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Van de voorzitter

Frans Witkamp

In de vorige uitgave van Elpec Info besloot ik
met de aanname dat ik tijdens de beurs Elektrotechniek weer veel leden zou tegenkomen. Dat
is uitgekomen. Het zal ongetwijfeld zijn gestimuleerd door ABB, die ons - en de leden van
VIP - had uitgenodigd om ons bij te praten over
enkele noviteiten. Een verhaal dat mij opviel,
ging over het Elux-concept. Een systeem dat de
ﬂexibiliteit van elektrische installaties in woningen moet verhogen. De idee erachter is duidelijk:
zorg voor voldoende aansluitmogelijkheden van
apparatuur in de diverse ruimten binnenshuis,
zoals computers, tv, telefoon, printers en al wat
dies meer zij. Dat betekent dus een behoorlijke
uitbreiding ten opzichte van bestaande installaties:
veel meer installatiedozen en leidingen in de muur.
Je kunt dan op veel meer plaatsen in huis allerlei
apparatuur laten werken. Eigenlijk had ik - wie
niet? - die wens al jaren, want er is vrijwel geen
huis waar de wandcontactdozen zitten op die
plaats waar ze nodig zijn. Het fenomeen van losse
snoeren over de grond neemt door dit concept in
ieder geval af. Nu maar hopen dat dit leveranciersonafhankelijke concept straks als standaard in de
bouw wordt geaccepteerd. Dat deze ontwikkeling

ook nog goed is voor de omzet van e-materiaal,
zullen de fabrikanten niet echt vervelend vinden.
De kopers van nieuwbouw zullen dat straks toch
moeten gaan betalen.
Na aﬂoop trakteerde onze gastheer ons nog op
een gezellig eten in Stadskasteel Oudaen aan de
Oudegracht. Elpec bedankt ons lid Jan van de
Maarel voor dit genereuze gebaar.
Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek aan NLR zat
het Elpec-bestuur rond de vergadertafel. Een van
de besproken agendapunten die mij al enige tijd
bezighoudt, is de ontwikkeling van het ledental. We
missen jonge instromers. Ons nieuwe bestuurslid
Ruud Kurk gaat zich met veel elan op dit verschijnsel werpen en zich inzetten nieuwe leden voor
onze vereniging te interesseren. Hiermee verband
houdend zoeken we ook nog een oplossing om
ons vakgebied in een breder kader te plaatsen. Nu
etaleren wij ons als elektronicaclub. Alsof alles wat
daarmee samenhangt, niet mee zou tellen. Waar
ons vakgebied begint, waar het ophoudt, hoe ver
de toepassingen mogen reiken, zijn vragen die
ons bezighouden. Duidelijkheid op dit gebied kan
potentiële leden over de streep trekken.
Ik zie u graag op het komende jaarfeest!
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Elpec-info is het tweemaandelijkse periodiek voor
leden van de Elektronica-Persclub onder redactie
van Peter Bieger en Frans Witkamp. Bijdragen kunt
u sturen aan Peter Bieger, Weegschaalstraat 44, 5632
CX Eindhoven, bij voorkeur in MS Word op diskette.
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De merkwaardige kamer van Ames
In meerdere musea en in educatieve opstellingen in vele
wetenschapscentra over de
hele wereld staat een stevige en
betreedbare gebouwde ruimte
met scheve vloeren, wanden,
ramen en deuren telkens in ruime
belangstelling bij bezoekers.
Deze typisch uitziende ruimtelijk gebouwde opstelling wordt
in het algemeen de Kamer van
Ames genoemd. Veelal maakt
deze visuele attractie deel uit van
een evenement of een expositie
rondom het interessante thema
Zien & Waarnemen.
De Amerikaanse wetenschapper
Adelbert Ames II (1880-1955)
was een meester in het ontwerpen
van driedimensionale optische
illusies. Naar hem is een volledig
vervormd geconstrueerde kamer
vernoemd, die echter bij een
bepaalde visuele waarneming
heel normaal verschijnt. Mensen of objecten, die zich in deze
kamer bewegen, veranderen op
een verbazingwekkende wijze in
grootte. De optische illusie van
de Kamer van Ames functioneert
verbluffend perfect, omdat wij
waarnemen op basis van onze
ervaring uit het verleden. Die
ervaring zegt ons dat ruimten,
ramen en deuren rechthoekig
zijn en dat plafonds en vloeren
horizontaal zijn. Met deze wetenschap en opgedane ervaringen
kijken wij naar het wonder van
de Kamer van Ames. Je gelooft
je eigen ogen niet, dat mensen
binnen enige seconden in grootte
veranderen.
Ames droeg met zijn onderzoek
bij aan de ontwikkelingen in de
fysica, fysiologie, oogheelkunde,
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psychologie en was tevens een
begaafd ﬁlosoof. Hij voltooide
zijn universitaire studie “fysiologische optica” aan het Dartmouth
College, werd er professor en
bracht het tot wetenschappelijk
directeur bij het Ooginstituut van
Dartmouth.
Veel onderzoek werd door hem
verricht naar de aspecten van het
binoculair zien. Uit dit speciﬁeke
onderzoek werden de wereld
bekende Kamer van Ames, de
Stoel van Ames en het Raam van
Ames ontwikkeld.

Jan M. Broeders
Adelbert Ames II werd geboren
in Lowell in de Amerikaanse
staat Massachusetts. Zijn belangstelling voor de psychologie
van de visuele perceptie heeft
hij zeker meegekregen van zijn
vader.
In de jaren vijftig van de vorige
eeuw kwamen zijn perspectivische vondsten meer in de
bekendheid en werden zij wereldwijd bestudeerd en gebruikt
in onderzoek en opleidingen in de
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vakgebieden Visuele Perceptie
en Psychologie van de Waarneming. Zijn beroemde en verbazingwekkende driedimensionale
kamer wordt bij elke expositie
of presentatie op het gebied van
de visuele waarneming of optische illusies gedemonstreerd
en verklaard en trekt altijd veel
belangstelling.
Adelbert Ames II bouwde in
1946 zijn eerste bijzondere
kamer naar een idee van de 19e
eeuwse natuurkundige Hermann
von Helmholtz. De vloer en
meerdere wanden van deze bijzondere bouwconstructie lopen
ﬂink scheef.
Ook het schilderwerk en de verdere aankleding van de ruimte
is zodanig scheef uitgevoerd,
dat vanuit een bepaalde positie
van de waarnemer alle perspectieﬂijnen echter recht lijken te
lopen. Hij concludeerde in zijn
onderzoeken dat veel van wat
een persoon ziet of van wat hij
of zij verwacht te zien, bewust
of onbewust is gebaseerd op een
vorige ervaring.

Zien en niet-zien ervaren tijdens ELPEC’s jaardiner
De leden van de Elektronica
Persclub zijn van harte uitgenodigd om op vrijdag 16 december
2006 deel te nemen aan het traditionele ELPEC’s Jaardiner. Dit
jaar heeft het bestuur dit telkens
weer drukbezochte en gezellige
evenement georganiseerd in
het ervaringsmuseum over zien
en niet-zien, het MuZIEum te
Nijmegen.
Naast een aantrekkelijk museaal middagprogramma, biedt
het museum onderdak aan een
voortreffelijke keuken om in de
vooravond te genieten van een
driegangen diner in een speciale
en bijzondere ambiance.
In het MuZIEum kunnen bezoekers op ervarende wijze kennis
maken met het wonder van zien
en de onbekende wereld van het
niet-zien. Vaste onderdelen van
dit nieuwe Nijmeegse museum
zijn:
• Dialoog in het donker
• Practicum
• Opticum
• Retrospectrum.
Maar niet alleen deze onderdelen
van het museum verdienen bijzondere aandacht. De ervaring
begint al direct bij binnenkomst.
Het trappenhuis (een kunstwerk
van beeldend kunstenares Govinda Mens) voert u van helder
daglicht naar een vervreemde
wereld met optische illusies,
waardoor u wordt voorbereid op
de ervaringen die u verder in het
museum te wachten staan.
Practicum - zien met handen
en oren
In het Practicum kunt u kennis
maken met de leefwereld van

blinden en slechtzienden. U ziet
er het brailleschrift in allerlei verschijningsvormen, van prikpen
tot printer. In de professionele
geluidsstudio worden gesproken
boeken opgenomen. Daarnaast
ziet u hoe het gesproken materiaal wordt verveelvoudigd in de
reproductie.
Opticum - verwonderend
Hoe werkt zien? Ziet u wel wat u
denkt dat u ziet? In het Opticum
kunt u letterlijk een kijkje nemen
in het oog. We volgen de weg
van de lichtstraal en bekijken
wat er allemaal in het oog en
de hersenen gebeurt voordat
we ‘beeld’ hebben. Ervaar dit
wonder van het zien!
Retrospectrum - gisteren,
vandaag en morgen
Stap in de tijdmachine en maak
een tijdreis door de eeuwen
heen. Zie en hoor de wereld er
voor blinden en slechtzienden
uitzag op een aantal tijdstippen
in de geschiedenis.
Proeven…in het donker
Het oog wil ook wat, maar bij ons
mag uw oog niet ‘meeproeven’.
Ontdek zelf hoe sensationeel
geur en smaak kunnen zijn als
er geen visuele aﬂeiding is. U
zult ervaren hoe het is om wijn
te proeven in het donker. Rood?
Wit? Uw neus en mond zullen
het u vertellen. De puurheid
van uw zintuiglijke ervaring zal
u verbaasd doen staan. Het is
voor iedereen, beginner of kenner een unieke ervaring! Ook
het dineren in het donker wordt
een bijzonderheid. Wat proeft
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u? Is het een aardbei of toch een
andere vrucht? U zult ook nu
weer versteld staan hoe anders
het is om in volledig donker de
ingrediënten uit uw gerechten te
onderscheiden.
Voor onze leden en hun partners
hebben wij met de leiding van
het museum het volgende programma opgesteld:
14.30 – 15.00 uur:
ontvangst met kofﬁe en gebak
15.00 – 15.30 uur:
inleidingen door onze voorzitter
en het muZIEum
15.30 – 17.30 uur:
rondgangen door de zalen
17.30 diner in het donker.
In verband met cafébezoek als
onderdeel van Dialoog in het
Donker verzoeken wij u wat
kleingeld op zak te hebben. Uw
speciale dieetwensen kunnen
twee werkdagen voor de dag van
ELPEC’s Jaardiner 2006 worden
doorgegeven.
Zoals u al in onze uitnodiging
heeft kunnen lezen is er in de directe omgeving van het museum
voldoende parkeergelegenheid
voor uw auto. U kunt vooraf
zich al voorbereiden door de
website www.muzieum.nl te
raadplegen.
MuZIEum is gevestigd in de
Nieuwe Marktstraat 54 a in 6511
AA Nijmegen. De kosten voor
het bezoek aan het museum en de
deelname aan het diner bedragen
€ 30 per persoon. Aanmeldingen
graag bij onze penningmeester.
Rob Geutskens.
Jan M. Broeders
Secretaris ELPEC
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Het kenniscentrum voor lucht- en ruimtevaart
Precies zes jaar na het bedrijfsbezoek aan de NLR-locatie Marknesse
was Elpec op 1 november 2005 te gast op de locatie Amsterdam.
Gastheer Ir Simon J. Boersen liet de deelnemers kennismaken met
enkele faciliteiten die onze nationale trots op het gebied van luchten ruimtevaartonderzoek heeft te bieden. Dit instituut, voluit het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, heeft internationaal
een hoge reputatie. Het NLR geniet onder meer grote bekendheid
op het gebied van onderzoek van het gedrag van objecten bij (hoge)
windsnelheden. Daarbij werkt het bedrijf samen met het Duitse DLR
samen in de stichting Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW). Maar
niet alleen vindt onderzoek plaats in windtunnels, er worden ook andere
activiteiten ontplooid waarmee aller respect wordt afgedwongen.
Vliegverkeer
Het volgen en dirigeren van
vliegbewegingen op een veilige en efﬁciënte wijze is een
van de belangrijkste acties van
vliegverkeersleiders. Het NLR
heeft een simulator ontwikkeld
waarmee op het beeldscherm
de vliegtuigen kunnen worden
gevolgd. Door de projectie van
(een deel van) Nederland als
achtergrond zie je op het beeldscherm diverse vliegtuigen in
hun banen bewegen, inclusief
hun vluchtnummer en andere
data. Personeel kan zich achter
de monitor bekwamen in het in
goede banen leiden van al deze
vliegtuigen. Nog aanschouwelijker is een specialiteit van het
NLR: een simulator met scherm
De Tower Research Simulator.

dat bijna het formaat heeft van
een bioscoopscherm. Door
middel van drie projectoren
wordt op een halfrond scherm
een beeld geprojecteerd dat
volledig wordt opgebouwd uit
informatie gegenereerd door een
computer. Met de bekende druk-

Frans Witkamp
op-de-knop waan je je direct op
Schiphol in de verkeerstoren.
Het beeld dat verkeersleiders
vanuit de toren zien, staat op
indrukwekkende wijze in beeld.
Je ziet taxiënde, opstijgende en
landende vliegtuigen en overig
grondverkeer. Ook de meteorologische omstandigheden zijn
daarbij aan te passen: mooi,
rustig en zonnig weer, een ﬂinke
regenbui, al dan niet met onweer
of sneeuwval, mist en duister-

nis. Al dat indrukwekkends
is niet alleen leuk om te zien,
maar bewijst regelmatig zijn
nut. Personeel van onder meer
Schiphol is regelmatig te gast
voor training en ontwikkeling
van nieuwe procedures. Vanuit
allerlei te creëren situaties kan
het personeel zich bekwamen in
een adequate bedrijfsvoering. En
dat hiermee de veiligheid eveneens is gediend, behoeft verder
geen betoog.
De vlucht- en air trafﬁc control
research van het NLR heeft
overigens internationaal een
vooraanstaande plaats weten te
verwerven.
Wind
Het stokpaardje van onze gastheer is duidelijk als het gaat om
beproeving van objecten bij hoge
windsnelheden. En daarvoor
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heeft NLR aardig wat te bieden.
Men beschikt over een HST
(High Speed wind Tunnel), en
een SST (Super Sonic wind
Tunnel). Een opvallende verschijning is een groot reservoir,
dat zich op het terrein van het
NLR bevindt. Dit vat, geplaatst
in 1959, bevat zo’n 600 m3 droge
lucht bij een druk van - maximaal
- 4 MPa (40 atmosfeer) en kan in
de SST een luchtstroom produceren met zeer hoge snelheden.
Het voorraadvat stroomt daarbij
leeg door het testkanaal in een
tijd die ligt tussen de 1 minuut
en 5 seconden, afhankelijk van
de gekozen luchtdruk in het
testkanaal. In die tijd kunnen de
gedragingen worden onderzocht
aan (delen) van (geschaalde)
modellen. Zo kan onder meer

worden bepaald wat de luchtweerstand is, en wat de optimale
vorm. Een van de meetmethoden
is het gebruik van drukgevoelige
verf op het meetobject. Met
behulp van camera’s meet men
de diverse kleurveranderingen,
en daarmee dus de drukken, en
zo kan men de luchtbelasting
in kaart brengen. Fabrikanten
als Lockeed en Boeing laten
hier metingen uitvoeren met
als doel de prestaties van hun
toestellen te optimaliseren. Denk
hierbij aan reductie van het
brandstofverbruik bij gelijkblijvende vliegsnelheid. Maar ook
andere zaken als bij voorbeeld
instationnaire fenomenen en
resonantieverschijnselen zijn
via dit onderzoek in kaart te
brengen.

Energie 2005
De beurs met workshops Energie2005 (14-16 september te
Den Bosch) was vooral gericht
op energietarieven.
Energie is een bijzonder vak
met grote investeringen en lange
afschrijftermijnen (vaak 25 jaar).
Energiekosten betreffen vaak
relatief grote bedragen.
In mijn jonge jaren waren energietarieven weinig ﬂexibel enerzijds omdat er weinig technische
meetmogelijkheden waren en
anderzijds omdat de monopolistische leveranciers weinig geneigd
waren tot aangepaste tarieven. De
mogelijkheden om bijvoorbeeld
in elektriciteits-tarieven de kosten van opwekking, transport en
distributie met hun reservestelling gedifferentieerd op te nemen
waren beperkt. Ook de industri-

ele verbruikers waren weinig
geneigd hun productieproces
aan te passen aan energietarieven. Mede door de liberalisatie
zijn er nu meer mogelijkheden
en kunnen leveranciers worden
vergeleken, wat vaak besparing
in energiekosten betekent.
Op deze beurs kon de bezoeker
kennis nemen van de mogelijkheden van grote energieleveranciers en van de hulp, die
grote adviesbureaus konden
bieden, zowel ten aanzien van
tarieven als wel ten aanzien
van normverbruiken van wooncomplexen, utiliteitsbouw en
sommige industriële processen.
Ook over warmtekrachtkoppeling en duurzame energie was
met name veel te vernemen over

Elpec Info - december 2005

Het bezoek was zeker de moeite
waard. Enerzijds waan je je wellicht in een wat gedateerde omgeving van werktuigbouwkundige
opstellingen. Anderzijds word
je geconfronteerd met hightech
zaken die duiden op een hoog
kennisniveau. Interessant is te
weten, dat de overheid een kwart
deel van de kosten subsidieert,
terwijl het NLR driekwart van
zijn omzet zelf weet te genereren door opdrachten vanuit het
bedrijfsleven en de overheid.
Tijdens ons bezoek maakten we
kennis met slechts een greep
uit de vele projecten die lopen.
Wilt u meer weten over wat het
NLR heeft te bieden? Kijk op
www.nlr.nl of bel 020 5113113
(Anthony Fokkerweg 2, 1059
CM Amsterdam).

verstandige contracten.
Na de eerste energiecrisis in
1973 heeft Nederland met verve
veel werk verzet om te komen
tot economische verantwoorde energiebesparing, warmtekrachtkoppeling en duurzame
energie. Het was destijds een
speerpuntbeleid van de overheid.
Van dat werk plukken we nu de
goede vruchten.
Ondanks discussies over de
Kyoto-akkoorden en klimaatveranderingen mis ik nu veel van de
geëngageerdheid, waarmee toen
werd gewerkt.
De beurs Energie 2005 was de
moeite waard voor degenen, die
met energietarieven te maken
hebben.
Henk Mijnarends
Literatuur
1. www.energie2005.nl.
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Elektronigheden (44)
Ik was eigenlijk al een hele tijd geleden van plan er het bijltje bij
neer te leggen. Met alle drukte op het werk, onderbezette redactie en
onderbezet budget, wat persoonlijke kwalen (ik ben inmiddels ook de
50 gepasseerd), managementcursussen (onbegonnen werk met mij
in de groep) en een reorganisatie heb ik er eigenlijk geen tijd (en
fut!) meer voor. Maar tijdens een jaarfeest omgekocht zijnde door
een ﬂes met geestrijke vloeistof zet ik mij af en toe toch maar achter
de laptop. Buiten komt de sneeuw met bakken uit de hemel en uit de
wat metalige luidsprekertjes van mijn laptop klikt het ‘Concert voor
een regenachtige namiddag’ (inclusief Meneer Blauw Lucht) van
(heel toepasselijk) het Elektrisch Licht Orkest. Kortom, een geschikte
omgeving om weer een stukje te schrijven over alles wat gloeit en
vermoeit en ons toch altijd weer boeit.
ABB
Schakelende voedingen zijn niet
meer weg te denken uit de energie- en automatiseringstechniek.
ABB breidde het leveringsprogramma uit met de CP-C en
CP-S voedingen op basis van
SMPS-technologie. Voedingen
op basis van deze techniek
verbruiken minder energie dan
lineaire voedingen. Daarmee
worden op een milieuvriendelijke en kostenbesparende manier de warmteontwikkeling en

verliezen in voedingen geminimaliseerd. De nieuwe voedingen
zijn beide uitgevoerd met een
vermogensreserve van 50%.
ABB heeft met de IRC5 ook
een nieuwe robotcontroller
geïntroduceerd, de vijfde generatie robotbesturingen alweer.
De nieuwe besturing heeft
ABB heeft het leveringsprogramma uitgebreid met de CPseries voedingen op basis van
SMPS-technologie.

Ad Spijkers

een nauwkeurigheid van 10
micron, wordt geleverd met
volledig Windows georiënteerd
aanraakscherm en een MTBF
(Mean Time Between Failures
– en niet Before, Martin!) van
80.000 uur. De IRC5 laat zich
eenvoudig ingebruik nemen voor
een breed scala aan applicaties.
Een nauwkeurige afstemming
op individuele eisen en wensen
is dankzij de modulaire opzet
bijzonder eenvoudig gemaakt.
Nieuw is de MultiMove-functie die het mogelijk maakt om
maximaal vier ABB robots en
positioners simultaan te besturen. Daarmee kan een totaal van
36 assen volledig gecoördineerd
worden bestuurd.
Het mooiste nieuws van ABB dit
jaar was een volledig onbedrade
sensor. Maar daar is al het nodige
over geproduceerd en bovendien
heeft u die kunnen bezichtigen
tijdens Elektrotechniek.
ABB BV, Rotterdam,
010 - 4078911
Avnet
Avnet heeft een Paneuropese
overeenkomst gesloten met
fabrikant Tatung om servers te
gaan verkopen. De distributeur
begint met het leveren van blade
servers, rekmontage servers en
oplossingen voor opslag, samen
met processors, geheugens en
vaste schijven. Tatung Server
verscheen voor het eerst op de
markt in september 2004, na
gedurende een aantal jaren ODM
(Original Design Manufacturer)
geweest te zijn van vooraanstaande merken. Tatung is een
van de grootste producenten ter
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kantoor én thuis. De monitor
heeft een no-nonsense design
met gebruiksvriendelijke functies, bijvoorbeeld automatische
setup en automatische helderheidsregeling. Het scherm biedt
een helderheid van 250 cd/m²,
een contrast van 450:1 en een
reactiesnelheid van 16 ms. Het
OSD-menu biedt een sRGB-modus voor kleurenafstemming met
andere randapparatuur die dezelfde kleurruimte ondersteunt.
De S2410W en S2110W van
De Eizo FlexScan L551 uit de
catalogus van Avnet is een 17”
monitor voor kantoor én thuis.
wereld van huishoudelijke apparaten en industriële informatiesystemen. Zo heeft het bedrijf
sinds 1989 Sun SPARC servers
geproduceerd.
Eizo introduceerde met de FlexScan L551 een 17” monitor voor
Om daarvoor geschikte LCD
monitoren te kalibreren (wat
bijvoorbeeld voor vormgevers
belangrijk kan zijn) stelt Eizo
zijn ColorNavigator 4 software
gratis beschikbaar, meldt distributeur Avnet.

Met een beeldverhouding van
16:10 en een beelddiagonaal
van resp. 24” en 21” zijn de
Eizo S2410W en S2110W ﬂinke
jongens in het assortiment van
Avnet.
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hetzelfde fabrikaat zijn ﬂink
van stuk. Ze hebben een beeldverhouding van 16:10 en een
beelddiagonaal van resp. 24” en
21”. De Widescreen LCD-monitoren bieden een hoge resolutie,
optimale beeldkwaliteit, grote
kijkhoek, hoog contrast en korte
schakeltijden. Beide schermen
tonen beelden met een helderheid
tot 450 cd/m². De horizontale en
de verticale kijkhoek zijn 178°.
Het ontspiegelde schermoppervlak onderdrukt storende
reﬂecties.
De Eizo ColorNavigator 4
software is voortaan gratis beschikbaar voor download. De
software is ontwikkeld om, samen met een kalibrator en een
Color Graphic CG monitor, de
meest nauwkeurige LCD voor

7

een kleurkritische werkplek mogelijk te maken. Er is keuze uit
meerdere kalibratoren en tevens
is er de mogelijkheid van het
meten van omgevingslicht (Eye
One Display 2). De software
is ook voorzien van een herinneringsfunctie om de monitor
tijdig te kalibreren.
Avnet, Eindhoven,
040-2659380.
CER
Dit Nederlandse bedrijf (Computer Engineering Roorsendaal)
brengt een universele domotica
controller op de markt. Deze
oplossing, FC-Domus geheten, is
ontwikkeld om een gebouw slimHet Real Time Patching System, dat wordt aangeboden
door Connex, is een intelligent
en actief beheersysteem voor
netwerkaansluitingen.

8

CER sluit alle draadjes in
huis aan op één centrale regeling (de FieldCommander) en
noemt dat FC-Domus.
mer te maken. Het systeem koppelt in de meterkast de diverse
losse systemen, zoals draadloos
in de woonkamer, twisted pair in
de slaapkamers en het lichtnet in
de garage. Door gebruik van open
standaarden is conﬁguratie van
FC-Domus door de installateur
vrij eenvoudig. FC-Domus is een
soort commandobrug tussen de
vele domotica eilandjes.
CER, Roosendaal,
0165-557417.
Connex
Connex Telecom heeft zijn Cat
6-bekabelingsprogramma uitgebreid met het Power Cat 6 FTPsysteem van Molex Premise Networks. Het systeem bestaat uit
een aansluitdoos, een 24 poorts
patchpaneel en FTP patch cords
en kabels. De aansluitdoos meet
22,5 mm x 45 mm en is voorzien
van een haaks verzonken connectoraansluiting. De haakse
uitvoering zorgt voor een geringe
buigstraal en daarmee voor een
lage mechanische belasting van
de patchsnoeren.
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Van dezelfde fabriek is een nieuw
aansluitpunt voor glasvezels.
In combinatie met de Molex
Black Box voor het beheer van
glasvezels kunnen met de nieuwe
PowerCat-modules eenvoudig
‘Fiber to the Desk’ oplossingen worden gerealiseerd (was
daar een probleem mee dan?).
De nieuwe module heeft twee
poorten voor voor glasvezels
(ST/SC) en wordt geleverd met
afscherming. Hierdoor wordt effectief bescherming geboden tegen vervuiling van de connector
door stof en tegen beschadiging
van het oog door uitstralend
laserlicht.
Ook al van Molex is het Real
Time Patching System, een
intelligent en actief beheersysteem voor netwerkaansluitingen. Het bestaat uit intelligente
patchpanelen, patchkabels, integratiestrips, kabels, hardware
en software. Met het systeem
kunnen IT-managers de fysieke
netwerklaag en de bijbehorende
IT-hardware ‘live’beheren en bewaken. Door het actieve karakter
draagt het systeem bovendien
bij aan vermindering van de
down-time, verbetering van de
intrinsieke netwerkbeveiliging
en doelgericht onderhoud.
Connex Telecom te Capelle a/d
IJssel, tel. 010-4588525.
Hirschmann
Met de Spider 8TX en 4TX/1fx
brengt Hirschmann een serie
nieuwe fast Ethernet switches.
Ze zijn compliant met alle industriestandaards en maken het
mogelijk terminals op netwerken
aan te sluiten tegen lage kosten
per poort. De 8TX heeft (hoe
verrassend) acht twisted pair
poorten die naar keuze ondersteuning bieden aan 10 Base/Tx

twee met functietoetsen en drie
met aanraakscherm. Alle panelen
beschikken over een TFT-scherm
met schermafmetingen tussen
7” en 15”.
Koning & Hartman, Amsterdam,
010-5876810.

Een aantal familieleden
uit de familie Spider van
Hirschmann.

Konica Minolta
Nieuw in het programma van
Konica Minolta is de kleurmeter
CM-2500c. Deze portable kleurmeter onderscheidt zich door
de meetgeometrie waardoor de
meting niet wordt beïnvloed door

glans, vorm of richting van het
te meten oppervlak. Het resultaat
is een nauwkeurige, stabiele en
reproduceerbare meting. De
45/0-meetgeometrie belicht het
te meten oppervlak onder een
hoek van 45° en meet onder
een hoek van 0° graden. Door
gebruikmaking van een halve
bol, een ringvormige opening en
een richtlens wordt een zeer diffuse en gelijkmatige belichting
gerealiseerd.
Konica Minolta, Utrecht,
030-2470860.

De CM-2500c kleurmeter van
Konica Minolta verricht nauwkeurige, stabielen en reproduceerbare metingen.

Marmitek
Ik had nog nooit van dit bedrijf
gehoord, maar zij kennelijk wel
van mij getuige het toezenden
van een persbericht.
Met TV Anywhere van deze
ﬁrma bent u verlost van gaten
boren en coaxkabels trekken,
iets waar het gemiddelde Elpeclid sowieso steeds minder aan
toe zal komen. Het gaat om een
audio-videozender. De zender
met ingebouwde tuner van een

of 100 Base/Tx. De andere heeft
vier twisted pair poorten plus een
glasvezelpoort.
Hirschmann Electronics, Weesp,
0294-462591.
Koning & Hartman
Tja, het was weer even wennen, maar een oude vertrouwde
naam is uit de as herrezen nadat
de divisie Industriële Automatisering van Getronics werd verzelfstandigd. De nieuweling telt
vestigingen in Delft (het ‘oude’
Koning en Hartman, bekend
van de elektronica en telecom)
en Amsterdam (het onderdeel
industriële automatisering van
het ‘oude’ Getronics).
Van Mitsubishi Electric afkomstig zijn de E1000 bedieningspanelen, een uitbreiding in het
programma Human Machine
Interfaces (HMI). Ze maken
deel uit van het Vision 1000
concept, dat bestaat uit twee
series bedieningspanelen en
een IPC-lijn. De bedieningspanelen met een op Windows CE
gebaseerd operatorsysteem zijn
ontwikkeld voor het verwerken
van zeer complexe applicaties
met hoge betrouwbaarheid. De
serie panelen is verkrijgbaar in
vijf verschillende types, waarvan

Marmitek stelt u met TV Anywhere in staat om draadloos op elk
punt in uw huis van de televisie of DVD-speler te genieten.
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Superbreed beeld uit een
laptop dankzij de Matrox
DualHead2Go
bekend gloeilampenmerk wordt
rechtstreeks aangesloten op de
antenne-aansluiting. Hij slaat
alle beschikbare zenders op in
zijn geheugen en stuurt beeld en
geluid 15-30 m draadloos dwars
door muren en plafonds en zelfs
100 m in het vrije veld. De ontvanger wordt aangesloten op de
televisie. Volgens de leverancier
kunt u ook in de slaapkamer een
DVD bekijken terwijl de speler
nog in de woonkamer staat.
Marmitek, Eindhoven,
040-2122831.
Matrox
Matrox Graphics heeft de
DualHead2Go onthuld, ‘s werelds eerste externe upgrade
waarmee meerdere beeldschermen kunnen worden gekoppeld aan compatibele laptops
en geïntegreerde pc’s op basis
van graﬁsche chipsets. Dit was
voorheen beperkt tot een enkel
beeldscherm. De DualHead2Go
is zo groot als de palm van een
hand en wordt aangesloten op de
bestaande uitgang voor een enkel
beeldscherm. Daarvan maakt
het doosje één beeldscherm met
ultrabrede afmetingen met oor10

spronkelijke ondersteuning voor
resoluties tot maximaal 2560 x
1024 pixels, twee keer zo breed
zijn als de standaardresoluties.
Dit verandert het Windows
bureaublad in een rechter- en
linkerhelft, die daarna naar twee
afzonderlijke analoge monitoren
verzonden worden.
Matrox Graphics, Verenigd Koninkrijk, 0044-1753-708843.
Siemens
Zorg dat uw sigaren en VSOP
onder handbereik staan, want
traditiegetrouw gaat dit weer
even duren. Hoewel …… ik heb
de indruk dat de persactiviteit
van Das Haus aan het afnemen
is. Zal wel het bekende probleem
van ‘minder mensen, meer werk’
zijn.
We beginnen vandaag met het
huishouden (en dat voor een
vrijgezel die daar een broertje
dood aan heeft, maar de aanschaf
van een vrouw weer een te grote
investering vindt).
Het bedrijf introduceerde eerder
dit jaar de naar eigen zeggen
stilste wasdroger ter wereld. Bij
de WT46S510 droogautomaat
met luchtcondensatie is bijna niet
meer te horen of het apparaat aan
of uit staat. Dat betekent dat de
huisman/-vrouw ook ’s nachts
zijn/haar wasgoed kan drogen
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zonder daar een slapeloze nacht
aan over te houden. De droger
heeft een capaciteit van 6 kg
katoen en één bedieningsknop
voor liefst vijftien droogprogramma’s (waarom? Eén is toch
genoeg?). Touch Control toetsen
met LED-indicatie en akoestisch
signaal starten diverse functies
zoals voorzichtig drogen, antikreukfase, het gebruiksmenu of
het wijzigen van extra functies.
Ja, zo kom ik ook aan vijftien.
En toch hang ik mijn wasgoed
gewoon op zolder te drogen.
Nog stiller!
Verder lanceerde het merk de
eerste droogautomaat die door
z’n lage energieverbruik in
energieklasse B terechtkomt,
waarbij de wasdroger bovendien
over een extra capaciteit van 7
kg katoen beschikt. De nieuwe
droger is bijna 9% zuiniger is
dan de drogers uit de C-klasse
en kan 1 kg méér was aan, zodat het apparaat méér was met
minder energie kan drogen. Ook
dit apparaat is voorzien van één
bedieningsknop met vijftien verschillende droogprogramma’s,
touch control met LED-indicatie,
voorzichtig drogen, antikreukfase enzovoorts.
De LiftMatic is de eerste
wandoven met ingebouwde
lift. Ja, u leest het goed: een
wandoven met ingebouwde
lift. Zo speelden wij ze in onze
jeugdjaren (lang geleden) niet
op onze saxofoon. Op het eerste
gezicht lijkt het een gewone oven
(zover een oven die aan de wand
hangt gewoon is te noemen),
tot men op zoek gaat naar een
handgreep om de deur te openen. Beide ontbreken namelijk!
Het LiftMatic systeem bestaat
uit twee elektrisch aangedreven
telescooprails waarmee de ge-

Nee, geen portret van uw
scribent voor en na de VSOP,
maar een longopname met een
Siemens MR-machine die aantoont waar zich astmatische
bronchitis aan het ontwikkelen
is.

De LiftMatic van Siemens is
de eerste wandoven met ingebouwde lift: laden, hijsen, bakken, zakken, lossen.
hele bodem (inclusief rooster
en bakplaten) maximaal 52 cm
kan worden neergelaten. Doordat
de gehele bodem kan zakken
tot het werkblad, kan de maître
de cuisine eenvoudig vanaf drie
kanten bij de gerechten, zonder
last te hebben van hinderlijke
warmte en etensdampen, zonder
te hoeven bukken of een deur te
moeten openen.
In onze kringen is er een meer
dan gemiddelde belangstelling
voor gezondheidszorg. Dat heeft
niet alleen met onze leeftijd en
het nieuwe zorgstelsel te maken,
maar ook omdat de medische
wereld (waaronder Siemens)

momenteel veel investeert in
nieuwe technologie. Volgens
recente cijfers heeft één op
de tien kinderen en één op de
vijf volwassenen astmatische
bronchitis. Als op jonge leeftijd
een goede diagnose kan worden
gesteld, is de kans op genezing
eerder mogelijk en kunnen de
symptomen verminderen. De
universiteitskliniek van Erlangen
heeft in samenwerking met Siemens een methode ontwikkeld
waarmee specialisten met behulp
van MR-technologie vroegtijdig
kunnen vaststellen welk deel van
de longen is aangetast. Traditioneel longfunctieonderzoek stelde
tot op heden slechts vast of iemand aan astmatische bronchitis
leed. De nieuwe methode maakt
gebruik van magnetische resonantie (MR) om de longinhoud
gedurende enkele ademteugen
in beeld te brengen. Nieuwe
software analyseert vervolgens
de dichtheid van elke kubieke
centimeter longweefsel. Deze
software is compatibel met ieder
MR-systeem van Siemens Medical Solutions en speciaal geschikt
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voor klinische toepassing.
‘For women only’, zo kopte het
persbericht waarmee Siemens
de wereld blij verraste met de
CL75 clamshell telefoon. Het
toestel wordt ‘de ideale communicatiepartner voor de modebewuste vrouw’genoemd, inclusief ‘stijlvol’ bloemenmotief
in fraaie rode tinten en de zachte
vormen (vroeger noemden we
dat gewoon truttig). Het toestel
past perfect in elke handtas en
bevat een digitale camera met
videomogelijkheden. Het display kan worden omgetoverd in
het onmisbare spiegeltje om de
make-up bij te werken. Foto’s en
video’s kunnen worden opgeslagen in het 11 MB tellende interne
geheugen en naar vrienden en
familie worden gestuurd in een
multimedia bericht (MMS). Het
aanbod van onmisbare accessoires omvat opladers, datakabels,
een leren tasje, vervangende
batterijen, headsets, een bevestigbare ﬂits en een mobiele car
kit. De vrouw kan er dus ook nog
mee bellen.
‘For your handbag only’. Met
de CL75 introduceert Siemens
een GSM plus waarmee vooral
het schone geslacht als doelgroep functioneert.
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VDO Dayton lanceerde een snel,
veilig, veelzijdig en goedkoop
draagbaar navigatiesysteem
waarmee de aanval wordt ingezet
op TomTom. Het systeem omvat
een complete routekaart van
Europa en gratis ﬁle-informatie
(TMC). Het ding is bovendien
voorzien van geïntegreerde
MP3-speler, om ook tijdens het
navigeren MP3-tjes af te spelen. Verder is het mogelijk om
digitale foto’s op het scherm
te bekijken. Het apparaatje
heeft een aanraakscherm en een
handige stuurwielbediening.
Gemiddeld moet het ding vele
euro’s goedkoper zijn dan vergelijkbare navigatiesystemen
van andere merken. Er komen
twee varianten: de MS2100 met
Trafﬁc Message Channel (699
euro) en de MS2000 zonder
TMC (599 euro). Hmmm. Wat
doet een 100.000 stratenboek
tegenwoordig?
Siemens Nederland,
Den Haag,070-3332325.
Sigmatek
Al enkele jaren is de trend dat
leveranciers van servosystemen
PLC-functionaliteit aanbieden
in de versterkers en dat PLC-leveranciers servoassen aanbieden
in hun PLC rek. Sigmatek heeft
nu vanaf het basisontwerp beide
functionaliteiten ondergebracht
in één systeem. Om deze machinebesturing optimaal te kunnen
benutten, is gekozen voor een
open opzet. Er zijn ruim honderd
verschillende interfaces gerelateerd aan PLC-functionaliteit,
maar ook is het mogelijk om
veel merken servoregelaars en
frequentieregelaars aan te sturen. Ook zijn buskoppelingen
als CAN, Proﬁbus, Sercos en
Devicenet beschikbaar, een12

Met twee handzame navigatiesystemen doet Siemens VDO
een aanval op Tom Tom.
voudige analoge oplossingen en
hardwareinterfaces met enkele
bekende fabrikaten. Als laatste is
een low-cost analoge oplossing
toegevoegd.
Sigmatek, Barendrecht,
0180-695777.

Het instrument is uitgevoerd
met frontpaneel dat door een
scharnier kan worden geopend.
Daarmee worden serviceactiviteiten aan de analyzer sterk
vereenvoudigd. De aluminium
behuizing met epoxycoating en
de IP66-uitvoering zorgen ervoor
dat de analyzers in nagenoeg elke
omgeving probleemloos kunnen
worden ingezet.
Yokogawa Nederland, Houten,
030-6357777.
Een telg uit de Yokogawa
EXAxt 450 serie analyzers
voor pH, conductieve en inductieve geleidendheid.

Yokogawa
Met de EXAxt 450 brengt
Yokogawa een nieuwe serie
analyzers voor pH, conductieve
en inductieve geleidendheid op
de markt. De nieuwe vierdraads
analyzers kenmerken zich door
een goed leesbaar display en bediening via een aanraakscherm.
Sigmatek heeft servo- en PLCfunctionaliteit ondergebracht
in één systeem en biedt daar
nu ook analoge I/O-modulen
voor.

Graag spreekt Elpec op deze
plaats zijn dank uit voor de welwillende dienstverlening van
Elsevier Bedrijfsinformatie.
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Bedrijfsauto-RAI 2005
De RAI is samen met de beurs te
Hannover uitgekozen als de twee
grote Europese bedrijfsautotentoonstellingen van Europa
[2]. Het is voor Nederland een
zeer grote technische beurs. Het
thema op de Bedrijfsauto-RAI
2005 (14-22 oktober) dit jaar
was steeds betrouwbaardere,
onderhoudsarmere en snellere
vrachtauto’s met gunstigere
rookgas-emissies. Daartoe is
veel geavanceerdere mechatronica en ICT nodig.
De rookgas-emissies, nu verplicht Euro 3, staan in het teken
van de komende verplichting
van Euro 4 en 5. De Duitse tol
op “Autobahnen” is gunstiger
voor vrachtwagens met motoren
voldoend aan Euro 4 en 5 lager
en stimuleert de ontwikkeling.
Met veel mechatronica, hogere
dieselbrandstof-inspuitdrukken
en knappe verstuivers met veel
gaatjes is Euro 3 gerealiseerd.
Voor Euro 4 en 5 zijn bij diesels
aanvullend nodig:
- of voor Euro 4 gekoelde EGR
(=exhaust gas regulation) met
een roetﬁlter;
- of voor Euro 4 en 5 naverbranding met behulp van NH3 (ammoniak) middels een katalysator
en een roetﬁlter. De chemische
reactie is NOx + NH3 → 2 N2 + 2
H2O. Ammoniak (NH3) is niet zo
veilig te transporteren en wordt
vervangen door ureum opgelost
in water (z.g. Ad Blue). Globaal
is op 1 liter dieselolie 5% Ad Blue
(goedkoper dan diesel) nodig.
Beide oplossingen voldoen bij
de voorseries goed. De grootste
vrachtwagenmotor is de nieuw-

ste SCANIA met 620 pk geschikt
voor Euro 4.
Leanburn Otto-gasmotoren
behalen al langer de emissienorm Euro 5 zonder Ad Blue.
Dankzij initiatieven van TNOwegtransport te Delft hebben
DAF en MAN een groot aantal
goede motoren voor stadsbussen
gebouwd. DAF is vanwege te
geringe aantallen gestopt. MAN
bouwt dit type motor nog steeds.
LPG wordt op het voertuig opgeslagen met 20 bar; LNG met 200
bar. Over de veiligheid hiervan
wordt gediscussieerd.
De chauffeur wordt zo veel
mogelijk gespaard. Dat heeft
o.a. geleid tot voortreffelijk afgeveerde cabines, waardoor hij
de beweging van de auto niet zo
goed aanvoelt.
Drie hulpmiddelen zijn nu onmisbaar: ABS (=anti blokkeersysteem), ESP (=elektronisch
stabiliteitsprogramma) en de
automatische schakelende versnellingsbak, die bovendien
brandstof bespaart.
Remmen op lange hellingen kan
met de middelen:
- speciale motorrem;
- retarder (meestal hydrorem
direct gekoppeld met de achteras);
- intarder (hydrorem direct gekoppeld met de motorkrukas).
De intarder is kleiner dan de
retarder en met een goed schakelende versnellingsbak verantwoord. Re- en intarders gebruiken als regel hydro-olie, die
gekoeld wordt via het vergrote
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Henk Mijnarends

koelwatercircuuit van de motor.
De nieuwste intarder (VoithMAN) is direct gevuld met het
koelwater van de motor en dus
lichter. De schoepen zijn speciaal
geconstrueerd en waarschijnlijk
van SiC (=siliciumcarbide) als
belegsel voorzien.
Voor de toepassingen ESP, ABS,
re- en intarders zijn geavanceerde
regelingen nodig meestal aangeduid met AI (=artiﬁcial intelligence vroeger vaak fuzzy logic
genoemd).
Bij treinen, metro’s en trams is
het al enige tijd de gewoonte een
geavanceerde zelfdiagnose te
installeren. Deze wordt aan het
eind van de dagdienst uitgelezen.
Het onderhoud wordt daardoor
goedkoper, terwijl de veiligheid
vergroot wordt. Bij vrachtwagens
wordt dit zelfdiagnose-systeem
nu ook geïntroduceerd.
Bij ladingsafhandeling en locatietracering van de vrachtwagen
wordt al lang veel ICT met GPS
gebruikt.
Samengevat : zeer veel geavanceerde mechatronica en ICT zijn
bij vrachtauto’s onmisbaar en
vormen een belangrijk element
van het succes van het Europese
vrachtvervoer. Op de RAI was
ook van deze ontwikkeling veel
te zien.
Literatuur
1. www.rai.nl; www.roadtransportshow.nl.
2. Lastauto Omnibus 11/2005.
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EPE2005

Henk Mijnarends

EPE2005 in september te Dresden (11-14 september) en PCIM2005
in juni te Neurenberg waren zeer goed bezocht en demonstreerden
ondanks de sterk overlappende inhoud, met name bij de keynotespeeches, de vitaliteit van de steeds belangrijker wordende vermogenselektronica met de huidige vakontwikkelingen.
EPE organiseert tweejaarlijks
sinds 1985 een conferentie ergens in Europa, waar zo goed
mogelijk alle ontwikkelingen in
het vakgebied vermogenselektronica met bijbehorende aansturingen en bijpassende elektromotoren worden behandeld.
EPE heeft zeer veel bijgedragen
aan de vakontwikkelingen en
de vakcontacten. Ook EPE2005
geeft weer een veelomvattend
beeld van de vakontwikkelingen. Ik moet mij beperken tot de
hoofdlijnen.
Vanouds is de kraamkamer
de elektrische tractie, die nog
steeds de motor is van verbeterde groot-vermogens IGBT’s,
verbeterde regeltechniek (fraaie
antislipregelingen) en verbeterde
invertoraansturing, nu meestal
DTC (direct torque control).
Het grootste toepassingsgebied is
productie-automatisering, waarover in Duitsland o.a. Mesago [2]
veel organiseert en in Nederland
o.a. de beurzen Aandrijftechniek,

14

Het Instrument en Mocon.
Een nieuw vakgebied is de
directe beïnvloeding van de
elektriciteitsvoorziening, middels aankoppeling van wind-,
zonne- en hoogtoerige wk-energie en middels FACTS (vermogenselektronica in transmissie
en distributiesystemen).
Keynotespeeches
Een conferentie wordt gekenmerkt door de gekozen z.g.
keynotespeeches. Dat waren
voor EPE2005:
Keynotespeech A1:
Ontwikkelingen van vermogenshalfgeleiders door prof. R. Ploss
van Inﬁneon. Deze speech heeft
ongeveer dezelfde inhoud als
van prof. Lorenz op PCIM2005
[2]. Halfgeleiders en halfgeleiderschakelingen worden kleiner
(mede door SiC), robuuster en
betrouwbaarder.
Keynotespeech B1:
De state of the art van actieve
ﬁlters door prof. T. Undeland
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(Noorwegen). Door de nu beschikbare vermogenshalfgeleiders en de redelijk ontwikkelde
aanstuurmethoden beginnen
actieve ﬁlters van middelgroot
vermogen bruikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te worden.
De andere trend is, dat met de
huidige IGBT frontend-PWMinvertors met herhalingsfrequenties van 1 kHz of meer
steeds meer worden toegepast,
waardoor netvervuiling tzt grotendeels zal verdwijnen.
Keynotespeech B2:
Passieve ﬁltertechniek nodig bij
toepassing van (compacte) hoogfrequente IGBT-schakelingen
door een combinatie van schrijvers met oa de gewaardeerde Nederlander prof. J. van Wyk. Het
is een leerzaam artikel met fraaie
duidelijke illustraties; zie ﬁg. 1.
De inhoud komt overeen met
keynotespeech 2 van PCIM2005
[2]. Aan dit onderwerp zou met
name op HTS-en meer aandacht
besteed moeten worden.
Keynotespeech C1:
Het CERN te Geneve bouwt een
nieuwe grootvermogen deeltjesversneller, waarin nu veel
1. Geïntegreerd EMI-ﬁlter.

IGBT’s worden verwerkt. Op
zich een knap stuk werk met te
zijner tijd veel spinoff, dat ook
beschreven wordt in keynotespeech 3 van PCIM2005 [2].
Keynotespeech C2:
Integratie van duurzame energie
maakt steeds meer gebruik van
vermogenselka met toegevoegde
regelfuncties. Prof W Schroeppel van Siemens heeft een leuk
overzicht gemaakt van de steeds
uitgebreidere toepassing. De
grote windmolens van heden
(ca. 3,6 MWe), foto-voltaïsche
energie en hoogtoerige gasturbines zijn niet mogelijk zonder
de moderne vermogen-elektronische conversie met front-endPWM-invertors met regelbare
cos φ. Tevens wordt HVDC (high
voltage DC) niet alleen gebruikt
voor groot-vermogens-transport
over lange afstanden, maar ook
bij windparken op zee.
Elektrische tractie
Siemens publiceert in [3] openlijk haar basis-regelmodel voor
draaistroomtractie; zie ﬁg. 2.
Dat wijkt niet veel af van [4]
nav promotiewerk van de TU
Wenen.
Siemens gebruikt dit regelmodel voor haar succesvolle 4-assige 6 MWe-loks,
waarvan ruim 800 stuks
zijn besteld en grotendeels geleverd incl hun
huidige paradepaard de 6
MWe 4-systeemloc DB189/
OBB1216 (t.z.t. 200 stuks,
ca. 100 stuks geleverd).

IGBT’s bij railvoertuigen het relatief zwaar te verduren hebben,
komt de ervaring met genoemde
IGBT veel “landtoepassingen”
ten goede.
Bombardier maakt met haar
ongeveer evengrote serie van
de succesvolle 2-systeemloc
DB185 eveneens gebruik van
deze IGBT
Het relatief kleine bedrijf Stadler
[5], dat treinen en trams bouwt,
(ﬁg. 3) heeft deze regeltechniek
met een nieuwe IGBT-serie
van ABB aangegrepen voor de
gedurfde stap van een zg Flirttreinstel met gemotoriseerde
einddraaistellen met motoren
van 600 kWe en een adhesiecoë
fﬁciënt van ruim 30%.De inmid2. Parameterschatting voor
tractie aandrijfsystemen.

3. Vierdelige Flirt van Stadler,
uitgevoerd als lagevloer-trein;
boven de einddraaistellen normale vloerhoogte.
dels succesvolle serie is nu ruim
100 voertuigen groot.
Gelijkstroomtractie is nog steeds
een proefterrein van opslag
van elektrische energie op de
trein, waarbij gebruikt worden
vliegwielen, supercaps en batterijen. Zodra we bereid zijn
ipv diodegelijkrichters front-end
PWM-IGBT-invertors (inmiddels technisch goed uitvoerbaar) toe te passen vervalt de
noodzaak van energieopslag op
een railvoertuig. Het is wel een
goed leerterrein voor opslag van
elektrische energie in auto’s. Dat
betekent globaal voor stop-andgo-verkeer in de stad 30%
brandstofbesparing, voornamelijk omdat de voertuigremenergie gebruikt kan
worden.
Permanent magneetmotoren
De introductie van dit type
motor gaat voor een technicus opmerkelijk langzaam.
De voordelen zijn evident:
beter regelgedrag, minder
verliezen (rond 50%), mogelijkheid tot compactere
constructie, ca. 20% lager
gewicht, ca. 30% lager

Het succes van de 4-systeemloc berust mede op de
Eupec (onderdeel Siemens)
IGBT 600 A 6,5 kV (vroeger 6,3 kV), die jaarlijks iets
verbeterd wordt. Aangezien
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traagheidsmoment. Bij redelijk
grote series zouden de productiekosten ongeveer evengroot
zijn als die van de asynchrone
kooiankermotor.
In de praktijk worden veel 4polige motoren gebruikt tot ca.
50 kWe als de genoemde voordelen zeer wenselijk zijn. Dat
betreft servomotoren, pomp- en
ventilator-motoren bij CV’s. en
automotive-toepassingen. De
huidige DC-generator en startmotor worden t.z.t. vervangen
door een permanent magneetmotor op de krukas. Bij hybride
auto’s is dat al regel.
Bij windmolen wordt geëxperimenteerd met hoogpolige motoren, waardoor geen tandwielkast
nodig is; ook bij tractie worden
proeven genomen. Te Rotterdam
is een lagevloertram (Citadis)
ermee uitgerust; de proef is goed
verlopen.
Dit congres geeft een aantal
interessante onderzoeken weer

over de constructie oa om wisselkoppels te reduceren en over
aanstuurconcepten.
Heel interessant vond ik een
bijdrage over kleine synchrone
lineaire motoren [6] , die steeds
meer gebruikt worden.
Nederlandse bijdragen
Ca 35 Nederlanders, waaronder
ca. 16 promovendi van de TUD
en TUE hebben tezamen 21
zeer lezenswaardige publicaties
geleverd deels met collegae uit
het buitenland. Dat bewijst, dat
Nederland in het vakgebied van
de vermogenselektronica een
waardevolle deskundige Europese partner is.
Het zou goed zijn als de TUD en
de TUE die kennis meer zouden
uitdragen.
Slotbeschouwing
EPE2005 geeft ook dit jaar weer
een goed overzicht van de vakontwikkelingen en de steeds bre-

der wordende vaktoepassingen
(zeer geschikt naslagwerk) en
verbroedert tevens de technici.
Het onderwijs heeft aan EPE2005
weer geschikt materiaal om enerzijds hun vakkennis uit te breiden
en anderzijds zelf vakontwikkelingen in gang te zetten.
Literatuur
1. www.epe-association.org,
www.epe2005.com.
2. www.mesago.de, Elpec Info
144 p. 19-22.
3. Parameter Estimation for traction drive trains – M. Fleischer
/ Siemens.
4. Elpec Info 142, p. 19.
5. New generation of compact
low voltage IGBT convertor
for traction application van P.
Daehler, G. Knapp, A. Nold van
ABB.
6. Simulation of the magnetic and
dynamic characteristics of micro
linear motor van S. Demming ea
van de Uni Hannover.

Nationale Micro Nano Conferentie 2005
Op 5 oktober 2005 hebben SenterNovem [2] Stichting STW
en de vereniging MinacNed
[3] en FHI tezamen deze conferentie georganiseerd met als
doel de micro- en nano-technologie te bevorderen in het
economisch belang van Nederland. Internationaal wordt de
micro- en nanotechnologie als
een veelbelovende innovatiepush beschouwd. Een aantal
Nederlandse universiteiten en
industrieën hebben presteren in
dit vakgebied heel wat en hebben de vereniging Minacned
opgericht. Als technicus, die
vertrouwd is met mechatronica
16

vind ik een goed voorbeeld:
ABS, de techniek, die remmende auto’s moet verhinderen
te slippen. Met de conventionele
mechatronica/regeltechniek zijn
aardige resultaten bereikt. Met
AI (=kunstmatige intelligentie),
vroeger fuzzy logic genoemd
kunnen nog iets betere resultaten
bereikt worden.
Dat verlangt wel goedkope,
kleine en betrouwbare intelligentie
Parallel sessie III (Micro/Nano
in hightech Equipment Engineering) was gewijd aan de
geavanceerde mechatronica en
Elpec Info - december 2005

sloot goed aan bij bovengenoemd
voorbeeld. Ik heb deze zitting
bijgewoond, waarin mogelijkheden en resultaten ten behoeve van
de geautomatiseerde en de procesindustrie besproken werden.

Henk Mijnarends
Voorbeelden waren: verbeterde
gaschromatografen, die destillatiekolommen kleiner en beter
deden functioneren en toepassingen in de ruimtevaart. Daarbij
bleek, dat onze drie technische
universiteiten (TUD, TUE, UT)
in dit vakgebied veel presteren en
tevens goede internationale contacten hebben. Een aantal veelal

kleine bedrijven (zie de website
van minacned) werken met deze
universiteiten voorbeeldig samen
met als resultaat goede geavanceerde micro-producten.
Deze toepassing van micro/nanotechniek wordt ook ondersteund
door de Duitse zusterorganisatie
van FHI Mesago [5] met wie FHI
m.i. zou moeten samenwerken.
Ongetwijfeld wordt het toepassingsgebied veel groter.
Parallel sessie I (micro/nano in
de voedingsmiddelenindustrie).
Veel microbiologen houden
zich met dit vakgebied bezig.
Zij verwachten betere producten te kunnen maken en te
bewaken. Waakzaamheid blijft
nodig bij het onderwerp genetische verandering. De grote

voedingsmiddel-industrieën in
Nederland voelen zich nauw bij
dit onderwerp betrokken. Een
groot toepassingsgebied mag
verwacht worden.
Parallel sessie II (micro/nano
in medische toepassingen) De
laatste Elpec-excursie naar de
TUD en de KIVINIRIA-dag ook
op 5 oktober toonden duidelijk,
dat Nederland in dit vakgebied
actief is. Verwacht worden toepassingen bij implantaten (bijvoorbeeld de mogelijke genezing
bij dwarslaesies), automatische
dosering van medicijnen (bijvoorbeeld bij suikerpatiënten)
en diagnostiek.
Te zijner tijd worden de mogelijkheden om patiënten (beter) te
behandelen dus enorm vergroot.

Elektronica speelt belangrijke rol

Woningen van de toekomst
Rond 2030 zit half Nederland 70
plussend en gebrekkig achter de
geraniums. Wie zal ze helpen?
Dat gaan ze voornamelijk zelf
doen, door middel van allerlei
elektronische hulpmiddelen. Al
die hulpmiddelen worden geïntegreerd in de huizen van de toekomst, dat is goedkoper dan af en
toe wat aan bestaande woningen
toevoegen. De integratie omvat
alle dienbare apparaten in huis
zoals: koelkast, wasmachine,
airco, garagedeuren of lichtknoppen. Alle zaken die op een woning
betrekking hebben nomen we
“Domotica”. Daarbij hoort ook
een thuiscomputer. De bediening
gaat via het toetsenbord.
Een veel gehoorde vraag van
alleenwonenden luidt: “Wie

merkt het als ik onwel word?”
Het systeem dus, door middel
van een drukknop om de pols of
de hals van de bewoner. Nieuw
is de mogelijkheid om aan de
alarmmelding een eenmalige
toegangscode voor het cijferslot
aan de voordeur toe te voegen.
Als na het indrukken van de
alarmknop een reactie uitblijft,
doen inpandige bewegingsmelders hun werk.
Wanneer er gedurende een paar
uur geen beweging wordt waargenomen terwijl het systeem weet
dat er iemand thuis is, gaat er een
melding naar de alarmcentrale.
Eerst wordt telefonisch geïnformeerd of alles in orde is. Als het
antwoord uitblijft, gaat iemand
kijken.
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De ontwikkeling hangt echter
ook af van de budgetten, die
Europese regeringen voor de
gezondheidszorg beschikbaar
willen stellen.
De bezoekers van dit symposium
hadden enige afﬁniteit met het
onderwerp. Hun kennis in het
vakgebied, waarin zij werken
is verruimd. Tevens hebben zij
een aardig inzicht gekregen in de
ontwikkelingen in aan verwante
vakgebieden.
Zie ook www.minacned.nl/micronanoconferentie.
Literatuur
1. www.minacned.nl.
2. www.senternovem.nl.
3. www.stw.nl.
4. www.fhi.nl.
5. www.mesago.de.

Het domoticasysteem houdt
ook het gas-, water- en elektrasysteem in de gaten. Als er om 9
uur ’s ochtends nog geen water
of stroom is gebruikt kan er een
waarschuwing uitgaan naar de
alarmcentrale.

Jan Verfaille
Binnenkort zijn alle levensmiddelen voorzien van een chip
waarin allerlei gegevens kunnen
worden opgeslagen zoals samenstelling en houdbaarheidsdatum.
De streepjescode wordt verleden
tijd.
Zo krijgt het domoticasysteem
inzicht in de eetgewoonten van
de mensen. Wanneer deze steeds
minder of eenzijdig gaan eten, kan
dit eveneens een reden zijn voor
een bericht aan de alarmcentrale.
Kortom het aantal mogelijkheden
om het leefklimaat van mensen te
verbeteren, is zeer groot.
Bron: NRC 27-09-05
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Goede economische vooruitzichten
voor de computerbranche
De internationale ICT-branche
presenteert zich op de CeBIT
2006, de grootste ICT-beurs
ter wereld, van 9 tot en met 15
maart 2006 in Hannover (D).
De economische vooruitzichten
zijn gunstig. De ICT-branche
laat in de beursperiode duidelijk
een vernieuwd zelfbewustzijn
zien en de bezoekers kunnen
weer op een uitgebreide wijze
kennismaken met vele noviteiten en nieuwe systemen. Het
programma van de CeBIT 2006
beschrijft alles wat de informatie- en communicatietechniek
aan de werk- en leefwereld te
bieden heeft. Oplossingen en
services voor het opzetten en
optimaliseren van door IT ondersteunende bedrijfsprocessen,
telefonie via het vast net, mobiele
telefonie en netwerken en computers, opslagtechniek, digital
entertainment en ofﬁce solutions. Voorzieningen, technische
uitrustingen en complete oplossingen voor banken en andere ﬁnanciële instellingen presenteert
het vakbeurs gedeelte “Banking
& Finance”. Gebruikers uit de
overheidssector vinden het op
hen toegesneden aanbod in het
“Public Sector Parc” en ideeën
uit onderzoek en wetenschap
zijn in het “Future Parc” te
zien. In “Planet Reseller” in hal
25 presenteren distributeurs,
fabrikanten, softwaremakers en
samenwerkingsverbanden hun
branchespeciﬁeke producten aan
vakbezoekers.
De digitale techniek maakt een
steeds verder gaande verstrengeling mogelijk. Onder het motto
18

Taiwan, China, Zuid-Korea en de
Verenigde Staten aangemeld. De
organisatoren van de Deutsche
Messe AG verwachten ruim
320.000 bezoekers.

Jan M. Broeders

“Digital Solutions for Work &
Life” stelt de CeBIT 2006 de
complete digitale wereld in het
middelpunt. Daarbij horen zowel
bedrijfsmatige toepassingen als
de consumentenelektronica. Of
het nu gaat om software voor zakelijk gebruik, oplossingen voor
thuisnetwerken, het downloaden
van muziek of telefoneren via
internet, de belangrijkste beurs
ter wereld voor informatie- en
telecommunicatietechniek toont
het volledige aanbod van nieuwe
oplossingen voor de steeds
sterker ineengrijpende werk- en
leefwereld.
Voor de CeBIT 2006 hebben
zich circa 6350 exposerende bedrijven en instituten aangemeld
(in 2005 waren dat er 6246). Zij
tonen op een netto oppervlak
van 312.500 vierkante meter een
breed spectrum van digitale oplossingen, centraal op één plaats.
Het aantal niet-Duitse bedrijven
is in vergelijking met vorig jaar
opnieuw gestegen. Het zijn er
nu 3300 uit 70 landen. Van het
totale aantal exposanten is 52
procent uit het buitenland afkomstig. De meeste buitenlandse
ondernemingen hebben zich uit
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De CeBIT is meer dan alleen een
tentoonstelling van producten en
systemen. Ze biedt informatie
over de status quo in de branche,
opent perspectieven, geeft bezoekers de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen en maakt contacten
mogelijk met aanbieders, potentiële klanten en politici uit de hele
wereld. Met dan 60.000 experts
op de verschillende beursstands,
enkele honderden sprekers bij de
themaforums en –conferenties
en talrijke delegaties uit alle
werelddelen maken de CeBIT
tot de grootste ICT-contactbeurs
ter wereld.
Binnen het tentoonstellingsgedeelte “Digital Equipment &
Systems” toont de CeBIT het
volledige aanbod van digitaal
entertainment, consumentenelektronica, digitale fotograﬁe,
computers, randapparatuur en
opslagsystemen. In het kader
van de toenemende digitalisering van het zakelijke en het
persoonlijke leven worden
steeds meer ICT-componenten
gekoppeld aan apparatuur uit
de consumentenelektronica. De
gebruikte apparaten zijn vaak
multifunctioneel en er ontstaan
steeds nieuwe toepassingen die
het dagelijks leven vergemakkelijken. De CeBIT biedt de bezoekers ook dit jaar het concept
van een nieuwe hallenindeling.

De thema’s “Display Technologies”, “Digital Entertainment” en
“Consumer Electronics” worden
in hal 21 op een overzichtelijke
en samenhangende wijze gepresenteerd. Met haar presentatie
van het kernthema “Personal/
Mobile Storage & mp3” volgt
de CeBIT de trend in de toename
van de omzet van mp3-spelers.
De magere jaren op de markt
voor consumentenelektronica
en informatietechnologie zijn
volgens analisten voorbij. Vooral
de komst van dvd-recorders met
een harde schijf, platte beeldschermen en mediacenter-pc’s
jagen de markt aan. Daarnaast
zal HDTV de fantasie van liefhebbers van de thuisbioscoop
de komende jaren inspireren.
High Deﬁnition Television is
de nieuwe wereldwijde digitale
tv-standaard op breedbeeldformaat, met een ongekend scherp
beeld en verbluffende kleureigenschappen. Tijdens de CeBIT
presenteren meerdere bedrijven
het brede spectrum van de wereld
van automatische identiﬁcatie en
radio-identiﬁcatie RFID. Hal 27
zal geheel in het teken staan van
“Gaming & Entertainment” en

is daarmee geheel gereserveerd
voor het thema “Digital Living”.
Voor jong en oud, voor vakbeursbezoekers en belangstellenden,
is dit bijzondere evenement
elke dag gedurende de CeBIT
geopend van 9 uur tot 22 uur.
Uit ons land nemen 102 bedrijven deel aan de CeBIT 2006.
Een deel heeft zich verzameld
in twee Nederlandse paviljoens.
In samenwerking met Economische Zaken heeft Hannover
Consultancy in hal 4 het Software
Plaza en in hal 9 het Future Parc
een gezicht gegeven. Natuurlijk
zijn de bezoekers uit ons land
van harte uitgenodigd om in

beide stands kennis te maken
met de vertegenwoordigers van
de deelnemende bedrijven.
Om de CeBIT met succes te
bezoeken is het noodzakelijk
zich vooraf voor te bereiden.
Daartoe heeft Victor Koppelaar
met zijn team van medewerkers
een schat aan gegevens vooraf
beschikbaar. Bij zijn bedrijf in
Dordrecht kunnen binnen een
periode van 8-12 weken voor de
aanvang van de vakbeurs dagkaarten, doorlopende toegangskaarten en de catalogus besteld
worden. Alle toegangskaarten
van de CeBIT zijn tevens geldig als vervoersbewijs voor het
openbaar vervoer in Hannover
en de directe omgeving. Ook kan
het bezoek al voorbereid worden
via de informatie op de website
www.cebit.de.
Voor uitgebreide informatie kunt
u contact opnemen met Hannover Consultancy B.V.,
Mevrouw Terry van den Berg of
Victor Koppelaar,
Buiten Walevest 15 te 3311 AD
Dordrecht.
Telefoon 078 632 09 30.
info&hf-netherlands.com.
www.hf-netherlands.com..
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Vaak een ergernis, soms een uitkomst

Jan Verfaille

Mobiele telefonie
Hebt u dat ook wel eens, dat u
zich in tram, trein of bus ergert
aan iemand die luidkeels met een
mobiele telefoon in de weer is
en de hele omgeving laat meeluisteren?
“Ja met mij. Sorry van daarnet,
maar ik kon mijn strippenkaart
niet vinden. Ik rij dus nu door
de Vijzelstraat … Man wat een
gek. Die heeft ze niet op een rijtje
staan, maar ik heb zoiets van: dat
doe je toch niet. Maar er probeert
de hele tijd iemand doorheen te
bellen dus ik ga hangen, ja? Oké
dan, zie je, ja doei”
Toch is een mobiele telefoon niet
altijd een bron van ergernis want
u kunt er zelf ook wel eens proﬁjt
van hebben. Bij voorbeeld, als u
staat te wachten op een taxi die
op een bepaalde tijd is besteld en
die niet op komt dagen. Of als u
voor uw familie of kennissen ook
buitenshuis bereikbaar wilt zijn.
Dan is een mobiele telefoon een
uitkomst als u er tenminste mee
kunt omspringen en daar wringt
bij menigeen soms de schoen.
Onlangs stond in het tijdschrift

BOEKEN
Netzsystemtechnik
Prof. J. Schlabbach, prof. D.
Metz, ISBN 3-8007-2821-4
VDE Verlag 2005, 330 p, A5 +
CDROM, € 40,-.
Beide schrijvers zijn docent op
een “Fachhochschule” (in Nederland HTS), die meer van hun
dictaten omgezet hebben in een
20

van de Consumentenbond een
heel overzicht van de mobiele
toestellen die momenteel verkrijgbaar zijn en wat u er allemaal mee kunt doen. Philips
bracht laatst de Smartphone op
de markt. Toast maken kan die
telefoon niet, maar wel kunt u
hem gebruiken als zakagenda,
als adresboek en als radio. Verder
kunt u er e-mails en SMS-berichten mee versturen en ontvangen,
internetten, afspraken bijhouden,
foto’s maken en die weer doorsturen en, o ja, u kunt er ook
nog mee telefoneren. Voorgeprogrammeerde nummers kunnen
door het inspreken van de naam
worden opgeroepen. “Voice
dialing” heet dat. Kortom er is
heel wat mogelijk. Voor al dat
moois zijn slimme en ingewikkelde keuzemenu’s bedacht. Met
behulp van extra toetsen loods
je jezelf door het menu heen dat
veel weg heeft van een doolhof.
Voor velen is die ontwikkeling
een ramp. De minuscule toetsjes zijn nauwelijks leesbaar en
bevende vingers drukken al snel

twee toetsjes tegelijk in en dan
verdwaal je in het doolhof.
Men heeft meer behoefte aan
een mobiele telefoon zonder
al te veel franje. Hiermee kan
alleen worden getelefoneerd.
Het toestel moet voorzien zijn
van een beeldscherm waarop
digitale foto’s getoond kunnen
worden van mensen die u vaak
bellen. Dat is gemakkelijker dan
het lezen van een naam.
De cijfertoetsen moeten groot
zijn en helder worden verlicht.
Ze moeten met de 0 links boven beginnen omdat die veel
gebruikt wordt voor interlokale
en mobiele gesprekken. Voor
het aan- en uitzetten en voor het
aanpassen van het geluidsvolume
komen aparte schakelaars op
zij- en bovenkant. Overige toetsen krijgen een andere vorm en
kleur. De plus toets kan worden
geactiveerd voor extra functies
zoals verkort kiezen. Hoe dat
moet, staat wel in de instructies,
maar misschien kunt u beter uw
kinderen vragen om het u even
uit te leggen.

goed boek van VDE-Verlag.
Dit boek laat goed zien, wat
nodig is voor elektriciteitsnetten
met de bekende onderwerpen,
die goed en compleet behandeld
worden:
- netbelasting en belastingsplanning;
- opbouw van elektriciteitsnetten
en schakelstations en daarvoor
nodige componenten (transformatoren, kabels, bovengrondse
lijnen);

- loadﬂow- en kortsluitberekeningen;
- netbeveiliging en monitoring;
- overspanningsbeveiliging en
isolatiecoördinatie;
- netbeheer.
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Samengevat: een HTS- en TUstudent krijgt via dit boek een
uitstekende en complete indruk
over de bouw en het beheer van
een elektriciteitsnet.
Henk Mijnarends

Het Oog van Horus in de ﬁlatelie
Het “Oog van Horus” is waarschijnlijk het oudst bekende symbool uit de Egyptische mythologie voor bescherming, intuïtie,
genezing en visuele waarneming.
De oorsprong van dit bijzondere
symbool vinden we terug in de
oude koninkrijken van Egypte. In
deze koninkrijken werd het “Oog
van Horus” ook wel gezien als het
“boze oog”, een waarschuwing
voor gevaar, ziekte en armoede.
De belangstelling vanuit de mens
voor de geschiedenis, het gebruik
en de betekenis van het “Oog van
Horus” is in de loop der eeuwen
sterk wisselend geweest.
Steeds meer toont de moderne
mens belangstelling voor de
fascinerende wereld van cultuur, architectuur, mythologie
en legendes uit het oude Egypte.
Zelfs die groep mensen, die nog
nooit een bezoek gebracht heb-

ben aan het culturele erfgoed in
Egypte hebben belangstelling
voor de symbolen en de betekenis ervan.
Volgens de geschiedschrijving is
god Horus een zoon van de goden
Osiris en Isis en is wel een heel
bijzondere zoon.
Godin Isis wordt de moeder
van de magie genoemd. Horus
had bijzondere gaven en wordt
ook wel de god van de jagers
genoemd, vanwege zijn gezicht
van een valk. Horus, de aanbeden
valk, werd de god van de hemel
met de zon als zijn rechteroog
en de maan als zijn linkeroog.
Daarmee was hij voorzien van
het alziende oog met een scherpe
blik en oog voor details.
Reïncarnatie van Osiris
Osiris wordt ook wel beschouwd
als het voorbeeld van een wederopstanding, het leven na de
dood. Hij regeerde als koning
met zijn zus Isis als koningin
aan zijn zijde lange tijd over het
koninkrijk Egypte. Hun aardse
bestaan bracht een gouden peri-

Jan M. Broeders

ode in Egypte. Het leven op aarde
werd echter ruw verstoord door
de lafhartige moord op Osiris
door zijn broer Seth. Het verhaal
gaat dat Seth het lichaam van zijn
gedode broer in veertien stukken
sneed. Deze stukken verspreidde
hij over Egypte. Met hulp van
haar zus zoekt en verzamelt Isis
echter alle stukken en maakt er
door haar magische kracht weer
één geheel van.
Over de geboorte van Horus, de
zoon van Osiris en Isis (broer en
zus) zijn weinig feiten bekend. Er
is een verhaal bekend, dat Horus
normaal ter wereld is gekomen en
jarenlang verborgen is gehouden.
Hij was uiteindelijk de troonopvolger. Het andere verhaal is
de verwekking bij Isis door de
reïncarnatie van Osiris. Daaruit
werd Horus geboren. Uiteindelijk
werd Horus de nieuwe koning van
een verenigd koninkrijk Egypte.
De afgunst en controverse tussen Seth (de moordenaar van
Osiris) en Horus liep hoog op.
Zelfs zo hoog, dat Seth zijn neef
naar de woestijn lokte en zijn
ogen uitstak. Maar dankzij de
magische krachten van Hathor,
soms wel eens genoemd als zijn
echte moeder, en het drinken van
melk van een gazelle, herstelden
de ogen zich.
Zie ook:
www.optische-fenomenen.nl.

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
15 januari in te sturen aan Peter Bieger,
Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.
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SPS 2005, ook dit jaar weer een groot succes
De Duitse beurs met congres “SPS”
van 22-24 november te Neurenberg
had als hoofdthema productieautomatisering met dit jaar de
aandachtsvelden:
- ethernet als monitoringsysteem;
- veiligheid (safety / security);
- besturen van bewegingen
(motion control).
Ethernet is een snel, betrekkelijk
goedkoop, monitoring-systeem,
dat sterk in opkomst is; zie [2] en
[3]. Het maakt deels gebruik van
draadloze verbindingen (wiﬁ e.d.)
en is mede daardoor gevoelig voor
verkeerd gebruik.
Mede door de 3e generatie IGBT’s,
snellere computers tbv de besturing
en het magneetmateriaal Neodym
zijn permanent magneet-motoren
(synchroservo’s) steeds sneller
en nauwkeuriger te besturen. De
asynchrone kooiankermotor en de
gelijkstroommotor worden voor
nauwkeurige regelingen steeds
minder gebruikt. Het relatief snelle
ethernet maakt elektrische ipv mechanische assen mogelijk; zie [4]
en [5].
De Duitse ingenieurs-vereniging
VDE [6] vindt SPS2005 zeer belangrijk voor haar industrie en heeft
in oktober en november een nummer
van het tijdschrift ETZ aan SPS2005
gewijd [7].
Ethernet
In de procesindustrie, geplaatst
op grote terreinen, zoals grote rafﬁnaderijen, worden de inmiddels
uitgerijpte systemen Proﬁbus (Duits
georiënteerd) en Fieldbus (USA
georiënteerd) veel gebruikt.
Aanvankelijk is voor auto’s CANbus
ontwikkeld, dat ook veel gebruikt
wordt bij railvoertuigen, schepen
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en kleine werkplaatsen.
Op dit moment begint Ethernet
zeer populair te worden zowel bij
geautomatiseerde productiestraten alswel, tot veler verrassing,
bij stations-automatisering in de
elektriciteitsvoorziening. Voor de
laatste toepassing is ontwikkeld,
de norm IEC 61850, die, inclusief
security-aspecten, toegelicht wordt
in een speciaal VDE-boek.
ETZ 10/2005 geeft voorbeeld
protocollen weer met benodigde
beveiliging (security) van ethernet.
Twee grote fabrikanten van ethernet-apparatuur [2] en [3] geven
veel nuttige informatie op hun
uitgebreide websites weer.
Motion Control
Het instellen van een positie- cq toerenregeling van een “synchroservo”
is niet zo eenvoudig. Middels de
norm IEC 61131-3 is het instellen
van zo’n regeling voor een gebruiker
sterk vereenvoudigd; vaak behoeft
alleen geparametreerd te worden.
Voor eenvoudige toepassingen worden nog steeds heel knap ontworpen
DC-motoren gebruikt. Zie o.a. [7].
Ook de asynchrone kooiankermotor
wordt nog veel toegepast.
De voordelen van de permanent
magneetmotor cq. synchroservo
worden steeds meer gewaardeerd,
mede door de mogelijkheden van
het permanent magneetmateriaal
Neodym, dat compactere constructies mogelijk maakt. Een permanent
magneetmotor heeft ongeveer de
halve verliezen van een asynchrone
motor van hetzelfde vermogen en
ca. 75% van het gewicht. Dat maakt
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een relatief lange rotor mogelijk,
waardoor het traagheidsmoment
afneemt en waardoor snellere toerenresponsies mogelijk zijn. Met de
synchroservo kan bovendien heel
eenvoudig een groot stilstandsvasthoudkoppel worden gerealiseerd.
Bij de toerenregeling is de eenvoudige relatie van de aspositie en
het hoofdmagneetveld een groot
voordeel. Bij de asynchrone motor
slipt de rotor permanent t.o.v. het
hoofdveld, waardoor extra rekenwerk nodig is.

Henk Mijnarends
De moderne 3e generatie IGBTPWM-invertor met pulsfrequenties
van 5 kHz of meer kan de motor
zeer goed aansturen.
Met nadruk werd op SPS2005
gewezen op de aantrekkelijke
mogelijkheid elektrische assen te
realiseren via ethernet. Deze zijn
vaak veel aantrekkelijker dan mechanische assen cq. koppelingen.
Ook kleine verbeteringen zoals
rukvrije aanloop en soepele stop
krijgen de aandacht.
SPS2005 geeft mede door haar
uitgebreide publicaties heel goed
de nieuwe aantrekkelijke vaktrends
weer. De Nederlandse beurzen
“Aandrijftechniek” en “Het Instrument”, die weer in 2006 worden
gehouden, laten die vaktrends ook
zien.
Literatuur
1. www.mesago.de.
2. www.proﬁnet.com.
3. www.beckhoff.de.
4. www.baumueller.de.
5. www.pilz.de.
6. www.vde.de.
7. ETZ S4/2005 en ETZ 10/2005.
8. www.faulhaber.de.
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In 1928 leverde de Amerikaanse
ﬁrma Ahrens-Fox zeven brandweerwagens aan de gemeente
Rotterdam. Het waren de grootste brandweerspuiten die destijds
in gebruik waren. Het waren
ook de enige motorspuiten die
beschikbaar waren in de nacht
van 10 op 11 mei 1940 toen Rotterdam werd gebombardeerd.
Eén van de wagens werd op weg
naar het vliegveld Waalhaven
door Stuka’s beschoten en totaal
vernield. Een andere werd zwaar
beschadigd bij de Maasbrug zodat slechts vijf motorspuiten over
waren om de overal uitbrekende
branden te bestrijden. Samen
met zestig slangenwagens,

T

Een Ahrens-Fox uit Rotterdam

die echter door het wegvallen
van de druk in het waterleidingnet onbruikbaar waren en een
aantal ouden handpompen: een
onbegonnen werk.
Na de oorlog hebben de zes
overgebleven Ahrens-Foxen nog
lange tijd dienst gedaan, namelijk
tot 1970. Daarna verhuisden ze
naar het museum. Voor onderdelen kon men al lang niet meer
terugvallen op de fabriek die na
de oorlog geen brandweerwagens meer
produceerde. Alle
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benodigde onderdelen werden in
eigen beheer gemaakt.
Een van de meest opvallende
onderdelen van de Ahrens-Foxen
is de grote stalen bol aan de voorzijde: de windketel, die nodig is
om de pulserende druk van de
zuigerpomp om te zetten in een
constante druk. Deze gigantische
wagens (ruim 10 ton) konden
3800 liter water per minuut leveren waarbij een hoogte van 80 m
kon worden bereikt. Toch had
de Ahrens-Fox een belangrijk
nadeel. Door zijn omvang was
hij moeilijk manoevreerbaar.
Bovendien waren er veel nauwe
straatjes waar een Ahrens-Fox
helemaal niet kon rijden.
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Overzicht Nederlandse vakbeurzen in 2006
In dit overzicht geven wij onze leden en lezers van Elpec-info een actueel beeld van door ons geselecteerde vakbeurzen in 2006 in de twee grootste beurscomplexen van Nederland.
Locatie RAI-beurscomplex te Amsterdam
- Intertrafﬁc Amsterdam
4-4 t/m 7-4
- MacExpo Amsterdam
26-4 t/m 28-4
- The ICT & Networking Event 2006 26-4 t/m 28-4
- FESPA Digital Printing Europe
16-5 t/m 18-5
- Cinema Expo International
26-6 t/m 29-6
- IBC 2006
7-9 t/m 12-9

www.amsterdam.intertrafﬁc.com
www.macexpo-amsterdam.nl
www.tine.nl
www.fespadigital.com
www.cinemaexpo.com
www.ibc.org

Voor meer en uitgebreidere informatie: Amsterdam RAI, Europaplein, 1078 GZ Amsterdam,
www.rai.nl.
Locatie Jaarbeurscomplex te Utrecht
- VSK 2006
30-1 t/m 3-2
- Zorg & ICT 2006
15-2 t/m 16/2
- ESEF 2006
14-3 t/m 17-3
- Techni-Show 2006
14-3 t/m 18-3
- Bouw & ICT 2006
29-3 t/m 30-3
- Overheid & ICT 2006
25-4 t/m 27-4
- Aandrijftechniek 2006
3-10 t/m 6-10
- Infosecurity.nl 2006
11-10 t/m 12-10
- Het Instrument 2006
30-10 t/m 3-11
- ICT & Logistiek 2006
14-11 t/m 17-11

www.vsk.nl
www.zorg-en-ict.nl
www.esef.nl
www.technishow.nl
www.bouw-en-ict.nl
www.overheid-en-ict.nl
www.aandrijftechniek-online.nl
www.infosecurity.nl
www.hetinstrument.nl
www.ict-en-logistiek.nl

Voor meer en uitgebreidere informatie: VNU Exhibitions Europe, Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht,
www.vnuexhibitions.com.
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* Cees Franke, lid, Cremerstraat 27, 2274 HG Voorburg, telefoon 070 386 9345,
e-mail cees.franke@12move.nl
* Ruud Kurk, lid, De Merodelaan 19, 1422 GB Uithoorn, telefoon 0297 562344,
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