat een discussie over de
geconstateerde verschuivingen
van vakbladen naar internet.
Het aantal vakredacteuren bij de
bestaande elektronicavakbladen
neemt steeds verder af. Aan de
andere zijde van de commu-

nicatiemarkt komen er steeds
meer internet aanbiedingen
voor vakinformatie via gerichte
communicatie en het gebruik
van e-mail. Misschien zijn de
verschillende webmasters wel
onze potentiële leden waarop
wij ons moeten richten. Uit de
vergadering komen nog de suggesties voor het aanschrijven
van hoogleraren elektronica en
octrooigemachtigden, die werken aan octrooiaanvragen voor
elektronicatoepassingen.
15 Rondvraag
De secretaris vraagt de aanwezigen of er wensen zijn ten
aanzien van de maand van ons
inmiddels traditioneel geworden
Jaardiner. Aan het einde van het
jaar is akkoord.
Peter Bieger vraagt naar bijdragen van leden voor ons periodiek
ELPEC Info.
Jan Verfaille verzoekt om een
bewaking van de inhoud van
excursies op de aanwezigheid
van veel elektronica.
Ernst Leefsma vraagt het Bestuur naar de mogelijkheden

van een nieuwe ledenlijst. Een
boekje zal naar verwachting niet
meer zo snel verschijnen. Wel
zal een actuele ledenlijst als een
bijlage bij een eerstvolgende ELPEC Info naar de leden worden
verzonden.
16 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde
sluit de voorzitter rond 15.00 uur
de 36e Algemene Ledenvergadering en dankt de aanwezigen
voor hun inbreng. Een bijzondere dank gaat uit naar Wim
Weijmans, zijn medewerkers en
naar de directie van VNU Exhibitions Europe voor de uitstekende verzorging van de kofﬁe,
thee en frisdrank en de koekjes
en het beschikbaar stellen van
de prachtige vergaderruimte in
Julianazaal 2. Aansluitend op
de vergadering worden de leden
uitgenodigd voor deelname aan
het beursbezoek aan Overheid
& ICT.
De secretaris

Jan M. Broeders

Chris Taling opvolger Tom Fransen binnen FHI-branche

Nieuwe voorzitter Industriële Automatisering
De Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Automatisering heeft Chris Taling
(55) benoemd als voorzitter van
het branchebestuur. Taling is
algemeen directeur van Endress
+ Hauser Nederland en sinds
2001 bestuurslid van de brancheorganisatie.
Als branchevoorzitter volgt hij
Tom Fransen op die zich binnen
FHI gaat concentreren op zijn
functie van federatievoorzit10

ter. Door een per januari 2004
doorgevoerde statutenwijziging
kunnen beide functies, het branchevoorzitterschap en het federatievoorzitterschap, niet meer
worden gecombineerd. Op basis
van zijn nieuwe functie treedt Taling toe tot het Federatiebestuur
van FHI, federatie van technologiebranches. Naast Fransen en
Taling hebben ook de voorzitters
van de drie andere FHI-branches
zitting in het federatiebestuur:
de branches voor Industriële
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Elektronica, voor Laboratorium
Technologie en voor Medische
Technologie.

Henk Mijnarends
FHI, de federatie van technologiebranches omvat in totaal
850 bedrijven met een totale
jaaromzet van s 4,9 miljard.
Binnen die vier branches van
FHI opereren ongeveer dertig
bedrijvenclusters van elk vijftien
tot veertig bedrijven groot.

Een zonne-spectroscoop uit Leiden
Omstreeks het midden van de
19de eeuw kreeg de astronomie
er een tak bij: de astrofysica. Het
werd toen voor het eerst mogelijk
de chemische samenstelling van
hemellichamen te bepalen dank
zij de spectroscoop, een instrument waarmee binnenkomend
licht kan worden gesplitst in al
zijn golﬂengten. Al in 1814 had
de Duitse opticien Joseph von
Fraunhofer gezien dat het spectrum van de zon met honderden
donkere lijnen was doorschoten;
een verklaring had hij er echter
niet voor. Pas later ontdekte men
dat deze Fraunhofer-lijnen indicatief zijn voor de aanwezigheid
van bepaalde elementen. In 1871
werd zelfs dank zij dit spectroscopisch onderzoek een nieuw
element ontdekt. De ontdekker,
Sir Joseph Norman Lockyer
noemde dit element helium naar
het Griekse woord ‘helios’, wat
zon betekent. Pas veertien jaar
later werd helium ook op aarde
gevonden.
Spectroscopie wordt ook nu nog
gebruikt om de identiteit te bepalen van atomen die zich miljarden
kilometers ver weg bevinden.
Bovendien geven spectrumlijnen
ook informatie over de snelheid
waarmee een ster zich van of naar
de zon beweegt, over de temperatuur op het oppervlak en zelfs over
de hoeveelheid (onzichtbaar) gas
die in de ruimte tussen de ster en
de aarde aanwezig is.
De afgebeelde spectroscoop
werd speciaal gebouwd voor de
bestudering van zonne-erupties,
de protuberansen. Het apparaat
was jaren in gebruik bij de Leidse
sterrenwacht.

Peter Bieger
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BOEKEN
Elektronik im Kraftfahrzeugwesen
Steuerungs-, Regelungs- und
Kommunicationssysteme
Prof G Walliser met 44 medeauteurs uit wetenschap en
industrie.
Expert Verlag 2004, 4e druk, 417
pag A5, s 89,-,
ISBN 3-8169-2372-0
Expert Verlag geeft veel goede
boeken uit nav technische
leergangen op universiteiten
en hogescholen. Elektronica in
wegvoertuigen (personen-auto’s
en vrachtwagens) is heel actueel
en een zg groeimarkt met veel
ontwikkelingen, die enerzijds
inspelen op vraag uit de maatschappij en anderzijds gebruik
maken van nieuwe technische
mogelijkheden. Aan de betrouwbaarheid worden hoge eisen
gesteld en de kostprijs mag niet
te groot worden.
Tot de eerste elektronica-toepas-

singen behoorde de autoradio
met buizen. De transistor en
later de IC bieden veel meer
mogelijkheden en die worden
in de wegvoertuigcommunicatie
ook uitgebuit.
Naast communicatie kreeg
mechatronica een belangrijke
plaats met als een van de eerste
toepassingen de “elektronische”
carburateur bij benzine-motoren
met als voordelen: beter rendement en veel gunstiger rookgas-emissies. Wat later volgde
EDC (electronic direct control
van dieselmotoren), wat ook
uiterst belangrijk is voor autobus- en vrachtwagen-motoren.
De mechatronica beïnvloedt
overigens ook de mechanische
constructie.
Zware vrachtwagens hebben
veelal versnellingsbakken met
12 tot 16 versnellingen. Nieuwe
vrachtwagen en autobussen worden nu (2004) als regel met een
zg automatische bak uitgevoerd,
Hoe de programma’s ESP en
ABS de mogelijke bewegingen
van een auto bekijken.

wat enerzijds de vermoeiheid
van de chauffeur vermindert en
anderzijds als regel het brandstofverbruik gunstig beïnvloedt.
Een automaat heeft in het algemeen AI (kunstmatige intelligentie; een hoogwaardige vorm
van fuzzy logic) als besturing
nodig, waarbij een snelle processor en veel geheugenruimte een
“must” is.
Geavanceerde remsystemen
voor personenauto’s, autobussen en vrachtwagens worden nu
uitgerust met ABS (=antiblokkeersysteem) eventueel in combinatie met retarders, nog net
te realiseren met geavanceerde
mechatronica. De volgende stap
is aanvulling met EPS (elektronische stabiliteitscontrole)
uitgevoerd met AI. De kans om
uit de bocht te vliegen wordt
daardoor weer kleiner.
Actieve vering en geleiding middels wegmarkering zijn in een
interessant proefstadium.
Het boek beschrijft deskundig,
uitvoerig en goed leesbaar alle
huidige en in de toekomst verwachte elektronica-toepassingen in wegvoertuigen. Het bevat
veel duidelijke ﬁguren.
Samengevat: dit goed leesbare
boek met veel duidelijke ﬁguren
beschrijft vrijwel alle elektronica-toepassingen (huidig en
toekomstig) in de automobieltechniek. Het is voor geïnteresseerde TU- en HTS-ingenieurs
zeer aan te bevelen
Henk Mijnarends

Bedrijven die bijzondere medewerking verlenen aan de Elpec zijn:
• Aadvise Electronics

• Elsevier Bedrijfsinformatie

• Getronics Nederland BV
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Internationale vakbeurs voor
Radio, Televisie en Multimedia
In alle beurshallen van de RAI
te Amsterdam vindt van 10 tot
en met 14 september 2004 de
vakbeurs IBC 2004 plaats. Als
één van wereld’s grootste en
belangrijkste vakbeurzen op het
gebied van apparatuur, systemen, toepassingen en innovatie
voor Radio, Televisie, Cinema
en Multimedia biedt IBC 2004
ook dit jaar weer een schat aan
noviteiten, ontwikkelingen en
verbeteringen. Speciale aan-

dacht is er voor de groeiende en
bloeiende belangstelling voor de
digitale cinema.
De beursorganisatie verwacht
dit jaar weer meer dan 40.000
bezoekers uit meer dan 120 landen. Met ruim 1000 exposanten
en deelnemende organisaties en
instellingen heeft de bezoeker
een ruim aanbod om zijn keuze
te onderbouwen of zijn besluit
te ondersteunen.
In een iets verschoven periode

Jan Broeders
van 9 tot en met 13 september
vinden ruim 50 conferenties,
voordrachten en product presentaties plaats. Het beurscomplex
is met haar 11 hallen en een
ruim buitenterrein geheel bezet
door de deelnemers aan deze
unieke internationale vakbeurs
IBC 2004. Raadpleeg de website www.ibc.org voor meer
informatie over de deelnemers
en de onderwerpen tijdens de
conferenties.

Internationale vakbeurs voor automatisering en
productietechnieken
Van 15 tot en met 19 juni 2004
vindt in het beurscomplex van
de Messe Düsseldorf de bekende
internationale vakbeurs METAV
2004 plaats. Eerder vond in april
2004 in het Duitse München
speciaal voor de Zuid-Europese
afnemers en relaties de eerste
editie plaats.

Jan Broeders
Op een beursoppervlakte van
circa 60.000 vierkante meter
presenteren bijna 900 exposanten de nieuwste technieken,
systemen, methoden, apparaten,
machines en innovaties op het
gebied van productietechnieken en gereedschapmachines.
Besturingen door elektronica
en industriële automatisering
domineren alle onderzoeksen vervaardigingstechnieken.
Zowel de organisatoren als de
deelnemers zien de toekomst in
de productie van gereedschapmachine weer met optimisme
tegemoet. De Duitse productie-

industrie als graadmeter voor de
Nederlandse ontwikkelingen zal
in 2004 weer tenderen naar groei.
METAV Düsseldorf vindt voor
de dertiende keer plaats en heeft
de hallen 9 tot en met 17 voor
METAV 2004 gereserveerd.
Sinds de start in 1980 heeft deze
vakbeurs zich ontwikkeld tot
de wereldwijd vierde vakbeurs
in grootte voor de geautomatiseerde metaalbewerking. Dit
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jaar is er tevens veel aandacht
voor de nagenoeg onbeperkte
mogelijkheden van materiaalbewerkingen door laserstralen
in daartoe speciaal ontwikkelde
bewerkingsmachines.
Voor informatie en boekingen
kunnen de lezers terecht bij
Rops Trade Consultants bv,
Verlengde Tolweg 2, 2517 JV
Den Haag, T 070 350 11 00, E
rops@rops.nl.
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Elektronica Pers Club

Verenigingsjaar 2003

Statutaire naam:
Statutaire zetel:
Oprichting:
Inschrijving KvK Amsterdam-Haarlem:

Elektronica Persclub ELPEC
Amsterdam
23 november 1973
V 530238

Documenten & Publicaties
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Ledenlijst 2001
Vermelding van Elpec in
Vermelding van Elpec in
Vermelding van Elpec in
Elpec Info nr. 135
Elpec Info nr. 136
Elpec Info nr. 137
Elpec Info nr. 138

vastgesteld op 12 januari 1996
vastgesteld op 31 mei 1996
gepubliceerd op 18 december 2000
Pyttersen’s Nederlandse Almanak
Polytechnisch Tijdschrift Almanak 1998
Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit
februari 2003
juni 2003
september 2003
december 2003

Evenementen 2003
Nieuwjaarsreceptie *
Bedrijfsbezoek
Persconferentie ICT
Bedrijfsbezoek **
Persconferentie Elektrotechniek
Productpresentatie DVD
Te gast bij Beele *
Bedrijfsbezoek
ELPEC’s 30 jaar-diner

Siemens, Zoetermeer
Johannus Orgelbouw, Ede
RAI, Amsterdam
RET, Rotterdam
Jaarbeurs, Utrecht
Philips, Eindhoven
Jaarbeurs, Utrecht
Chess eT, Haarlem
Buitenplaats Hofwijck, Voorburg

* tezamen met VIP

15 januari 2003
19 maart 2003
15 april 2003
21 mei 2003
11 juni 2003
5 september
29 september 2003
25 november 2003
12 december 2003

** tezamen met Bouwpen

Samenstelling van het bestuur in het verenigingsjaar 2003 (tenminste 5 personen)
Noud van Herk (voorzitter), Jan Broeders (secretaris), Rob Geutskens (penningmeester) en de leden
Frans Witkamp, Peter Bieger, Cees Franke en Henk Mijnarends
Samenstelling van de kascommissie (tenminste 2 personen)
Wim van de Weel (voorzitter), Jenne Zondervan (lid) en Cees van Heijkoop (reservelid)
Samenstelling van de ballotagecommissie (3 personen)
Ernst Leefsma (voorzitter), Richard Bezemer (lid) en Ad Spijkers (lid)
Vergaderingen 2003 (tenminste 5 per jaar + 1 jaarvergadering)
232e bestuursvergadering
15 januari 2003, Zoetermeer
233e bestuursvergadering
19 maart 2003, Ede
234e bestuursvergadering
15 april 2003, Amsterdam
35e Algemene Ledenvergadering
15 april 2003, Amsterdam
235e bestuursvergadering
21 mei 2003, Rotterdam
236e bestuursvergadering
5 september 2003, Eindhoven
237e bestuursvergadering
25 november 2003, Haarlem
Contributies in 2003
Aantal leden
14

s 40 / s 20
58 (per 31-12-2003)
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Elpec te gast bij Schneider-Electric
Schneider-Electric is een multinational, die enerzijds bekendheid
geniet in de elektriciteitsvoorziening vanwege hoog- en laagspannings-schakelinstallaties en “droge” en “natte” transformatoren
van klein tot middelgroot vermogen en anderzijds vanwege automatisering vanuit de divisie Telemecanique en Modicon (overgenomen van destijds AEG). Op 12 mei werden de producten voor de
elektriciteitsvoorziening gepresenteerd aan leden van de Elpec en
studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

nagedachtenis aan hem is een
stichting naar hem vernoemd,
die meestal tweejaarlijks onderscheidingen uitreikt aan
Nederlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het
“sterkstroomvak”.

eenvoudig te realiseren. Dat
betekent voor 20 kV een een
volumevermindering met een
factor van ± 500. Dat wil zeggen,
een open schakelinstallatie heeft
een 500x groter volume nodig.
Voor hogere spanning is het
volumeverschil nog groter.
Voor Nederland was wijlen ir
Hidde Nijland, afkomstig uit
een bekend geslacht (zie oa
het Hidde Nijland Museum te
Hindeloopen) een pionier in dit
vakgebied. Hij stichtte destijds
de fabriek Coq te Utrecht. Ter

HiddeNijland gebruikte aanvankelijk transformatorolie als isolatiemiddel met papieren steunisolatoren. Momenteel is de keuze voor spanningen tot ca 30 kV
volledige gietharsisolatie op
welke gebied oa Hazemeyer (nu
Eaton-Holec) te Hengelo zich
verdienstelijk heeft gemaakt, of
SF6 (zwavel-hexaﬂuoride) met
giethars steunisolatoren voor
spanningen tot 400 kV.

Gesloten (hoogspannings-)
schakelinstallaties
Aanvankelijk waren schakelinstallaties van de "open uitvoering". Voor de distributiespanningen 10 kV, die langzaam vervangen wordt door 20 kV, worden in
het algemeen bij binnenopstelling slagwijdten gehanteerd van
12 cm (10 kV) en 20 cm (20 kV).
De slagwijdte is de afstand tusen
twee fasen met een spanningsverschil van resp 10 kV of 20 kV.
Bij gesloten uitvoering is 2,5 cm
slagwijdte bij beide spanningen

Henk Mijnarends

SF6-pioniers
Aanvankelijk werd met enige

1. Links: RM6-SF6-gevulde-schakelinstallatie voor 24 kV.
Twee velden voor de uit- en ingaande kabel, een veld voor voeding van de distributietrafo 20/0,4 kV.
Rechts: een veld van een 24 kV-SF6-installatie met SF6-vermogens-schakelaar; inbouw van een
vacuümschakelaar is ook mogelijk.
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scepsis tegen SF6 aangekeken.
SF6 behoort tot de gassen, die
onze ozon-laag cq Van Allengordels aantasten. Overigens
zijn de hoeveelheden, gebruikt
in de elektriciteitsvoorziening
tov de hoeveelheden gebruikt
bij de industrie beperkt. SF6 is
hygroscopisch en ontleedt na een
lichtboog in agressieve gassen.
Momenteel is het gebruikelijk
een mengsel te gebruiken van
80% (gewicht) stikstof (N2) en
20% SF6 [2]. Tov puur SF6 is de
benodigde slagwijdte iets groter.
Bovendien wordt een “getter”
gebruikt van Al2O3 (aluminiumoxide) , dat zowel schadelijke
stoffen na een lichtboog alswel
vocht absorbeert.
Nederland kent de voorschriften van de commissie Kuiken
voor kleine tot middelgrote
installaties (voornaamste eis:
SF6 niet laten ontsnappen in de
buitenlucht) en voorschriften
voor grote installaties van de
commissie Dijkgraaf met als
extra eisen: ventilatie , SF6-snuffelaars en een primitieve douche
om personeel af te spoelen na een
ongewenste SF6-ontsnapping.
Naleving van deze voorschrif-

ten blijkt goed realiseerbaar;
Nederland kent geen serieuze
SF6-incidenten.
Compacte schakelinstallaties
vereisen aparte constructies,
waarbij de kortsluitkrachten
aandacht vragen. Schneider
Electric heeft leuke en betrouwbare constructies gemaakt voor
een eenvoudige tot ingewikkelde
schakelinstallaties; zie ﬁg 1.
Aanvankelijk maakte Schneider-Electric alleen schakelaars
met SF6 als blusmiddel. Sinds
ongeveer 1995 is begonnen met
de productie van vacuumschakelaars, die dan geplaats werden in
SF6 geïsoleerde schakelinstallaties. In het algemeen wordt
gesteld, dat een vacuümschakelaar meer schakelingen kan
maken tussen 2 onderhoudsperioden dan een SF6-schakelaar.
De SF6-schakelaar geeft bij
afschakelen iha wat kleinere
overspanningen.
De vacuümschakelaar is voornamelijk het werk van dr Schellekens, die rond die tijd bij
Schneider-Electric in dienst is
getreden. Hij had voordien voor
zijn werk bij Holec Hengelo al
een onderscheiding van de Hidde

Nijland Stichting gekregen. Hij
was ook een uitstekend PHTOdocent.
Schneider-Electric levert zelf
een goed pakket elektronische
beveiligingen (Sepam-serie),
waardoor een elektriciteitsnet selectiever wordt, kleine
kortsluittijden voorkomen en
goedkopere schakelinstallaties
mogelijk zijn.
Laagspanningsinstallaties
(tot 700 V)
Aanvankelijk werden kortsluitstromen met smeltveiligheden
(zekeringen) afgeschakeld. Die
smeltveiligheden produceren bij
vollast veel warmte , zij kappen
excessieve kortsluitstromen,
maar hun uitschakeleigenschappen vertonen enige spreiding.
Dat kan beperkingen opleggen
aan beveiligde kabels (maximale
lengte of minimum doorsnede)
Voor grote installaties worden
regelmatig zg kortsluitautomaten gebruikt, die kortsluitstromen niet kunnen kappen, maar
wel veilig uitschakelen.
Begin jaren negentig van de
vorige eeuw kwam SchneiderElectric als eerste met kortsluit-

Begrenzing van de kortsluitstroom door contactrepulsie.
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stroombegrenzende laagspanningsschakelaars. Net als bij
een smeltveiligheid treedt de
begrenzing in werking binnen
10 ms. Onder invloed van de
kortsluitstroom worden door de
Lorentz-krachten ofwel de wet
van Lenz contacten iets uit elkaar
getrokken, waardoor daartussen een vlamboog ontstaat (zie
ﬁg 2).
Als de schakelaar geen uitschakelimpuls krijgt, sluiten de
contacten weer na het eindigen
van de kortsluitstroom. Aan
de installaties na de kortsluitstroom-begrenzende schakelaar
worden veel lagere kortsluitvastheidseisen gesteld.
Na de aanvankelijke scepsis
is het nu gebruikelijk, dat
nieuwe woningen uitsluitend
met kortsluitstroombegrenzende schakelaars (inclusief de
hoofschakelaar van het leverend
nutsbedrijf) worden uitgevoerd.

Het betekent, dat storingsmonteurs veel minder vaak bij een
verbruiker behoeven te komen.
Voor Schneider Electric is dit innovatieve concept een toonbeeld
van haar creatieve ontwerp- en
fabricagegaven.
Transformatoren
Transformatoren hebben op
dit moment een hoge betrouwbaarheid bereikt. De meeste
worden uitgevoerd met transformatorolie als isolatie- en
koelmedium. Trafo- en dieselolie hebben ongeveer dezelfde
brandbare eigenschappen, zodat
bij “natte” trafo’s grote bouwkundige voorzieningen nodig
zijn. Voor transformatoren in
kantoor- en woonﬂats, en onder
de grond bijv voor metrostations
worden in toenemende mate tot
ca 5 MVA de wat duurdere zogeheten droge trafo’s gebruikt.
Schneider-Electric heeft dit

droge type transformator mee
helpen ontwikkelen tot een zeer
betrouwbaar ontwerp.
Slotbeschouwing
Voor PHTO- en HTO-onderwijs
heeft Schneider-Electric mij ca
10x ontvangen. De studenten
waren over deze excursies zeer
enthousiast. 12 mei hebben ook
Elpec-leden van dit type excursie
genoten.
Elpec en de Hogeschool van
Amsterdam denken met veel
plezier terug aan deze dag.
Literatuur
1. www.schneider-electric.com;
h.spreeuw@nl.schneider-electric.com; j.de.koning@nl.
schneider-electric.com
2. Hochspannungstechnik van
de profs Beyer, Boeck, Moeller,
Zaeng, Springer Verlag 1986,
ISBN 3-540-16014-0; speciale
aandacht voor pg 109-114.

Intertrafﬁc/BouwRai 2004
Inmiddels is deze dubbel-beurs
met seminars, ook dit jaar weer
goed bezocht, een traditie bij
de RAI geworden. Voor Elpecleden is de Intertrafﬁc (30 maart
- 2 april) het meest interessant.
Vanzelfsprekend worden aan
verkeersvoorzieningen (verkeerslichten, vervoer in stedelijke agglomeraties, diverse
typen parkeergarages, openbare
verlichting) steeds hogere eisen
gesteld. Anderzijds verandert
het beheer.
Vroeger waren openbare verlichting en verkeerslichten vaak
ondergebracht bij het lokale

elektriciteitsbedrijf. Ten gevolge
van de liberalisatie van de energievoorziening worden openbare
verlichting en verkeersregeling
steeds vaker ondergebracht bij
stedelijke verkeersdiensten. Dat

Henk Mijnarends
betekent voor de toeleveranciers,
technische adviesbureaus en de
beursorganisatie RAI een heel
andere markt, waarop goed geanticipeerd wordt.
Bij verkeerslichten en railtractieseinsystemen is het LED-licht
i.p.v. een gloeilamp al aardig
ingeburgerd. LED-lichten voor
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de straatverlichting worden
mogelijk gehouden.
Verkeerslichten voor een kruispunt worden al heel lang digitaal
gestuurd. Met de moderne ICT
is koppeling van kruispunten
niet zo duur meer; het levert
met goede A.I. (=kunstmatige
intelligentie) vaak een veel
betere doorstroming op. Op deze
beurs en op het ICT-kenniscongres 2003 werd veel aandacht
besteed aan ICT ten behoeve
van verkeersgeleiding.
Elpec feliciteert de RAI met
Intertrafﬁc 2004.
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Elektronigheden (41)
Ik hoor wel eens mensen die met een duidelijk verwijtende ondertoon opmerken dat de meeste vakbladen zich uitsluitend nog met
postbusjournalistiek bezighouden. Ik vind dat geen verwijt - het is
helaas de trieste waarheid. De boekhoudkundige mentaliteit van de
hedendaagse ‘manager’(van uitgeven hebben ze geen kaas gegeven,
van wegbezuinigen des te meer) dwingt meer en meer vakbroeders
hun zigeunerbestaan op te geven en kantoorpik te worden. ‘Budget
is heilig’. M’n rug op! Als het budget heilig, is mijn gezondheid de
heilige drieëenheid (excuses voor de gelovigen onder ons voor de
beeldspraak). Intussen blaten die betweters maar dat we meer de
markt op moeten. Geef maar voldoende mankracht, dan kúnnen wij
weer het veld in om te genieten van alles van gloeit en broeit en ons
altijd weer boeit.

Ad Spijkers

automatiseringsfuncties zijn
in één productie-, engineerings- en informatieomgeving
geïntegreerd. Daarmee kunnen
fabrieken en centrales op een
slimmere en betere manier produceren tegen lagere kosten. Het
nieuwe systeem kan voor nieuwe
applicaties worden gebruikt,
maar kan ook functioneren in
combinatie met andere systemen
van ABB zoals Advant, MOD,
Melody, Harmony (Inﬁ en DCI),

ABB
Onder de niet ﬂauwe naam Industrial-IT System 800 Extended
Automation (kortweg System
800xA) presenteert ABB een
nieuw automatiseringssysteem
dat naar eigen zeggen verder gaat
dan de traditionele reikwijdte
van procesautomatisering. Alle

De TGR 2050 synthesizer signaalgenerator van TTi wordt
geleverd door ABtronix.
Freelance en Sattline (toch ﬁjn
als een concern uit zoveel bedrijven is opgebouwd - en allemaal
hadden ze zo’n lekker grote
‘installed base’).
ABB, Arnoud den Hoedt,
010-4078661.
ABtronix
Dit is een nog vrij nieuwe naam,
hoewel het bedrijf al een jaar of
zeven schijnt te bestaan. Ik krijg
er zakelijk de laatste tijd wat

Industrial-IT System 800 Extended Automation is een nieuw
procesautomatiseringssysteem
van ABB.
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persberichten van, maar wie of
wat er achter deze club schuilgaan: geen idee. Maar dat mag de
pret van de nog immer volkomen
objectieve en niet onder commerciële druk staande kritiese
journalist niet drukken.
De nieuwe TGR 2050 van TTi is
een synthesizer signaalgenerator
met een frequentiebereik van
150 kHz tot 2000 MHz. FM, fase
en AM modulatie is mogelijk
en communicatie gebeurt via
een RS232 of een GPIB (IEEE
488.2) interface. Voor doeleinden met een smallere frequentieband is de 1 GHz generator,
de TGR 1040 verkrijgbaar.
MuTech is producent van nauwkeurige ‘leading edge video capture’ producten voor medische
beeldanalyse, industrie en robot
vision systemen. De Phoenix
heeft een resolutie van 1280 x
1024 monochroom of kleur. Elk
stukje van het beeld kan worden
geadresseerd en weergegeven.
Zoom, schaalinstellingen en
pixelcorrectie worden bestuurd
door een in de camera aanwezige
FPGA. Twee algemene ingangen en uitgangen (bijvoorbeeld
voor strobe en trigger) zijn
beschikbaar voor de gebruiker.
De camera is toe te passen in de
medische wereld, de industrie en
in verkeersgerelateerde visualisatie systemen.
ABTronix, Eric Peeters,
076-5968800.

onzekerheid van 0,1% of 0,02%
van de volle schaal voor analoge
uitgangen en van 0,01% van de
volle schaal voor de 24-bits CAN
uitgang op. Er zijn uitvoeringen
in RVS 316 of Inconel 625, met
meetbereiken van 0-1 MPa (0-10
bar) absoluut tot 300 MPa.
Novotechniek heeft een nieuwe
lineaire potentiometer ontwikkeld geschikt voor olie- en
waterachtige omgevingen en
resistent tegen hoge trillingen.
De sensor is beschikbaar voor
meetlengten van 0-75 mm tot
0-750 mm. De sensor is bestand
Noorse elektronica in Elpec
Info in de vorm van deze
drukopnemer, die verkrijgbaar
is bij AE Sensors.

De Eizo CG19 is een beeldscherm voor een reproduceerbare en exacte kalibratie van
witbalans, gamma en helderheid. Levering via Avnet.
tegen corrosie en voorzien van
een nieuw gepatenteerd verschildrukcompensatiesysteem dat het
pompeffect voorkomt. Dit kan
optreden als meerdere in- en
uitgaande bewegingen worden
gemaakt. Met een resolutie beter
dan 0,01 mm, een meetonzekerheid tot 0,04% van de volle
schaal en weerstandwaarden van
3 kOhm tot 10 kOhm is deze
opnemer geschikt voor velerlei
toepassingen.
AE Sensors, Harry Edelman,
078-6213152.

AE Sensors
Noorse elektronica komen we
niet zo vaak tegen in Elpec Info.
Van het fabrikaat Presens is een
buisvormige silicium druksensor, die een bijna niet meetbare
hysterese koppelt aan een goede
langetermijn stabiliteit. De
fabrikant geeft een totale meet-
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Avnet
Van het fabrikaat Eizo zijn weer
nieuwe schermen op de markt
gekomen. De L795 is een 19”
SlimEdge monitor die met name
is afgestemd op toepassingen
met meerdere monitoren, waarbij brede schermranden het totaalbeeld niet mogen verstoren.
Dankzij een zelf ontwikkelde
voet kunnen twee monitoren
worden omgebouwd tot een
monitor met een diagonaal van
81 cm en tweemaal 1280 x 1024
pixels. Standaard aanwezig zijn
netvoeding, USA-poort, DVI-Iingang en 15-polige sub-D
ingang, die ook tegelijkertijd
inzetbaar zijn. De L795 herkent
automatisch welk type signaal
wordt aangeboden.
Ook 19” is de Eizo CG19, een
scherm dat dankzij de bijgeleverde ColorNavigator software
mogelijkheden biedt voor een
reproduceerbare en exacte kalibratie van witbalans, gamma
en helderheid. Het scherm is
daarmee bedoeld voor digitale
fotograﬁe, ﬁlmloze drukproeven
en andere graﬁsche toepassingen. De resolutie is 1280 x 1024
pixels, de contrastverhouding
450:1, de helderheid ongeveer
250 cd/m2.
Avnet Applied Computing,
Margé Hummel, 040-2659300.

Elk meetkanaal is voorzien van
een eveneens galvanisch gescheiden voeding voor de sensor.
Het is met de ingangskaart mogelijk om interne meetwaardes
om te zetten naar zogenaamde
fysische waardes waardoor overschrijdingen van meetbereik,
overbelasting en kortsluiting
in een vroeg stadium kunnen
worden gedetecteerd.
Het productenpakket is verder
uitgebreid met een draagbaar
´alles-in-één´ paneel voor bediening, visualisering en besturing.
Het paneel is voorzien van een
ingebouwde controller is en is
dankzij de robuuste behuizing
geschikt voor ruwe, industriële
omgevingen. Doordat af fabriek
een speciale coating op de behuizing wordt aangebracht, is het
paneel bestand tegen chemische
invloeden van buitenaf, zoals zuVoor de PLC type 2005 van B&R
is een nieuwe module met acht
analoge ingangen leverbaar.

B&R
B&R Industriële Automatisering is gespecialiseerd in het
verkopen en leveren van industriële besturingen. Nieuw in
het programma is een module
(AI780 gedoopt) met 8 analoge
ingangen voor de PLC type
2005. De resolutie van elke
analoge, galvanisch gescheiden
ingang bedraagt 16 bit voor
stroomsignalen van 0-20 mA.
20
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ren, alcohol en schoonmaakmiddelen. Verder beschikt elk paneel
over een drietraps vrijgaveknop
en een noodstop.
Ook is er een nieuwe generatie industriële PC´s zoals de
APC620 en APC630. Bij de
ontwikkeling van deze nieuwe
IPC´s hebben aspecten zoals
modulariteit, compactheid en
ﬂexibiliteit een belangrijke rol
gespeeld. Zo kan de controller
separaat van het display worden
opgesteld. Afhankelijk van de
uiteindelijke toepassing kan de
industriële PC worden voorzien
van één, twee of vier PCI slots.
Doordat de interfaces voor het
display zogenaamde ´plug in´
modules zijn, kunnen deze afhankelijk van de technologische
ontwikkelingen relatief eenvoudig worden uitgewisseld. Standaard beschikt elke basisunit
van de APC620 en APC630 over
twee Ethernet aansluitingen,
twee seriële aansluitingen, een
Compact Flash slot, een PS/2-

aansluitpunt voor een toetsenbord of een computermuis en
twee USB-aansluitingen. Op
verzoek is er een drive voor CDROM, DVD of ﬂoppy disk.
Het assortiment Acopos servoregelaars is uitgebreid met
zogenaamde mini-servoregelaars voor een vermogensbereik
van 450 W tot 700 W. De serie
omvat twee modellen die elk
in twee uitvoeringen leverbaar
zijn, namelijk een éénfase model
(110-230 V) en een driefasenmodel (400-480 V). De miniregelaars zijn compatible met de
bestaande serie servoregelaars.
De minimodellen zijn voorzien
van een lijnfilter, remweerstand, inschakelvergrendeling
en besturing voor een houdrem.
Op verzoek is een insteekkaart
leverbaar met maximaal acht
digitale ingangen of tien digitale
uitgangen.
B&R Industriële Automatisering, Piet Tak, 076-5715303.
Blaupunkt
Zo vaak komen we dit merk niet
tegen in mijn rubriek, dus doen
we het maar wat uitgebreider
dan gewoonlijk. De TravelPilot
E1 is een nieuw radionavigatiesysteem met CD-speler.
Het systeem geeft nauwkeurig
routeadvies en berekent ook
de meest optimale route. De
bijbehorende CD geeft een
gedetailleerde weergave van
routes in de Benelux, inclusief
huisnummers en postcodes, en
van de hoofdwegen in Europa.
Het apparaat past in de standaard inbouwschacht van alle
gangbare automodellen. De
TravelPilot E1 evalueert tijdens
het rijden automatisch de actuele
verkeersomstandigheden aan
de hand van informatie die het

De TravelPilot E1 is een nieuwe autoradio/navigator/CDspeler van Blaupunkt.
Trafﬁc Message Channel (TMC)
uitzendt. Op deze wijze zorgt
het systeem voor dynamische
navigatie en kan de bestuurder
ﬁles vermijden. De reispiloot
bevat de DigiCeiver tuner die
radiosignalen digitaal verwerkt
waardoor een dynamische bandbreedteomschakeling mogelijk
wordt. Daardoor ontvangt de
luisteraar een optimaal scherp
geluid bij een grote zenderdicht-
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heid. Het toestel ontvangt FM,
MG en LG en beschikt standaard
over een vierkanaals voorversterkeruitgang en een eindtrap
met 4 x 45 W vermogen. Het toestel is bovendien geschikt voor
aansluiting van een telefoon- of
handsfree-systeem.
Robert Bosch, Katrien Verhelst,
+32 2 525 53 11
Hakko Electronics brengt
twee software pakketten op de
markt waarmee HMI’s op afstand zijn te controleren en te
bedienen. Importeur in Nederland is Duranmatic.
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Duranmatic
Ook altijd wel goed voor één
of meer vermeldingen in mijn
roemruchte rubriek. De door
de Dordtenaren vertegenwoordigde Japanse leverancier Hakko
Electronics brengt twee software
pakketten op de markt waarmee
diens V6 en V7 series HMI’s op
afstand zijn te controleren en te
bedienen. Tellus en V-Server
maken het mogelijk via Ethernet
een aantal HMI’s te monitoren en
op een PC exact dezelfde beelden te tonen die op de gekozen
HMI’s zijn geprogrammeerd.
Omdat gebruik wordt gemaakt
van TCP/IP is ook communicatie
via het internet mogelijk en kan
de te controleren operator interface (dus ook de machine en/of
de procesinstallatie) zich overal
ter wereld bevinden. Belangrijk
voordeel is dat voor deze toepassing van de aanraakschermen
geen extra software hoeft te
worden ontwikkeld.
Duranmatic. Peter Noodelijk,
078-6310599.
Elincom
Nog zo’n naam die u niet vaak
tegenkomt in deze rubriek. De
door deze ﬁrma vertegenwoordige fabrikant Elma-Trenew
heeft de range slimline CompactPCI systemen uitgebreid
naar twintig modellen. De
hoogte in 1U, 2U en 4U biedt
oplossingen van twee tot acht
cPCI slots van 6U, met of zonder
rear I/O. Alle modellen worden
volledig getest en geleverd met
backplane, ventilatoren en voeding. Randapparatuur als harde
schijven, CD-ROM of DVD
drives kan worden meegeleverd.
Om in-service stilstandtijden
te minimaliseren, zijn plug-in
ventilatorcassettes en ‘hot swap’
22

redundante voedingsunits verkrijgbaar.
Elincom Electronics, H. Zijlstra,
010-2640270.
Festo
Festo is van oudsher ‘pneumatiekboer’ (de grootste van
Europa zelfs) maar verschuift
steeds meer richting elektronica, besturingstechniek en
....... elektromotoren. Okee, ze
geven het grif toe, de eigenlijke
elektromotor van de MTR-DCI
maken ze niet zelf. Maar de rest

Elma-Trenew, vertegenwoordigd door Elincom, heeft de
range slimline CompactPCI
systemen uitgebreid.
Met de MTR-DCI betreedt
Festo nu ook het terrein van de
elektrische aandrijvingen.
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is toch eigen ontwikkeling en
grotendeels eigen productie. Het
gaat om een elektrische aandrijving waarbij vermogensdeel en
positioneerelektronica in één behuizing zijn ondergebracht. Het
aansluiten van een spannings- en
een veldbuskabel is voldoende
om de aandrijving in te zetten in
applicaties waarbij het omstellen
van bijvoorbeeld productformaten in verpakkingsmachines snel
en automatisch moet gebeuren.
Het is daarmee een prima oplossing als alternatief voor de vele
handwielen die nog steeds op
machines voorkomen.
Festo, Hilde Portengen,
015-2518858.
Hartogs
De 60H van IMG is een robuuste
incremente impulsgever met
meer dan 5000 impulsen per
omwenteling. Het ding heeft
een uitgaande of een holle as
van 10 mm. De codeschijf wordt
afgetast met nieuwe ontwikkelde
optronica. Een geïntegreerde
stuurstroomregeling voor de
infrarood LED zorgt voor een
eigen lichtintensiteitsregeling.
Van het fabrikaat FSG (Fernsteuergeräte) wordt een nieuwe
serie potentiometers geleverd
met een weerstandsdrager van
geleidend kunststof. De PK sen-

soren hebben een lineariteitstolerantie beter dan ± 0,1% en een
gegarandeerde levensduur van
100 miljoen sleperbewegingen.
Diverse weerstandswaarden zijn
beschikbaar, en hetzelfde geldt
voor een potentiometer met
stroomuitgang.
Van hetzelfde fabrikaat zijn de
PW/PK 1023 absolute hoeksensoren die behalve een potentiometer ook een stroomtransmitter kunnen omvatten. Aan
de uitgang wordt middels een
voeding van 18-33 V gelijkspanning een galvanisch gescheiden
analoog signaal (0-20 mA of
4-20 mA) gegenereerd dat over
360° evenredig is met de as. De
hoeksensoren serie PW/PK-MU
zijn draadgewikkeld of voorzien van een kunststof ﬁlm als
drager. Ook deze sensor werkt
op 18-33 V gelijkspanning en
heeft een galvanisch gescheiden
analoog signaal (0-20 mA of
4-20 mA).
Nog steeds van Verstuurapparaten is de LA3000 lengtemeetsensor, die lengten tot 500 mm,
maar ook afstanden tot maximaal
3000 mm kan meten. Middels
een aluminium constructie met
daarin een rekvrije vertande riem
wordt de lengtemeting doorgegeven aan een gekoppelde
hoeksensor. Met de universele
adapter is hierop een enkel- of
meerlaags potentiometer of een
encoder te monteren.
Hartogs, Adri Barendregt,
010-2928787.
Matsushita
Van het merk Sunx, sinds enkele
jaren onderdeel van het Japanse
merk, is een compacte fotocel
uitgebracht. Tja, daar waren
er nog geen van. De CX-400
meet slechts 31 mm x 11 mm x

Voor de FPS PLC’s van Matsushita zijn nu twee thermistoringangen beschikbaar.
20 mm, maar bevat in die 6 cm3
toch voldoende ruimte voor een
zender-ontvangercombinatie die
over een afstand van 10 m kan
detecteren. Er zijn diverse detectie- en kabelaansluitmogelijkheden. Het ding functioneert
bij temperaturen tussen -25°C
en +55°C.
Uit eigen huis is het DJ-relais,
een bistabiel printrelais met
testknop. Dit ding van 29 mm
x 13 mm x 16,5 mm (snelle rekenaars weten dat dit ongeveer
6,25 cm3 is) kan liefst 16 A
schakelen. Het relais is leverbaar
in verschillende dichtheden,
conﬁguraties (NO of NC) en
voedingen (tussen 5 V en 48 V
gelijkspanning).
Het pakket industriële relais is
uitgebreid met het HN-relais.
Deze komt technologisch overeen met de bestaande HJ-serie,
maar zit in een kleinere behuizing. De twee wisselcontacten
zijn geschikt voor maximaal 5 A
250 V wisselspanning, maar kan
ook signalen met een minimum
van 1 mA 1 V gelijkspanning
schakelen.
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Het programma PLC’s series
FP0 en FPS (nul respectievelijk
sigma) is uitgebreid met uitbreidingskaarten voor temperatuurregelingen. Voor de FP0 zijn
uitbreidingskaarten voor vier of
acht ingangen (thermokoppel K,
J, T en R) leverbaar, waarmee
temperaturen tussen -100°C en
+1500 °C zijn te meten en te regelen. Voor de FPS zijn nu twee
thermistoringangen beschikbaar.
Met de ingebouwde PID en IPD
regeling kan een temperatuur
eenvoudig maar toch nauwkeurig worden geregeld.
Matsushita Electric Works Benelux, Hillie Visser,
0499-372727.
Maxon
De Zwitserse specialist in aandrijfsystemen (beter gezegd:
-systeempjes) is hoﬂeverancier
voor microaandrijvingen voor
NASA-projecten. De motoren
kunnen echter ook worden gebruikt in diverse andere applicaties, van hightech medicinale
tot robottoepassingen.
Onder de naam EC-max motoren
ontwikkelt het huis een modulair programma tot 120 W. De
elektronisch gecommuteerde
gelijkstroommotoren zijn ont-
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Speciaal voor comfortabel op en
neer gaan heeft Omron-Yaskawa
de Varispeed L7 liftregelaar
ontwikkeld.
wikkeld als binnenloopmotoren.
Dankzij de ijzerloze wikkeling
draaien de assen zonder cogging.
Deze productfamilie bestaat uit
vijf motorgroottes met diameters
van 16 mm tot 40 mm.
Afhankelijk van de toepassing
is het mogelijk deze motoren te
combineren met een vertraging,
encoder en/of rem.
Maxon Motor Benelux, afd.
Marketing, 053-4864777

Bijzondere technieken zijn
toegepast bij de ontwikkeling
van de EC-max motoren van
Maxon.
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Omron
Omron-Yaskawa introduceert
een nieuwe, speciaal voor de
liftindustrie ontworpen frequentieregelaar. De L7 Varispeed
serie verenigt betrouwbaarheid,
bedieningsgemak en een vloeiende werking en is verkrijgbaar
in vermogens van 3,7 kW tot 55
kW. Speciale liftsoftware zorgt
ervoor dat het aantal in te stellen
parameters voor de liftenfabrikant tot een minimum wordt
beperkt. De meeste parameters
zijn standaard al ingesteld voor
deze applicatie. Hierdoor kan de
installateur de lift snel in bedrijf
stellen, ook als er weinig kennis
van frequentieregelaartechnieken is.
De serie E3C-LDA laserfotocellen van Omron is ontworpen
voor geavanceerde detectie van
objecten, positionering en detectie met een hoge resolutie. Het
brandpunt en de optische as op
de sensorkop kunnen worden
aangepast om nauwkeurig afstellen van de bundel mogelijk
te maken. De E3C-LDA biedt
drie verschillende laserstraaltypen: spotbundel, lijnbundel en
sectorbundel, waardoor de serie
inzet is voor een groot aantal
toepassingen. Door constructie,
snelheid, nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid is de compacte
fotocellen geschikt voor gebruik
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in moderne productieprocessen, waarin een grote mate van
nauwkeurigheid en een snelle
responstijd van vitaal belang
zijn.
Omron Electronics, Marcel
Smit, 023-5681100.
Siemens
Tja, ik heb kennelijk iets te veel
kritiese teksten geleverd, want ik
krijg niks meer van Das Haus.
Op de zwarte lijst. Weet jij ook
eens wat dat is, Spijkers! Maar al
is Bernard nog zo snel, internet
achterhaalt hem wel, dus ik heb
de site maar even kaalgeplukt.
Het Gamma Instabus-programma is uitgebreid met de IP-router
N146. De module vormt de combinatie van een lijnkoppeling
met een snelle seriële interface,
zodat de gebruiker vanaf internet of intranet toegang heeft tot
een EIB-conﬁguratie (Europese
Installatie Bus). Dat kan een
enkele lijn zijn, een netwerk
of een samengesteld systeem.
De enige voorwaarde die aan
de Ethernet-verbinding wordt
gesteld is dat de data-overdracht
functioneert met het standaard
IP-protocol voor internet (standaard??! Siemens??!).
We blijven even bij netwerken.
Het Simatic PCS7 procesbesturingssysteem is uitgebreid met
een instapmodel onder de naam
Simatic PCS7 Box. Dit kleinschalige systeem heeft dezelfde
kenmerken en eigenschappen als de conﬁguraties voor
middelgrote tot omvangrijke
procesinstallaties. Het geheel
wordt geleverd in de compacte
uitvoering van de industriële
box-pc 620. Als klein besturingssysteem wordt het vooral
gebruikt voor pilotinstallaties
in laboratoriumopstellingen,

De IP-router N146 van Siemens maakt gebouwensystemen met EIB toegankelijk vanaf
internet of intranet.
package units en door OEM’s
(Original Equipment Manufacturer) in hun installaties voor de
procesindustrie. Het instapmodel is schaalbaar met standaard
componenten uit te breiden tot
een groter systeem.
De serie Sitop power schakelende voedingen met geïntegreerde
UPS voor 24 V gelijkspanning is
uitgebreid met een variant voor
6 A. Verder is de bestaande uitvoering voor 15 A is vernieuwd
en is de functionaliteit van de
voeding uitgebreid. De Sitop
power-voedingen met geïntegreerde UPS combineren kwaliteit met zekerheid. Enerzijds
geeft dit verbetering van de kwaliteit voor de uitgaande stroom,
anderzijds heeft de afnemer de
zekerheid dat de voeding bij
netuitval nog gedurende geruime
tijd in stand wordt gehouden.
Iedereen dweept met zijn mobieltje buitenshuis, maar we
hebben natuurlijk ook mobieltjes
voor binnenshuis. En ook daar
gaat de ontwikkeling verder,

getuige de komst van de eerste
draadloze huistelefoon met geintegreerde digitale camera met
hoge resolutie kleurendisplay
De Gigaset beschikt ook over
een foto-to-emailfunctie zodat
gemaakte foto’s direct draadloos
naar een e-mailadres gestuurd
kunnen worden (en heel KPN
rolt ondertussen bulderend van
de lach onder tafel, want al die
ongein kost natuurlijk wel ﬂink
wat mobiele telefoontikken!).
Even naar serieuze zaken. Met de
Somatom Sensation 64 introduceert Siemens ‘s-werelds eerste
64-slice computertomograaf
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Het apparaat maakt gebruik van
‘Speed4D’ technologie, die is
gebaseerd op de nieuwe Straton
röntgenbuis. Het systeem gaat
na een uitgebreide klinische
testfase naar verwachting in het
najaar van 2004 het huidige model (de 16-slice CT) opvolgen.
De nieuwe computertomograaf
levert “een ongeëvenaarde prestatie met zijn rotatiesnelheid van
0,37 s” (Ongeëvenaarde prestatie? Ongeëvenaard gelul! Tijden
duiden we aan met s, snelheden
met s-1. Terug naar school met die
hap!). De detectortechnologie
biedt een resolutie van 0,4 mm
bij beelden van het hele lichaam
en het hart.
Siemens Nederland NV,
Bernard Bos, 070-3332325.

De Somatom Sensation 64
is ‘s werelds eerste 64-slice
computertomograag. Zegt
Siemens. Gelukkig heeft uw
scribent geen verstand van die
apparaten.
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“Sterkstroom”-symposium van jonge
onderzoeker op de TU Delft
Onder de vlag van IEEE hebben de technische universiteiten van
Delft (gastheer), Eindhoven, Gent en Leuven een tweedaags symposium
georganiseerd met als sprekers enkele aldaar werkende promovendi.
In dit symposium, met goede papers van alle sprekers, is een aardig
overzicht gegevens van de vakontwikkelingen in het “sterkstroomvak”
van nu. De vakgebieden waren onderverdeeld in: Ontwikkelingen bij
elektromotoren ofwel elektromechanische omzetters, brandstofcellen
en microturbines, vermogensomzetters met vermogenselektronica,
packaging van vermogens-elektronica, modelvorming van vermogensschakelaars, kwaliteit van het elektriciteitsnet, de inzet van veel
decentrale centrales.
Ontwikkelingen in het
“sterkstroomvak”
Elektromechanische omzetters
Met onze huidige computerprogramma’s kunnen we veel
beter rekenen dan vroeger. Die
kennis wordt allereerst toegepast
op constructies met permanente
magneten. Bekend is de synchroservo (draaistroommotor met
permanente magneten), die in
de geautomatiseerde procesindustrie veel wordt toegepast.

Henk Mijnarends
Deze motor verdringt door zijn
lage verliezen de asynchrone
kooiankermotor ook in andere
toepassingen en begint ook een
belangrijk aandeel te krijgen bij
de vervanging van synchrone
machines met bekrachtigde
rotor, enerzijds bij hoogtoerige
(gas-)turbines en anderzijds in
hybride auto’s [5].
Lineaire motoren (klein en
groot) vereisten vroeger veel experimenteel werk, maar zijn nu
veel beter te berekenen. Vooral
de TUE met in haar omgeving
ASML onderzoekt hier veel aan
met leuke resultaten.
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te vergelijken met de overgang
van analoge elektronica op prints
naar IC’s.

Brandstofcellen en
microturbines
Heel lang werd gedacht, dat
dit vakgebied voorlopig geen
commerciële toepassingen zou
krijgen. Op dit moment lijkt
de praktische toepassing van
brandstofcellen vanaf ca. 2 kWe
niet zo ver meer weg en krijgen
de bijbehorende vermogenselka
en besturing veel aandacht.
Microturbines tot 3 MWe worden inmiddels al veel als noodaggregaat geplaatst. Over de
levensduur wordt nog getwist,
maar de praktische toepassing
is al begonnen.

Elektriciteitsnetten met veel
decentrale opwekkers
Mede door de liberalisering
worden op dit moment weinig
grote conventionele centrales
gebouwd. Warmtekracht-koppeling bij grote bedrijven biedt
behalve energetisch voordeel
ook meer zekerheid van levering
voor de betreffende bedrijven.
Daarenboven wordt veel windenergie gebouwd in Europa. Veel
onderzoekers houden zich nu
bezig met de eigenschappen van
elektriciteitsnetten met veel decentrale opwekkers in een breed
spectrum [4]: zekerheid van
levering, beveiligingsconcepten,
netvervuiling, spanningsdips- en
onderbrekingen.
De uitkomsten van dit soort
onderzoek zijn wat meer begrip
voor dit nieuwe type elektriciteitsnet, waardoor we er beter
mee overweg kunnen.

Packaging van
vermogenselektronica
Op PCIM2003 had de TUD
over dit onderwerp een keynotespeech [2]. Enerzijds nemen
de schakel- en doorlaatverliezen
van vermogens-halfgeleiders af,
Anderzijds kan door aangepaste
constructies het nodige bereikt
worden.
Bij de 6 MWe-loks [3] lijkt in
vijf jaar het volume van de vermogens-elektronica met ca. 30%
afgenomen. De ontwikkeling
zet zich nog steeds voort. Hij is

Modelvorming van
vacuümschakelaars
Vroeger waren zelfs 10 kV
en 20 kV-vermogens-schakelaars volumineus (tot 0,5 m³).
Vacuüm-schakelaars zijn veel
kleiner (ca. 10 liter) en kunnen
nog kleiner. Gedacht wordt dan
een volume van ± 1 liter voor
een 3-fasige schakelaar.
Ook voor hogere spanningen zijn
goede modellen van groot nut.
Nederland heeft met een van de
eerste kortsluitlabs ter wereld
(Kema) een goede naam bij het
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beoordelen van schakelaars.
Vroeger was beproeving van
een vermogensschakelaar een
hardware-aangelegenheid. De
beproeving neigt tegenwoordig
naar een beoordeling middels
een goed model met enkele
hardwarebeproevingen als ondersteuning.

BOEKEN
Michael von Dolivo-Dobrowolsky und der Drehstrom
Geschichte der Elektrotechnik 19
Van Prof G Neidhoefer , VDE
Verlag 2004, 300 pg A5, s 42,-,
ISBN 3-8007-2779-X.
Von Dobrowolski leefde van
1862 tot 1919. Hij is in Rusland
geboren, heeft daar chemie gestudeerd en heeft in Darmstadt
zijn academische studie als
ingenieur beëindigd. Tijdens
zijn leven is elektrotechniek een
onmisbaar onderdeel geworden
van de maatschappij.
Aanvankelijk dacht men, dat
de elektriciteitsdistributie met
gelijkstroom zou plaatsvinden,
later zijn proeven genomen met
1-fase en 2-fasen-wisselstroom,
totdat rond 1900 duidelijk werd,
dat 3-fasen wisselstroom (draaistroom) de voorkeur had.
Gelijkstroom kon in die tijd niet
met hoge spanning (bijv 10 kV)
worden opgewekt en met betrekkelijk kleine generatoren (< 1
MWe) worden gemaakt. Gelijkstroommotoren waren relatief
eenvoudig te maken en verlichting met gloeilampen vormde
evenmin een probleem.

Slotbeschouwing
De vier genoemde universiteiten
hebben een geslaagd symposium
georganiseerd en laten zien, dat
zij een goed oog hebben voor
de toekomstige ontwikkelingen
in de “sterkstroom”, waarbij
zij ook als vraagbaak kunnen
fungeren.

Elpec feliciteert de organisatoren.

Wissel- en draaistroom konden relatief eenvoudig worden
getransformeerd, zoals dat nu
nog steeds gebeurt. Verlichting
was evenmin een probleem.
Elektromotoren voor wisselen draaistroom waren uiterst
moeilijk te maken, totdat Von
Dobrowolski de 3-fasen kortsluitankermotor uitvond, nog steeds
de meest gebruikte elektromotor
(zie foto). Voor de meeste industriële toepassingen (pompen en
ventilatoren) was deze motor
een uitkomst; hij kon echter
slechts bij 1 toerental gebruikt
worden.
Voor toerenregelbare motoren
was de gelijkstroommotor
nodig, die dan gevoed kon worden via een roterende WardLeonhard schakeling. Via een
kortsluitankermotor werd een
gelijkstroomgenerator gevoed
en deze voedde de gelijkstroommotor.
Drie-fasen-transformatoren werden
aanvankelijk volledig symmetrisch
gebouwd en niet in
lijn opstelling zoals
nu.
De grote betekenis
van Von Dobrowolski is de uitvinding
van de kortsluitankermotor, gevolgd

door goede constructies van
draaistroom-transformatoren en
netontwerpen.
Von Dobrowolski had een
belangrijke positie bij AEG te
Berlijn. Het boek laat tevens
het nodige zien van de ontwikkelingen in de “sterkstroom” in
Europa en de USA en de aldaar
belangrijke bedrijven en elektrotechnici.
Samengevat: Dit boek vertelt
veel over de geschiedenis van
de elektrotechniek van 1880 tot
1920. Het sterkstroomvak heeft
in die periode vorm gekregen.
Tevens wordt veel verteld over
de grote vakman Von DolivoDobrowolski.
Voor liefhebbers van de geschiedenis van de elektrotechniek,
zeer aan te raden
Henk Mijnarends
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1. De eerste 3-fasen kortsluitankermotor.
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MinacNed: de motor van de nanotechnologie
Onder de vlag van FHI is per
1 april 2004 MinacNed opgericht met als doel de micro- en
nanotechnologie in Nederland
krachtig te stimuleren. Behalve
FHI zijn belangrijke leden: de
technische universiteiten, TNO,
ASML, Philips, DSM en Unilever. Een ideale combinatie dus:
research-instituten, universiteiten, micro- en nano-technologiefabricerende en gebruikende
industrieën.
In Duitsland geeft de ingenieursvereniging VDE/VDI aan,
dat micro- en nano-technologie
(de overgang is vloeiend) in

de toekomst zeer veel zullen
betekenen.
Microtechnologie wordt vooral
toegepast bij smart-sensors en
bij embedded systems, waarmee
decentrale intelligentie sterk
wordt bevorderd. Zie [2].
Nano-technolgie maakt veel
sneller rekenen met veel meer
geheugen mogelijk, hetgeen
vooral belangrijk is bij A.I. (=artiﬁcial intelligence=kunstmatige
intelligentie). Zie ook [3].
MinacNed heeft grootse plannen om de door haar vertegenwoordigde technologieën in
Nederland te bevorderen zowel

inzake de fabricage als wel inzake het gebruik. Daartoe zullen
regelmatig symposia worden
georganiseerd.
MinacNed kan voor Nederland
veel betekenen. Elpec wenst haar
veel succes.
Henk Mijnarends
Literatuur
1. http://www.fhi.nl/fhi/overfhi/
nieuws.php?nieuwsid=102.
2. www.mesago.de met name
de beurzen SPS en PCIM.
3. www.ict-kenniscongres.nl en
www.senter.nl.

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
10 juli in te sturen aan Peter Bieger,
Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.
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