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CX Eindhoven, bij voorkeur in MS Word op diskette. 
Als u geen foto’s of illustraties gebruikt, kunt u ook 
e-mailen en de tekst als attachment bijvoegen. Het 
e-mailadres van Peter Bieger is: pbieger@tiscali.nl.
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Op 2 juni heb ik met genoegen de voorzitters-
hamer overgenomen van Noud van Herk. Zoals 
aangekondigd voor de periode van één jaar. De 
gedachte om niet het reguliere traject "uit te zit-
ten" is mij niet ingegeven door desinteresse, maar 
meer door mijn streven de jongere professional 
op deze positie te krijgen. Het is al eerder gesig-
naleerd: we moeten er voor zorgen dat onze club 
verjongt en niet vergrijst. Een moeilijke opgave 
als we kijken naar het potentieel voor onze club. 
Op elektronicagebied wordt veel gedaan, maar 
schijnbaar wordt er minder over gepubliceerd. 
Je ziet dat onder meer aan het aantal vakbladen, 
dat de laatste decennia behoorlijk is uitgedund. 
Misschien komt dat doordat elektronica in alle 
denkbare disciplines zijn toepassing vindt waar-
door een diffuse markt is ontstaan. In ieder geval 
zie ik dat het aantal  publicaties in vakbladen is 
afgenomen. En dus ook het aantal journalisten, 
redacteuren, free lance tekstschrijvers enzovoorts 
die direct in dit vakgebied actief zijn.
Een nog onontgonnen gebied ligt wellicht ver-
scholen in het internet. Wie schrijven/redigeren 
de talloze teksten die ik op (Nederlandstalige) 
sites aantref? Nog even afgezien van het niveau 

dat niet altijd even hoog is, moeten er toch wat 
potentiële leden soms een dagtaak aan hebben. 
Wie weet kent u wel iemand in uw omgeving 
die daarin actief is. Die zou u op het bestaan 
van Elpec kunnen wijzen. Vertel hem of haar 
wat voor voordelen de Elpec zijn leden biedt. 
Ik hoef ze hier niet op te sommen, ze zullen u 
zelf bekend genoeg zijn.
Nu de zomer er weer op zit en (bijna) iedereen 
weer zijn taak heeft hervat, gaan ook de evene-
menten weer van start. Enkele beurzen trekken 
ongetwijfeld de aandacht en dat zijn weer van die 
momenten dat we naast het opdoen van nieuws-
feiten elkaar weer tegen zullen komen.  Een van 
de opvallende beurzen zal Elektrotechniek zijn. 
Op 28 september hoop ik u te treffen bij ABB, 
het bedrijf dat ons heeft uitgenodigd en ons, zo 
is ons beloofd, wat interessants gaat vertellen. 
Daaraan voorafgaande zal uw bestuur zich gaan 
buigen over de aandachtspunten die onze vorige 
voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergade-
ring heeft aangekondigd. Dit alles met het doel 
de leden die faciliteiten bieden waar zij wat aan 
hebben om hun (journalistieke) werk verder te 
vervolmaken.
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Henk Mijnarends

Een symposium van Sen-
terNovum op 10 maart en een 
ARD-teletekst-bericht van 23 
maart zijn voor mij aanleiding 
nogmaals in te gaan op de rol 
van de technische journalistiek. 
Nederland wil werkgelegenheid 
creëeren respectievelijk behou-
den met gezonde bedrijven, die 
veel gebruik maken van de ken-
niseconomie en heeft daarover 
soms wat bijzondere voorstel-
lingen.

Innovaties
Een fraai voorbeeld van techni-
sche innovatie vind ik de CV-
installatie. Ca. 25 jaar geleden 
bestond zo’n installatie uit een 
vrij zware ketel en een continu 
draaiende CV-pomp aangedre-
ven door een 1-fase-asynchrone 
motor. De ketel had een zg. aan/
uit-regeling.

Heden bestaat zo’n installatie uit 
een lichtere ketel met moduleren-
de regeling, een toerenregelbare 
CV-pomp, aangedreven door een 
3-fasen permanentmagneetmo-
tor, een toerenregelbare ventila-
tor aangedreven door eenzelfde 
type motor, een servomotor, die 
het rookgaskanaal opent en sluit 
en een digitale regeling.
Nederland heeft veel aan aard-
gastoepassingen gedaan, veel 
research gepleegd bij o.a. Gas-
unie en het VEG-Gasinstituut. 
Daaraan is veel publiciteit 
gegeven. De overgang van de 
vroegere eenvoudige naar de 
huidige ketel is in stappen gedaan 
en onze industrie heeft knap werk 
verricht.

Innovaties en technische journalistiek

In feite maken de bedrijven in 
mijn vakgebied, voornamelijk 
vertegenwoordigd op de beurzen 
van VNU-exhibitions te Utrecht 
(Elektrotechniek, Aandrijftech-
niek, ESEF) en de Vereniging 
“Het Instrument” (Het Instru-
ment en Electronic & Auto-
mation) met al hun producten 
regelmatig dit soort stappen.
Zij worden daarbij geholpen 
door de technische vakpers, die 
als regel heel vroeg nieuwe ont-
wikkelingen signaleert, ingeni-
eursverenigingen en onderlinge 
contacten.
Uitvindingen als de DVD zijn 
inderdaad veel grootser, maar 
komen relatief weinig voor.

Werkgelegenheid
Op veel plaatsen wordt er de 
nadruk opgelegd, dat onze be-
drijven up-to-date-producten 
moeten hebben en up-to-date-
moeten produceren. De bedrij-
ven, die op genoemde beurzen 
vertegenwoordigd zijn, zijn zich 
dat terdege bewust.
Een leerzaam voorbeeld zijn de 
twee grote elektromotorenfa-
brieken Schorch te Rheydt (nabij 
Venlo) en Heemaf te Hengelo 
(eens 2500 werknemers). De 
fabricage van elektromotoren 
is arbeidsintensief. Hengelo en 
Rheydt liggen betrekkelijk dicht 
bij elkaar. De arbeidlonen zijn 
ongeveer gelijk. Schorch is nog 
steeds een vitaal groot bedrijf 
en Heemaf bestaat al jaren niet 
meer.

Het Duitse ARD-teletekst-be-
richt gaf aan, dat de 30 grootste 
Duitse beursgenoteerde onder-

nemingen in 2004 hun winst 
hadden verdubbeld en tezamen 
in 2004 35 000 arbeidsplaatsen 
hadden afgebouwd. Dat geeft te 
denken. Bedrijven, die ca. 10% 
winst op hun omzet maken en 
verwachten, dat te blijven doen, 
zouden hun productie niet naar 
lage lonen landen moeten ver-
plaatsen.

Slotbeschouwing
Veel bedrijven in Nederland 
functioneren volgens het kennis-
economie-model. Hun producten 
en hun fabricagemethoden wor-
den tijdig gemoderniseerd.
De vakpers speelt daarbij een 
zeer grote rol om technische ont-
wikkelingen aan te geven. Een 
bescheiden claim ten behoeve 
van de vakpers op innovatiegeld 
is mijns inziens terecht.
Anderzijds moeten de politiek 
en economen meer aandacht 
besteden aan het behoud van 
bedrijven in Nederland met een 
redelijke winst

Technische innovatie is een be-
langrijk instrument om bedrijven 
vitaal te houden, maar lang niet 
het enige.

Graag spreekt Elpec op deze 
plaats zijn dank uit voor de wel-
willende dienstverlening van 
Elsevier Bedrijfsinformatie.
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Peter Bieger

Na de ALV volgde een uitge-
breide presentatie-programma, 
dat werd ingeleid door PEX-di-
recteur Thom Claassen. De tech-
nische presentatie zelf werd ver-
zorgd door Peugeot medewerker 
Ronald Werkman. Belangrijkste 
onderwerp: het roetfilter voor 
dieselmotoren. Een hot item, 
want dieselmotoren hebben een 
uitstoot van fijne roetdeeltjes die 
kankerverwekkend zijn. Peugeot 
is een van de weinige fabrikan-
ten die standaard een roetfilter 
levert op zijn personenauto’s 
met dieselmotor. Zo’n roetfilter 
vangt maar liefst 90% van de 
roetdeeltjes weg door ze bij hoge 
temperatuur te verbranden. 

De common rail dieselmotor
De toepassing van dieselmotoren 
in personenwagens heeft heel 
lang op een laag pitje gestaan. 
Natuurlijk waren ze er wel (denk 
aan de Mercedes diesels) maar 
ze waren groot, zwaar, traag en 
lawaaiïg. De ontwikkeling van 
hoogtoerige dieselmotoren met 
hogedruk brandstof-inspuiting 
(onder meer de Volkswagen 
Golf) in de jaren 70 betekende 
een hele verbetering. Maar 
de echte doorbraak voor de 
personendiesel kwam met de 
introductie van de common rail 
techniek. Een systeem waarbij 
de brandstof vanuit een gemeen-
schappelijke buis in de cilinders 
wordt ingespoten. Uitgevonden 
door Fiat die de patenten ver-

Je rijdt schoner in een Peugeot diesel…

kocht aan Bosch (daar hebben ze 
nu waarschijnlijk veel spijt van!). 
Vanaf het begin behoorden de 
Peugeot diesels – te herkennen 
aan de toevoeging HDI achter 
de modelnaam – tot de top en 
werden ze door de vakpers ge-
prezen om hun rustige loop en 
uitstekende rij-eigenschappen. 
Tegenwoordig levert ieder zich 
zelf respecterend merk perso-
nenwagens met common rail 
dieselmotoren. Bij Mercedes 
heten ze CDI, bij Ford TDCi, 
bij Opel DTCi, bij Renault Dci, 
bij Fiat JTD enzovoort. Diesel 
was aan zijn opmars begonnen. 
Behalve zuinig en sterk is de 
diesel nu immers ook stil en 
snel en stoot veel minder ver-
ontreinigende gassen uit (zoals 
kooldioxide en stikstofoxiden) 
dan een benzinemotor. Helaas: 
één nadeel bleef, namelijk de 
uitstoot van kankerverwekkende 
roetdeeltjes.

Het roetfilter
Het roetfilter dat door Peugeot 
werd ontwikkeld en inmiddels 
op meer dan een miljoen auto’s 
is toegepast, is veel meer dan 
een eenvoudig filtertje in de uit-

laat. Natuurlijk is het filter zelf 
een belangrijk onderdeel van 
het systeem, maar zonder extra 
maatregelen zou dit filter binnen 
korte tijd verstopt raken door de 
ingevangen roetdeeltjes. Daarom 
vindt regelmatig regeneratie van 
dit filter plaats, gestuurd door 
een tweetal kleine computers. In 
gewoon Nederlands: als de com-
puters een te groot drukverschil 
meten tussen de in- en uitgang 
van het filter, worden de uitlaat-
gassen zo verhit dat al het roet 
in het filter wordt weggebrand. 
De bestuurder van de auto merkt 
hier overigens niets van.

Het gaat in dit bestek trouwens 
te ver om de werking uitvoerig 
te behandelen: hoe bijvoorbeeld 
de uitlaatgastemperatuur wordt 
verhoogd, wat de werking is van 
de ingebouwde katalysator, wat 
de functie is van het 5 liter tankje 
met cerium-oxide enzovoort. 
Feit blijft dat met dit systeem 
ruim 90% van alle roetdeeltjes 
wordt verwijderd. Overigens 
moet na zo’n 200 000 km het 
roetfilter in de fabriek worden 
gereviseerd en krijgt de diesel-
rijder tijdelijk een ruil-filter. Een 
operatie die volgens Peugeot 
circa  500 kost.

Elpec dankt Peugeot voor de 
genoten gastvrijheid en de zeer 
leerzame middag. De grote be-
langstelling van de Elpec leden 
voor de showroom waar alle 
nieuwe Peugeot modellen ston-
den te glimmen, belooft mogelijk 
extra omzet voor Peugeot in de 
nabije toekomst.

De Algemene Ledenvergadering van 2 juni jl. kon dankzij de gast-
vrijheid van Peugeot in Breukelen worden gehouden in het Peugeot 
Experience centrum (afgekort PEX). Gastvrouw was PR-medewerker 
Magda Oltmans.
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Jan M. Broeders

De vraagstelling van kennisover-
dracht van het onderwijs aan de 
maatschappij, als extra boven het 
opleiden van studenten, is even 
oud als het onderwijs zelf.
Op dit moment zijn de Neder-
landse TU’s heel gastvrij met ex-
cursies, zoals Elpec de laatste ja-
ren heeft kunnen ervaren, en met 
de ontvangst van geïnteresseerde 
deskundigen. TU-medewerkers 
schrijven helaas weinig in Ne-
derlandse vaktijdschriften.
Op 26 april 2005 vond een 
bijeenkomst plaats van de bege-

Bij NEN, het centrum van nor-
malisatie, zijn de eerste inter-
nationale normen op het gebied 
van biometrie verschenen, NEN-
ISO/IEC 19794-4 ‘Biometric 
data interchange formats - Part 
4 Finger image data’ en NEN-
ISO/IEC 19794-6 ‘Biometric data 
interchange formats - Part 6 Iris 
image data’. Beide normen zijn 
in het Engels gepubliceerd.
Er zijn steeds meer organisaties 
die in het belang van veiligheid 
en beveiliging gebruik willen ma-
ken van biometrische gegevens. 
Wekelijks verschijnen artikelen in 
kranten en tijdschriften over het 
gebruik van biometrische gege-
vens. Denk daarbij aan irisscans 
op luchthavens, gezichtskenmer-
ken in paspoorten, maar u kunt 
ook denken aan het gebruik van 
een vingerafdruk om uw PDA te 
kunnen gebruiken.
Op het moment is het nog lastig 
om biometrische gegevens uit te 

Internationale spelregels over gebruik biometrische gegevens

wisselen tussen apparatuur van 
verschillende leveranciers. Dit 
is wel mogelijk als gedefinieerde 
afbeeldingen worden gebruikt, 
zoals ze in bovengenoemde 
normen zijn beschreven. Nadeel 
hierbij is de bestandsgrootte die 
maakt dat de opslagcapaciteit 
groot moet zijn, evenals de band-
breedte om deze gegevens snel te 
transporteren. Voordeel is echter 
dat dit bestandsformaat door veel 
leveranciers van biometrische 
lezers eenvoudig te gebruiken is. 
Er wordt gewerkt aan standaarden 
waarbij alleen de unieke kenmer-
ken van biometrische gegevens 
worden opgeslagen hetgeen 
minder geheugenruimte vergt en 
meer snelheid oplevert.

Biometrische technologieën
In 2003 is de internationale norm-
commissie Biometrie opgericht 
voor het maken van normen voor 
generieke biometrische tech-

nologieën. NEN is lid van deze 
internationale normcommissie 
en wordt vertegenwoordigd door 
een medewerker van Nedap, 
een expert op het gebied van 
biometrie.

De normen van deze commissie 
moeten de interoperabiliteit en 
uitwisseling van biometrische 
gegevens bevorderen zodat ap-
plicaties en systemen dezelfde 
gegevens kunnen gebruiken. In 
de twee verschenen normen wordt 
beschreven welke attributen van 
vingerafdrukken en irisscans kun-
nen worden opgeslagen en in welk 
recordformaat. In de NEN-ISO/
IEC 19794 serie zullen meer delen 
verschijnen, namelijk nog twee 
delen over vingerafdrukherken-
ning en een deel voor gezichtsken-
merken. Verder worden normen 
ontwikkeld voor interfaces en 
biometrische systeemstructuren.

Kennisoverdracht van TU-medewerkers aan de maatschappij

leidingscommissie IOP-EMVT, 
waarvan ik lid ben. Ik heb daar het 
probleem aan de orde gesteld en 
kreeg veel bijval. SenterNovum, 
de opdrachtgevers van IOP’s (zie 
Elpec Info 143 pg. 23) denkt 
erover na in haar toekomstige 
IOP-opdrachten publicaties in 
Nederlandse tijdschriften ver-
plicht te stellen.
Op 11 mei vond op de TUD een 
allumni-bijeenkomst plaats met 
een vragenuur met de voorzitter 
van het college van bestuur, ir. 
G.J. van Luijk. Hij stond open 

voor het probleem en wilde er 
wat aan doen.
Op grond van bovenstaande 
verwacht ik in de toekomst meer 
publicaties van TU-medewerkers 
in Nederlandse tijdschriften. 
Het kan geen kwaad als ook 
anderen het probleem aan de 
orde stellen.
Henk Mijnarends
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Jan M. Broeders

Onlangs publiceerde het Neder-
lands Normalisatie-instituut het 
eerste deel van een serie nieuwe 
normbladen met informatie en 
bepalingen over het vaststel-
len van de hoeveelheid straling 
op werkplekken en op andere 
plaatsen waar personen verblij-
ven. Binnen de werksfeer is een 
werkgever altijd verantwoorde-
lijk voor de gevolgen van straling 
op werknemers op de werkplek. 
Sommige apparaten zoals boog-
lasapparaten, hoogvermogen 
lampen en belichtingsapparatuur 
zenden ultraviolette straling uit. 
Omdat dit mogelijk gevaarlijk 
is voor de werknemers, is het 
belangrijk om te weten om hoe-
veel straling het gaat. Hij zal dus 
goed moeten uitzoeken hoeveel 
straling er is. Met de gegevens 
in de norm NEN-EN 14255-1, 
die dit jaar door NEN is gepubli-
ceerd, kan de exacte dosis worden 
gemeten.
Ultraviolette straling kan schade 
veroorzaken aan ogen en huid. 
Langdurige straling vergroot 
bijvoorbeeld de kans op blijvend 
letsel of zelfs op huidkanker. Dat 
geldt zowel voor straling door 
de zon als door straling van ap-
paraten. NEN-EN 14255-1 geeft 
alleen informatie en bepalingen 
over straling door kunstmatige 

Meer aandacht voor hoeveelheid
straling op de werkplek

lichtbronnen en apparaten.
Werkgevers zijn verplicht om 
voor een veilige werkomgeving 
voor hun werknemers te zorgen. 
Deze norm helpt ze daarbij. 
Werkgevers doen er daarom 
goed aan deze norm te raadple-
gen als ze op het punt staan een 
apparaat aan te schaffen dat UV 
kan uitstralen. Voor booglassers 
zal er in de praktijk weinig ver-
anderen omdat deze bij gebruik 
van de voorgeschreven bescher-
mingsmiddelen reeds afdoende 
beschermd zijn. Er zijn echter 
ook bedrijfstakken waarbij 
UV-bronnen worden gebruikt 
voor uitharding van inkten of 
polymeren, voor reiniging en/of 
desinfectie, etc. Voor deze be-
drijfstakken is raadplegen van 
deze norm wellicht zinvol.
Deze norm bevat geen blootstel-
linglimieten. Deze zijn te vinden 
in nationale en internationale 
aanbevelingen, zoals in een pu-
blicatie vanuit het ICNIRP (In-
ternational Committee for Non 
Ionising Radiation Protection). 
De norm vanuit dit instituut 
geeft wel aanwijzingen over de 
manier waarop een aantal zaken 
georganiseerd moeten zijn. De 
nieuwe norm is bij voorbeeld ook 
te gebruiken als leidraad voor het 
opzetten van veiligheidsmetin-

gen van klinische UV-bronnen 
(bijvoorbeeld UVA- of UVB-
cabines).
De volledige titel van deze En-
gelstalige norm NEN-EN 14255-1 
is “Meting en beoordeling van 
blootstelling van personen aan 
incoherente optische straling 
- Deel 1: Ultraviolette straling 
uitgestraald door kunstmatige 
bronnen op de werkplek”.
In de bestaande literatuur wor-
den begrippen op het gebied van 
straling door elkaar gebruikt. 
Daarom heeft NEN nu een Eu-
ropees normontwerp NEN-EN 
14255-4 uitgebracht dat alle 
begrippen op een rij zet. 
De norm is opgezet als een 
woordenboek. Alle termen zijn 
voorzien van een definitie. Heel 
overzichtlijk zijn de eenheden 
en formules gegeven.
Voorbeelden van termen die in de 
norm staan zijn spectral irradi-
ance, Eλ(λ) of Eλ(λ,t), ultraviolet 
hazard irradiance, Es, blue-light 
radiant exposure, Hb, standard 
erythema dose, SED en solar 
global UV index, Iuv.
Voor prijsinformatie en bestellin-
gen surft u naar de Normshop op 
de NEN-website www.nen.nl of
of neemt u contact op met NEN-
Klantenservice, tel. (015) 2 690 391 
of via e-mail bestel@nen.nl.

Het verschijnsel van (on)zichtbare straling uit het elektromagnetische spectrum inspireert ontwerpers 
van filatelistische uitgaven. Bij het uitwerken van hun opdrachten vanuit posterijen gebruiken zij
regelmatig stralingssymbolen en afbeeldingen van specifieke apparaten.
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Henk Mijnarends

Voor het 1e en 2e kwartaal van 
2005 is gekozen voor de Zuidas, 
(zie www.zuidas.nl) een toonaan-
gevend project van Amsterdam 
langs en over de auto- en spoor-
weg vanaf de RAI tot aan de Am-
stelveense weg. T.z.t. verwacht 
men een kantooroppervlak van 
558.000 m² en 4000 woningen. 
Volgens de Rijksplanologische 
dienst moet voor kantoorbe-
lasting gerekend worden met 
360 W / m². Het totaal benodigd 
elektrische vermogen van de 
Zuidas wordt geschat 200 MWe 
(veel vermogen voor zo’n klein 
oppervlak). Op dit moment zijn 
voor het gehele project nog on-
voldoende financiers gevonden. 
Tot de overkluizing van de auto-
weg A4 en de spoorbaan is nog 
niet definitief besloten.

De Zuidas is een zogeheten 
vinex-wijk, waarbij elektriciteit 
en warmte vanuit een warmte-
kracht-centrale worden geleverd. 
Individuele gasaansluitingen 
worden niet aangelegd. Gezien 
het vermogen is een STAG-cen-
trale de beste keus.
Vanwege het benodigde vermo-
gen is gekozen voor een 150 kV 
XLPE-kabelring met hierin 
opgenomen vier 150/20 kV scha-
kelstations.

Elektriciteitsvoorziening voor de
Zuidas van Amsterdam
De Hogeschool van Amsterdam probeert haar studenten elektrische 
energietechniek het laatste studiejaar het vak te leren door mid-
del van vier kwartaalprojecten: ontwerp van een centrale, van een 
elektriciteitsnet, van een voedingsnet van een tram cq. metro, van 
de aandrijving van een tram cq. metro. Wij ondervinden daarbij veel 
steun vanuit het bedrijfsleven. De studenten presenteren hun ontwerpen 
voor deskundigen uit het bedrijfsleven. Een nadere uiteenzetting.

De centrale
Wij hebben gekozen voor een 
Siemens STAG-unit (V63A) van 
2x 100 MWe. Bij deze STAG-
unit wordt door middel van een 
65 MWe-gasturbine elektriciteit 
en warmte opgewekt. Met de 
warmte wordt via een niet-on-
dervuurde ketel stoom opgewekt, 
die een 35 MWe-stoomturbine 
aandrijft. Gas- en stoomturbine 
drijven 1 elektrische synchrone 
generator aan. De gasturbine 
is direct mechanisch gekop-
peld; de stoomturbine via een 
inschakelbare koppeling. Het 
elektrisch rendement is ca 52%, 
het totaal rendement 90%. De 
starttijd vanaf koude unit is ca. 
1 h. Siemens heeft veel ontwik-
kelingswerk verricht om deze 
korte starttijd te realiseren.
De rookgas-emissie van een 
gasturbine is relatief schoon. De 
grootste vervuiler is NOx, waar-
van de uitstoot heden beperkt 
moet blijven tot 65 g/GJ. Die 
eisen worden via het instrument 
“emissiehandel” (zie www.
vrom.nl) aanzienlijk verscherpt 
tot 45 g/GJ in het jaar 2010 De 
door ons gekozen gasturbine 
voldoet daaraan. Dat betekent 
veel ontwikkelingen van de ver-
brandingskamers. Enerzijds zijn 
veel verbrandingsnozzles nodig, 
waardoor temperaturen boven 

1300 ºC niet voorkomen en een 
lange uitbrandweg. Bovendien 
worden hoge eisen gesteld aan 
de aansturing van het vermogen 
en in- en uitschakelen van de 
nozzles (mechatronische top-
prestatie).

De grootte van de STAG-unit 
betekent volgens Tennet-normen 
een volledig redundant eigen 
bedrijf van de centrale. Het 
zg. eigen bedrijfsnet levert het 
hulpvermogen voor de centrale 
(vooral ketelvoedingspompen, 
smeeroliepompen en ventila-
toren). Bij uitval van het eigen 
bedrijfsnet valt de centrale uit en 
kan aanzienlijke schade aan de 
turbines en de ketel ontstaan. Het 
eigen bedrijfsnet dient met zorg 
te worden ontworpen. De Tennet-
normen vragen een redundante 
uitvoering, bestendigheid tegen 
een spanningsuitval van 1 s met 
daarna een automatische opstart, 
geschiktheid om 1 h te draaien 
bij 47 Hz, op te starten bij 70% 
Un en 1 h te draaien bij 85% 
Un. Bij PWM-invertor-gevoede 
asychrone motoren is dat geen 
probleem.
Wij hebben gekozen voor een 
700 V-installatie van ca 600 kWe. 
De pompen en ventilatoren 
zijn dubbel en toerenregelbaar 
uitgevoerd. Zij worden tevens 
gevoed door twee railsystemen. 
Ook de pompaandrijving voor 
het SV(=stadsverwamings) 
net (ca 400 kWe) is redundant 
gekozen.

Het elektriciteitsnet
Nabij de RAI staat het 150 kV-
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station “Zorgvliet”, dat gekop-
peld is aan het provinciale 
150 kV-net. Via 2 XLPE 150 kV-
kabels is dit station gekoppeld 
met het 150 kV-station van de 
STAG-centrale. Van hieruit is een 
150 kV kabelring geprojecteerd 
die vier 150/20  V-stations voedt. 
De kantoren worden gevoed via 
gesloten 20 kV-ringen en de 
woningen via open 20 kV-ringen. 
Middels het rekenprogramma 
VISION van www.phasetop-
hase.nl zijn de benodigde load-
flows en kortsluitberekeningen 

uitgevoerd.
Voor de gesloten ringen is 
gebruik gemaakt van digitale 
langsdifferentiaal-beveiliging; 
voor de open ringen en voor de 
backups van digitale stroom-
tijd-afhankelijke overstroom-
beveiliging.

Slotbeschouwing
Ik heb met veel plezier mijn ne-
gen studenten begeleid bij beide 
opdrachten. T.o.v. ca.twintig jaar 
geleden is het “sterkstroomvak” 
veel ten goede veranderd. De 

centrale en de schakelstations 
zijn veel compacter en naar 
verhouding goedkoper dan toen. 
XLPE-kabel wordt nu als een 
betrouwbare kabel beschouwd; 
de problemen met “waterbo-
men” zijn verleden tijd. Digitale 
beveiliging is nu betrekkelijk 
goedkoop en biedt veel meer 
mogelijkheden dan vroeger voor 
mogelijk werd gehouden.
Wel vragen wij ons af, of de 
elektrische infrastructuur van de 
stedebouwkundigen voldoende 
aandacht krijgt.

Randstadrail, de LightRail-
verbinding tussen Den Haag, 
Zoetermeer en Rotterdam heeft 
feitelijk twee exploitanten: de 
HTM (Haagse Tramweg Mij), 
die met de al eerder beschreven 
[2], zg. 60%-lagevloertrams (la-
gevloerhoogte 35 cm) werkt t.b.v. 
de zg. Zoetermeerring en de RET 
(Rotterdamse Elektrische tram), 
die met metromaterieel werkt 
met een vloerhoogte van 90 cm 
voor de verbinding Rotterdam 
Centraal – Den Haag Centraal.

Het Haagse materieel rijdt t.z.t. 
door de stad als tram verder; het 
Rotterdamse zal over het overige 
metronet van Rotterdam verder 
rijden.
Voortbouwend op haar vo-
rige metro-bestellingen heeft 
de RET 21 stuks heel moderne 
3-wagen-metrostellen besteld 
met een optie op nogmaals 21 
stuks. Evenals de vorige keer is 
besteld bij Bombardier, die het 
vorige (2-delige) en nu bestelde 
3-delige wagentype aanduiden 

Nieuw materieel voor Randstadrail

als Flexity Swift. Een 3-delig 
stel is bij goede bezetting iets 
goedkoper dan een 2-delig stel 
(minder stuurstanden en iets 
goedkopere vermogenselka).
De wagenbakken worden nu 
in het Duitse Bautzen gemaakt 
i.p.v. voorheen in Brugge; de 
elektrische installatie wordt in 
Mannheim gebouwd i.p.v. bij 
Alstom-Traxis te Ridderkerk; 
de draaistellen worden in Siegen 
gebouwd. Stork-RMO revideert 
nog wel draaistellen, maar doet 
geen nieuwbouw meer.

1. Het Light Rail materieel Flexity Swift.

Enkele gegevens:
• Lengte 42 m
• Aantal passagiers: 270 (104 

zitplaatsen, 166 staanplaat-
sen)

• Vermogen 8x130 kWe (IGBT-
invertor gevoede draaistroom-
motoren)

• Gewicht ca 65 ton

Literatuur
1. www.bombardier.com.
2. Elpec Info 141 p 33.
3. Stadtverkehr 7-8/2005, 
p. 36-37.
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De grote Nederlandse centrales 
zijn merendeels eigendom van 
drie eigenaren:
- Nuon (www.nuon.com), een 

Nederlands concern, die de 
centrales bezit van voorheen 
UNA (Utrecht, Noord-Hol-
land, Amsterdam);

- Eon (www.eon.de), een Duits 
concern, die de centrales bezit 
van voorheen EZH (provincie 
Zuid-Holland);

- Electrabel (www.electrabel.
be), een Belgisch concern, die 
de centrales (ca. 4700 MWe) 
bezit in Oost- en Zuid-Neder-
land.

Bovendien kent Nederland een 
aantal wk-centrales in “particu-
lier” bezit o.a. grote centrales 
in het Waterweg- en Moerdijk-
gebied.
Electrabel is voor ca. 50% 
eigendom van het Franse Ener-
giebedrijf Suez (www.suez.fr). 
Suez heeft een bod gedaan op 
de overige aandelen van Elec-
trabel. Daarover is in België 
enige discussie, omdat verlies 
van werkgelegenheid en eco-
nomische activiteit verwacht 
wordt. De verwachting is, dat 
de overname doorgaat. Ook voor 
Nederland heeft die overname 
consequenties.
In Nederland is het UHV-net 
[150 (deels), 220 en 380 kV] 
in eigendom van Tennet (www.

Gewijzigd eigendom van Nederlandse
elektriciteitscentrales

tennet.org). Het merendeel van 
de 110 kV- en 150 kV-netten 
was een jaar geleden eigendom 
van de distributiebedrijven. Het 
is de bedoeling van regering 
en parlement dat te zijner tijd 
alle 150, 110 , 50 en 25 kV-
netten overgaan naar Tennet. 
Momenteel is sprake van een 
overgangssituatie. Tennet is een 
onderdeel van het ministerie van 
economische zaken.

Het netbeheer van elektriciteits-
netten van lagere spanning (20, 
10 kV en laagspanning) is in 
handen van de distributiebedrij-
ven; heden Nuon, Essent (www.
essent.nl), Eneco (www.eneco.
nl), Delta (www.delta.nl) en het 
Nutsbedrijf Westland (www.
westlandenergie.nl).
De gehele Nederlandse elektri-
citeitslevering gaat uit van het 
zogeheten n+1–systeem; dwz. 
een enkelvoudige storing moet 
opgevangen kunnen worden; 
bij het hoofdtransport zonder 
vertraging, bij middelspannings-
netten (10 en 20 kV) met een 
onderbreking korter dan 2 uur. 
Bij een zeldzame meervoudige 
storing kan een (langdurige) le-
veringsonderbreking volgen.
De controle van de distributiebe-
drijven berust voornamelijk bij 
DTE (www.dte.nl) (onderdeel 
van het ministerie van econo-

mische zaken) die uiteindelijke 
boetes kan opleggen.
Het transport van opwekker 
naar distributiebedrijf wordt 
gecoördineerd door Tennet, die 
ook controleert, of de levering 
en reservelevering van centra-
les naar de distributiebedrijven 
correct wordt uitgevoerd en is 
gepland. Tennet verdient lof voor 
hun goede taakuitoefening
De laatste jaren is ruim 30% 
van de in Nederland benodigde 
elektriciteit opgewekt in het bui-
tenland. Deze tendens is licht stij-
gend ondanks het weer in bedrijf 
stellen van Nederlandse centrales 
uit de “mottenballenvloot”. Aan 
de eisen van leveringszekerheid 
wordt nog steeds net voldaan.

Als buitenstaander vind ik dit 
bijzonder. Nederland heeft tech-
nisch en economisch gunstige 
condities om centrales te bouwen 
en is een gunstige locatie voor 
de export van elektriciteit. Bouw 
van centrales betekent ook meer 
locale werkgelegenheid zowel 
bij de bouw als bij het beheer 
van centrales met een zekere 
technische en economische spin-
off. Nederland zou best wat meer 
aandacht mogen besteden aan dit 
onderwerp en zelf initiatieven 
mogen nemen ter wille van een 
betere elektriciteitsvoorziening 
en meer economische bedrijvig-
heid.
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Aanwezig:
Rob Geutskens, Peter Bieger, 
Ruud Kurk, Jan Broeders, Noud 
van Herk, Cees Franke, Ernst 
Leefsma, Wim van der Weel, 
Henk Mijnarends, Tjeerd van der 
Ploeg, Frans Witkamp, Aaldrik 
van Utteren, Kees Zagers, Bob 
Stuurman, Joost Timmerman, 
Han van Egdom, Adri Barendregt 
en Gerrit Dam. 

Afwezig met kennisgeving aan 
de secretaris:
Ad Spijkers, Dirk Scheper, Ben 
Cleine, Gerard Kosters, Hans van 
Oostveen, Cees van Heijkoop, 
David Daamen, Eric Opmeer, 
Jenne Zondervan, Paul van Tillo, 
Jochem van Bruggen, Jan Geel, 
René Raaijmakers, Henk de 
Vries, Paul Petersen, Kees van 
der Vlies, Victor Koppelaar, Ber-
nard Bos en Martin Franke.

1 Opening door de voorzitter
Voorzitter Noud van Herk heet 
de aanwezigen van harte welkom 
en opent om 12.00 uur de 37e 
Algemene Ledenvergadering in 
een vergaderzaal van het Peugeot 
Experience. Voorts is hij zeer 
verheugd over de grote opkomst. 
De ALV is een onderdeel van 
een ELPEC-evenement in het 
kader van een bezoek aan dit 
prachtige demonstratie- en infor-
matiecentrum van Peugeot. Het 
is dit verenigingsjaar gelukt om 
in samenwerking met de nieuwe 
sponsor ons verenigingsblad 
ELPEC Info regelmatig te laten 
verschijnen. 

ELPEC Elektronica Pers Club Notulen
Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering ELPEC op 2 juni 2005 bij Peugeot Experience te 
Breukelen

2 Vaststelling van de agenda
Er zijn geen voorstellen voor een 
wijziging in de agenda.

3 Ingekomen stukken en
mededelingen
In samenhang met de 37e ALV is 
het jaarverslag van de secretaris 
verschenen in ELPEC Info 143. 
Tevens zijn er vanuit de leden 
schriftelijke en mondelinge 
afmeldingen van aanwezigheid 
binnengekomen. Ook ontving 
het bestuur een Jaarverslag 
2004-2005 van de leden van de 
Ballotagecommissie en posi-
tieve adviezen op de aanvragen 
voor een lidmaatschap van 
onze vereniging. Onze sponsor 
van ELPEC Info stuurde een 
brief waarin hij aangaf om zijn 
toezegging per 31-12-2004 in 
te trekken. Ruud Kurk heeft in 
een gesprek met de voorzitter 
aangegeven om bestuurslid te 
worden.
 
4 Verslag van de 36e Algemene 
Ledenvergadering van 28 april 
2004
De te beoordelen notulen van 
de 36e ALV staan weergegeven 
in ELPEC Info 140. Tijdens de 
vergadering zijn er ook afdruk-
ken van deze notulen voor de 
aanwezigen beschikbaar. Zowel 
redactioneel als inhoudelijk 
maakt de vergadering geen op-
merkingen over de notulen. De 
notulen zijn goedgekeurd.

5 Jaarverslag van de
secretaris
Het Jaarverslag 2004 van de 
secretaris is weergegeven in 

ELPEC Info 143. De secretaris 
geeft een ruime toelichting over 
het verloop van het verenigings-
jaar. Na het geven van deze uit-
gebreide toelichting op de tekst 
van het Jaarverslag 2004 en een 
beoordeling van de geschreven 
tekst, wordt dit verslag door de 
vergadering goedgekeurd. Vanuit 
de vergadering wordt het bestuur 
aangemoedigd om nieuwe leden 
uit het werkveld van de Elektro-
nica aan te trekken.

6 Financieel verslag van de 
penningmeester
De financiële cijfers van het af 
te sluiten verenigingsjaar 2004 
staan als Jaarrekening 2004 ge-
noteerd en zijn ter bestudering 
weergegeven in ELPEC Info 143. 
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 2004 wordt door de 
leden akkoord bevonden.

7 Bevindingen van de kascom-
missie en Jaarrekening 2004
Wim van der Weel, als voorzitter, 
geeft namens zijn collega’s een 
beeld van de werkzaamheden 
van de kascommissie en doet 
verslag van de bevindingen van 
de kascommissie. De kascom-
missie heeft de staat van baten 
en lasten, de journaalposten en 
de rekeningen over het vereni-
gingsjaar 2004 steekproefsge-
wijs gecontroleerd. Op grond 
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hiervan hebben de leden van de 
kascommissie vastgesteld dat 
de penningmeester op nauwge-
zette 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 Wim van der Weel (voor-
zitter), Jenne Zondervan (lid) en 
Cees van Heijkoop (reservelid), 
voor het controlerende werk 
en de penningmeester voor het 
voeren van de financiële admini-
stratie van de vereniging.

8 Vaststelling van de
contributie 2005
Voor 2005 stelt het bestuur aan 
de leden voor om de hoogte 
van de contributie te houden 
op het huidige niveau van  40, 
respectievelijk van  20, en legt 
dit voorstel ter besluitvorming 
voor. De leden gaan akkoord met 
dit voorstel. De penningmeester 
maakt van de mogelijkheid ge-
bruik om aan te geven dat een 
vraag om contributieverlaging 
(bijvoorbeeld door het bereiken 
van de pensioengerechtigde 
leeftijd) op eigen initiatief moet 
plaatsvinden.

9 Vaststelling van de begroting 
2005
Het voorstel voor de begroting 
2005 is weergegeven in ELPEC 
Info 143. De penningmeester 
geeft een toelichting op de be-
groting. Door het intrekken van 
een toegezegde sponsoring van 

het periodiek ELPEC Info is een 
bedrag op de begroting opgeno-
men. Vanuit de ervaringen bij het 
uitgeven van twee nummers van 
ELPEC Info is een beeld gevormd 
van kosten en opbrengsten. Door 
twee leden werd aangegeven om 
een financiële bijdrage te leveren 
in de vorm van een advertentie 
in ELPEC Info. De vergadering 
gaat unaniem akkoord met de 
voorstellen, de begroting en met 
de bijbehorende verklaringen. 
Op een vraag vanuit de vergade-
ring over de mogelijkheden van 
het uitsluitend laten verschijnen 
van een elektronische versie van 
ons verenigingsblad, wordt door 
het bestuur aangegeven daar 
vooralsnog niet voor te kiezen.

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 afge-
sloten verenigingsjaar zaten in 
de ballotagecommissie de leden 
Ernst Leefsma (voorzitter), Ad 
Spijkers en Jenne Zondervan.
De voorzitter dankt na dit agen-
dapunt alle leden van de commis-
sies van de vereniging voor de 
verrichte werkzaamheden en de 
positieve houding ten aanzien van 
het voortbestaan van ELPEC. De 
voorzitter van de Balcom doet een 
aanbeveling om de procedure en 
de waarde van het “instituut” van 
ballotage nader te beschouwen.

11 Verkiezing nieuwe 
bestuursleden
Een rooster van aftreden is be-
schikbaar. Volgens dit rooster 
treden Noud van Herk en Cees 
Franke af. Het bestuurslid Noud 
van Herk stelt zich niet herkies-

baar en Cees Franke stelt zich 
wel herkiesbaar. Voor de aanvang 
van de vergadering en tijdens de 
vergadering zijn er geen andere 
voordrachten binnengekomen, 
dan die bij het bestuur bekend 
zijn. Het bestuur stelt de verga-
dering voor om Frans Witkamp te 
benoemen als voorzitter en Ruud 
Kurk als lid van het bestuur. Frans 
Witkamp en Ruud Kurk worden 
bij acclamatie gekozen. 

12 Verkiezing leden
kascommissie
Volgens de spelregels in onze 
Statuten vindt een jaarlijkse be-
noeming plaats van ten minste 
twee leden voor deelname aan de 
activiteiten van de kascommissie. 
Door de vergadering wordt op 
voorstel van het bestuur, Wim 
van der Weel weer als voorzitter 
gekozen. Voor het nieuwe vereni-
gingsjaar blijven na telefonisch 
contact Cees van Heijkoop en 
Jenne Zondervan aan om als lid 
mee te doen aan de activiteiten 
van de kascommissie. De ver-
gadering gaat akkoord met de 
voorstellen van het bestuur en 
geeft een applaus aan de com-
missieleden.

13 Verkiezing leden
ballotagecommissie
De samenstelling van de leden 
van de ballotagecommissie is 
ongewijzigd. Met Ernst Leefsma 
als voorzitter maken deel uit van 
deze commissie Ad Spijkers en 
Jenne Zondervan. De vergade-
ring gaat akkoord met de leden en 
de taakverdelingen.  De voorzitter 
van ELPEC bedankt de leden 
voor de verrichte werkzaamhe-
den. Ook nu weer een applaus 
vanuit de vergadering voor de 
voortzetting van de taken van 
deze commissie.
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14 Plannen van het bestuur in 
het nieuwe verenigingsjaar
De voorzitter kijkt nog even 
terug op zijn periode als voor-
zitter van de ELPEC, op het 
geslaagde jaarfeest en geeft aan 
om dit jaar weer een jaardiner 
te laten organiseren. Hij geeft 
nog een puntsgewijze opsom-
ming van een aantal bijzondere 
aandachtspunten:
- de aandacht voor activiteiten 
voor het werven van nieuwe le-
den staat regelmatig op de agenda 
van bestuursvergaderingen,
- het bestuur werkt continu aan 
het realiseren van voldoende 
draagkracht voor het voortbe-
staan van de vereniging EL-
PEC,
- er is vanuit het bestuur een 
relatie met bestuursleden van 
de VIP; er is momenteel vanuit 
ELPEC geen prioriteit om de 
banden steviger aan te halen,
- het verenigingsblad ELPEC 
Info blijft op basis van de huidige 
inzichten op papier verschijnen,
- het bestuur ziet graag meer 
wensen over bedrijfsbezoeken 

en artikelen voor ELPEC Info 
vanuit de leden komen. 
 
15 Rondvraag
Bob stelt voor om voorafgaand 
aan een bedrijfsbezoek alvast 
een artikel te plaatsen over het 
te bezoeken bedrijf. Het telkens 
laten verschijnen van een verslag 
van het bezoek heeft ook een 
wervende werking.
Ernst complimenteert Noud 
voor zijn inspanningen voor 
de vereniging en zijn bijdragen 
aan ELPEC Info. Jan geeft aan 
dat er weliswaar een losbladige 
ledenlijst is verschenen, maar dat 
door een onvolkomenheid bij de 
drukker aan de leden maar een 
deel van de ledenlijst (2 bladen) is 
verstuurd. Tijdens de ALV was de 
volledige ledenlijst beschikbaar 
en op verzoek wordt het geheel 
compleet aangeleverd. Bij een 
korte plechtigheid wordt Noud 
door de nieuwe voorzitter na-
mens alle leden hartelijk bedankt 
voor zijn inspiratie, werkzaam-
heden en zijn inspanningen voor 
ELPEC. Een heerlijk flesje wijn 

wordt aan hem overhandigd. 
Daarna spreekt Frans spontaan 
zijn inaugurale rede uit en be-
dankt de aanwezigen voor hun 
ondersteuning.  

16 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde 
sluit de voorzitter rond 13.00 uur 
de 37e Algemene Ledenverga-
dering en dankt de aanwezigen 
voor hun inbreng. Een bijzondere 
dank gaat uit naar de directie 
en medewerkers van Peugeot 
Experience voor de uitstekende 
verzorging van de koffie, thee 
en frisdrank en de koekjes, 
het beschikbaar stellen van de 
prachtige vergaderruimte en 
de aansluitende broodmaaltijd. 
Na de lunch werden de leden 
uitgenodigd voor een actieve 
deelname aan de inleidingen en 
een rondgang langs de automo-
bielen van Peugeot.
De secretaris

Jan M. Broeders

125 jaar ETZ
In mei 2005 verscheen het 
Special S2/2005 van ETZ met 
als thema’s 125 jaar ETZ en 
toekomstige ontwikkelingen 
in ons vakgebied. Het elektro-
technische tijdschrift ETZ werd 
in 1880 mede door Werner von 
Siemens als een eenvoudig blad 
gesticht met als doel elektro-
technische ingenieurs bij- en na 
te scholen.

Het blad is in verschijningsvorm 
veranderd; via ETZ naar ETA-

A en ETZ-B en nu 6 bladen: 
ETZ, NTZ, Building Automa-
tion, Open Automation en het 
wetenschappelijke blad ETEP 
(European Transactions on 
Electrical Power). Tevens wor-
den nu betrekkelijk veel goede 
relatief gunstig geprijsde boeken 
uitgegeven.
In en vooral na de eerste en twee-
de wereldoorlog heeft de Duitse 
elektrotechnische ingenieursver-
eniging, nu VDE genoemd, zich 
veel moeite getroost om het blad 

met goede inhoud te kunnen laten 
verschijnen.
Ik werd vooral getroffen door de 
felheid, waarmee VDE, onder-
steund door het elektrotechnisch 
bedrijfsleven, zich ingespannen 
heeft een goed blad te kunnen 
laten verschijnen. Voor een goed 
draaiend bedrijfsleven zijn naar 
hun mening goede bij- en nage-
schoolde ingenieurs onmisbaar.
Henk Mijnarends

Literatuur
1. www.vde.de en
www.vde-verlag.de.
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Kees Zagers

In de twintigste eeuw zijn vele 
nieuwe vormen van communica-
tie toegevoegd aan de bestaande 
mondelinge en schriftelijke wij-
zen. Mond op mond gesprekken 
zijn uitgebreid met telefonie, fax, 
e-mail en allerlei andere confe-
rentievormen via internet, terwijl 
boeken en kranten aangevuld 
zijn met radio, televisie en ook 
diverse internettoepassingen. 
Welke vorm van communicatie 
we gebruiken, hoort afhankelijk 
te zijn van het doel.
Industriële netwerken kunnen we 
vergelijken met de verschillende 
vormen van internet communi-
catie, waarbij door het karakter 
van een specifiek netwerk slechts 
beperkte vergelijkbare internet 
functies mogelijk zijn. Ik wil 
in dit artikel de verschillende 
industriële netwerken eens ver-
gelijken met overeenkomstige 
internet functionaliteit en kijken 
wat de krachten en wat de on-
machten daarbij zijn.

Principes en toepassingen 
internet
Voordat we de vergelijking be-
ginnen, moeten we natuurlijk 
eerst het internet en de toepas-
singen goed definiëren. Internet 
werkt volledig volgens een cli-
ent-server principe. Dat wil zeg-
gen: voordat we over bepaalde 
informatie kunnen beschikken, 
zal deze ergens op een server, 
meestal van onze provider, 
beschikbaar moeten zijn. Bij 
nieuwe toepassingen lijken de 
servers steeds meer transparant 
te worden, echter principieel 
blijven ze noodzakelijk.

Industriële netwerken in vergelijking
tot internet communicatie

De oudste toepassingen, die 
nog steeds gebruikt worden 
op internet, zijn FTP en telnet. 
FTP (File Transfer Protocol) om 
met een client files te uploaden 
of downloaden van een server. 
Telnet om met de client een 
virtuele terminal te creëren op 
een server.

Het internet is echter pas werke-
lijk populair geworden met de 
toepassingen HTML en e-mail. 
Met de HTML browser haalt 
de client op een overzichtelijke 
wijze informatie van de server 
op, waarbij steeds meer inter-
actieve mogelijkheden ontstaan. 
E-mail verkeer zorgt ervoor, dat 
we elektronische post via diverse 
servers van client naar client 
kunnen overbrengen.
Afgelopen jaren zijn er nog al-
lerlei toepassingen bijgekomen, 
zoals internet bankieren, telefo-
nie over internet (VoIP), nieuws-
groepen in veel verschillende 
vormen, internet conferentie, 
chatten, etc. Snellere computers 
en hogere transmissiesnelheden 
zorgen voor “real-time” audio en 
video. Een vooral bij jongeren 
zeer populaire vorm van com-
municatie is MSN. De MSN 
Messenger zorgt ervoor, dat on-
line gesprekken gevoerd kunnen 
worden, eventueel vergezeld van 
beelden van de webcam. Deze 
gesprekken worden gevoerd met 
alleen mensen met wie men ook 
daadwerkelijk wil communice-
ren, dus geen “gespam”. Men-
sen, die irritant worden, kunnen 
eenvoudig geblokkeerd worden. 

Je kan in een venster met één 
ander persoon of met meerdere 
tegelijk “praten”; je kan ook tege-
lijkertijd meerdere vensters open 
hebben voor meerdere parallelle 
gesprekken.
Persoonlijk voer ik nog steeds 
liever een gesprek waarbij ik de 
mensen daadwerkelijk in de ogen 
kan kijken en ook de stemverhef-
fingen waar kan nemen, maar met 
toepassingen als MSN wordt de 
wereld voor persoonlijke on-line 
communicatie steeds kleiner en 
daar was het internet oorspron-
kelijk ook wel voor bedoeld. De 
intelligente servers zijn hierbij 
zeer transparant geworden.

De industriële netwerken
De meeste van de huidige indu-
striële netwerken zijn ontstaan 
in de periode 1985-1995, dus 
eigenlijk in dezelfde tijd als de 
opbloei en de eerste commerciële 
successen van internet. We spre-
ken bij industriële netwerken in 
het algemeen niet over client-ser-
ver principes, maar over remote 
I/O-systemen, master-slave net-
werken en producer-consumer 
principes. Toch kunnen we al 
deze principes ook weer herlei-
den tot een client-server manier 
van communiceren, waarbij we 
afhankelijk van het principe ook 
kunnen spreken van transparante 
servers.
Remote I/O-systemen zijn qua 
functionaliteit de meest een-
voudige industriële netwerken. 
De I/O-stations kunnen worden 
gezien als servers en het bestu-
ringssysteem, meestal een PLC, 
als een client. De client applicatie 
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is vergelijkbaar met Telnet ses-
sies. De informatie van de in-
gangsservers wordt opgevraagd 
en verkregen informatie wordt, 
al dan niet bewerkt, doorgegeven 
aan de uitgangsservers. Indu-
striële netwerken als Interbus-S 
en AS-interface, evenals het 
automotief netwerkwerk LIN 
werken volgens een dergelijk 
principe.
Master-Slave netwerken kunnen 
wat complexer zijn, omdat hier-
bij in principe meerdere clients 
tegelijkertijd actief kunnen zijn. 
Meerdere besturingen kunnen 
parallel plaatsvinden, waarbij 
ook mens-machine interfaces 
separaat mee kunnen doen. De 
I/O-systemen fungeren hierbij in 
het algemeen nog steeds alleen 
als servers en zijn dus de slaves 
op het netwerk. Op internet is 
dit het best vergelijkbaar met 
enigszins geavanceerde HTML 
browser technologie, waarbij de 
meeste clients alleen informatie 
kunnen lezen en bepaalde clients 
ook rechten hebben om infor-

matie aan te passen (het sturen 
van de uitgangen). Een netwerk 
als Profibus werkt volgens een 
dergelijk principe.
Het meest complex zijn de net-
werken, die volgens het produ-
cer-consumer principe werken. 
In feite is hierbij elke deelnemer, 
zowel server als client. Iedereen 
communiceert in principe met 
iedereen, waarbij het voor de 
efficiency natuurlijk zaak is, om 
alleen de relevante informatie 
op te pikken en er iets mee te 
doen. De I/O-module heeft dan 
zowel een server- als clientfunc-
tie. Ingangen worden gelezen 
door de server en als informatie 
aan anderen doorgegeven dient 
te worden dan zorgt de client 
daarvoor. Dit doorgeven kan op 
tijdbasis gaan, maar meer effi-
ciënt is het om dit op eventbasis 
(bijvoorbeeld statusverandering 
of limietoverschrijding) te doen. 
Andere clients beoordelen of 
deze informatie voor hen relevant 
is en zo ja updaten daarmee hun 
eigen servers (bijvoorbeeld door 

het zetten van een uitgang). Voor 
het netwerk lijken de servers nu 
volledig transparant. Qua inter-
net communicatie lijkt dit op het 
complexe MSN. Verschillende 
communicatiekanalen kunnen 
parallel opgezet worden, waarbij 
elk twee of meerdere deelnemers 
kunnen hebben. Netwerken als 
CAN en andere automotive net-
werken, zoals Flexray en TTP, 
werken volgens dit principe. 
Door de geïntegreerde client-
server is de communicatie zeer 
efficiënt, echter de definitie van 
de netwerk architectuur is com-
plexer dan bij de remote I/O en 
Master-Slave systemen.
Ethernet tenslotte ligt het meest 
voor de hand als men toepassin-
gen met daadwerkelijke internet-
functionaliteit wil realiseren. In 
de praktijk is dit voor industriële 
installaties echter ongewenst, in 
verband met beveiligingsaspec-
ten. Zoals echter blijkt, kan ook 
vergelijkbare functionaliteit wel 
met de andere industriële netwer-
ken gerealiseerd worden.

In 1991 had ik een studenten-
excursie naar Duitsland ter gele-
genheid van de openstelling van 
hun eerste snelle spoorwegtraject 
Hannover-Würzburg met daarop 
hun supersnelle trein ICE1. 
Onderweg konden wij de opstel-
ling van ICE-dienstregelingen 
bekijken. Dat ging grafisch met 
de hand.
Sindsdien is veel nagedacht over 
computergebruik, zowel voor het 
opstellen van dienstregelingen 
als wel over computeradviezen, 
hoe te handelen bij actuele sto-
ringen, opdat de hinder voor veel 

Modellering van spoorwegdienstregelingen

reizigers beperkt blijft.
Prof. I.A. Hansen van de TU 
Delft komt de eer toe van 8-10 
juni 2005 op de TUD het eerste 
symposium georganiseerd te 
hebben over dit onderwerp en te-
gelijk te kunnen stichten: IAROR 
(=International Association of 
Railway Operation Research). 
Aan deze organisatie nemen 12 
Europese landen, Japan en de 
USA deel (spoorwegmaatschap-
pijen en universiteiten).
Delft heeft traditie met dit soort 
bijeenkomsten o.l.v. prof. Es-
veld, die heel bekend is geworden 

door de spoorbaanuitvoering 
slab-track.
In dit symposium leverde ir. 
A. Schaafsma van Prorail voor 
Nederlanders een heel praktische 
bijdrage over het spoorwegver-
keer van het station Schiphol in 
2007, het jaar waarin de HSL in 
gebruik komt. Schiphol heeft dan 
een zeer druk gebruikt station.
Ongetwijfeld zal IAROR t.z.t. 
een belangrijke internationale 
bijdrage leveren aan goed lopend 
spoorwegverkeer.
Elpec feliciteert prof. Hansen van 
de TUD met zijn succes.
Zie ook: www.jror.nl/seminars/
raildelft2005.
Henk Mijnarends
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BOEKEN

STEP & Crashkurs
Einführung in die STEP7 pro-
grammiersprache
M. Habermann, T. Weiss.
ISBN 3-8007-2855-9.
VDE-Verlag 2005 (4e druk), met 
CDROM, 408 p, A5,  39,-
 
Automatisering is de laatste jaren 
een hot item. Siemens heeft met 
haar systeem “Simatic” veel suc-
ces. Als eenvoudige voorbeelden 
worden in de inleiding genoemd 
automatisering in de werktuigbouw 
met als voorbeeld metaalbewerking, 
de procesindustrie met als voorbeeld 
het vullen van flessen, liftbesturing 
en woningen.
Veel bedrijven gebruiken complexe 
besturings-systemen met Simatic. 
Dit boek behandelt met veel zorg de 
opbouw van een Simatic(STEP7)-
besturing met de beschikbare 
bouwstenen.
Daarvoor is nodig het programma : 
WinSPS-S7. Als het besturingssy-
steem gereed is, is een fout-diagnose 
beschikbaar en een beheersysteem, 
zodat een bedrijf inzicht krijgt, hoe 
zijn besturingssysteem zich in de 
praktijk gedraagt.
Dit boek is geschikt om programme-
ren in STEP7 te leren, maar het bevat 
ook voor ervaren programmeurs in 
dit vakgebied veel wetenswaardig-
heden.
Siemens Nederland houdt 1-dags-
symposia, waarop zij de nieuwste 
snufjes van Simatic uiteenzet voor 
veelal ervaren programmeurs. Ik 
heb enkele van die dagen met veel 
plezier bijgewoond. 
Het vorige boek van VDE ging over 
Simatic(STEP5). Dat bleek in een 
grote behoefte te voorzien.Op grond 
daarvan verwacht VDE, dat ook dit 
boek een succes zal worden.
0it boek is geschikt om het pro-
grammeren van Simatic (STEP7) te 
leren, maar bevat ook veel tips voor 
gevorderden.

Voor ingenieurs en studenten in 
dit vakgebied in dit boek aan te 
bevelen
Henk Mijnarends

STEP 5 & Crashkurs
M. Habermann, T. Weiss, ISBN 
3-8007-2864-8
VDE-Verlag 2005 (4e druk) , met 
CDROM, 331 p, A5,  36,-.

Dezelfde auteurs van STEP 7 & 
Craskurs hebben ook een heel goed 
boek geschreven over de iets een-
voudiger programmeertaal met iets 
minder mogelijkheden STEP5 & 
Crashkurs, eveneens met Simatic.

Elektrotechnik und Elektronik
H. Bernstein.
VDE-Verlag 2004, ISBN 3-
8007-2665-3, 214 pgs A5 met 2 
CDROM’s,  32,-

Veel MTS-ers werktuigbouw heb-
ben in hun opleiding vaak weinig 
elektrotechniek gekregen. Op dit 
moment wordt het zeer gewaardeerd 
als deze werktuigbouwers toch het 
nodige van elektrotechniek weten, 
zodat zij:
- e e n  a s y n c h r o n e  m o t o r 

kunnen aansluiten; 
- eenvoudige netberekeningen 

voor 1-fase wisselstroom en 
draaistroom kunnen uitvoeren;

- bekend zijn met net- en veilig-
heidsaarding;

- eenvoudige stuur- en beveili-
gingsschakelingen begrijpen.

De schrijver draagt deze kennis op 
een heel aardige manier over. De 
lezer wordt daarbij ondersteund 
door interactieve CDROM’s.
Het boek is ook heel geschikt 
voor elektromonteurs (sterk- en 
zwakstroom), die hun kennis in dit 
vakgebied willen ophalen.
Samengevat: VDE geeft veel boe-
ken om op een praktische manier 
elektromontage-werkzaamheden 
te ondersteunen. Dit boek is een 
aanrader voor een werktuigkundig 
monteur, die wat van het sterk-
stroomvak wil weten, of voor de 

elektromonteur, die zijn vakkennis 
wil ophalen
Henk Mijnarends

Sicherheitsanforderungen für 
Antennen und Kabelnetze
M. Loidiller
VDE-Verlag 2004, ISBN 3-8007-
2784-6, 209 p, A5,  20,-

Over antennes op daken van ge-
bouwen zijn veel normen gepubli-
ceerd. De auteur beschrijft op een 
aardige manier, waarop gelet moet 
worden en hoe dat dient te worden 
uitgevoerd met inachtneming van 
de geldende normen.
De problemen zijn:
- mogelijke directe blikseminslag, 

die veilig moet worden afgeleid 
zodanig, dat aan het gebouw geen 
schade ontstaat en personen in 
dat gebouw geen gevaar lopen;

- de benodigde aarding (met lage 
afleidingsweerstand en zelf-
inductie) ten behoeve van de 
bliksemafleiding;

- EMC-veiligheid, zodat de appa-
ratuur, waarvoor de antenne be-
doeld is, niet beschadigd wordt;

- verslepen van aardspanning, een 
vaak belangrijk probleem bij 
grote gebouwen en een complex 
van gebouwen. Vaak zijn daar 
220 V gevoede antenneverster-
kers, of (coax-) kabelnetverster-
kers nodig. Bij kortsluiting in 
het 220 V-net is een spanning op 
een aarde van meer dan 60 V niet 
gewenst. 

Dit boek is een goede richtlijn voor 
de veiligheidsvoorschriften van 
huishoudelijke installaties en kleine 
en grote CAI (=centrale antenne 
inrichtingen)-systemen. De opge-
nomen bijlagen dragen het karakter 
van een naslagwerk.
Samengevat kan worden gezegd dat 
iedereen, die met antennes en CAI-
systemen te maken heeft, bekend 
behoort te zijn met de inhoud van 
dit boek, dat de materie overigens 
uitstekend beschrijft.
Henk Mijnarends
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Jan M. Broeders

Einstein werd op 14 maart 1879 
in de Duitse stad Ulm geboren, 
maar blijft slechts kort in het 
ouderlijke huis. Met zijn familie 
vertrekt hij al spoedig naar Mün-
chen en verblijft daar gedurende 
zijn kinder- en schooljaren. Zelfs 
in zijn jonge jaren is hij al bij-
zonder. Hij leert het spreken na-
melijk langzaam. Toen hij zeven 
was oefende hij elke zin eerst, 
voordat hij hardop sprak. Ook 
in zijn latere studie presteert hij 
middelmatig en zijn eindcijfers 
zien er mager uit. Zelfs de eerste 
verhandeling voor een promotie 
wordt niet direct geaccepteerd. 
Lang moest hij zoeken naar 
een afstudeerplaats en vond die 
uiteindelijk in 1896 bij het Zwit-
serse Patentbureau in Bern.

Albert Einstein als genie en icoon
Precies 100 jaar geleden verkondigde Albert Einstein zijn wereldbe-
roemd geworden stelling dat ruimte en tijd afhangen van de snelheid 
van de observatie van de waarnemer. Door de presentatie van zijn 
formule E = mc² bracht hij de wetenschappers tot actie. De bestaande 
feiten en theorieën van de fysica werden diepgaand onder de loep 
genomen en er werden nieuwe modellen opgesteld over het ontstaan 
en de ontwikkelingen in het heelal. In het Einstein-gedenkjaar 2005 
kijken velen nog eens met belangstelling naar het baanbrekende werk 
van deze niet alledaagse persoonlijkheid en icoon.

De bekendste wetenschappers 
en hun theorieën kende hij tot 
dat tijdstip alleen uit boeken en 
tijdschriften. In 1905 kwam daar 
een verandering in. In dat jaar 
publiceerde hij de resultaten van 
zijn wetenschappelijke onder-
zoeken en beschouwingen over 
onder andere het foto-elektrische 
effect, waarvoor hij in 1921 de 
Nobelprijs mocht ontvangen.

Juist aan het begin van de 20e 
eeuw is de tijd rijp voor nieuwe 
innovatieve en revolutionaire 
ideeën. De wereld ligt aan de 
voeten van geniale universele 
denkers. En Einstein is één van 
hen.
“Hoe komt het, terwijl niemand 

mij begrijpt, dat iedereen mij 
zo aardig vindt?”, zei hij in 
een interview. Einstein was een 
gedreven, maar ook een beetje 
een excentrieke en eigenwijze 
wetenschapper. Zijn kernachtige 
uitspraken en grappen worden 
over de hele wereld geroemd 
en gebruikt. “Een avond, waar 
iedereen het met elkaar eens 
is geworden, is een verlo-
ren avond”, volgens Einstein. 
Slechts weinig wetenschappers 
waren zo nauw betrokken bij 
de politiek en het sociale leven 
als Einstein. Naast zijn autori-
teit als erkende wetenschapper 
was hij een moraalridder. In het 
Einsteinjaar eren universiteiten, 
hogescholen en landen de pop-
ster van de wetenschap.
Ook musea schenken in ex-
posities veel aandacht aan dit 
bijzondere feit. Van 5 mei tot en 
met 30 december 2005 vindt in 
het Deutsches Museum in Mün-
chen de expositie “Einstein en de 
fysica van de 20e eeuw” plaats 
en van 16 juni tot en met 17 april 
2006 vindt de expositie “Albert 
Einstein” plaats in het Historische 
Museum van Bern (CH).
Voor eigenaren van posterijen 
is dit bijzondere jubileumjaar 
nog steeds reuze interessant om 
ontwerpers opdracht te geven om 
postzegels te ontwerpen rondom 
deze geweldige geleerde en zijn 
wetenschappelijke verhandelin-
gen. Recent werd het aanbod aan 
Einstein-zegels weer uitgebreid 
met meerdere leerzame postze-
gels. Uw thematische verzame-
ling “Albert Einstein” krijgt 
daardoor een hoge educatieve 
waarde en zal u inspireren om 
het geheel uit te breiden.

Kijkje in de tentoonstellingin München.
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Jan M. Broeders

Fo
to

: A
lb

er
t-

E
in

st
ei

n-
A

rc
hi

v,
 J

er
us

al
em

, T
ru

di
 D

al
lo

s

In de hele wereld en in het bij-
zonder in de Zwitserse stad Bern 
vinden festiviteiten plaats ter vie-
ring van het 100-jarige jubileum 
van Einsteins Wonderjaar 1905. 
Als medewerker van het patent-
bureau in Bern heeft Einstein in 
1905 met de presentaties van 
zijn relativiteitstheorie, het foto-
effect, de Brownse beweging, 
alsmede de formule E = mc² de 
wetenschap van toen volledig op 
z’n kop gezet. Hij was de eerste 
wetenschapper ter wereld die in 
zo’n korte periode voor zoveel 
verandering zorgde.

Rondom de tentoonstelling “Al-
bert Einstein (1879-1955)” in het 
Historisch Museum Bern is een 
schat aan evenementen georga-
niseerd. Het museum toont in 
de grootste expositie ter wereld 
alle aspecten uit het leven en het 
werk van deze geniale fysicus en 
humanistisch denker. Het doel 
van de 2500 m² grote expositie 
is het meer in de publieke sfeer 
brengen van de activiteiten van 
Albert Einstein. In de expositie 
tonen de samenstellers vele ge-
beurtenissen uit zijn persoonlijke 
leven, dat zich voor een groot 
deel afspeelde in de 20e eeuw. 
Tevens is er veel aandacht voor 
zijn baanbrekende theorieën en 
onderzoeksresultaten.
De opbouw van de expositie, die 
loopt tot en met 17 april 2006, is 
verdeeld in twee overzichtelijke 

De wereld van Albert Einstein
secties. In het eerste gedeelte la-
ten de samenstellers de bezoekers 
kennismaken met de boeiende 
biografie van Einstein. De bezoe-
kers zien het leven van Einstein 
in Ulm, München, Zürich, Bern, 
Berlijn en Princeton. Zijn privé 
leven contrasteert met het ruige 
verloop van de wereldgeschiede-
nis in die periode.

Na de bloeiende ontwikkelingen 
in de elektrotechnische industrie 
volgen de eerste wereldoorlog, 
de opkomst van de cultuur 
van de Weimar republiek, de 
ontwikkelingen in de periode 
voor de tweede wereldoorlog 
en zijn vlucht naar de vrijheid. 
Veel uniek historisch materiaal 
is bewaard gebleven en wordt 
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uitgebreid getoond. Het tweede 
deel richt zich voornamelijk op 
de ontwikkelingen in de fysica, 
waaraan Einstein zijn bijdragen 
heeft geleverd. Door het tonen 
van vele originele wetenschap-
pelijke filmdocumenten, ge-
schreven teksten en authentieke 
voorwerpen krijgen bezoekers 
een goed beeld over het boeiende 
leven en het werk van Albert Ein-
stein. Om de sfeer te proeven uit 
zijn tijd in de fascinerende wereld 
van de fysica kunnen bezoekers 
plaatsnemen in de opgestelde 

schoolbanken.
Parallel aan deze groots opge-
zette expositie vindt tot en met 
16 oktober 2005 de manifestatie 
“Erlebnispark Physik” plaats. Dit 
familiegebeuren biedt een attrac-
tief programma voor jong en oud 
en is opgebouwd in het park van 
het kasteel. Uit een periode van 
ruim 10.000 jaar geschiedenis 
zijn vele hoogtepunten in beeld 
gebracht. Met veel materiaal 
kunnen bezoekers experimen-
teren en natuurkundige proefjes 
doen. Op het park een optisch 

laboratorium ingericht met onder 
andere de onderdelen camera 
obscura, kleuren schaduwen, 
prisma’s en microscopen.
Rondom beide evenementen 
vinden op verschillende plaatsen 
in Bern activiteiten plaats.
Raadpleeg voor het totale pro-
gramma de gedetailleerde ge-
gevens op de websites www.
einstein-jahr.ch en op www.
einstein-bern.ch. U bent van 
harte welkom in het Historisches 
Museum Bern aan de Helvetia-
platz 5 in CH-3000 Bern 6.

INTERNATIONALE BEURZEN VAN DE DEUTSCHE MESSE AG 

EMO
Internationale vakbeurs voor machinebouw
Hannover, 14 - 21 september 2005

CEMAT
Internationale vakbeurs voor internal logistics
Hannover, 11 - 15 oktober 2005

Hannover Consultancy B.V. Nederlandse vertegenwoordiging van de Deutsche Messe AG
Buiten Walevest 15 Postbus 111 3300 AC Dordrecht T + 31 78 632 09 30 F + 31 78 632 09 31
email: info@hf-netherlands.com internet: www.hf-netherlands.com & www.hannover-beurs.nl

www.hannover-beurs.nl

BIOTECHNICA
Internationale vakbeurs voor biotechnologie
Hannover, 18 - 20 oktober 2005

DOMOTEX Internationale vakbeurs voor 
tapijten en  vloerbedekking
Hannover, 14 - 17 januari 2006

CeBiT Internationale vakbeurs voor 
informatietechnologie, telecommunicatie en 
nieuwe media. Hannover, 9 - 15 maart 2006

Hannover Messe
Internationale vakbeurs voor technologie, innovatie
en automatisering. Hannover, 24 - 28 april 2006

Interkama
Internationale vakbeurs voor proces - en fabrieks
automatisering. Hannover, 24 - 28 april 2006

LIGNA+
Internationale vakbeurs voor houtproductie en 
hout industrie. Hannover, 4 - 18 mei  2007

EUROBLECH
Internationale vakbeurs voor sheetmetal
technologie Hannover, 24 - 28 oktober 2006

INTERSCHUTZ / INTERPOLICE
Internationale vakbeurs voor reddingsbrigades.
brandweer, rampenbestrijding, beveiliging 
en veiligheid Hannover, JUNI  2010
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Henk Mijnarends

Als regel is een spanningskeuze 
lang geleden gemaakt, waarbij 
goed rekening werd gehouden 
met de energievraag van het net 
en de voorhanden zijnde techni-
sche mogelijkheden. In de loop 
der jaren is de energievraag ge-
stegen en zijn isolatiematerialen 
veel goedkoper geworden

Tramnetten
Elektrische trams zijn omstreeks 
1900 geïntroduceerd, waarbij 
600 V DC als rijdraadspanning 
werd gekozen. Trams hadden 
toen meestal een vermogen van 
ca. 20 kWe. Ter vergelijk de mo-
derne Combino van Amsterdam 
en Citadis van Rotterdam hebben 
een vermogen van 400 kWe.
Als praktische toleranties is voor 
DC-tractienetten gekozen voor 
+ 20% en - 30%.
Nederland heeft voor zg. buiten-
trams zoals de “blauwe tram" 
van Scheveningen naar Haarlem 
ook nog de spanning 1200 V DC 
gekend. De “buitenlijners”van de 
HTM o.a. voor Den Haag-Delft 
waren zelfs omschakelbaar voor 
600 V DC en 1200 V DC.
Op dit moment vinden we een 
DC-net van 750 V (zoals bij 
veel metro’s gebruikelijk) de 
maximum-spanning voor een 
stadstram. Bij hogere spanning 
wordt een vrije afgeschermde 
baan noodzakelijk geacht.
De vermogens-elka-trams van 
nu zijn geschikt voor 750 V en 
600 V DC en oudere 600V-trams 
zijn met enkele kleine ingrepen 
geschikt te maken voor 750 V.
Overgang naar 750 V DC be-
tekent tov 600 V DC een 25% 
hogere netcapaciteit. Het GVB 

Optimale tractiespanningen bij streek- en stadsvervoer

te Amsterdam bouwt nieuwe 
gelijkrichterstations geschikt 
voor beide spanningen en kan 
deze omgaand omschakelen. De 
HTM en de RET hebben nog 
geen plannen.

LightRail- en metronetten
Van oudsher is daar de spanning 
750 V DC meestal met zijrail-
voeding, alleen de S-Bahn-Ham-
burg gebruikt 1200 V DC ook 
met zijrail-voeding.
De nieuwe RET-RandstadRail-
6-wagen-stellen hebben een ver-
mogen van 2080 kWe (= 2800 A 
bij 750 V DC). Dat betekent forse 
stromen bij 750 V DC.
De metro’s van Madrid en Bar-
celona hebben voor hun nieuwe 
lijnen gekozen voor 1500 V 
DC. De oude lijnen zijn ook 
met 750 V DC uitgevoerd. Daar 
worden voornamelijk geboorde 
tunnels toegepast. Bovenin de 
ronde tunnel is ruimte voor een 
1500 V DC- rail, zodat stroomaf-
name met geringe zig-zag goed 
mogelijk is en bovendien veiliger 
dan met een zijrail.
Moderne gelijkrichtstations voor 

750 V DC en 1500 V DC zijn 
voor dezelfde stroom ongeveer 
even duur, terwijl bij 1500 V het 
vermogen het dubbele is.

Het toelaatbare netspanningsver-
lies is in procenten even groot 
(30%) , dwz. bij 1500 V, 450 V 
en bij 750 V 225 V.
Globaal worden bij 750 V DC 
tweemaal zoveel gelijkrichtsta-
tions geplaatst.

De techniek voor “2-spannings-
metro-stellen” is inmiddels uit-
gerijpt. De meerprijs van zo’n 
stel wordt als regel met 5%, 
in uitzonderlijke gevallen 10% 
aangegeven; zie fig. 1.

Slotbeschouwing
Het is duidelijk, dat ik voor een 
snelle omschakeling ben van 
600 naar 750 V DC voor tram-
netten en voor een geleidelijke 
invoering van 1500 V DC voor 
“metronetten”.
Het zo goed zijn als deze onder-
werpen wat meer belangstelling 
krijgen.

1. Een 2-spannings-“tramstel” van de Rijn-Gouwe-lijn, geschikt 
voor 750 V DC en 1500 V DC.



Elpec Info - september 2005 19

Henk Mijnarends
Vermogens-elektronica neemt 
heden in de elektrotechnische 
energietechniek een zeer voor-
aanstaande plaats in. In de meeste 
energieverbruikende apparatuur 
wordt het toegepast, hetzelfde 
geldt voor veel zg. kleinschalige 
(< 10 MWe/apparaat) opwekking 
zoals hoogtoerige gasturbines, 
windmolens, foto-voltaïsche 
energie.
De kraamkamer blijft de elek-
trische tractie, maar een tweede 
grootschalig toepassingsgebied 
is de automatisering, waardoor 
producten nauwkeuriger en 
goedkoper gemaakt kunnen 
worden. Bovendien vindt in de 
automatisering vergaande inte-
gratie met andere vakgebieden 
plaats [mechatronica (met betere 
aanpassing aan de elektrome-
chanische omvormer), wireless 
besturing, (optische) sensoren, 
optische communicatie, AI 
(=kunstmatige intelligentie)]. 
Mesago [1] organiseert over au-
tomatisering meerdere congres-
sen en bijbehorende beurzen.

PCIM 2005, wederom succesvol toonaangevend 
internationaal vermogens-elektronica-congres

IGBT „grown“ on highly
p-doped substrate wafer

Substrate is part of the
IGBT structure.
Backside Emitter
accessible and designable

Improved injection of electrons
through Trench-technology

&
Optimisation of chip-thickness by
means of a field-stop-concept

1. Volume 3e generatie IGBT 
volgens Eupec.

2. Voorbeeld van ABB van 
een presspackconstructie, die 
minder wirebonding nodig 
maakt. Door de vele parallel 
geschakelde IGBT’s in éen huis 
was wirebonding vroeger een 
noodzaak.

Prof L Lorenz van Infineon [2] 
heeft de de belangrijkste ontwik-
kelingen van de beurs treffend 
samengevat:
- nog betrouwbaarder IGBT’s 
(IGBT³ = 3e generatie IGBT; fig. 
1) met nog minder verliezen deels 
door uitgebreidere toepassing van 
SiC (Silicium-carbide), pinch-
technologie, presspack-technolo-
gie (waardoor als regel geen wire-

3. Voorbeeld van Eupec van 
een presspackconstructie.

bonding met soldeerverbindingen 
nodig is; zie fig. 2 en 3), hogere 
schakelfrequenties {waardoor 
condensatoren en smoorspoelen 
(veel) kleiner worden}, iets beter 
bestendig tegen kortsluitingen en 
knappe koelsystemen.
Prof. Lorenz denkt, dat de vo-
lumes van invertors AC/DC of 
DC/AC elke twee jaar halveren 
en geeft voor het benodigde vo-
lume aan: in 2002 8W/inch³ (ca. 
500 W/liter), in 2004 16W/inch³ 
(1000 W/l), in 2006 30W/inch³ 
(ca. 1800/l), in 2008 60W/inch³ 
(ca. 3600 W/l). Zoals uit de 
publicatie van de 4-systeemlok 
1216  blijkt, klopt de aangegeven 
grootte van het volume in 2004 
met dat van deze 6 MWe-lok.
- verbeterde digitale aansturing, 
die de nauwkeurigheid en de 
betrouwbaarheid vergroot;



20 Elpec Info - september 2005

- meer integratie van de elek-
tromechanische omvormer met 
vermogenselektronica en een 
duidelijke introductie van ver-
mogenselektronica in de auto-
mobieltechniek.
In september vindt in Dresden 
EPE2005 plaats [3],eveneens 
een toonaangevend vermogens-
elektronica-congres met veel 
bezoekers. Het succes van PCIM 
2005 toont wel aan, hoeveel in-
teresse in vermogens-elektronica 
bestaat.

Keynote-speeches
Met keynote-speeches probeert 
een congres de belangrijkste 
ontwikkelingen samen te vatten. 
Het is tevens een eer voor de 
betrokken spreker. PCIM2005 
had vier keynote-speeches.

Keynote-speech 1 [4]
De Fransman prof. J. M. Peter 
is vele jaren een gewaardeerde 
algemeen wetenschappelijk di-
recteur van PCIM geweest. Hij 
is opgevolgd door de Zwitser 
prof A. Rufer. Prof. Peter geeft, 
ondersteund door veel collegae, 
een overzicht van de vakontwik-
keling.
Aanvankelijk konden met het vak 
door middel van diode- en thyri-
stor-schakelingen met analoge 
aansturing alleen gelijkstroom-
motoren aangestuurd worden. Dat 
betekende een beperkt vakgebied: 
vooral aansturing van kranen 
en railvoertuigen. De volgende 
stap was de toerenregelbare 
draaistroom met GTO’s met een 
maximale impulsfrequentie van 
250 Hz. Het bleef een vak voor 
specialisten in de aandrijftech-
niek en een punt van zorg voor 
de elektriciteitsbedrijven tav 
netvervuiling door harmonische 
stromen.

Heden zijn middels de IGBT zeer 
veel mogelijkheden geschapen. 
Door hoge impulsherhalingsfre-
quenties (1 kHz voor grote ver-
mogens tot tenminste 5 kHz voor 
vermogens van 100 kWe) kan 
netvervuiling heel bescheiden 
zijn en is derating van elektro-
motoren minder dan 10%. Door 
slimme aansturing van IGBT’s 
(2e of 3e generatie) behoren 
overspanningen (en snubbers) tot 
het verleden. De moderne IGBT 
heeft minder verliezen dan de 
GTO en is bovendien betrouw-
baarder. Digitale aansturing is 
inmiddels heel betrouwbaar, 
maakt koppeling met andere 
besturingssystemen met onder 
andere A.I. goed mogelijk.
Door vermogens-elektronica en 
door het nieuwe magneetmateri-
aal Neodym begint de draaistroom 
permanent magneetmotor (ofwel 
synchroservo) de asynchrone 
kooiankermotor te verdringen.
De permanent magneetmotor 
heeft enkele voordelen tegenover 
de kooiankermotor: Hij heeft 
ongeveer de halve verliezen, hij 
is ongeveer 25% lichter, hij is 
excellent geschikt als servomotor 
vanwege de fraaie regeling van 
zijn vasthoudkoppel en zijn re-

latief kleine traagheidsmoment. 
Bovendien is hij geschikter voor 
lineaire aandrijvingen.
Na de introductie van de IGBT-
aangestuurde motor in de auto-
matiserings-techniek, wordt de-
zelfde techniek geïntroduceerd 
in de automobieltechniek, waar-
bij vermogenselektronica een 
belangrijk hulpmiddel is voor 
zuiniger verbrandingsmotoren 
met schonere uitlaatgassen.

Keynote-speech 2 [5]
De vier schrijvers geven een heel 
goed overzicht van de techniek 
om tot geïntegreerde vermogens-
IC’s te komen. Prof. Ferreira 
had op PCIM2003 een keynote-
speech over dezelfde inhoud. De 
hoofditems zijn de verminderde 
verliezen (zie intro) en de hoge 
schakelfrequenties. Fraaie zeer 
lezenswaardige voorbeelden van 
geïntegreerde constructies van 
halfgeleiders, zelfinducties en 
condensatoren worden getoond, 
waarbij paracitaire impedanties 
zoveel mogelijk worden verme-
den (zie fig. 4).

4. Voorbeeld zelfinducties en 
condensatoren in een vermo-
gens-IC.
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Keynote-speech 3 [6]
Het kernenergie-onderzoeks-in-
stituut CERN te Geneve bouwt 
een nieuwe deeltjes versneller 
met een maximum vermogen 
van 86 MWe en een maximum 
stroom van 20 kA. Om bruik-
bare magneetspoelen te krijgen 
wordt suprageleiding toegepast. 
De aansturing vindt plaats met 
IGBT’s. Het is een knap staaltje 
ingenieurswerk.

Keynote-speech 4 [7]
Een vliegtuig heeft veel “roeren” 
aan de vleugels te regelen. Aan-
vankelijk ging dat mechanisch 
met trekdraden. Tegenwoordig 
gebeurt dat meestal met hydrau-
lische actuators, die vaak door 
een hydraulische hulpactuator 
aangestuurd worden. Dit artikel 
laat zien, dat Airbus bij vliegtui-
gen elektrische (hulp-)actuators 
steeds meer vervangt door elek-
trische actuatoren met als gevolg 
een snellere en nauwkeuriger 
regeling. Dat is overigens een 
algemene trend in de mechatro-
nica, dat hopelijk gebruik kan 
maken van de spin-off van de 
luchtvaart.

Technische bijzonderheden
Ik heb een aantal, in mijn ogen, 
technische bijzonderheden uit-
gezocht, die bovendien door een 
industrie werden toegepast.
Vermogenshalfgeleiders. Een 

5. Overspanningen van een 
IGBT met en zonder snubber.

6. Spanningsherstel na een 
kortsluiting bij een moderne 
statische no-break van Piller.

aantal fabrikanten (oa ABB-
Zwitzerland, Eupec, Semikron, 
Westcode Semiconductors) zijn 
blijkens hun bijdragen met meest-
al uitvoerige documentatie (incl. 
foto’s) goed in staat de 3e gene-
ratie IGBT te leveren. Bijzonder 
aardig vond ik de uitstekende 
beheersing van overspanningen 
bij goed aangestuurde IGBT’s, 
vroeger alleen beheersbaar met 
goede snubbers. Ter illustratie 
fig. 5 uit [8].

Feedforward
Het regelen van toerenregelbare 
draaistroommotoren kost door de 
benodigde transformaties helaas 
een relatief lange tijd. Met veel 
proceskennis en een doeltref-
fende feedforward-control kan 
die tijd bekort worden. [9] gaf 
een aardige handleiding voor 
mechanische (servo) systemen 
zoals bij de besturing van draai-
banken en kranen. Feedforward 
begint in te burgeren.

Toepassing permanente mag-
neetmotor ofwel synchroservo
Twee artikelen gaven een aardig 
inzicht in de toepassing van 
een invertorgestuurde “syn-
chroservo” (constructie van de 
motor en de uitvoering van de 

regeling). [10] gaat over een lift 
of kraanbesturing en [11] over 
een hoogtoerige synchroservo in 
automobiel-toepassingen.

Uninterrutable powersupplies 
cq statische no-breaks
Lang heeft de mening bestaat, 
dat roterende no-breaks met 
name bij kortsluitingen in het 
voedende net of in het no-break-
net superieur waren tov statische 
no-breaks. Piller maakt beiden en 
laat zien, dat statische no-breaks 
de duurdere roterende beginnen 
te evenaren; zie [12] en fig 6.

Nederlandse bijdragen
Vijf Nederlandse schrijvers, 
waarvan vier verbonden aan de 
TU Delft en éen aan de Kema 
hadden tesamen vier bijdragen 
aan PCIM2005. De TUD levert 
met dr. Bauer en prof. Fer-
reira ook twee leden van het 
wetenschappelijk committee van 
PCIM. Met name de TUD toont 
daarbij haar hoge niveau.

PCIM 2005 vond plaats op 7-9 
juni te Neurenberg. Vermogens-
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I n  h e t  ko r t  -  i n  h e t  ko r t  -  i n  h e t  ko r t
Oude elektronica
Op 13 augustus 2005 is de 
richtlijn Afgedankte Elektrische 
en Elektronische Apparatuur in 
werking getreden. Producenten 
van elektrische en elektronische 
apparatuur moeten de inzame-
ling en verwerking van dit soort 
apparatuur geregeld hebben. FHI 
(www.fhi.nl) heeft het aardige 
initiatief genomen de Stichting 
RTA (Stichting Recycling Tech-
nologische Apparatuur; zie www.
stichtingrta.nl) op te richten, die 
deze taken kan uitvoeren inclu-
sief de administratieve contacten 
met VROM/SenterNovum.

Onderzoek vermogenselek-
tronica
Het Energieonderzoek Centrum 
Nederland (ECN) en KEMA 
gaan in Arnhem een laborato-
rium bouwen voor ElektroMag-
netische Vermogens Techniek 
(EMVT). De nieuwbouw zal 
plaatsvinden in nauwe samen-
werking met de Technisch 
Universiteiten van Delft en 

elektronica penetreert steeds 
verder in de maatschappij en haar 
producten worden steeds kleiner 
en beter. Elpec feliciteert PCIM 
en Mesago met haar succes.

Literatuur
1. www.mesago.de.
2. www.siemens.com; www.infineon.
com; www.eupec.com.
3. www.epe-association.org.
4. From “powerelectronics”to “power-
systems” : From the state of the art to 
future trends.

9. Design and application of algo-
ritmuns for feedforward control of 
coupled machinetool axes under the 
presence of mechnical elesticities / 
C Hamm, W Papiernik beiden van 
Siemens.
10. External rotorsurface-mounted 
permanent-magnet motor for direct-
drive elevator systems/ G Ciametti van 
Daldoss Elevetronic en N Bianchi van 
de Universiteit van Padua.
11. High Speed Automotive Permanent 
Magnet Synchronous Motors / D Illes-
Klumpner ea van Papst.
12. New concept of uninterruptable 
powersupplies in the higher power 
range/ R Biest van Piller.

Eindhoven, die het lab zullen 
gebruiken voor onderzoek aan 
moderne halfgeleiderschakele-
laars voor elektriciteitsnetten. 
Het Ministerie van Economische 
Zaken heeft hiervoor subsidie 
beschikbaar gesteld. ECN en 
KEMA verwachten dat de inbe-
drijfstelling van het EMTV-lab 
eind 2006 zal plaatsvinden. Zie 
ook www.kema.nl.

Arbo
Tijdens de vakbeurs ARBO 
2005, het nationale evenement 
voor veiligheid, gezondheid en 
ergonomie op het werk in het 
complex van de Amsterdam 
RAI, werden diverse innova-
tieve producten, diensten en 
concepten voor toepassing in de 
werksfeer getoond. Ook journa-
listen moeten in hun dagelijkse 
werkzaamheden kunnen beschik-
ken over de juiste werkplekken 
en voorzieningen. De vakbeurs 
toonde verschillende oplossingen 
voor het realiseren van optimale 
werkplekken. Uit onderzoek is 

Prof J M Peter General Conference 
Director of PCIM Europe 1994-2004, 
France.
5. A view at the future integration of 
power electronics systems / prof D 
Boroyevich, J D van Wyk, F C Lee, Z 
Liang/ USA.
6. Power convertors for particular ac-
celerators , development and production 
/ F Bordry – CERN te Geneve.
7. More electric control surface actua-
tion / a standard for the next generation 
of transport aircraft / D van den Bossche 
van Airbus.
8. New family of presspack IGBT’s/ F 
Wakeman, G Li, A Golland van West-
code Semiconductors.

overigens gebleken dat groen op 
de werkplek het welbevinden, het 
plezier in het werk en de prestaties 
bevordert. Maar ook een ergono-
mische werkplek maakt het wer-
ken aantrekkelijk en voorkomt 
ondermeer RSI. Exposanten 
toonden onder meer een nieuwe 
actieve ergonomische muis, een 
innovatieve bureaustoel en een 
pneumatisch verstelbare arm 
voor het moeiteloos positioneren 
van een LCD-scherm.
Meer info: zie www.arbo.nl.

Ledenlijst
Bij de vorige uitgave van 
Elpec Info was als losse bijlage 
een recente uitgave van onze 
ledenlijst bijgevoegd. Helaas 
is tijdens het reproductiepro-
ces iets misgegaan waardoor 
vele leden een uitgave hebben 
ontvangen die slechts aan een 
zijde was bedrukt. Wij willen 
deze omissie graag goedmaken 
en daarom treft u bij deze 
uitgave de volledige lijst aan.
Red. Elpec Info
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Tennet en Holland Railconsult 
hebben tezamen een nieuwe 
kunststof 400 kV-hoogspan-
ningsmast ontworpen, waardoor 
de traceebreedte van een 400 
kV-bovengronde leiding gere-
duceerd wordt van 300 m naar 
75 m.
De huidige masten zijn stalen 
vakwerkconstructies, bestaande 
uit een mast met liggers. Aan de 
mast zijn twee 3-fasen-circuits 
opgehangen. De zes fasege-
leiders ( links van de mast één 
3-fase-circuit en rechts van de 
mast idem ) hangen aan de lig-
gers via 4,5 m lange isolatoren. 
De drie zogeheten aarddraden 
beschermen volgens de theorie 
van Schwaiger (ook wel Blitz-
kugel genoemd, zie Elpec Info 
142 p 22) tegen directe bliksem-
inslag. Twee draden zijn direct 
met de liggers verbonden en één 
draad is aan de top van de mast 

Wintrack 400 kV-masten
verbonden. De aarddraden moe-
ten per mast geaard worden.
Bij de nieuwe constructie wordt 
een mast met liggers, volgens 
opgave, geheel uit kunststof ge-
construeerd. De liggers vormen 
nu tevens de isolatoren, waardoor 
een veel kleinere constructie 
mogelijk is.
De bovenste aarddraad kan via 
een geleider in de mast worden 
geaard. Voor de twee onderste 
aarddraden aan de uiteinden van 
de onderste ligger is de aarding 
veel moeilijker.
Op dit moment wordt een proef-
traject van 1500 m gebouwd, 
waaraan uitgebreide proeven 
worden gedaan. Als deze slagen, 
kunnen we de ontwerpers felici-
teren met een heel innovatieve 
constructie.

Zie ook www.tennet.org.
Henk Mijnarends

Als eerste vakbeurs in Duits-
land biedt de Hannover Messe 
in 2006 haar vakbezoekers een 
herkenbaar aanbod van System 
Suppliers voor de machinebouw. 
In navolging van de situatie bij 
de automobielindustrie bestellen 
ook de inkopers uit de machine- 
en apparatenbouw hun producten 
op systeemniveau. Hiermee 
vergroot men de flexibiliteit van 
de onderneming en verminderen 
de financiële risico’s . Het uitbe-
steden van de ontwikkeling en 
fabricage van complete systemen 
of modules heeft ook een posi-

tief effect op verkorting van de 
time-to-market en doorlooptijd. 
Leveranciers van systemen en 
modules, de zogenoemde Sy-
stem Suppliers en Contract Ma-
nufacturers, waren tot op heden 
maar beperkt vertegenwoordigd 
op de vakbeurs HM Subcontrac-
ting. Omdat zij echter een steeds 
belangrijkere rol spelen in de 
totale productketen heeft het 
bestuur van de Messe besloten 
om vanaf 2006 deze toeleveran-
ciers een eigen platform op de 
beursvloer te geven. Hierdoor 
worden ze herkenbaar en kunnen 

de mogelijkheden en voordelen 
van inkoop op systeemniveau 
beter aan klanten worden gecom-
municeerd.
De directie van de centrale Ne-
derlandse organisatie van toele-
veranciers, NEVAT, is verheugd 
over dit initiatief en verwacht 
een extra waardering vanuit de 
vakbezoeker.
Voor meer informatie over het 
volledige programma van de 
Hannover Messe 2006 kunt u 
contact opnemen met Victor 
Koppelaar bij Hannover Consul-
tancy via info@hf-netherlands.
com of via telefoonnummer 078 
632 0930.
Jan Broeders

Hannover Messe wordt trefpunt 
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Technische Innovationen in 
Verteilungsnetzen Band 98
VDE-ETG-Symposium dd 1 en 
2 maart 2005.
ISBN 3-8007-2878-8 , 199 p, A3 
met CDROM ,  110,-.

De vakgroep ETG (Energie 
Technische Gesellschaft van het 
VDE, zie www.vde.de) organi-
seert regelmatig symposia, die 
zeer de moeite waard zijn. Dit 
symposium heeft vier thema’s:
- nieuwe technologieën,
- concepten voor elektriciteits-

netten,
- betrouwbaarheid en span-

ningskwaliteit,
- beheer van elektriciteitsnet-

ten.

- Nieuwe technologieën
De meest opvallende technologie 
vind ik de toepassing van supra-
geleiding in de “sterkstroom”. 
Vroeger werd gewerkt met zoge-
heten TiefTemperaturSupraLei-
ter (TTSL) op basis NbTi met 9 
K of Nb3Sn met 18 K. Heden 
wordt gewerkt met zogeheten 
HochTemperaturSupraLeiter 
HTSL) op basis van de kerami-
sche materialen YBCO met 90 
K of BSCCO2223 met 110 K 
(ofwel -166 °C). HTSL verlangt 
veel minder koeling dan TTSL.
Ook in een vorig ETG-sympo-
sium [1] werd op deze techniek 
uitgebreid ingegaan. De meest 
concrete toepassing is de “Is-
Begrenzer”van Calor Emag 
(onderdeel van ABB). Als twee 
elektriciteitsnetten bij koppeling 
meer kortsluitstroom kunnen 
leveren dan het schakelmateriaal 
kan afschakelen of verdragen, 
ontstaat bij kortsluiting een ge-

BOEKEN
vaarlijke situatie. Calor Emag 
heeft jaren geleden een koppeling 
ontwikkeld tussen twee netdelen 
met smoorspoelen, waardoor 
de kortsluitstroom voldoende 
werd begrensd, maar ongewenst 
grote spanningsverschillen ont-
stonden. De smoorspoel werd 
overbrugd met een Is-Begren-
zer (een soort smeltveiligheid 
die met buskruit een scheiding 
aanbracht). Deze Is-Begrenzer 
schakelt binnen 5 ms uit. Dit 
type Is-Begrenzer (eenmalig 
bruikbaar) wordt relatief veel 
gebruikt oa in het 25 kV-net van 
Rotterdam. Voor deze toepassing 
is nu een supra-geleidende Is-Be-
grenzer (meermalig bruikbaar) 
ontwikkeld, die een jaar in bedrijf 
staat. Helaas heeft hij in die pe-
riode nog geen kortsluitstroom 
behoeven te beperken.
Vanzelfsprekend zijn ook 
stroombegrenzende schakelin-
gen met vermogens-halfgelei-
ders beproefd, maar daaruit zijn 
geen commercieel bruikbare 
resultaten voortgekomen.
Vermogens-elektronica wordt 
veel gebruikt bij HVDC, ove-
rigens vooral met thyristoren. 
HVDC is de sleuteltechniek 
voor elektriciteitstransport onder 
gelijkspanning over lange afstan-
den of voor de koppeling tussen 
twee sterke netten. Een bekend 
voorbeeld is de HVDC-verbin-
ding door het Kanaal, waarbij de 
elektriciteitsnetten van UK en 
Europa gekoppeld worden.
PWM-invertors met IGBT’s 
vervangen in toenemende mate 
geschakelde condensatoren bij 
blindstroomcompensatiebat-
terijen.
Andere suprageleider-proef-
objecten zijn grote synchrone 
generatoren (op centrales en 
bij hoogtoerige vliegwielen), 

hoogspanningskabels en grote 
transformatoren. Hoewel een 
aantal proefprojecten met suc-
ces functioneerden, is het niet 
tot commerciële toepassingen 
gekomen.

De UHV-XLPE-kabel (XLPE = 
cross linked poly aethyleen) is de 
laatste jaren sterk verbeterd (ook 
moffen en eindsluitingen). XLPE 
is inmiddels het isolatiemateri-
aal voor hoogspanningskabel. 
XLPE vervangt steeds meer 
oliedruk- en massakabel
Een aardig Nederlands voor-
beeld is de 400 kV-zinker onder 
de Waterweg in de verbinding 
Maasvlakte-Westerlee, die in 
het voorjaar is gelegd. Tien jaar 
geleden werd zo’n zinker als een 
hele onderneming beschouwd. 
Nu is de kwaliteit van de kabel 
zo goed, dat er weinig over ge-
discussieerd werd.

Beheer van elektriciteitsnetten
In dit vakgebied spelen twee 
hoofdthema’s een rol: inpas-
sing van decentrale opwek-
king (windmolens, fotovoltaï-
sche energie en conventionele 
warmtekrachtkoppeling) en het 
zogeheten assetmanagement. 
Asset-mangement is ongeveer 
te definiëren als een combinatie 
van doeltreffend ontwerpen en 
goed beheren met als resul-
taat gunstige bedrijfskosten. 
Elektriciteitsbedrijven worden 
beoordeeld op de kwaliteit van 
de netspanning, de uitvalkans 
en duur bij hun verbruikers.
In Nederland beoordeelt DTE 
(onderdeel van het ministerie 
van EZ) de netkwaliteit. De be-
nodigde gegevens worden steeds 
meer via monitoringssystemen 
verkregen.
Door middel van statistieken 
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en opzet van storingsdiensten 
worden bij een netontwerp de 
verwachte kwaliteit zo goed 
mogelijk bepaald.
Veel leveranciers van beveili-
gingsapparatuur leveren over-
stroombeveiliging met daarin 
aangebracht een globale locatie 
van de foutplaats. Storingszoe-
ken duurt daardoor korter.
Ook “Phasetophase” (zie www.
phasetophase.nl) de succesvolle 
Nederlandse software-leveran-
cier voor berekeningen van elek-
triciteitsnetten levert program-
ma’s om de uitvalkans van een 
net te bepalen. Het nutsbedrijf 
moet zelf wel de uitvalkans per 
onderdeel invullen.
Assetmangement brengt be-
scheiden verbeteringen ten op-
zichte van vroeger.
Inpassing van decentrale opwek-
king De opbrengst van wind- en 
fotovoltaïsche energie is afhan-
kelijk van de weersomstandighe-
den. Bij voorkeur zouden wij 8 h 
vooruit willen kijken in verband 
met de opstarttijd van conventio-
nele stoomturbine-centrales. Dat 
lukt steeds beter. Inpassing van 
decentrale warmtekrachtkoppe-
ling is afhankelijk van overleg 
met de beheerders. Ook dat lukt 
beter.

VDI en VDE geven in hun bladen 
de laatste jaren regelmatig aan, 
dat het centralepark in Duitsland 
aan uitbreiding en renovatie 
(vanwege de leeftijd) toe is. 
Dat geldt ook voor het Duitse 
400 kV- en 220 kV-net. Zie ook 
[2]. Dat is in dit symposium niet 
besproken.
De overige ontwikkelingen, 
grotendeels in dit symposium be-
schreven, in de elektriciteitsvoor-
ziening gaan gestaag voort:
- verbeterde beveiligings- en 

monitorings-systemen
- verbeterde netontwerpen en 

beheer, vaak samengevat on-
der assetmanagement

- compactere schakelinstallaties 
met veel giethars

- meer giethars distributietra-
fo’s

- meer wind- en fotovoltaische 
energie

Dit symposium gaf een interes-
sante samenvatting van bovenge-
noemde ontwikkelingen.
Henk Mijnarends

Literatuur
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und Betr SichV
W. Hennig en W. Rosenberg 
ISBN 3-8007-2833-8.
VDE-Verlag 2005 (7e druk), 
401 p, A5,  30,-.

VDE probeert al jaren de Duitse 
elektrotechnische normen, die 
merendeels ook in Nederland 
gelden (zie www.nen.nl), op een 
aardige manier te presenteren 
voor de gebruikers. Dit boek 
gaat over laagspanningsinstal-
laties op welk gebied 9 Duitse 
normen gelden.
Personen werkzaam in laagspan-
ninginstallaties dienen zich aan 
de deze voorschriften te houden 
en erop toe te zien, dat ook ande-
ren in dit vakgebied werkzaam 

in hun omgeving of onder hun 
leiding, zich eraan houden.
Met deze voorschriften, die som-
migen in de praktijk wel eens 
overdreven streng vinden, zijn 
veel ongelukken voorkomen. 
Op niet naleven staan wettelijke 
sancties. In Nederland kan de 
arbeidsinspectie besluiten niet 
naleven te laten beoordelen door 
de rechter.
Het boek is voorzien van dui-
delijke “sprekende”tekeningen, 
grafieken en aardige foto’s van 
meetinstrumenten.

Het boek bestaat uit drie delen:
- deel A behandelt de gevaren 
van stroom door het lichaam, 
gebaseerd op de bekende curve 
van Prof. Biegelmaier;
- deel B behandelt de methoden 
om te grote stroom door het 
menselijk lichaam te voorkomen 
inclusief de stroomtijd-karakte-
ristieken van smeltveiligheden en 
automaten. Tevens worden ook 
voor hoogspanning de afstanden 
aangegeven, die personen van 
blanke onder spanningstaande 
delen verwijderd moeten zijn.
- deel C behandelt metingen aan 
installaties (aarding, potentiaal-
versleping, isolatieweerstand). 
De metingen en meetinstru-
menten worden heel praktisch 
behandeld.

Samengevat geeft dit boek alle 
voorschriften voor laagspan-
ningsinstallaties op een aardige 
manier weer en geeft op een prak-
tische manier aan, hoe zij moeten 
worden uitgevoerd. Naleving van 
deze voorschriften heeft veel on-
gelukken voorkomen. Het boek 
is een “aanrader” voor iedereen, 
die met laagspanningsinstallaties 
te maken heeft.
Henk Mijnarends
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In mijn jeugd was vermo-
genselektronica nog niet zo 
ver ontwikkeld. Toen werd de 
asynchrone sleepringmotor met 
schakelbare rotorweerstanden 
veel gebruikt bij goedkoop uitge-
voerde toerenregelbare kranen. 
Dat was geen fraaie en ook geen 
verliesarme toerenregeling.

Ir. J. Lisser (onderscheiden door 
de Hidde Nijland Stichting) heeft 
dit motortype vaak voor grote 
pompen gebruikt onder meer  
te Nootdorp in de drinkwater-
aanvoerleiding Rijn-duinen (ca. 
3 MWe).
Bij pompen en ventilatoren is 
T :: n² en P :: n³ , waarbij T=kop-
pel, P=vermogen en n=toerental. 
Een toerenregelbereik van 30% is 
meestal voldoende. Bij het syn-
chrone toerental met kortgeslo-
ten rotor was het pompvermogen 
het grootst; bij lagere toerental-
len werd vermogen uit de rotor 
door middel van een diodenbrug 
gelijkgericht en vervolgens met 
een thyristorbrug naar het net 
gevoerd. In die tijd was deze 
oplossing beduidend goedkoper 
dan een invertor gevoede kooi-
ankermotor.
Om niet te veel problemen met 

De asynchrone sleepringmotor, heden de meest 
gebruikte machine bij windmolens

extra verliezen door harmoni-
schen te krijgen gebruikte Lis-
ser 6-fasen diodebruggen met 
speciale wikkelingen (fk=10/11, 
fd=12/13).

Toepassing bij windmolens
De energiestroom rotor-net is 
bij generatorbedrijf zoals bij 
windmolens omgekeerd t.o.v. 
die bij motorbedrijf zoals bij 
pompen. Een lichtere motor, in de 
praktijk ca. 30%, heeft vanwege 
de plaatsing bovenop de mast de 
voorkeur [2].
Een motor met kortgesloten rotor 
van 3 MWe bij 1500 omw/min 
kan bij hetzelfde koppel 4 MWe 
afnemen bij 2000 omw/min, mits 
1 MWe extra afgevoerd wordt 

aandrijving DASM
20 kV, 50 Hz690 V, 50 Hz

transformator

inverter

3~

3~

netfilter

1. Het voedingschema.

van de rotor naar het net. Dat kan 
ook met een diodebrug en een 
thyristorbrug. Aanvullend kan 
bij 1000 omw/min nog steeds 
met hetzelfde koppel 2 MWe 
worden afgevoerd mits 1 MWe 
vanuit het net aan de rotor wordt 
toegevoerd; de motor levert nog 
steeds 3 MWe aan het net. Zie 
fig. 1. Dat betekent, dat bij 1000 
omw/min de rotorstroom met de 
juiste frequentie en fase moet 
worden toegevoerd, wat niet zo 
eenvoudig is.
Doordat het koppel bij wind-
energie afhankelijk is van het 

2. Foto van een 5,4 MWe asyn-
chrone sleepringmotor van 
VEM-group.

toerental, is het koppel bij 2000 
omw/min het grootst en bij 1000 
omw/min het kleinst.
Heden worden twee in seriege-
schakelde IGBT-invertors geko-
zen (frontend aan de rotorzijde 
en rearend aan de netzijde), 
waarmee de rotor wordt gekop-
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peld met het net. Door de hoge 
impulsherhalingsfrequentie van 
IGBT’s zijn extra verliezen beter 
te beheersen.
Inmiddels worden de meeste 
nieuwe windmolens, ook die op 
zee, met de asynchrone sleep-
ringmotor, vaak dubbel gevoede 
synchrone machine genoemd, 
uitgevoerd.

Slotbeschouwing
Aan het eind van de jaren tach-
tig van de vorige eeuw werd in 
Duitsland de toen grootste wind-
molen ter wereld van ca 4 MWe 

(=Growian) gebouwd met de 
asynchrone sleepringmachine. 
Het werd een gigantische flop. 
Duitsland heeft van deze flop 
veel geleerd. De toepassing van 
dit type machine is nu een succes. 
De commerciële 4 MWe-molens 
bevinden zich nu in een proefsta-
dium en zullen naar verwachting 
over enige tijd de kinderziektes 
overwonnen hebben.
Een fabrikant van dit type motor 
is VEM-group[1]. Zij laten er 
geen twijfel over bestaan, dat 
de ontwikkeling van dit type 
aandrijving alleen mogelijk 

was dankzij de medewerking 
van omringende technische 
universiteiten en hogescholen. 
Ook voor andere typen aandrij-
vingen geven zij aan, ook veel 
ondersteuning te krijgen van de 
universitaire wereld.

Literatuur
1. www.vem-group.com.
2. ETZ 7/2005 – Doppeltspei-
sende Asynchrongeneratoren bis 
5,6 MWe fuer die Windenergie 
– dr P. Stupin (Vem-group) en 
Prof St Kuehne (FH Zittau-
Goerlitz).

Op 26 september 2005 start 
weer Nederlands belangrijkste 
vakbeurs voor de elektrotechni-
sche branche onder de bekende 
naam Elektrotechniek 2005 in 
verscheidene hallen van het 
beurscomplex van de Jaarbeurs 
Utrecht. De vakbeurs biedt 
bezoekers zicht op de nieuwste 
trends en technieken van produc-
ten en systemen. Het is tevens een 
plaats waar fabrikanten en instal-
latiebedrijven concepten belich-
ten, integraties van systemen 
benadrukken en oplossingen van 
ingewikkelde problemen tonen. 
Dit jaar zijn het lichtcluster en 
het lichtplein daar een voorbeeld 

Elektrotechniek 2005 in Jaarbeurs Utrecht

van. Fabrikanten laten samen 
zien welke ontwikkelingen zich 
in hun vakgebied voordoen. Het 
is een van de manieren waarop 
exposanten zelf een grote rol 
spelen bij het vergroten van 
de aantrekkingskracht van de 
vakbeurs. In samenwerking 
met de beursorganisator VNU 
Exhibitions heeft de Exposan-
tenvereniging Elektrotechniek 
gezorgd voor een gevarieerd 
aanbod voor vakbezoekers, 
scholieren en geïnteresseerden 
in het boeiende vakgebied van 
de Elektrotechnische Industrie. 
Met ruim 400 exposanten en naar 
verwachting 35.000 bezoekers 

biedt Elektrotechniek bovendien 
een scala van activiteiten. Tijdens 
deze activiteiten krijgen bezoe-
kers op een vaak verrassende 
manier veel extra en onverwachte 
informatie. Voorbeelden uit de 
lijst van activiteiten is de uitrei-
king van de ETOP Award 2005, 
een seminar over “het verkopen 
van licht” en een seminar “licht 
en beleving”. De vakbeurs kan 
tot en met 30 september 2005 tot 
17 uur worden bezocht.  
Voor meer informatie kunnen 
bezoekers vooraf de gegevens 
op www.elektrotechniek-online.
nl raadplegen.
Jan M. Broeders 

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
30 oktober in te sturen aan Peter Bieger,

Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.
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Goed beursnieuws (of niet soms?)

Al is het te hopen dat we er 
zo laat mogelijk aan toe zijn, 
de rollator is toch een van de 
zegeningen van deze tijd. We 
blijven allemaal toch liefst zo 
lang mogelijk mobiel zonder dit 
hulpmiddel. Maar als het zover 
is, moet en kan het tegenwoor-
dig. Om vrienden en familie te 
bezoeken, om boodschappen te 
doen of gewoon om elke dag een 
wandelingetje te maken. We zijn 
dan ongetwijfeld blij met onze 
steun en toeverlaat, maar we 
weten bijna zeker dat die ook 
regelmatig verwenst wordt. Bij-
voorbeeld als we weer eens een 
drempel over moeten! Drempels, 
nee, daar hadden de uitvinders 
van de rollator nou net even geen 
rekening mee gehouden. Het 
gevolg is dat de meeste mensen 
met een rollator alle mogelijke 
moeite moeten doen om deze 
hobbels te nemen. Natuurlijk 
kunnen we hem achterover laten 

kantelen, hem in één keer over 
de drempel tillen of achteruit 
de drempel over gaan.Maar dat 
is allemaal verre van ideaal en 
bovendien nog gevaarlijk ook.
Op de Huishoudbeurs zag ik nu 
de “BOB-UP”, een even slimme 

pen). Het aanbevolen gewicht 
van de gebruiker is niet boven 
de 130 kg. De BOB-UP wordt 
geleverd door Meyra Nederland 
BV, beursprijs  49 (mét rollator 
 99). Met deze uitvinding ont-
ving Meyra de ID-NL jaarprijs. 
Website: www.meyra.nl, e-mail: 
info@meyra .nl.

als simpele oplossing voor rol-
latorgebruikers die als een berg 
opzien tegen elke drempel die 
ze op hun pad tegenkomen. Met 
de BOB-UP is het gewoon met 
hetzelfde tempo doorlopen bij 
allerlei soorten drempels van 
2 tot maar liefst 10 centimeter 
hoog. Extra kracht zetten is niet 
nodig: de BOB-UP tilt de rol-
lator vanzelf over de drempel. 
De BOB-UP is een gemakkelijk 
zelf te monteren ‘kantelaar’ aan 
de voorzijde van de rollator. 
Het gewicht is slechts 0,7 kg 
en kan een maximale belasting 
tot 30 kg tillen (b.v. boodschap-
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