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Van de voorzitter

Frans Witkamp

Sinds de vorige uitgave van Elpec Info zijn we al
weer ruim een kwartaal verder. In die tijd hebben
een aantal leden het traditionele jaarfeest beleefd
in een wel heel bijzondere omgeving van het
MuZIEum in Nijmegen. Het was met recht ook een
bijzondere beleving. Degenen die zijn geweest,
zullen dat ongetwijfeld kunnen beamen.
Een ander aantrekkelijk evenement was het bedrijfsbezoek aan DARE!!. In dit nummer zult u
daarover een verslag kunnen lezen van Ruud Kurk,
die als deskundige op dit gebied ook onder de
indruk was van de competenties van dit bedrijf.
Zo rond het verschijnen van deze uitgave zijn
we te gast bij Neways. Volgens welingelichte
kringen ook een bedrijf dat veel interessants
heeft te bieden.
Los van deze evenementen zijn er ook andere
zaken die onze aandacht hebben gevraagd. Zo
zijn we als bestuur ons aan het verdiepen op een
bekend thema: "Hoe timmeren wij als Elpec beter
aan de weg?". Diverse scenario's worden nader
bestudeerd en we hopen daar binnenkort concrete
plannen uit de destilleren.
Nu inmiddels de perskaarten voor 2006 weer
zijn verstrekt, is het goed de spelregels over de

toewijzing en het gebruik van de perskaart onder
de aandacht te brengen. Over het verstrekken van
een perskaart voeren we al sinds jaren een stringent beleid. Niet iedereen die lid is van de Elpec
ontvangt "automatisch" zo'n handig attribuut. Hoe
wij daar mee omgaan, kunt u in deze uitgave van
Elpec Info nog eens nalezen.
Tenslotte vraag ik uw aandacht nog voor een
punt waarover ik vorig jaar juni al sprak. Toen
aanvaardde ik het voorzitterschap van Elpec op
voorstel van scheidend voorzitter Noud van Herk.
Ik plaatste bij die gelegenheid al de kanttekening
dat het mijns inziens hoog tijd is geworden voor
enig jong talent binnen ons bestuur. Tijd voor
nieuwe ideeën. Niet dat het huidige bestuur is
uitgeblust. Maar toch kan ik niet ontkennen dat we
met z'n allen een redelijk grijsgehalte hebben.De
Algemene Ledenvergadering staat eind mei op het
programma en dat is zo'n het moment bij uitstek
waarop het jong talent zich kan aandienen. Dus
bij deze een oproep aan de omschreven doelgroep:
meld u zich bij het bestuur. Met uw verfrissende
ideeën krijgt Elpec wellicht een extra injectie ten
gunste van de vereniging en dus voor alle leden.
De Elpec gaat verder met jong elan.
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DARE!! ontvangt Elpec
Op 7 februari j.l. verzorgde een van de directeuren, René Dijkstra,
voor leden van de ELPEC een presentatie over het bedrijf, gevolgd
door een rondleiding in de vestigingen in Woerden. Helaas viel de
opkomst van de Elpec-leden wat tegen en ik kan zeggen: diegenen
die er niet bij konden zijn hebben veel interessante feiten gemist.
D.A.R.E!! staat voor durf of ofﬁcieel voor Dijkstra Advies, Research & EMC. Je mag echter wel
spreken van durf, aangezien het
bedrijf uit het niets is ontstaan. De
broers René en Patrick Dijkstra,
bijgestaan door hun respectievelijke echtgenotes, startten in
1992 een bedrijf op het gebied
van elektromagnetische compatibiliteit (EMC). René, destijds
werkzaam bij Hewlett-Packard
in een commerciële functie en
Patrick werkzaam als technicus
bij Koning en Hartman, wilden
het wel proberen. Misschien kan
je beter spreken van lef om een
goede functie bij een gerenommeerd bedrijf op te geven en
een bedrijf te beginnen op het
gebied van EMC, terwijl er al
een aantal andere bedrijven in
deze markt actief zijn. Toch is
het bijna logisch om in een tijd,
waarbij de Europese overheid
richtlijnen vastlegt betreffende
elektromagnetische straling die
een product mag uitstralen of
gevoelig voor is, een bedrijf te
starten dat aan ontwerpers of
productieafdelingen advies op
dit gebied kan geven, metingen
kan verrichten, geaccrediteerde
certificaten mag afgeven en
daarnaast ook nog opleidingen
en ontwikkelwerk verzorgt.
Wat is EMC?
Voor diegenen die niet zo thuis
zijn in deze materie een korte
2

uiteenzetting.
Ieder elektrisch product dat op de
(Europese) markt gebracht wordt,
moet voldoen aan de vastgelegde
richtlijnen voor elektromagnetische in- en uitstraling. Indien een
product hieraan voldoet, krijgt
dit het CE-keurmerk. Het verkrijgen van een gecertiﬁceerde
verklaring is een complex proces. De conformity-proof wordt
gewoonlijk afgegeven door een
certiﬁcatielab dat gespecialiseerd
is op dit gebied. Bovendien
moet dit lab conform ISO 17025
goedgekeurd zijn door de Raad
voor Accreditatie en gecertiﬁceerd zijn door b.v. in Europa
CENELEC en wereldwijd door
b.v. CISPR.
De EMV-test bestaat gewoonlijk
uit 6 verschillende procedures:
- emissie van uitgestraalde
elektromagnetische velden,
- ongevoeligheid voor van
buitenkomende elektromagnetische velden,
- uitgestraalde emissie van b.v.
aansluitsnoeren,
- ongevoeligheid van deze
snoeren voor ingestraalde
emissie
- piekontladingen, piekspanningen en piekstromen,
- ontlading t.g.v. statische lading, waarbij EMV staat voor
elektromagnetische spanning
of veldsterkte uitgedrukt in
ampère/meter.
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Ruud Kurk

De lezer zal begrijpen dat naast
een diepgaande kennis op dit
gebied ook een breed scala aan
meetapparatuur, gespecialiseerde opstellingen zoals, binnen- en
buitenantennes, draaitafels, etc.
nodig zijn. De metingen moeten
bovendien uitgevoerd worden
in ruimten die afgeschermd
zijn voor straling van buitenaf,
binnen deze ruimten mag geen
ongewenste reﬂectie van elektromagnetische straling plaatsvinden en vaak ook nog moeten de
luchtdruk, vochtigheid en temperatuur op een bepaalde waarde
en constant gehouden worden.
Er bestaan hiervoor speciale
kamers, meestal kortweg de kooi
van Faraday genoemd, maar in de
praktijk veel complexer zijn dan
een simpel metalen bouwsel.
Hoewel niet alle eerder genoemde onderdelen direct bij
aanvang van D.A.R.E!! beschikbaar waren, mag je heden
ten dage best spreken van een
compleet assortiment en een
groot succes. De broers vulden
elkaar goed aan en de Europese
richtlijnen werden vastgelegd in
VDE- en IECstandaarden, waardoor het bedrijf snel kon groeien
met klanten aanvankelijk in de
Benelux en later wereldwijd.
D.A.R.E!! telt momenteel ca. 33
medewerkers.
D.A.R.E!! bestaat uit drie werkmaatschappijen te weten
- D.A.R.E!! Consultancy; een geaccrediteerd (RvA L279) testhuis
voor EMC, Radio, Automotive
en Low Voltage onderzoeken
en testen.

- D.A.R.E!! Calibrations; een
geaccrediteerd (RvA K063)
kalibratielaboratorium voor alle
elektronische grootheden op het
gebied van EMC/HF en DC/LF
meetinstrumenten.
D.A.R.E!! Development; geeft
high-tech adviezen en opleidingen en voert tevens Onderzoeksen Ontwikkelingsprojecten uit.
De belangrijkste activiteiten van
deze zijn: Opleiding en advies op
het gebied van CE Markering,
EMC en Product Veiligheid;
EMC-producten; Ontwikkeling
van Hoogfrequent en LASER
toepassingen applications in
combinatie met (embedded)
programmatuur.
D.A.R.E!! voert metingen uit
conform een breed spectrum
van internationale productnormen. Hieronder vallen onder
andere huishoudelijke apparatuur, consumentenelektronica,
laboratorium en ISM apparatuur,
ITE apparatuur, verlichting en
audio/videoapparatuur. Naast
metingen conform speciﬁeke
productnormen zijn zij ook in
staat EMC-metingen uit te voeren in overeenstemming met
de generieke standaarden voor
toepassing in licht industriële
(huishoudelijke) en industriele omgevingen. Hun technisch
kunnen loopt van gelijkstroom
(DC) tot 40 GHz en van 3 V/m
tot 200 V/m. Ervaren consultants
van D.A.R.E!! Development
adviseren en maken het mogelijk
een product te verbeteren nog
tijdens de test. Aanvullend op
de standaard EMC-metingen
kan D.A.R.E!! Consultancy
nog vele andere EMC-metingen
uitvoeren. Andere testen kunnen
ook uitgevoerd worden.

De meeste normen die onder de
EMC-richtlijn vallen dekken
het frequentiegebied tot 1 GHz
af. Op dit moment zijn er echter
vele potentiële stoorbronnen
zoals GSM (1,8 GHz) PC’s,
Magnetrons (2,4 GHz) draadloze LAN’s (Wiﬁ) die werken
met frequenties boven 1 GHz.
D.A.R.E!! Consultancy is in
staat metingen uit te voeren tot
40 GHz. Immuniteitstests zoals
beschreven in de EMC richtlijn
schrijven testen voor tot 10 V/m
voor gestraalde immuniteit en 8
kV voor Elektrostatische Ontladingen (ESD). In bepaalde
omgevingen verdient het de
aanbeveling het apparaat te laten
voldoen aan hogere immuniteitsniveaus. D.A.R.E!! Consultancy
is in staat velden te genereren tot
200 V/m en ESD niveaus tot 30
kV. In andere gebieden zoals geleide immuniteit, EFT en Surge
kunnen ook hogere testniveaus
worden bereikt.
De VDE- en CISPR-normen
zijn vastgelegd in de richtlijnen
61000-serie en CISPR.
Nieuwe geluiddichte en
echovrij ruimte
De bestaande vestiging in Woerden beschikte al over een aantal kooien van Faraday, maar
vanwege de groei van de opdrachten en het toenemen van
de afmetingen van de te testen
objecten, was behoefte aan een
snelle uitbreiding. Deze uitbreiding kon gerealiseerd worden in
een bestaand pand vlak bij de
hoofdvesting. Eind april 2005
werd dan ook door de burgemeester van Woerden een tweede
faciliteit geopend, waarmee de
capaciteit van de geluiddichte
en echovrije ruimte verdubbeld
werd. Tijdens de opening werd
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een door rook omhulde Donkervoort automobiel zichtbaar. Het
is dan ook de enige commerciële
ruimte in Nederland waar grote
en zware objecten zoals complete
voertuigen, machines en grote
elektrische installaties op een
draaitafel met een diameter van
vier meter getest kan worden.
Deze kooi van Faraday is dan ook
elf meter lang, zeveneneenhalve
meter breed en zes meter hoog.
Een immense schuif/draaideur
geeft de mogelijkheid complete
voertuigen binnen te rijden. Als
hoogfrequent absorberend materiaal is de binnenzijde van de
kooi bekleed met 28.500 ferriettegeltjes van 10 bij 10 centimeter
met daarop aangebracht 200
schuimabsorbers van 60 bij 60 bij
45 centimeter. Er zijn nog maar
weinig monniken in Nederland,
maar als je bedenkt dat al deze
tegeltjes en absorbers na het in
elkaar zetten van de kooi met
de hand aangebracht zijn, mag
je toch wel spreken van monnikenwerk.
Kortom, de bedrijfspresentatie
gaf een goed beeld waarmee
de ﬁrma zich bezighoudt. We
waren onder de indruk van de
complexiteit van de materie
en de uitrusting en kennis die
D.A.R.E!! bezit op dit gebied.
Ik moet zeggen, hoewel ik jaren
op dit vakgebied werkzaam ben
geweest, ik niet verwacht had een
dergelijk geoutilleerd bedrijf in
Woerden aan te treffen.
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SPICE, een kennismaking
SPICE staat voor Simulation
Program with Integrated Circuit
Emphasis, dus een simulatie
programma met nadruk op geïntegreerde schakelingen. De eerste
versie SPICE 1 is in 1972 door
de Universiteit van Berkeley,
Californië, vrijgegeven. De stuwende kracht achter SPICE was
professor Donald Pederson, die
voor zijn inzet voor SPICE in
1995 de Phil Kaufman Award
kreeg. Vanaf het begin is Berkeley SPICE een ‘Public Domain’
programma geweest, ook nu nog
is het gratis te downloaden. Die
eerste versie was geschreven in
Fortran en is later overgezet in
‘C’, van waaruit het in de loop
der jaren geschikt is gemaakt
voor vele platformen waaronder
Windows. Veel bedrijven hebben
SPICE als basis gebruikt voor
eigen ontwikkelingen waaronder
het bekende ‘MultiSIM’, maar er
zijn er veel meer. Omdat de kern
van deze commerciële simulatieprogramma’s op SPICE is gebaseerd, bieden sommige bedrijven
gratis evaluatieprogramma’s aan,
soms beperkt in gebruik of in
gebruiksduur. Tot op de dag van
vandaag wordt er aan SPICE
gewerkt, de ontwikkelingen in
de elektronica gaan immers door.
Natuurlijk kan men SPICE van
de website van de Universiteit
van Berkeley downloaden, maar
dan maakt men het zich zelf onnodig moeilijk. De input van de
originele SPICE is namelijk een
‘netlist’ en de uitvoer bestaat uit
tabellijsten. Daarom hebben vrijwel alle commerciële aanbieders
hun versies voorzien van een
invoermodule en een uitvoer4

module. In de invoermodule kan
dan het schema worden getekend.
Als het schema klaar is, wordt
automatisch de netlist gegenereerd als invoer voor SPICE en
de output van SPICE wordt door
de uitvoermodule netjes op het
scherm geplot.
De versie van SPICE die wij hebben gebruikt, is SwCAD III van
Linear Technology. Dit bedrijf
houdt zich ook bezig met IC’s
voor schakelende voedingen en
hun versie van SPICE is daarvoor dan ook speciaal aangepast.

Bob Stuurman
Dit neemt niet weg dat het toch
echt om een complete versie
van SPICE gaat die algemeen
bruikbaar is en die op geen enkele
wijze beperkt is. Er is een grote
bibliotheek met componenten en
ook kunnen zelf nieuwe modellen en vormen worden gemaakt.
Voor veel toepassingen kan echter worden teruggegrepen op de
aanwezige voorbeelden, dat is
wel zo makkelijk. De volledige
naam is Linear Technology LTspice/SwitcherCAD III, het programma kan worden gedownload
van www.linear.com.
1. Principiële opbouw van een
Vocoder.
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De service gaat zelfs zover,
dat het programma van tijd tot
tijd aanbiedt om updates op te
halen.
Vocoder
Onze interesse voor SPICE
kwam voort uit het plan om een
Vocoder te bouwen. Maar wat
is een Vocoder eigenlijk? Een
Vocoder is een apparaat met
één uitgang en twee ingangen,
één voor muziek en de andere
voor spraak. Het geluid van de
stembanden wordt uit de spraak
verwijderd en vervangen door
muziek. Zo is het mogelijk om
een gitaar, een keyboard of een
compleet orkest te laten spreken
of zingen. De spraak van een
goede Vocoder is goed te verstaan
en kan heel aangenaam zijn om
te horen.
De eerste Vocoder (Voice Coder)
is in 1939 gebouwd in een laboratorium van de Amerikaanse Bell
telefoonmaatschappij door een
team onder leiding van Dudley
Moore. Men zocht naar een methode om spraak te comprimeren
en zo de telefoonlijnen efﬁciënter
te kunnen gebruiken. Dat werkte
wel, maar het uitbreken van
WO-II verhinderde grootschalige
commerciële exploitatie. Tijdens
de Oorlog zijn Vocoders wel gebruikt om telefoongesprekken te
‘scramblen’.
In ﬁguur 1 is de principiële opbouw van een kanaal-Vocoder
te zien. Het principe is om de
audio-band op te delen in een
aantal frequentiebanden die
naast elkaar liggen: de kanalen.
Voor de verwerking van iedere
frequentieband is er een unit.

Iedere unit bevat twee identieke
band-doorlaatﬁlters, één voor
spraak en één voor de draaggolf.
Bij deze draaggolf moet men
niet direct aan een bepaalde frequentie denken, maar meer aan
een geluidsspectrum (muziek).
Het spraakband-doorlaatfilter
wordt gevolgd door een omhullendedetector, die de amplitudeveranderingen van de spraak
volgt. Het draaggolf band-doorlaatﬁlter wordt gevolgd door een
spanningsgestuurde versterker:
een VCA (Voltage Controlled
Ampliﬁer). De uitgangsspanning
van de omhullende detector is de
controlespanning van de VCA.
De uitgangen van alle units
worden gesommeerd waardoor
de oorspronkelijke audio-band
weer terug is, met één verschil:
de ‘inhoud’ van de spraak is vervangen door het geluidsspectrum
van de draaggolf!
Voor een praktische schakeling
zijn nog aanvullende schakelingen nodig zoals een vrij steil
laag-doorlaatﬁlter om de spraakomhullende van de restanten van
het spraaksignaal te ontdoen. Al
met al zijn per unit 10 OpAmps
en 2 OTA’s nodig.
Keuze van de kanalen
Na enige speurwerk is gebleken dat voor het belangrijkste
frequentiegebied van spraak,
dat loopt van 300 - 3000 Hz,
twee units per octaaf een vrij
goed compromis vormen tussen
complexiteit en prestaties. Voor
de frequentiegebieden onder
300 Hz en boven 3 kHz kunnen
ﬁlters worden gebruikt die veel
breedbandiger zijn. In totaal zijn
dan acht units nodig voor een
acceptabel resultaat.
Alle ﬁlters zijn opgebouwd uit
MFB-bandfilters, waarvan er

steeds drie in serie zijn gezet om
de vereiste bandbreedte en steilheid te krijgen. Naast elkaar gelegen ﬁltercurves moeten elkaar
bij -6 dB snijden, dan sluiten ze
naadloos op elkaar aan.
De weerstanden zijn 1% volgens
de E12-reeks; de condensatoren
5% volgens de E6-reeks. Het
bleek het handigst om voor iedere
unit gelijke condensator waarden
te gebruiken. De stappen van
de E6-reeks zijn 1,5 x zodat op
eenvoudige wijze aan de eis van
(ongeveer) twee units per octaaf
kan worden voldaan.
LTspice
Het tekenen van het schema in
LTspice is een wat aparte zaak,
want eerst moet het gewenste
symbool of gereedschap worden
aangeklikt waarna het op het
tekenblad onder de cursor komt
en op de juiste plaats kan worden
gebracht. Met een muisklik wordt
het vast ‘geplakt’. Het tekenblad
is van een raster voorzien en de
cursor beweegt in stappen van
een half raster. Het tekenblad
lijkt vrij klein, maar dat is schijn.
Als een component tegen de rand
wordt ‘gedrukt’, schuift het blad

2. Schema van een ﬁltertrap.
Hier zijn de ﬁlters parallel
geschakeld voor individuele
karakteristieken.
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op en wordt automatisch groter.
Zo kunnen ook grote schema’s
worden getekend. Met de in en
uitzoom gereedschappen kan de
vergrotingsfactor worden gekozen. Als alle onderdelen zijn
geplaatst, waarbij ze automatisch
een volgnummer krijgen, kunnen de verbindingen worden
gemaakt. De cursor vormt dan
de kruising van een horizontale
en verticale liniaal en door met
de muis te klikken kunnen razend
snel de verbindingen worden
gelegd. Tot slot kan door op, de
daartoe bestemde plaatsen, met
de rechter muis toets te klikken,
aan de onderdelen een waarde
worden gegeven. Het is verstandig om hele getallen te gebruiken,
dus geen komma’s (niet 4,7 n,
maar 4700 p) anders kunnen de
resultaten onverwacht zijn.
In ﬁguur 2 is het schema van
een ﬁltertrap te zien. Hier zijn de
drie afzonderlijke ﬁlters parallel
geschakeld om het gedrag van
ieder ﬁlter individueel te bekijken. Links onder in het schema
staan twee ‘puntcommando’s’:
.include opamp.sub betekent
dat in de netlist de subroutine
voor het OpAmp model moet
worden opgenomen, .ac oct 25
100 2k is het commando voor
de simulatie. In dit geval wordt
door spanningsbron V1 het frequentiegebied van 100 Hz - 2 kHz
doorlopen met 25 stappen per octaaf. Er zijn veel andere simulatie

5

mogelijkheden bijvoorbeeld voor
de gelijkspanningsinstelling van
een versterker.
Nu kan op het rennende mannetje
in de werkbalk worden geklikt
en wordt de netlist gegenereerd.
Als er een, voor LTspice detecteerbare, fout in het schema zit,
komt er een foutmelding. Maar
natuurlijk niet als de gebruiker
een verkeerde waarde aan een
onderdeel heeft gegeven!
Direct na het genereren van de
foutloze netlist verschijnt een lijst
met meetpunten. Na het selecteren van de gewenste meetpunten
en op ‘OK’ te drukken verschijnt
het resultaat op het scherm, in
dit geval de drie frequentiekarakteristieken van de ﬁlters. Het
scherm kan met de maximaliseren knop beeldvullend worden
gemaakt, dat is wel zo duidelijk
(ﬁguur 3). Met behulp van twee
‘tabbladen’ knoppen kan nu
tussen het frequentieblad en het
schema worden gekozen. In het

6

frequentieblad wordt van de
cursorpositie de frequentie en
de versterking aangegeven. Ook
kunnen curves worden gewist.
De schaalverdelingen kunnen
worden aangepast om bepaalde
punten beter te kunnen zien, vrijwel alles is mogelijk. Nu klikken
we op de tab van het schemablad
en daar is het schema. Als nu de
cursor op een knooppunt (node)
3. De drie frequentiekarakteristieken.
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4. Alle acht frequentiekarakteristieken van de Vocoder. Dit
schema bevat 24 OpAmps. Geen
probleem voor LTspice.
wordt gezet, verandert hij een
de meetpen van een voltmeter
of de tang van een stroommeter.
Door te klikken wordt de curve
van dat punt in het frequentieblad
getekend.
LTspice was voor mij een grote
hulp voor de berekening van de
Vocoder ﬁlters. Weliswaar moeten de ﬁlters in eerste instantie nog
wel worden berekend, maar het
nauwkeurig afstemmen van de
individuele ﬁlters gaat oneindig
veel gemakkelijker vergeleken
met de eerder gebruikte methode
van ‘trial en error’.
Het uiteindelijk met LTspice
verkregen resultaat is te zien
in ﬁguur 4. Nu alleen nog het
bouwen van de Vocoder; iedere
print bevat 288 soldeerpunten en
er zijn 8 printen!

Economische groei duidelijk zichtbaar
tijdens wire & Tube 2006
Van 24 tot en met 28 april 2006
vinden voor de tiende keer de
twee leidende internationale
vakbeurzen wire, internationale draad- en kabelvakbeurs, en
Tube, de internationale vakbeurs
voor de buizenindustrie, plaats
in het tentoonstellingscomplex
in Düsseldorf. De organisatoren
van dit unieke tweejaarlijkse
concept verwachten op beide
beurzen in totaal ruim 61.000
bezoekers uit 77 landen te
verwelkomen. Zowel wire als
Tube laten inmiddels weer een

Jan M. Broeders
ﬂinke groei zien in exposanten en
bezoekers. Daarmee wordt aangegeven dat het weer de goede
kant op gaat met de Europese
bedrijvigheid en economie. De
vakbeurs Tube, die in Düsseldorf
voor de eerste keer in 1988 werd
gehouden, mag zich verheugen
op een verviervoudiging van het
aantal beursdeelnemers sinds
de oprichting. Tijdens wire zullen 1090 ondernemingen hun
toekomstgerichte technologieën
en innovatieve oplossingen in de
draad-, kabel- en draadverwer-

kende industrie tonen. Ook de
exposanten van Tube blikken met
vertrouwen op de beursperiode
vooruit. De 820 ondernemingen presenteren de nieuwste
machines, technologieën en
diensten op een oppervlakte
van 31.600 vierkante meter.
De vraag naar grotere standoppervlakten maakt duidelijk hoe
belangrijk een professionele
presentatie in Düsseldorf voor
de ondernemingen is. De vakbeurs wire 2006 richt zich op
de gebieden draadverwerking en
draadproductie, lastechnologie
en lasapparatuur, glasvezeltechniek en bijbehorende verbind- en
testapparatuur, kabelverwerking
en kabelproductie. Voor Tube
2006 zijn de gebieden kunststof
en rubber versterkt benaderd. Uit
ons land nemen onder andere
de bedrijven Arcelor Projects
en Hoek Loos deel. Om alle
bezoekers de kans te geven om
voldoende tijd te kunnen besteden op de geselecteerde stands
hebben de organisatoren besloten
om centraal geen congressen
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en lezingenprogramma’s aan te
bieden. Het feit dat de beide vakbeurzen gelijktijdig plaatsvinden
creëert waardevolle en bruikbare
synergieën. Tijdens de vijfdaagse
manifestatie zijn de vakbeurzen
geopend van 9 tot 18 uur.
Een reis naar het beursterrein
van de Messe Düsseldorf wordt
extra comfortabel met de snelle
ICE internationale trein. In ruim
2 uur rijdt de ICE haar reizigers
zonder ﬁles en parkeerstress van
Amsterdam naar Düsseldorf. Het
entreeticket voor de beurs geeft
gratis lokaal openbaar vervoer in
en rond de beursstad. Meer informatie over de entreetickets, de
catalogus en reismogelijkheden
voor de beurzen wire en Tube is
verkrijgbaar bij de Nederlandse
vertegenwoordiging van de
Messe Düsseldorf, Fairwise bv,
Verlengde Tolweg 2a te 2517
JV Den Haag, telefoon 070 350
1100 of via info@fairwise.nl en
www.fairwise.nl.
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Ledenvergadering ELPEC bij CycloMedia
Op woensdag 31 mei 2006
brengen onze leden een bedrijfsbezoek aan CycloMedia Technology B.V. (www.cyclomedia.
nl), Achterweg 48 te 4181 AE
Waardenburg en houden tevens
voorafgaand aan een aantrekkelijk programma onze jaarlijkse
algemene ledenvergadering.
Het programma ziet er als volgt
uit:
• Tussen 12 uur en 12.15 uur
ontvangst van de leden.
• Om 12.30 uur start onze 38e
Algemene Ledenvergadering
en wordt gelijktijdig een mogelijkheid geboden om tussen
de informatie, agendapunten
en gesprekken door aan een
eenvoudige lunch deel te nemen.
• Om 13.30 uur hoopt onze voorzitter een nuttige vergadering
met een klap van de hamer af
te sluiten.
• Daarna volgt er een kleine
pauze en zal om 14.00 uur het
moment zijn van de start van
de presentaties, demonstraties
en een compacte rondleiding
door het bedrijfsgebouw van
CycloMedia.
• Het geheel wordt om circa
15.30 uur afgesloten met een

discussie en drankje, waarna
een ieder weer huiswaarts
keert.
Onze gastheren zijn Bart Beers
en Wim Smith en onze gastvrouw
is Caroline van Hasselt.
CycloMedia is gespecialiseerd
in het systematisch vastleggen
van objecten en locaties vanaf
de openbare weg binnen een
gemeente, provincie of zelfs
binnen de grenzen van een
bedrijfsterrein. Dit vindt plaats
door het opnemen van 360º
panoramafoto’s. De digitale
opnamen worden in het algemeen gemaakt vanaf auto’s, die
daarvoor speciaal zijn ingericht.
Voor het opnemen van beelden
van smalle steegjes, overdekte
winkelcentra, kantoorgebouwen en voetbalstadions heeft
CycloMedia een verplaatsbaar
camerasysteem ontwikkeld. De
camera van dit systeem maakt
eveneens 360º panoramafoto’s
met dezelfde hoge kwaliteit als
vanaf een auto. Door deze methode van beeldregistratie wordt
een compleet beeld verkregen
van de werkelijkheid. De foto’s
beschikken over een geometrische basis, waardoor beeldgegevens eenvoudig gekoppeld

kunnen worden aan ruimtelijke
toepassingen zoals aan die van
GIS-systemen. De opnamen,
ook wel cyclorama’s genoemd,
zijn in kleur en kunnen op verzoek van de klant op eenvoudige wijze aan elkaar gekoppeld
worden om een virtuele rondrit
door de stad of een bebouwde
omgeving te creëren. Door de
panoramafoto’s is het mogelijk
om aan 3D-computermodellen
een extra realistische component
van de situatie toe te voegen. De
gemeente Helmond maakt al vele
jaren met succes gebruik van de
dienstverlening van het bedrijf.
De gemeente betrekt via de mogelijkheden op de website www.
binnenstadhelmond.nl meer
burgers bij de geplande invulling van de wijken. Het systeem
biedt daarnaast nog vele extra
mogelijkheden. Tijdens de presentaties worden de aanwezigen
geïnformeerd over het ontstaan
van CycloMedia en krijgen veel
te weten en te zien over de techniek van de 360º panoramafoto’s.
Reserveer ruimte in uw agenda
en kom naar het bedrijfsbezoek
bij CycloMedia.
Jan M. Broeders
Secretaris ELPEC

Nederland maakt kennis met Fotonica
Wetenschappers en onderzoekers spelen een belangrijke rol
in het proces van technologische
ontwikkelingen en economische
groei. Door het Ministerie van
Economische Zaken zijn initia8

tieven genomen om strategische
R&D-samenwerking tussen bedrijven en publiek geﬁnancierde
kennisinstellingen met ondersteuning te stimuleren. Een van
de middelen om dit te bereiken
Elpec Info - april 2006

is het instellen van Innovatiegerichte OnderzoeksProgramma’s
(IOP’s).
Door SenterNovem Den Haag
en STW is onlangs het onderzoeksprogramma IOP Photonic

Devices aan de sector gepresenteerd. Deze IOP concentreert
zich op de ontwikkeling van
geavanceerde lichtbronnen en
detectiesystemen, en op de toepassing van photonic devices in
de gezondheidszorg. Daarmee
krijgt het vakgebied Fotonica
een impuls voor investeringen, nieuwe onderzoeken en
een stimulerende economische

groei. Tevens zal er een markt
ontstaan voor het toepassen van
de belangrijkste ontwikkelingen
in de fundamentele fysica, zoals
die van de komst van de blauwe
halfgeleiderlaser en de realisatie
van witlicht lasers.
Tijdens de eerste openbare presentatie van de IOP Photonic
Devices werd een beeld gegeven
over toepassingen van photonic

devices in IC-lithograﬁe en voorbeelden in de geneeskunde.
Voor meer informatie kunt u
zich wenden tot SenterNovem Programmabureau IOP Photonic
Devices, Dr. Ir. Lianne Doeswijk, Juliana van Stolberglaan
3, NL-2509 AC Den Haag,
l.doeswijk@senternovem.nl.,
www.senternovem.nl/iop-pd.
Jan M. Broeders

Het jaarverslag over 2005 van de secretaris

Ontwikkelingen en perspectieven tijdens
ELPEC’s evenementen
Voor de leden van de Elektronica Persclub heeft de evenementencommissie onder de
leiding van Cees Franke ook dit
verenigingsjaar weer gezorgd
voor leerzame en interessante
bedrijfsbezoeken. Het eerste evenement stond in het teken van de
ontwikkelingen en perspectieven
in de nanotechnologie. De universitaire medewerkers van het
Laboratorium voor nano-science
van de TU Delft zorgden voor
een programma op hoog niveau
en van grote betekenis voor onze
leden. In samenwerking met de
Federatie Het Instrument namen
de leden van ELPEC en de zustervereniging VIP deel aan de
ofﬁciële opening en een bezoek
aan de vakbeurs Electronics &
Automation. Op uitnodiging
van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel werd door
meerdere leden deelgenomen
aan de persconferentie ter gelegenheid van de Internationale
Funkausstellung - IFA. Direct na
onze algemene ledenvergadering
werden de leden verrast op de
moderne automobielen van Peu-

geot in het demonstratiecentrum
Peugeot Experience. Tijdens de
vakbeurs Elektrotechniek waren
onze leden en die van de VIP te
gast op de stand van ABB om
geïnformeerd te worden over de
ontwikkelingen in de producten
en dienstverleningen van ABB.
Het geheel werd culinair afgesloten in een authentiek Utrechts
restaurant. Bij het Nationaal
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam maakten we
uitgebreid kennis met de aspecten
van metingen in de wereldwijd
bekende windtunnel en maakten
we kennis met het effect van
driedimensionale waarnemingen van de vliegbewegingen op
onze nationale luchthaven. Ons
actieve verenigingsjaar 2005 eindigde op een speciale manier. In
het ervaringsmuseum MuZIEum
te Nijmegen werd het heerlijke
diner in het donker ervaren. Het
geheel was een bijzonder evenement en een streling voor onze
zintuigen.
Dankzij het enthousiasme van
onze leden in de commissies en
in het bestuur heeft de vereniElpec Info - april 2006

ging haar activiteiten kunnen
realiseren. Om de vereniging
springlevend te houden heeft het
bestuur vier maal vergaderd. De
resultaten van deze inspanningen
zijn merkbaar in onze activiteiten
en zichtbaar in onze publicatie
Elpec Info. Dankzij het vele
werk van het redactieteam Frans
Witkamp en Peter Bieger en
met ondersteuning van enkele
vaste journalisten zijn er zelfs
vier bladen uitgekomen. Door
het onverwacht en versneld opzeggen van onze sponsor heeft
het bestuur gekozen om zonder
hoofdsponsor voor Elpec Info
door te gaan. Met advertenties
is het mogelijk om een deel van
het beschikbare budget terug te
verdienen. Het aantal leden blijft
stabiel. Het bestuur blijft werken
aan nieuwe activiteiten, evenementen en bedrijfsbezoeken
en hoopt telkens weer op veel
bijdragen van onze leden.

Jan M. Broeders
Secretaris ELPEC
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Ontladingsmetingen aan de isolatie van grote
synchrone generatoren
De vakgroep hoogspanningstechniek van de faculteit EWI
van de TUD doet al jaren internationaal gewaardeerd onderzoek
aan “sterkstroom”-isolatiematerialen onder meer tot uiting
gebracht op een symposium te
Delft in de zomer van 2003, zie
[2]. Nadat bij voorgaande promoties kabels, schakelinstallaties,
transformatoren en hogespannings-gelijkstroomsystemen
waren bekeken, kwam dit keer
de synchrone generator van centrales aan de beurt. Met de voorgaande ervaring was de detectie
inclusief wiskundige bewerking
van de gegevens van ontladingen
geen groot probleem; echter de
promovendus is erin geslaagd de
locatie van een ontlading aan te
geven, bijvoorbeeld groef 7 op
5 cm afstand van het blikpakket
aan aandrijfzijde. Dat is wereldwijd zo bijzonder, dat hij er een
octrooi op heeft gekregen, een
zeldzaamheid bij een promotie.
Het proefschrift behandelt het
onderzoek. De promovendus
is geholpen door Brush HMA
te Ridderkerk (vroeger een onderdeel Smit Slikkerveer) met
betrekkelijk kleine machines
van ca. 5 MVA en 23 MVA en

heeft aan iets grotere machines
bij elektriciteitsbedrijven kunnen meten.
De grootste generatoren in
Nederland zijn ca. 600 MVA
(Hemweg, Maasvlakte en Amer)
en in Europa ca. 1300 MVA. De
wikkelingen liggen in een machine in groeven ingebed in geaard blik. Hoge spanningen zijn
daarom moeilijk realiseerbaar.

Henk Mijnarends
Nederland gaat op dit moment
niet hoger dan 20 kV gekoppelde
spanning, Europa gaat tot 30 kV.
De invoeding van vermogen in
het landelijk elektriciteitsnet
vindt meestal plaats op 400 kV.
Daartoe is een bloktrafo nodig.
ABB-Zweden heeft een kleine
proefserie gebouwd met een synchrone generator van 150 kV.
Door de liberalisatie zijn de
elektriciteitsbedrijven zuiniger
geworden. Bovendien zijn de
rendementen van nieuwe units
maar weinig hoger dan die van
de bestaande units. Veel units
krijgen daarom een verlengde
afschrijftermijn met een z.g.
retroﬁt, waarover het VDI-blad
BWK regelmatig bericht. Bij
de kerncentrale te Borsele is

bijvoorbeeld de stoomturbine
van nieuwe schoepen voorzien,
waardoor bij dezelfde stoomﬂow de output en daarmee het
elektrische vermogen ca. 10%
is gestegen.
De vraag, of de isolatie van de generator bij retroﬁt moet worden
verbeterd cq. overgewikkeld, is
daarom heden nog belangrijker
dan vroeger. Dit promotiewerk
levert internationaal een belangrijke bijdrage bij het oplossen
van deze vraag.
In het proefschrift en in de stellingen wordt weinig aandacht
geschonken aan toekomstige
toepassingen van dit proefschrift.
De promovendus is ondanks zijn
octrooi (een zeldzaamheid bij
een proefschrift) niet met lof
geslaagd.
Literatuur
1. Condition assesment of stator
insulation using partial discharge
diagnostics – dr ir H van Breen,
promotie op de TU Delft dd 23
november 2005.
2. Symposium of high voltage
engineering (ISH) op de TUD
van 25-29 augustus 2003, Elpec Info 137 met aangegeven
referenties.

Bits&Chips voor Elpec-leden
Professionals die werken aan
slimme producten en machines
(zoals elektronica- en softwareontwerpers, systeemarchitecten, mechatronicaspecialisten,
chipdesigners en technisch
managers) kunnen het blad
Bits&Chips gratis thuis ontvangen (dit kan dus niet op bedrijfs-
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adres). Bits&Chips is een Nederlandstalig blad dat verschijnt
in België en Nederland. Ons
lid René Raaijmakers, hoofdredacteur van Bits&Chips,doet
dit aanbod op zijn blad graag
aan alle Elpec-leden. Als u
hiervoor belangstelling heeft,
dient u eerst enige vragen over
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beroepsgegevens in te vullen op
een formulier dat u kunt vinden
op http://www.bits-chips.nl/formulier_abonnement.asp. Alle
verdere informatie over het blad
vindt u op de site.
Red. Elpec Info

5e internationale congres te Milaan

Hogesnelheidstreinen
Hogesnelheidstreinen vormen op dit moment een belangrijk onderdeel van de Europese, Japanse en Koreaanse economie. Dankzij dit
type treinen is de economie meer vervlochten en opgebloeid en is
het vliegverkeer wat teruggedrongen.
De elektrotechnicus en de werktuigbouwer denken vooral aan de
ontwikkelingen op het gebied van de mechatronica, de vermogenselektronica en de ICT; de civiel-technicus denkt aan nieuwe spoorbanen met verbeterde bovenleiding-, brug- en tunnelconstructies; de
bedrijfskundige aan efﬁciënte inzet en onderhoud. Al deze technieken
hebben een grote spin-off naar andere vakgebieden.
Baanbrekend en richting wijzend
voor noodzakelijke ontwikkelingen waren twee proeven van de
Franse Spoorwegen (SNCF) in
juni 1952 met de CC7121 (goed
vergelijkbaar met de NS-serie
1300) tussen Beaume en Dijon
met 243 km/h en op 28 maart 1955
met CC7107 tussen Lamothe en
Morcenx met 326 km/h [2]. De
baanligging was heel matig en
de stroomopname uit de bovenleiding slecht. In die tijd was de
maximum toegelaten snelheid bij
de NS 125 km/h, wat slechts door
enkele treinen werd gereden.
Na die proeven werd in drie (later
vier) landen de ontwikkeling van
de hogesnelheidstrein ter hand
genomen zonder rekening te houden met grensoverschrijdende
spoorbanen; zie [2].

van ca 9 MWe. Dat betekende, dat
op hogesnelheidslijnen alleen 25
kV 1-fase 50 Hz-voeding (AT)
zou worden toegepast. Frankrijk
maakte duidelijk gebruik van
haar centralistische structuur.
Enerzijds waren de vergunningen
voor hun eerste hogesnelheidslijn
Parijs-Lyon snel beschikbaar en
anderzijds maakte de beheerder
van het Franse elektriciteitskoppel-net (EdF = Electricité
de France) geen bezwaar tegen
1-fase belastingen van ca 40
MWe op de voedingspunten van
de spoorlijnen; dat gold ook voor
het 25 kV tractienet in NoordFrankrijk. Uiteindelijk zou het
Franse 25 kV AT-systeem richtinggevend zijn voor Europa en

Henk Mijnarends

bijv ook toegepast worden op de
Nederlandse “Betuwe-lijn” en
HSL-Zuid.
Op 22 september 1981 ging
de TGV-Parijs-Lyon in bedrijf
met een snelheid van 270 km/h.
Gezien de stand van de toenmalige techniek waren feitelijk 2
locomotieven (één aan de kop
en één aan de staart nodig van
elk ca 4 MWe). Toerenregelbare draaistroommotoren waren
onvoldoende ontwikkeld om
toegepast te kunnen worden,
zodat gebruik werd gemaakt
van 6 gelijkstroommotoren per
kop (4 stuks in de motorwagen
en 2 stuks in de aansluitende
volgwagen; zie ﬁg 1). De lijn was
een groot succes, zowel door het
goede ontwerp, alswel door het
goede efﬁciënte en helaas ook
veelvuldige onderhoud aan met
name het loopwerk.
In 1989 kon toerenregelbare
draaistroom worden toegepast
met synchrone motoren. De grote
voordelen waren minder onderhoud (geen commutator), hogere
toerentallen (ca 4500 omw/min),
waardoor met 4 motoren iets

1. De TGV van 1981 met DC-motoren; zie [2].

De ontwikkelingen
in Frankrijk
Frankrijk en ook Japan hebben
direct gekozen voor aparte hogesnelheidsspoorbanen, waarop
geen goederentreinen zouden rijden en waarop hellingen van 2,5%
(ook toegepast op bergspoorbanen) toelaatbaar zouden zijn.
De Franse TGV (train à grande
vitesse) zou een vermogen krijgen
Elpec Info - april 2006
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meer vermogen (4,5 MWe) kon
worden geleverd dan voorheen
met 6 stuks. Frankrijk heeft dit
concept tot op heden behouden.
De Franse TGV’s zijn als regel
geschikt voor twee spanningen
(1,5 kV DC en 25 kV 50 Hz). Een
aantal TGV’s , waaronder de in
Nederland rijdende Thalys zijn
geschikt voor de vier Europese
rijdraadspanningen (DC 1,5 en 3
kV en AC 15 kV 16,7 Hz en 25 kV
50 Hz) . Voor de tussenrijtuigen
bestaat ook een dubbeldeksuitvoering. De synchrone motor
wordt gevoed via een zg stroominvertor; dwz Inet :: Tas (=netstroom evenredig met askoppel)
. In samenwerking met Duitsland
worden proeven genomen met
asynchrone motoren gevoed via
een zg PWM- spanningsinvertor; dwz Inet :: Pas (=netstroom
evenredig met asvermogen). Het
laatst genoemde type betekent bij
deellast minder belasting voor de
bovenleiding.
Frankrijk heeft middels Alstom
een zeer succesvol treintype
geschapen, dat ook in Spanje en
Korea goed is verkocht. De ongeveer gelijktijdige ontwikkeling
is Japan is goed vergelijkbaar met
die in Frankrijk.
Seinsystemen met vaste blokken beperken de capaciteit van
de hogesnelheids-spoorbaan te

3. Velaro (=Spaanse uitvoering ICE3).
veel. Daarom is tbv de TGV is
een Frans computergestuurd seinsysteem met variabele bloklengte
ontwikkeld : TVM.
De ontwikkelingen
in Duitsland
Duitsland ging er aanvankelijk
vanuit, dat een hogesnelheidsspoorbaan een maximale helling
mocht hebben van 1%. Het gevolg
was, dat hun eerste hogesnelheidslijn Hannover-Würzburg
globaal verdeeld kon worden in ca
1/3 van lijn min of meer normaal,
ca 1/3 viaduct en ca 1/3 tunnel.
Het was een enorm dure lijn met
een lange bouwtijd (in bedrijf eind
1991). Het Duitse concept (ICE1
en 2) bestond ook 2 motorwagens
(locs) aan elk eind van de trein.
De toerenregelbare asynchrone
motor middels een PWM-span-

2. De TGV-Duplex met synchrone motoren.
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ningsinvertor met asymmetrische
thyristoren en later GTO’s was
zover ontwikkeld, dat 5,5 MWe
in een motorwagen met vier assen (ca 1,4 MWe per motor met
4500 omw/min) kon worden
ondergebracht.
Vanwege de spanningsinvertor
werd de bovenleiding minder
zwaar belast en kon de landelijke rijdraadspanning van 15 kV
16,7 Hz ook op de hogesnelheidslijnen worden toegepast. De
ICE1, 2 zijn alleen geschikt voor
15 kV 16,7 Hz.
Voor de Duitse economie was
veel behoefte aan de lijn KeulenFrankfurt. Deze lijn, in bedrijf
in mei 2002, is uitgevoerd met
maximaal 3% helling. De techniek was zo ver gevorderd, dat
geen gebruik meer behoefde te
worden gemaakt van speciale
motorwagens (locs) aan het eind,
maar dat vier van de acht passagiers-rijtuigen konden worden
gemotoriseerd. Het totale treingewicht is 420 ton. De beroemde
600 A 6,5 kV IGBT van Eupec
maakte het mogelijk enerzijds
ook voor 3 k V DC een eenvoudige 2-level-PWM-invertor te
gebruiken en anderzijds motoren
te kiezen met een toerental van
6000 omw/min. Theoretisch zijn
veel hogere toerentallen moge-

lijk. Geïnstalleerd zijn per trein
16 motoren van 500 kWe. Een
deel van de ICE3-treinstellen,
waaronder die van NS (rijden
als regel tussen Amsterdam en
Frankfurt), is ook uitgevoerd voor
vier spanningen. De ICE3 is een
groot succes en wordt ook in het
buitenland goed verkocht.
Tbv de ICE is een Duits seinsysteem ontwikkeld met variabele
bloklengte: LZB. LZB is wat
jonger dan TVM en geldt als wat
geavanceerder.
Internationale samenwerking
Spanje heeft als eerste de Franse
en Duitse techniek gemengd.
Op de lijn Madrid Sevilla rijden
Franse treinen (=AVE iets gewijzigde TGV) en worden een Duitse
bovenleiding en seinsysteem
(LZB) gebruikt. Op de lijn Madrid
Barcelona wordt weer een Duitse
bovenleiding en als back-up van
het toekomstige Europese seinsysteem ETCS level 2 [3] het seinsysteem LZB gebruikt. Alstom,
Siemens, Bombardier en CAF
leveren treinstellen afgeleid van
TGV en ICE3, waarbij de lokale
Spaanse industrie deelneemt aan
de leveringen en zodoende veel
know-how opdoet.
Italië heeft eigen ontwikkelingen
enigszins analoog aan die van de
ICE1 en ICE3 van de fabrikanten

Ansaldo en Bombardier (zie ﬁg.
4). De eenvoudige 2-level-PWMspanningsinvertor kon vanwege
een te lage sperspanning van
de halfgeleiders aanvankelijk
bij de voedingsspanning van 3
kV DC niet worden toegepast,
zodat ingewikkelder en volumineuzer schakelingen voor de
aandrijving nodig waren. Voor
de kenners Italië gebruikte of een
3-fasen asynchrone motor met
een 3-level-PWM-invertor of een
6-fasen-motor met 2 serie geschakelde 2-level-PWM-invertors [5].
Volledig Italiaans is de ontwikkeling van een zogeheten kantelbak,
waarbij de trein in bochten tegen
de zwaartekracht in buigt en
waardoor hogere snelheden in
bochten mogelijk zijn. Duitsland
heeft relatief veel treinen met dit
principe aangeschaft, die meestal
in licentie gebouwd zijn.
De eerste daadwerkelijke Europese samenwerking is de hogesnelheidslijn Parijs-Frankfurt,
die over ongeveer 1 jaar in bedrijf gaat. Over deze lijn komen
TGV’s en ICE3’s te rijden. Als
een soort compromis is mede
door toedoen van de EU een Europees seinsysteem ontwikkeld:
ETCS level 2, dat gelijkwaardig
4. Italiaanse hogesnelheidstrein ETR 500.

en goedkoper behoort te zijn
aan TVM en LZB, op zich een
prijzenswaardig initiatief. Helaas
blijkt ETCS level 2 [3] op dit moment onvoldoende betrouwbaar
en wordt in heel Europa behalve
vooralsnog op de HSL-Zuid een
conventioneel seinsysteem als
back-up gebruikt.
Er zijn plannen van Duitsland en
Frankrijk om gezamenlijk een
Europese hogesnelheidstrein te
bouwen, die goedkoper zou zijn
dan de bestaande modellen.
Slotbeschouwing
Hogesnelheidstreinen zijn inmiddels redelijk uitgerijpt en
betrouwbaar. Behalve op speciale
lijnen geschikt voor ca 300 km/h
rijden zij ook veel op zg “AusbauStrecken” geschikt voor 200 km/h
en in stedelijke agglomeraties,
waar snelheden van 120 km/h zijn
toegestaan. Op dit moment wordt
veel geïnvesteerd in snelle treinen
en bijbehorende infrastructuur en
de verwachting is, dat dit in de
toekomst zo zal blijven. De benodigde multidisciplinaire techniek
heeft een grote spin-off.
De elektrotechnici verwachten
betrekkelijk veel van de volumeverkleining van vermogenselektronica [4] en van de vervanging
van de asynchrone motor door de
permanentmagneetmotor.
Literatuur
1. www.eurailspeed.com en
www.europoint-bv.com.
2. http://trainsdumonde.chezalice.fr/TGV.htm en www.hochgeschwindigkeitszuege.com.
3. Railtech 2005 - Elpec Info 143
en GSMR/ETCS op het Zwitserse
spoorwegnet – Elpec Info 139 .
4. PCIM2005 – Elpec Info 144.
5. Mijlpalen in de spoorweggeschiedenis – Elpec Info 135.
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Compacte vermogenselektronica
Prof. J. D. van Wyk, langjarig
hoogleraar in Zuid-Afrika en
nu in de USA, heeft onder meer
naam gemaakt met compacte
vermogenselektronica, waarover
hij meerdere keynote-speeches
heeft verzorgd, deels alleen,
deels met anderen, op internationale congressen waaronder
op EPE2005 (keynotespeech B2)
[3]. Eén van zijn veelbelovende
promovendi was de huidige prof.
A. Ferreira te Delft, die ook een
keynote-speech verzorgd heeft
over compacte vermogenselektronica op PCIM2003 [4]. Beiden geven nog steeds leiding aan
een team van promovendi over
dit onderwerp.
Dr. Gerber, met lof gepromoveerd, had een zeer aansprekend

onderwerp. Hij had een faseblokchopper gebouwd met mosfets
voor auto’s voor de spanningsovergang van 42 naar 14 V DC
en omgekeerd [5]. De schakeling
werd met motorkoelwater gekoeld. Hij had o.a. een slimme
schakeling (meer kleine mosfets,
die via een eigen smoorspoel de
14 V-condensator voeden, betekenen minder verliezen dan 1
grote mosfet met 1 smoorspoel)
met een buitengewoon fraaie
compactheid van 110 W/inch³.
Ter vergelijking: de huidige
succesvolle 4-systeemloks van
Bombardier en Siemens hebben
een compactheid van 16 W/inch³
(1000 W/l). Prof. Lorenz van Inﬁneon voorspelde op PCIM2005
voor 2008 een compactheid van

164e Dies van de TU Delft:
successen en zorgen
De TU Delft maakt van elke dies
een speciale gebeurtenis. In veel
vakgebieden worden successen
behaald, waarvan dit jaar Prof.
Dr. J. Pronk berichtte. Hij had met
zijn team biobrandstof voor auto’s
goedkoper gemaakt, waardoor
deze vorm van duurzame energie
krachtig gestimuleerd werd.
De faculteit EWI (elektrotechniek, wiskunde en informatica)
had van een Amerikaans visitatieteam een groot compliment
gekregen. EWI is, volgens dit
onderzoek, in Europa de derde
faculteit in kwaliteit en in de
wereld de zevende.
De voorzitter van de Europese
Commissie, J. Barosso, eens
hoogleraar in Portugal, hield een
belangrijke speech. De bestedingen in innovatief onderzoek zijn
14

in Europa te laag en Europa heeft
innovaties juist zo hard nodig om
haar industrie en werkgelegenheid op niveau te houden. Deze
speech reikte veel verder dan het
hoger en universitair onderwijs.
De maatschappij moet doordrongen zijn van de noodzaak
van innovaties en deze ook gaan
toepassen. De maatschappelijke
discussie over innovaties is nu
slechts heel bescheiden.
In tegenstelling met bovenstaande is de matige toeloop van
studenten. EWI, bijvoorbeeld,
had in de jaren tachtig van de
vorige eeuw ca. 1200 1e jaarsstudenten, nu slechts ca. 200.
Gelukkig studeren relatief veel
buitenlandse studenten op de
TUD in alle faculteiten. Enerzijds
is de bachelor-master-structuur
Elpec Info - april 2006

Henk Mijnarends
60 W/inch³.
De TU Delft vakgroep EPP heeft
zich o.a. ontwikkeld tot een kundig competentiecentrum inzake
packaging van vermogenselektronica.
Literatuur
1. The electrical, thermal and
spatial integration of a convertor
in a power electronic module.
Promotie met lof van dr. M.
Gerber op 8 dec 2005.
2. Improving packaging and increasing the level of integration
in power electronics.
Promotie van mw. Dr. J. Popvic
op 1 dec 2005.
3. Elpec Info 145, pag 14-16.
4. Elpec Info 137, pag 17- 20.
5. Elpec Info 141, pag 26-27.

Henk Mijnarends
net op tijd gekomen, anderzijds
promoveren veel buitenlandse
masters op de TUD. Was dit niet
zo, dan zou de wetenschappelijke
staf moeten worden verkleind
en dat vergroot het innovatief
onderzoek zeker niet.
De maatschappij houdt zich te
weinig bezig de noodzakelijke
innovatie voor onze toekomstige
welvaart. Dit betreft onderzoek,
toepassing van de resultaten
en onze toekomstige technici
(aantal, benodigde kennis en
kwaliteit).
De TUD heeft met deze dies op
een aardige manier weer een
aantal belangrijke thema’s aan
de orde gesteld.
Literatuur
1. www.tudelft.nl/dies.

Op afstand uitleesbare kortsluitverklikkers
Als regel worden stadswijken
gevoed uit transformatorstations
(MS/LS , in de praktijk 10/0,4 kV
of 20/0,4 kV), die hun voeding
krijgen uit zg MS-open-ring-netten. Deze stations zijn als regel telematisch niet verbonden met een
centraal-communicatie-centrum
van het betreffende nutsbedrijf.
De meeste storingen vinden
plaats in kabels. Een ring bevat
vaak acht stations, wordt in het
midden geopend en aan beide zijden uit een hoofdstation gevoed.
Bij een storing in de geopende
ringkabel vallen in dit voorbeeld
4 stations uit. De storingsploeg
moet het defecte kabeldeel dan
zoeken en vindt hem bijv tussen station 2 en 3. De stations
1 en 2 kunnen dan weer uit het
hoofdstation gevoed worden en
de stations 3 en 4 kunnen dan
met de andere helft van de ring
verbonden worden.

Henk Mijnarends
Dat zoeken naar het defecte kabelstuk gebeurde vroeger met een
zogeheten Megger. De uitgevallen kabelstukken werden op isolatieweerstand beproefd (tijdrovende zaak). Storingsverklikkers
(=indicatie, dat een overstroom
gepasseerd was) per station, die
nu meestal gebruikt worden,
waren minder tijdrovend, maar
de storingsploeg moest wel langs
elk uitgevallen station.

Beveiligingsexperts (oa Siemens en Areva
vh Alstom) zijn
bezig met een
afstandsberekening (via impedantie-meting)
in een overstroomrelais. Bij
nagenoeg botte
sluitingen wordt
de foutplaats dan
direct redelijk
goed aangewezen. Helaas zijn
sluitingen met
relatief grote
overgangsweerstand geen zeldzaamheid en bovendien ontstaat
nog wel eens een
complicatie als
vanuit de ring
weer een andere
ring of z.g. uitlopers gevoed
worden.
Van Alfen [1] uit Almere doet nu
proeven bij Nuon en Essent op
de, in Nederland veel gebruikte,
magneﬁx-schakelinstallatie van
Eaton-Holec met een op afstand
uitleesbare storingsverklikker via
GSM; zie ﬁg 1.
Dit is een betrekkelijk goedkope
betrouwbare methode, waarbij
vanuit het bedrijfsvoeringscentrum al direct zichtbaar is
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1. Stations-GSM-unit.
welk trafostation de kortsluiting
“gezien” heeft. Nuon is na een
proef met 100 schakelstations
inmiddels enthousiast en gaat er
nu 2000 schakelstations mee uitrusten. Een stap waarmee Nuon
de kwaliteit van haar energielevering verder opvoert.
Literatuur
1. www.vanalfen.com.

15

ELPEC

Elektronica Pers Club

Statutaire naam
Statutaire zetel
Oprichting
Inschrijving KvK Amsterdam-Haarlem
Documenten & Publicaties
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Ledenlijst 2005
Vermeldingen van Elpec in
Vermeldingen van Elpec in
Vermeldingen van Elpec in
Elpec Info
nr. 142
nr. 143
nr. 144
nr. 145
Evenementen 2005
Bedrijfsbezoek
Beursbezoek Electronics*
Persconferentie IFA-Berlijn
Bedrijfsbezoek
Bedrijfsbezoek Elektrotechniek*
Bedrijfsbezoek
ELPEC’s-Eindejaarsdiner

Verenigingsjaar 2005

Elektronica Persclub ELPEC
Amsterdam
23 november 1973
V 530238
vastgesteld op 12 januari 1996
vastgesteld op 31 mei 1996
gepubliceerd in september 2005
Pyttersen’s Nederlandse Almanak
Polytechnisch Tijdschrift Almanak 1998
Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit
februari 2005
mei 2005
september 2005
december 2005
TU, Delft
Jaarbeurs, Utrecht
WTC, Amsterdam
Peugeot, Breukelen
ABB, Utrecht
NLR, Amsterdam
MuZIEum, Nijmegen

22 februari 2005
9 maart 2005
25 april 2005
2 juni 2005
28 september 2005
1 november 2005
16 december 2005

* tezamen met VIP

Samenstelling van het bestuur in het verenigingsjaar 2005
Frans Witkamp (voorzitter), Jan Broeders (secretaris), Rob Geutskens (penningmeester) en de leden
Peter Bieger, Cees Franke, Henk Mijnarends en Ruud Kurk
Samenstelling van de kascommissie
Wim van de Weel (voorzitter), Jenne Zondervan (lid) en Cees van Heijkoop (reservelid)
Samenstelling van de ballotagecommissie
Ernst Leefsma (voorzitter), Ad Spijkers (lid) en Jenne Zondervan (lid)
Vergaderingen in 2005
242e bestuursvergadering
243e bestuursvergadering
37e Algemene Ledenvergadering
244e bestuursvergadering
245e bestuursvergadering

Getronics, Delft
WTC, Amsterdam
Peugeot, Breukelen
La Place, Utrecht
NLR, Amsterdam

Contributies in 2005
Aantal leden

€ 40/€ 20
55 (per 31-12-2005)
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22 februari 2005
25 april 2005
2 juni 2005
28 september 2005
1 november 2005

Winnen met technologie
Op 9 februari jl organiseerde Koning & Hartman voor zijn relaties
het congres “Winnen met Technologie”. Zo’n 250 deelnemers konden
inspiratie opdoen in Central Studio’s in Utrecht, waar het evenement
plaatsvond.
Het programma bevatte een breed lezingenprogramma, waarin een
aantal onafhankelijke, prominente sprekers hun visie gaven op de
rol van technologie in de zoektocht naar creatieve oplossingen. In
de expositieruimte presenteerden tal van (middel)grote bedrijven,
overheidsorganisaties en samenwerkingspartners gerealiseerde technologische toepassingen. Bezoekers van de informatiemarkt vonden
er een scala aan voorbeelden uit de praktijk die als leidraad kunnen
dienen voor de oplossing van eigen problemen. Samen winnen met
technologie stond daarbij hoog in het vaandel.
Koning & Hartman
Oswald Coene, algemeen directeur Koning & Hartman, opende
het congres en blikte even terug
op de start van het zelfstandige
Nederlandse technologiebedrijf,
inmiddels ruim een jaar geleden.
Daarmee kwam de bedrijfsnaam
Koning & Hartman weer volledig
terug op de kaart. Met name door
het vertrek en aangekondigde
vertrek van productie-eenheden
van enkele toonaangevende
technologiebedrijven is er een
negatieve klank ontstaan over
de sterkte van de technologiemarkt in Nederland. Koning &
Hartman werkt met zijn samenwerkende partners keihard om
deze trend te keren. Het is juist
nu van belang om met een sterke
technologische sector te zorgen
voor een economische groei.
Veel investeren in technologie
geeft de grootst mogelijke kans
op een sterke economische positie van de branche en van de
individuele bedrijven. Natuurlijk
staat Koning & Hartman met
beide benen op de grond door te
stellen dat het bedrijf alleen de
trend van vertrekkende bedrijven

niet kan keren. Maar dankzij de
aanwezige kennis en ervaring
bij de pak 300 medewerkers van
het bedrijf zal het bedrijf zeker
bijdragen aan het vasthouden
van het niveau waarop wij ons
Oswald Coene: een juiste inzet
van technologie is de randvoorwaarde om bedrijven en organisaties slagvaardiger te laten
opereren en daardoor sterker
te staan in de internationale
concurrentieslag.

Jan M. Broeders
Frans Witkamp
vandaag bevinden. Coene stelt:
“Als je niet kiest, win je niet. Als
je kiest, win je”. Het resultaat van
de uitvoering van deze stelling is
duidelijk zichtbaar in de bereikte
resultaten van de verwachtingen
voor de toekomst. De concurrentiekracht van het bedrijf is
opgebouwd uit een aantal sterke
troeven:
• werken aan resultaatgerichte
successen voor de klant,
• het vertrek van bedrijven naar
het buitenland niet met alles
bestrijden,
• de specialisatie in het bedrijf
baseren op het aanwezige
vakmanschap,
• het snel reageren op nieuwe
ontwikkelingen in de technologie en het vinden van nieuwe
toepassingen,
• het hebben van passie en
demonstreren van doorzettingsvermogen.
Volgens Coene beschikt het bedrijf over voldoende ruimte om
continu te investeren in personeel, ontwikkeling, relatiebeheer
en marktbenadering. Het bedrijf
beschikt voorts over een rijke
en gezonde historische context
en is gebaseerd op sterke pijlers
om binnen een verantwoorde
groei zelfs te werken aan kleine
overnames in de branche.
Innovatie als topsport
Door zijn vele belevenissen en
avonturen als eerste Nederlandse
astronaut had Wubbo Ockels als
spreker tijdens het symposium
“Winnen met technologie” veel
te vertellen en te laten zien. Zijn
voordracht startte met een foto
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vanuit de ruimte met een perspectivisch beeld van Nederland
in 1985. Zijn wel heel bijzondere
ruimtereis als eerste Nederlander
begon op 30 oktober 1985. Direct
na de start ging de shuttle met een
snelheid van 30.000 km per uur
in een baan om de aarde. Deze
snelheid is sowieso nodig om
niet terug te vallen op aarde en
om te ontkomen aan de aantrekkingskracht van de aarde. Na 8
minuten bevond de shuttle zich op
300 km hoogte om aan de eerste
rondjes om de aarde te beginnen.
Elk rondje duurde anderhalf uur.
Eén van zijn merkwaardigste
ervaringen is wel de gewichtsloosheid. Volgens Ockels was
één van de doelstellingen van de
reis naar de ruimte om te werken
en te zorgen voor een duurzame
toekomst op aarde.
Het milieu
Tijdens zijn voordracht vertelde
hij veel over zijn observaties van
de aarde vanuit zijn ruimtecabine.
Opvallend waren zijn ervaringen
met de aard van de waterstromen
over de wereld en de resultaten
van de stikstofdioxide-opname
in de natuur. Hij beseft inmiddels
dat de maatschappij botst tegen
een nauwelijks doordringbare
milieumuur. Ockels stelt: “Wie
het eerst begint met het afbreken
van de milieumuur, wint de wedstrijd”. Hij nam de aandachtige
toehoorders mee naar de constateringen en de gevolgen van de
temperatuurverhoging op aarde
en de explosieve bevolkingsgroei
van de wereldbevolking sinds de
Middeleeuwen. Ook het energieverbruik is explosief gestegen.
Hij breekt een lans voor het
gebruik van de zon als onuitputtelijke energiebron. De zon geeft
ons namelijk licht, warmte en
18

wind. Een echt energieprobleem
zou er niet hoeven te zijn, wel
de toepassing van de elementen
licht, warmte en wind ervan levert
nog vele uitdagingen op.
Techniek
Hij vraagt bijzondere aandacht
voor het dreigende tekort aan
technici en studenten die kiezen
voor een studie in een technisch
vakgebied. Slechts 5 % van de
studenten studeert in de techniek. Dat is volgens Ockels veel
te weinig om de aansluiting op
de wereldwijde ontwikkelingen
vast te houden. We gaan achter
lopen op innovatie. Nederland is
nu aan zet om het tij te keren en
te zorgen voor meer studenten,
die kiezen voor een technische
opleiding in alle geledingen van
het onderwijs. Met vechtlust
zijn er uitdagende kansen in het
bedrijfsleven voor de jeugd bereikbaar. “We zullen als bedrijfsleven en overheid onze handen
in één moeten slaan om nu te
investeren in de jeugd”, volgens
de enthousiaste Ockels.
Prof. dr. Wubbo Ockels, ESA
Scientist Astronaut.
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Uit het programma
Het programma bevatte diverse
interessante voordrachten. Het is
in dit kader niet mogelijk hiervan
een samenvatting te geven. Voor
geïnteresseerden is op de website
van Koning & Hartman (http://
www.koningenhartman.nl) een
samenvatting te vinden van onderstaande voordrachten:
• Ruud Verkuijlen, Hoofd Diensten en Contracten Min. BIZA,
Directie Mobiele Diensten:
“Technologie als samenweefsel:
communicatie voor een betere
veiligheid“.
• Paul Vink, Directeur VIAC:
“Domotica als huisautomatiseringsconcept?”.
• Brett Smith, Product Business
Operations Manager EMEA, Motorola: “Een nieuw netwerk voor
communicatie bij incidenten”.
• Aad van den Berg, Projectmanager, e-Mergo: “De herstructurering van een rekencentrum”.
• Ton Plooy, managing director,
TBP Electronics: “Nieuwe eisen
voor gebruik grondstoffen in producten industriële elektronica”.
• Jeroen de Lille, Intel: “Verleden, heden en toekomst in
digitalisering” .

Hannover Messe als conjunctuurmeter voor
economie, wetenschap en politiek
In de periode van 24 tot en met
28 april 2006 toont het internationale concept van de Hannover
Messe 2006 de industriële trends
en nieuwe ontwikkelingen uit
alle delen van de industrie uit
meer dan 60 landen. De beurs
der beurzen is het internationale
informatie- en presentatieplatform voor innovatieve processen en technologie, industriële
componenten en oplossingen. De
zwaartepunten van de Hannover
Messe liggen op het gebied van
industriële automatisering en
energietechnologie in nagenoeg
alle branches en op de directe
contacten tussen aanbieders en
gebruikers. Met ruim 30 procent
buitenlandse bezoekers onderstreept de vakbeurs haar unieke
positie als mondiale vakbeurs en
graadmeter voor de ontwikkelingen en groei van de industriële
technologie. Met name worden
meer vakbezoekers verwacht uit
de economisch sterk groeiende
gebieden zoals de landen van de
voormalige Sovjet-Unie, OostEuropa en Azië.
Energieconferentie
Om de wereldwijze betekenis
van het thema energietechnologieën te onderstrepen, organiseert Deutsche Messe AG in
samenwerking met internationale
partners uit economie en politiek tijdens de Hannover Messe
2006 de eerste World Energy
Dialogue. Op 25 en 26 april 2006
zullen experts in negen forums
discussiëren over de trends op
technologisch, economisch en
milieugebied in het mondiale

energiesysteem. Ook op het gebied van de automatisering biedt
de vakbeurs een overzicht van de
ontwikkelingen en trends uit de
industriële proces-, productie- en
gebouwenautomatisering. De
Hannover Messe 2006 omvat een
samenstel van tien vakbeurzen,
die gelijktijdig op dezelfde locatie
plaatsvinden. De tien vakbeurzen
staan bekend onder de namen,
Interkama, Factory Automation,
Industrial Building Automation,
Energy, Pipeline Technology,
Subcontracting, Digital Factory,
Industrial Facility Management
& Services, Micro Technology en
Research & Technology.
Ten opzichte van de andere jaren
zijn de deelvakbeurzen Pipeline
Technology en de Industrial Facility Management & Services
nieuw in het programma. De
beurs Industrial Building Automation beleeft overigens haar
première, want deze vindt voor
het eerst als aparte vakbeurs
plaats.
India als gastland
Tijdens de komende Hannover
Messe 2006 stelt India zich als
partnerland voor. India is één van
de sterkst groeiende markten. In
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hal 6 van het immense beurscomplex tonen talrijke ondernemingen uit het partnerland hun
nieuwste snufjes en innovatieve
dienstverleningen. De overige
accenten van de presentaties van
India zullen naar verwachting liggen bij de thema’s energie, industriële toelevering en automotive.
De vakbeurs biedt daardoor haar
bezoekers en exposanten de optimale omgeving voor een intensief
contact met de Indiase economie
en wordt tevens de inwendige
mens niet vergeten.

Jan M. Broeders
Bekende vertegenwoordigers uit
de Indiase politiek en economie
worden in Hannover verwacht.
Naast een bezoek in de diverse
stands, staat een uitgebreid cultureel- en lezingenprogramma
gepland.
Promotion World
Parallel aan de beursperiode van
de HM 2006 vindt een nieuwe
vakbeurs voor reclameartikelen
en incentives plaats. De nieuwe
vakbeurs Promotion World
concentreert zich op reclameartikelen van allerlei aard, zoals
schrijfbenodigdheden, lederwaren, tafelartikelen, klokken,
audio, elektronische producten
en promotiemateriaal. Exposanten op de nieuwe vakbeurs zijn
fabrikanten en importeurs van
reclameartikelen en reclameconcepten. Zij presenteren hun
producten in hal 10 in het zuiden
van het beursterrein. De keuze
voor hal 10 komt door de centrale ligging tussen enkele zeer
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druk bezochte hallen rondom het
thema automatisering. Om exposanten en bezoekers voldoende
gelegenheid te bieden om het
aanbod aan artikelen te verkennen, is de vakbeurs geopend van
9 tot 19 uur.
Nederlands collectief
Aan de Hannover Messe 2006
neemt de NEVAT in samenwerking met Hannover Consultancy
deel met een aantal gemeenschap-

pelijke stands van Nederlandse
bedrijven. In hal 3 zijn binnen het
concept van de themabeurs Subcontracting twee stands ingericht.
Nieuw tijdens dit collectief is de
aanwezigheid van een aantal Nederlandse systeemleveranciers.
De bezoekers kunnen verder met
het Nederlandse bedrijfsleven
kennismaken in een Technology paviljoen in hal 6 en in het
Industrial Facility Management
paviljoen in hal 13.

Lasertechnologie
Het Laser Centrum Hannover
biedt tijdens de HM 2006 de bezoekers een uitgebreid overzicht
van toepassingen van lasertechnologie. Accenten liggen op het
gebied van de innovatieve toepassingen van lasers in de micro- en
nanobewerkingen van materialen. Met een loep in de hand
kunnen bezoekers waarschijnlijk
de kleinste windmolen ter wereld
waarnemen in de grootte van een
zandkorrel.
Bezoekers aan de Hannover
Messe kunnen hun reis, toegangskaarten en catalogi vooraf regelen
door contact op te nemen met
de medewerkers van Hannover
Consultancy B.V., Buiten Walevest 15 te 3311 AD Dordrecht,
telefoon 078 632 0930 of via
info@hf-netherlands.com. Voor
plattegronden en gegevens over
de verschillende vakbeurzen kunt
u tevens de informatie op www.
messe.de raadplegen. De beurs is
geopend tussen 9 en 18 uur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De educatieve expositie blijft
tot en met 24 september 2006
te beleven.
Museum Boerhaave Leiden,
Lange St. Agnietenstraat 10,
2312 WC Leiden, 071-5662704,
presentatie@museumboerhaa
ve.nl,
www.museumboerhaave.nl.
Jan M. Broeders

Spelen met licht
Vanaf 21 april 2006 heeft het
Museum Boerhaave de tentoonstelling “Spelen met licht” ingericht. De nieuwe expositie gaat
over de eigenschappen van licht
en de bijzondere aspecten in ons
dagelijks leven. De tentoonstelling bevat tien thema’s en wordt
gemaakt voor middelbare scholieren en sluit volgens de makers
aan bij de vakken natuurkunde,
anw en techniek.
Elk thema heeft naast de historische voorwerpen uit vooral
de 18e en 19e eeuw ook een
tekstpaneel met uitleg en twee
spellen met licht. Een beeld van
de gepresenteerde thema’s:
20

interferentie en buiging
polarisatie
lichtbron en intensiteit
lichtsnelheid
menselijk oog
reﬂectie
breking
absorptie en emissie
kleuren
lichtbeelden.
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Nieuw stoptreinmaterieel voor de NS

De NS heeft bij Bombardier met
Siemens als onderleverancier
18 4-delige treinstellen en 17
6-delige treinstellen besteld,
waarvan de levering begint in
september 2008. De grootte
van de bestelling is 248 miljoen
euro. Opties zijn genomen voor
vervolgleveringen van 80 stuks

Henk Mijnarends
4-delige treinstellen en 80 stuks
6-delige treinstellen. Met deze
bestelling is NS voor stoptreinmaterieel teruggekeerd naar
enkeldekkers met als voordeel
snel en in- en uitstappen zoals
de Sprinter en is NS afgestapt
van het dubbeldeksconcept voor
stoptreinmaterieel.

BOEKEN
Elektrostatik
H. Berndt, ISBN 3-8007-2869-9
2e druk, VDE-Verlag 2005, 363
pag. A5, € 40,-.
Je zou dit boek ook „elektrische
velden” in de praktijk kunnen
noemen. Veel praktische problemen met goede oplossingen
worden behandeld. Het boek is
vlot geschreven en voorzien van

Het is het eerste NSstoptreinmaterieel met
airco.
De treinstellen zijn afgeleid van de DB 425.
Enkele gegevens van
de:
- 4-delige stellen:
• capaciteit ca 300 passagiers;
• lengte ca. 70 m (eindbak ca.
20 m, tussenbak rustend op
Jacobsdraaistellen ca. 15 m);
• ledig gewicht ca. 129 ton;
• vermogen 6x250 kWe (bij DB
425 8x300 kWe);
• max snelheid 160 km/h (bij 425
140 km/h);
- 6-delige stellen:
• capaciteit ca. 450 passagiers ;
• lengte ca. 100 m (eindbak ca
20 m, tussenbak rustend op
Jacobsdraaistellen ca. 15 m);
• ledig gewicht ca. 176 ton;
• vermogen 8x250 kWe (bij DB
425 12x300 kWe);
• max snelheid 160 km/h (bij DB
425 140 km/h).
Voor het eerst past NS watergeduidelijke tekeningen. Het boek
behandelt het volgende:
- theorie van elektrische velden;
- ontstaan van elektrostatische
ontladingen;
- elektrostatische ontladingen
bij halfgeleiders en verstandige bescherming;
- problemen bij foliën bij verpakkingen;
- bescherming van de mens en
de halfgeleider bij werken aan
halfgeleiderschakelingen;
Elpec Info - april 2006

koelde tractiemotoren en IGBTinvertors toe.
Deze treinstellen hebben iets
meer vermogen per ton-treingewicht dan onze tweedelige
sprinters en duidelijk minder
vermogen dan de DB 425
De Duitse serie 425 bevalt op dit
moment goed. Bij de eerste levering waren er problemen met de
constructie van de bakken. Later
waren er problemen met het remvermogen met name in de herfst.
Daartoe zijn magneetrailremmen
en zandstrooiers ingebouwd.
Het nieuwe NS-stoptreinmaterieel, zowel 4- alswel 6-delig,
krijgt per treinstel 2 magneetrailremmen.
De bestelling in Nederland had
enige voeten in de aarde. Alstom
vocht met succes de aanbestedingsprocedure aan, maar NS
werd in hoger beroep in het gelijk
gesteld.
Literatuur
1. www.bombardier.com.
2. Op de rails 8/2005.
3. Stadtverkehr 9/2005 p. 11-13.
- normen over elektrostatische
ontladingen;
- praktische metingen.
Samengevat: elektrostatische
ontladingen kunnen enerzijds
veel kostbare problemen en fouten veroorzaken en anderzijds de
mens zelf beschadigen. Dit boek
geeft duidelijk en veelomvattend zeer veel problemen in de
technische praktijk weer en geeft
goede oplossingen aan.
Henk Mijnarends
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BOEKEN
Niederspannungs-SchaltgeraeteKombinationen
L. Zentgraf, ISBN 3-8007-2870-2. 4e
druk, VDE-Verlag 2005, 284 pag. A5,
€ 29,-.
Moderne laagspanningsinstallaties worden momenteel compact gebouwd. Dat
leidt tot vragen over de juiste isolatie,
de thermische huishouding, de kortsluitvastheid en veilige bediening inclusief
aarding. Over dit onderwerp bestaat een
goed voorschrift DIN EN 60439-1, dat
toch wel enige uitleg verdient.
De schrijver is werkzaam in dit vakgebied bij Siemens en tevens lid van
de betreffende Duitse normcommisie.
Zijn boek omvat het betreffende vakgebied en is goed leesbaar en voorzien
van duidelijke tekeningen. Hij legt de
voorschriften goed uit.
Samengevat: voor degenen, die met
gesloten laagspanningsinstallaties te
maken hebben, is dit boek een aanrader.

van de bij elektromotoren gebruikelijke
verhouding tussen ankerijzerlengte (li)
en poolsteek (Tp) van li=Tp wordt vaak
gekozen voor li=2Tp, wat een kleiner
traagheidsmoment betekent, waardoor
in principe hogere versnellingen mogelijk zijn.
De permanent magneetmotor kan
geleverd worden met een relatief dure
stator zoals bij een asynchrone machine
gebruikelijk of met een wat goedkopere
z.g. spoelen-wikkeling (lijkt veel op
polen van gelijkstroommachine).
De aansturing vindt tegenwoordig
vooral plaats met PWM-IGBT-invertors
met naar keuze asgestuurde, asgecontroleerde aansturing of aansturing zonder
assturing.
Dit boek behandelt uitgebreid met
aardige ﬁguren de constructies van de
motor en helpt het juiste motortype te
kiezen. Ook wordt aangegeven welk
koppels verwacht kunnen worden.
Tevens wordt met veel zorg de aansturing behandeld.
Samengevat: Dit gespecialiseerde boek
over stappenmotoren en aandrijvingen
is een aanrader voor degenen, die ermee
te maken hebben

Elektrische Schrittmotoren und
Antriebe
Prof. E. Rummich, ing. H. Ebert, Dr. R.
Gfroerer, dipl. Ing. F. Traeger. Expert
Verlag 2005, ISBN 3-8169-2458-1, 292
pag. A5, € 49,80.

Netzrückwirkungen
W. Hormann, W. Just, J. Schlabbach.
Anlagentechnik für elektrische Verteilungsnetze Band 14.
VDE Verlag / VWEW Energieverlag
2005, ISBN 10: 3-8022-0811-0, 188
pag. A6, € 29,80.

Stappenmotoren worden als regel
in gespecialiseerde toepassingen bij
procesautomatisering gebruikt. Zo’n
geautomatiseerd proces functioneert
meestal alleen goed als de stappenmotor
met zijn aandrijving doet, wat de procesontwerper zich voorgesteld had.
De “Technische Akademie Esslingen”
doet veel onderzoek aan gespecialiseerde aandrijvingen en heeft er met
Expert Verlag veel boeken over uitgegeven. Het Duitse bedrijfsleven heeft
daar veel baat bij.
Zoals te verwachten bestaan veel typen
stappenmotoren met hoofdonderscheiding reluctantie-motoren (bevatten
alleen “week” ijzer; de vorm van de
rotor zorgt voor de synchrone loop met
het aandrijvend veld) en motoren met
permanente magneten.
Vanwege de lage verliezen is vaak een
relatief lange rotor mogelijk. In plaats

De Duitse elektriciteitsbedrijven
(VWEW) en de Duitse ingenieursvereniging VDE geven samen op het oog
eenvoudige, maar toch heel leerzame,
boekjes uit om iedereen, die met elektriciteitsvoorziening te maken heeft
goed wegwijs te maken in een aantal
aspecten van het vak.
Hogere harmonische hebben voor velen
iets geheimzinnigs. Het betreft alle
stromen en spanningen in een 50 Hznet met afwijkende frequentie. Zij zijn
merendeels afkomstig van apparatuur
aangesloten op het elektriciteitsnet. De
vragen zijn in eerste instantie:
- welke verschijningsvormen?
- hoe kan ik ze goed meten?
- hoe schadelijk zijn ze en welke normen
moeten worden aangehouden?
- hoe kan ik ze in redelijkheid beperken?
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Dit boek probeert al deze vragen te
beantwoorden. De lezer, die vooraf
weinig van harmonischen wist, kan na
het lezen van dit duidelijke, vlot geschreven boek met veel aardige tekeningen
eenvoudige problemen zelf oplossen en
hij is een goede gesprekspartner voor
specialisten.
De breedte van het vakgebied omvat
globaal de verschijningsvormen:
- subharmonischen met als voornaamste
bijwerking lichtﬂikkeringen
- hogere harmonischen, vooral afkomstig van vermogenselka-schakelingen
en gasontladingslampen met als voornaamste bijwerking: extra verwarming
van kabels en transformatoren. Elektromotoren kunnen afhankelijk van de
wikkeling en de schakeling heel veel
problemen ondervinden met extreme
extra verwarming en wisselkoppels
(=stappenmotorgedrag). In zeldzame
gevallen treden resonanties op, waardoor de harmonischen veel groter
worden.
- commutatietrillingen veroorzaken
inbreuk op de netspanning met als
gevolg valse nullen en enen in logicaschakelingen cq. computers. Volgens
de normen zou een dip van 20% (dwz
60 V topwaarde bij 220 Veff ofwel 300 V
topwaarde) nog verdragen moeten kunnen worden.
Dit overzichtelijke boek is aan te bevelen voor iedereen, die met harmonischen
te maken heeft
Elektrische Antriebe und Bewegungssteurerungen
Prof. R. Schoenfeld und Prof. W. Hofmann. VDE Verlag 2005, ISBN 10:
3-80007-2785-4, 449 pag. A5, € 35,-.
Prof. Schoenfeld is heel bekende emeritus hoogleraar van de TU Dresden en
Prof. Hofman is eveneens een bekende
hoogleraar van de TU Chemnitz. Beiden
hebben in hun vak veel gepresteerd en
staan daarom in hoog aanzien, mede
door hun brede mechatronische vakinteresse.
Dit boek gaat heel diep in op toerenregelbare draaistroomaandrijvingen in met
name geautomatiseerde processen. Het
betreft: asynchrone kooiankermotoren,
asynchrone sleepringmotoren of dubbelgevoede (a-)synchrone machines,
diverse typen draaistroommotoren
met permanente magneten alsmede

synchrone lineaire motoren.
Veel gespecialiseerde aandrijvingen
die op SPS2005 (zie EI 145) werden
gepresenteerd, zijn geïnspireerd door
de kennis van beide schrijvers.
Degene, die enige basiskennis van toerenregelbare draaistroomaandrijvingen
en hun aansturing bezit, zal met dit
boek een groot aantal detailproblemen
kunnen oplossen.
Samengevat: Dit gespecialiseerde boek
is zeer aan te bevelen voor ouderejaars
TU-studenten, die de mechatronische
draaistroomaandrijvingen goed willen
beheersen. Ook gespecialiseerde vaklui zullen in dit boek veel interessants
vinden.
Betrieb von elektrischen Anlagen
Komitee 224
VDE Verlag 2005, ISBN 10: 3-80072740-4, 178 pag. A5, € 22,-.
VDE doet heel veel om elektrotechnici
vakbekwaam te maken en te houden,
zowel wat betreft theoretische kennis
als wat betreft praktische kennis.
Dit boek, samengesteld door een
normalisatiecommissie, behandelt op
een aardige manier veilig werken aan
laag- en hoogspannings-installaties en
verbindingen (kabels en bovengrondse
lijnen). Het spanningsgebied begint bij
230/400 V en eindigt bij 400 kV. Veilig
werken voorkomt veel ongelukken.
In overzichtelijke tabellen worden
afhankelijk van de gebruikte spanning
de vereiste afstanden aangegeven. Dat
betreft afstanden tussen open en gesloten schakelinstallaties onderling en
tegenover elkaar zoals gangbreedtes,
vluchtwegen, afstand t.o.v. onder spanningstaande delen e.d.
Tevens wordt duidelijk verteld wat
voor elektrotechnische werkzaamheden
in een schakelstation, bij kabels en
bovengrondse lijnen nodig zijn. Heel
praktisch wordt er bijvoorbeeld op
gewezen, dat vaklui door regelmatige
werkzaamheden in hun vakgebied deskundig gehouden moeten worden.
Dit boek is in eerste instantie bestemd
voor de elektrotechnicus, die veel schakelt en in of nabij schakelinstallaties
werkt, maar het is ook heel bruikbaar
voor de constructeur en voor een
student, die zich in het vakgebied wil
verdiepen.
Samengevat: voor de elektrotechnicus,

die veel moet schakelen en/of in of nabij
schakelstations werkt, is dit boek een
aanrader; voor de constructeur en de
student een goed naslagwerk
Transformatoren
R. Janus, H. Nagel. Anlagentechnik fuer
elektrische Verteilungsnetze Band 5.
VDE Verlag / VWEW Energieverlag
2005, ISBN 10: 3-8022-0814-5, 80 pag.
A6, € 21,80.
De Duitse elektriciteitsbedrijven
(VWEW) en de Duitse ingenieursvereniging VDE geven samen op het oog
eenvoudige, maar toch heel leerzame,
boekjes uit om iedereen, die met elektriciteitsvoorziening te maken heeft
goed wegwijs te maken in een aantal
aspecten van het vak.
De schrijvers zijn leden van normcommissies. Zij laten in dit boek hun
vakervaring blijken en zij zijn erin
geslaagd een goed boek te schrijven,
dat de lezer goed beraadt bij de aankoop
van transformatoren.
Allereerst worden de grondbegrippen
behandeld: schakeling met klokgetallen,
kortsluitgedrag, transformatorverliezen
(keuze afhankelijk van het gebruik),
soorten koeling, toelaatbare overtemperaturen, geluid.
Vervolgens worden behandeld: normen,
richtlijnen voor afname en gebruik.
Dit overzichtelijke boek is aan te bevelen voor iedereen, die met transformatoren te maken heeft.
DIN VDE 0100
K-H.Krefter. VDE-Schriftenreihe Normen verständlich 105
VDE Verlag 2006 , 2e druk, ISBN 10:
3-8007-2846-X , 270 pag. A5, € 22,-.
Dit boek behandelt, heel breed, laagspanningsinstallaties in gebouwen
voor utiliteits- en woondoeleinden. De
schrijver heeft tot zijn pensionering
bij elektriciteitsbedrijven gewerkt en
namens deze uitgebreid en langdurig
deelgenomen aan Duitse normcommissies.
Hij behandelt heel breed en op praktische manier elektrische installaties in
gebouwen en zelfs in caravans. Zijn
tekst is vlot leesbaar en voorzien van
duidelijke tekeningen. De onderwerpen zijn in grote lijnen: opbouw van
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een schakelinstallatie, gebruik van
kabelverbindingen, beveiliging van
laagspannings-installaties, aarding en
bescherming tegen voor een mens te
hoge spanningen, beproeving van de
laagspanningsinstallaties, veiligheidseisen bij elektrolabs. In dit vakgebied
wordt veel geïnvesteerd. Daarbij dient
gelet te worden op doelmatigheid, aanschaf- en onderhoudskosten en veiligheid voor het bedienend personeel.
Samengevat: een duidelijk, goed leesbaar boek, dat het gehele vakgebied van
laagspannings-installaties in gebouwen
goed en praktisch beschrijft. Voor degenen, die met dit vakgebied te maken
hebben ten zeerste aan te raden.
Flicker in Stromversorgungnetzen
W. Mombauer, ISBN 3-8007-2805-3.
VDE Verlag 2005, 356 pag. A5, € 28,-.
Als jongen logeerde ik vaak bij een
boer. Als het licht ﬂikkerde, konden we
geen krant lezen en functioneerde de
melkmachine niet. Gelukkig behoren
zulke situaties nu in Nederland tot de
uitzonderingen. De elektriciteitsnetten
zou nu veel “sterker” geworden, d.w.z.
het kortsluitvermogen is duidelijk
verhoogd.
Toch blijven situaties bestaan van
hinder door veel aanlopen van asynchrone kooiankermotoren, rukwinden
bij windmolens en subharmonischen
bij bepaalde apparatuur. In Europees
verband is de z.g. lichtﬂikkercurve met
veel interpretatiemogelijkheden al jaren
genormeerd (DIN EN 50160:2000-03).
Desondanks is een onpartijdige beoordeling of de lichtﬂikker toelaatbaar is,
niet zo eenvoudig. De remedie is als
regel een kostbare netverzwaring.
VDE heeft met dit boek een goede
handreiking gedaan om lichtﬂikker te
beoordelen in een goed leesbaar boek.
Samengevat: voor degenen, die met
lichtﬂikker te maken hebben, is dit boek
een aanrader.
Alle in de rubriek genoemde boeken zijn
beschreven door Henk Mijnarends.
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Duurzame Energie 2005
Op 10 en 11 november 2005 is in het MECC te Maastricht bovengenoemde geanimeerde conferentie met ca. 350 deelnemers gehouden,
waarbij enerzijds een goed overzicht werd gegeven over de algemene
vakmatige stand van zaken en anderzijds geprobeerd werd energie
en met name duurzame energie weer de publieke belangstelling te
geven, die het onderwerp verdient. Aanwezig waren vaktechnici en
beleidsmakers, waaronder Tweede Kamerleden.
Een algemene trend is, dat de
nieuwe energiezuinige of duurzame energiesystemen technisch
redelijk tot goed functioneren
en nog steeds verbeterd worden. De verwachting is, dat de
prijzen voor fossiele energie de
komende jaren blijven stijgen
en duurzame energie goedkoper wordt. Het is niet zo zeker,
dat de jaarlijkse productie van
fossiele brandstoffen nog veel
groter kan worden ondanks de
steeds toenemende energievraag.
Dat noopt ook tot meer aandacht
voor duurzame energie en zuinig
energieverbruik.
Na de 1e energiecrisis is onder
het kabinet Lubbers-1 met verve

een energiebeleid tot stand gebracht, dat aardige resultaten
voortbracht. Nederland als aardgasland heeft veel bijgedragen
aan efﬁciënte aardgasverbranding inclusief warmtekrachtkoppeling, maar heeft ook veel
bijgedragen aan de ontwikkeling
van wind- en fotovoltaïsche
zonne-energie. Het is duidelijk
dat het wereld-energieverbruik,
hoofdzakelijk gebaseerd op fossiele brandstoffen nog steeds
stijgt en dat de afspraken van
Kyoto, eufemistisch uitgedrukt,
nog niet kunnen worden nagekomen.
Het zou goed zijn als energie
voor iedere Nederlander weer
echt gaat leven en hij in zijn

1. Dak met fotovoltaïsche zonnecollectoren te Veenendaal.
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Henk Mijnarends
omgeving een energiezuinig
project kon bekijken. Energie,
met de tweejaarlijkse energienota’s, was onder Lubbers-1, 2 en
3 speerpuntbeleid van de overheid met spin-off naar andere
vakgebieden. Het zou goed zijn
voor onze gehele economie als
het Innovatieplatform die draad
weer oppakte. Ook de dagbladen vakpers mogen best meer
aandacht aan energie-innovatie
besteden.
Nog steeds is mijns inziens zuinig brandstofgebruik met hoge
omzettingsrendementen zoals
bij warmtekrachtkoppelingen en
efﬁciënte verbruiksregeling onze
eerste en ﬁnancieel goedkoopste
prioriteit.
Elektriciteitsvoorziening omvat
ca. 20% van het nationale fossiele brandstofgebruik. Duurzame energie kent hiervoor drie
heel interessante alternatieven:
waterkracht, windenergie en
fotovoltaïsche zonne-energie
(=ph-energie).
Aan wind-energie heeft Nederland veel bijgedragen met
name door de vermoeidheidsbeproeving van wieken in het lab
op de TUD, dat recent naar de
Wieringermeer is overgeplaatst.
2,5 MWe-molens gelden nu als
uitgerijpt. Met dit type worden
twee windparken in zee uitgerust nabij Egmond en nabij
IJmuiden.
Aan de ontwikkeling van zonnecellen heeft Nederland ook veel
gedaan. In Nederland worden ze
helaas niet meer geproduceerd.
Er zijn een aantal interessante
ph-projecten o.a. in Amers-

foort. Ph-zonnecellen vormen
helaas geen vast onderdeel in
een grote nieuwbouwwijk (zie
ﬁg 1). In Duitsland worden veel
meer Ph-zonnecellen geplaatst;
wij zouden ons daaraan moeten
spiegelen.
Mede door de IOP-projecten van
Senter wordt in Nederland veel
aandacht besteed aan de inpassing van wind- en ph-energie. De
nieuwe 400 kV-ring in het landelijk koppelnet van Maasvlakte
langs Zoetermeer en Velsen naar
Diemen wordt mede gebouwd
vanwege de windenergie op de
Noordzee. Het nieuwe energielab van prof. v.d. Sluis te Delft
besteedt de nodige aandacht aan
de inpassing van ph-energie.
Inmiddels hebben we in Europa
ook enige ervaring met een dagvoorspelling van de opbrengst
van wind- en zonne-energie voor
een groot gebied, bij voorbeeld
1/3 van Nederland.
De andere vormen van duurzame
energie in Nederland zijn: passieve zonneenergie, geothermische energie en biomassa.
Hoewel geschat wordt, dat
Nederland relatief veel geother-

mische energie heeft, bezitten
we nog geen enkel voldragen
project. Theoretisch zou alle
ruimteverwarming in Nederland
middels geothermie kunnen
worden verzorgd.
Over biomassa verschillen de
meningen enigszins. De basisgedachte is, dat planten gebruikt in
een verbrandingsgproces met de
z.g. korte cyclus, wel direct veel
CO2 produceren, maar dat deze
CO2 geen bezwaar vormt voor
het milieu. De andere bijproducten uit het verbrandingsproces
zoals NOx moeten wel bestreden
worden.
Biomassa wordt gebruikt als
bijstook bij fossiele brandstof
bij centrales en als bijstook bij
benzine en dieselolie. Dat zijn
redelijk uitgerijpte processen.
Een iets meer experimenteel
karakter dragen aparte centrales, die hout of houtgas stoken.
We hebben redelijk draaiende
proefprojecten.
Verreweg de meeste zogeheten
groene stroom in Nederland is
afkomstig uit biomassa uit het
buitenland. De kwaliteit van die
biomassa (geen houtresten met
milieu-onvriendelijk verf bijv.)

proberen we zo goed mogelijk
te controleren.
De gebouwde omgeving inclusief passieve zonne-energie
kreeg op dit congres veel aandacht. Zuinig energiegebruik kan
bereikt worden middels warmtepompen, laagtemperatuurcircuits en aquifers voornamelijk
voor warmte- en koude-opslag.
Prof. W. Zeiler van de TUE heeft
op dit gebied veel gepresteerd;
hij was lid van een panel over
dit onderwerp.
Slotbeschouwing
Dit congres bracht op een aardige
manier duurzame energie onder
de aandacht en liet zien, dat
Nederland aan dit innovatieve
vakgebied best wat meer zou
kunnen doen en in Europa niet
voorop loopt. Een extra voordeel
is de spin-off naar andere vakgebieden. Het zou de pers, ook
Elpec sieren, als zij Nederland
op het vakgebied energie weer
het enthousiasme en de innovatie
van de tachtiger jaren konden
bijbrengen.
Literatuur
1. www.duurzameenergie2005.nl.

Van NKF naar Prysmian
In de laatste 40 jaar zijn de kabelfabrieken te Delft enige malen
van eigenaar gewisseld. De NKF
is in 1913 gesticht door de heer
C. von Lindern, een touwslager
“in ruste” [1]. De voorlaatste
eigenaar van de NKF Delft was
Pirelli [2], die een aantal kabelfabrieken in Europa had. Pirelli
is meer bekend door de fabricage
van autobanden.

Medio 2005 heeft Pirelli haar Europese kabelfabrieken verkocht
aan de investment bank Goldman and Sachs [3] onder voorbehoud van goedkeuring door
de kartelautoriteiten. Die goedkeuring is verkregen; de voormalige Pirelli-kabelfabrieken
gaan nu verder onder de naam
Prysmian [4]. Het nieuwe bedrijf
heeft geld gekregen voor forse
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investeringen.
Literatuur
1. Nederland kabelland van H
Buiter 1994.
2. www.pirelli.com.
3. www.goldmansachs.com.
4. www.prysmian.com.
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Vermogenselektronica als efﬁcient energiebesparend medium

Het ETG-Congres 2005
Duitsland had medio 2005 drie belangrijke internationale congressen inzake vermogenselektronica: PCIM2005 [2] , EPE2005 [3] en
daaraan aansluitend eveneens te Dresden ETG van VDE ; tevens in
het najaar SPS5 [4]. Alle vier de congressen waren goed bezocht,
wat enerzijds aangeeft hoe belangrijk het vakgebied is en anderzijds
de belangrijke rol van Duitsland.
Dit congres was gericht op efﬁciente en energiebesparende toepassingen en had enigszins het karakter van een tutorial. Ik heb de
voornaamste onderwerpen belicht.
Prof. De Donker uit Aken gaf
treffend de belangrijke ontwikkelingen van heden aan:
- belangrijke verbeteringen aan
halfgeleiders door toepassing
van SiC (=siliciumcarbide)
en GaN (galliumnitride) tav
doorlaat- en schakelverliezen
en sperspanning,
- multilevel invertors door door
parallel- en serieschakeling
veel grotere vermogens mogelijk maken. Dit type omvormers wordt ondersteund door
de verbeterde vermogenshalfgeleiders, optische aansturing
middels glasﬁbers en betere
processoren.
Anderen wezen met nadruk naar
de opkomst van synchrone motoren met permanente magneten.
Onderstaand de voornaamste
behandelde onderwerpen.
Grote toepassingsgebieden in
de energietechniek
Technische ontwikkelingen zijn
vaak sterk afhankelijk van de
marktvraag. De 600 A 6,5 kV
IGBT betekende de doorbraak
van de 6 MWe 4-systeem Europalok. Ik verwacht, dat in de
komende 5 jaar ca 1000 stuks
gebouwd zullen worden bij
verschillende leveranciers. Dat
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betekent een marktvraag van
40.000 stuks van de genoemde
IGBT. Voor hogesnelheidstreinen en andere treinstellen
mag een vergelijkbare markt
worden verwacht. Ook wordt
en blik geworpen op synchrone
tractiemotoren met permanente
magneten. Overigens is daarmee
een geslaagde proef genomen
bij een Citadis-tramstel van de
RET.
De toerenregelbare aandrijvingen “op het land” tot motoren
van ca 1,5 MWe proﬁteren mee
van deze ontwikkelingen; voor
vermogenshalfgeleiders van groter vermogen is de marktvraag
veel kleiner, waardoor minder
research op dit gebied wordt
verricht.
De tweede grote marktvraag is
mijns inziens de bouw van windmolenparken op zee. De grootste
betrouwbare windmolen van nu
is ca 3 MWe; grotere molens zijn
in ontwikkeling. Vanwege het
rukwindgedrag is netaankoppeling middels vermogenselka de
enige mogelijkheid. De komende
10 jaar wordt in Europa een vermogen van ruim 10.000 MWe gepland, die als regel zover in de zee
liggen, dat de energieoverdracht
van het windpark in zee naar
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het vaste land bij voorkeur met
gelijkstroom zal plaatsvinden.
Op dit congres werden enerzijds
de gebruikte schakelingen bij de
molens en anderzijds die van de
DC-overdracht van zee naar het
vasteland (bij voorkeur via een
spanningsbronsysteem) besproken. Overigens voor de windparken nabij de Nederlandse kust

Henk Mijnarends
wordt voorlopig uitgegaan van
50 Hz-draaistroomoverdracht
van vermogen.
Over windparken is veel gestudeerd. Inmiddels kan op eenvoudige manier het vermogenssetpoint van de molens worden
versteld, zodat het windvermogen kan worden gereduceerd
als er meer geproduceerd wordt
dan geconsumeerd kan worden.
Ook weten we inmiddels veel
van stabiliteitsproblemen van
elektriciteitsnetten, waaraan
windparken zijn gekoppeld. We
verwachten ook goed oplossingen te hebben om slingeringen
tegen te gaan. De benodigde
halfgeleiders sluiten sterk aan
bij datgene, wat voor elektrisch
tractie is ontwikkeld.
De derde grote marktvraag is fotovoltaïsche energie (international ph-energy) . Een ph-cel levert
DC. De vermogenselektronica
moet via het zg max tracking
point de max energie uit de cel
trekken, die bij de momentane
zoninstraling behoort. De plannen betreffen veel installaties met
kleine tot middelgrote vermogens
(als regel < 10 MWe). De plannen
voor de komende 10 jaar betref-

fen in Europa ook rond 10.000
MWe. Het grootste probleem is
de prijs van de ph-cel.
De vierde grote marktvraag is
draaistroom in de automobieltechniek tesamen met synchrone
permanent magneetmotoren ipv
DC-motoren met commutator.
Alle grote autofabrikanten hebben proeﬁnstallaties voor gewone
en hybride auto’s en gaan uit
van 42 V DC. Het “hart” is de
krukas-startmotor en tegelijkertijd boordgenerator. Voor
hybrideauto’s is een loodaccu
wat zwaar. Het lijkt erop, dat
supercaps die functie gaan overnemen. De verwachting is, dat
toerenregelbare draaistroom-motoren met permanente magneten
(synchroservo’s) over een aantal
jaren de DC-motoren zullen hebben verdrongen.
Interessante, maar beperkte
toepassingsgebieden in de
energietechniek
15 kV 16,7 Hz – tractienetten
(Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen en Zweden)
worden enerzijds gevoed uit
aparte 1-fase spoorwegcentrales (meestal waterkracht)
en anderzijds (tegenwoordig
het merendeel) uit 3-fasen-50
Hz-netten via een omvormer,
vroeger roterend, tegenwoordig
meestal met vermogens-halfgeleiders. 16,7 Hz-tractienetten in
genoemde landen hebben een
eigen 1-fase 110 kV-net. Dit congres bespreekt de verschillende
schakelingen en regelingen. Een

voedingspunt van het 16,7 Hz is
vaak rond 50 MWe groot.
Uninterruptable-power-supplies
werden vroeger samengesteld
uit roterende machines. Het
voormalige bedrijf Heemaf heeft
op dit gebied met een roterende
nobreak-installatie een voortrekkersrol vervuld, nu overgenomen
door Hitec [5]. Piller [6] uit Duitsland behandelt op dit congres
moderne roterende en statische
installaties. Gezien het veelvuldig hedendaags computergebruik
vormen uninterruptable-powersupplies een groeimarkt.
HVDC (=high voltage DC) is
een vanouds bekende techniek,
die geïntroduceerd is om elektriciteitstransport over grote
afstanden mogelijk te maken,
maar ook heel geschikt is om
twee relatief sterke 50 Hz-netten
via een relatief zwakke koppeling te koppelen om economische verantwoord energie uit te
wisselen. Aanvankelijk werden
gestuurde kwikdampgelijkrichters gebruikt in een stroombronsysteem. Inmiddels worden ipv
kwikdampgelijkrichters thyristoren (pakketten met serie- en
parallel-schakeling) gebruikt. De
koppeling tussen UK en Europa
via Het Kanaal (ca 3000 MWe)
is aldus uitgevoerd en maakt de
koppeling tussen twee sterke
elektriciteitsnetten middels
een relatief zwakke verbinding
mogelijk.
Voor windparken op zee wordt
gewerkt aan spanningsbronsystemen met IGBT’s. HVDC is

een interessant vak, dat voorlopig
een beperkt aantal toepassingen
heeft.
IEC 61850
Deze norm behandelt telecommunicatie met afstandsbediening
in grote UHV-schakelstations
(Voor Nederland de spanningen
vanaf 50 kV) gebaseerd op ethernet. De aanvankelijke scepsis van
insiders heeft plaatsgemaakt voor
enthousiasme. Ethernet volgens
IEC61850 blijkt betrouwbaar en
goedkoop.
Slotbeschouwing
Dit congres was feitelijk een uitstekend tutorial over vermogenselektronica bij energietoepassingen, waarvan ik de voornaamste
heb vermeld. Van vrijwel alle
voordrachten zijn goede papers
met een goede referentielijst.
Voor geïnteresseerden in het
vakgebied zijn de papers met het
karakter van een naslawerk ten
zeerste aan te bevelen.
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Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
6 mei in te sturen aan Peter Bieger,
Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.
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De Elpec-perskaart: ook voor u?
De Elpec-perskaart is zo lang de
Elpec al bestaat, een algemeen
gewaardeerd hulpmiddel voor
de journalistiek actieve leden.
De perskaart dankt zijn waarde
mede aan de erkenning die het
heeft gekregen.
Aan de verstrekking en het gebruik van de perskaart worden
dan ook bepaalde eisen gesteld.
Daar wil ik op deze plaats even
bij stilstaan. U weet het ongetwijfeld: Elpec verstrekt op verzoek een perskaart. Dat doet het
bestuur die daarvoor bepaalde
criteria hanteert. Zo'n kaart biedt
de houder bijzondere faciliteiten
bij beurzen, tentoonstellingen en
dergelijke, zoals gratis toegang
en persinformatie. De organisator van zo'n evenement verleent
die faciliteiten ogenschijnlijk belangeloos, maar dat is natuurlijk
niet helemaal waar. Hij verwacht
als tegenprestatie dat over zo'n
evenement gepubliceerd wordt.
Het liefst positief natuurlijk,
maar dat mag uiteindelijk de

schrijver zelf bepalen. Bedenk
dat Elpec Info een van de media
is die u ter beschikking staat voor
uw pennenvruchten. Of moet ik
zeggen toetsenbordvruchten?
Beursorganisaties erkennen over
het algemeen perskaarten die
bekende organisaties uitgeven,
zoals de NVJ of gerenommeerde
uitgevers. Elpec heeft zich al
jaren geleden, zeker bij de binnenlandse beursorganisaties,
kenbaar gemaakt als een vereniging waarvan naast PR-mensen,
journalisten, redacteuren en
freelance schrijvers lid zijn.
Die bekendheid levert dus een
erkenning op, waar Elpec-leden
van kunnen proﬁteren. Daar staat
wel tegenover dat houders van
een perskaart wel aan de criteria
moeten voldoen die Elpec en
in feite de beursorganisatoren
stellen. De belangrijkste eis is
dat de gebruiker van de perskaart daadwerkelijk publiceert.
Vandaar dat het bestuur kritisch
kijkt of de aanvrager een "echte"

Frans Witkamp
journalistist/redacteur/schrijver
is. Zo ja, dan wordt de kaart
verstrekt, zo niet, dan kan het
bestuur zich het recht voorbehouden de kaart niet te verstrekken.
Door deze strategie behoudt de
perskaart zijn waarde en weet de
ontvangende partij met wie hij te
doen heeft.
Het spreekt vanzelf dat wij van
de perskaarthouders verwachten
dat er geen misbruik van deze
kaart gemaakt wordt. In zo'n
geval wordt de naam van Elpec
immers in diskrediet gebracht,
en daar zijn we geen van allen
bij gebaat. Gebruik bij voorbeeld
zo'n kaart dus nooit voor het bezoek aan een tentoonstelling die
niets met ons vakgebied heeft te
maken. Of gebruik de kaart niet
"als breekijzer" om op oneigenlijke gronden bepaalde privileges
te krijgen. Mocht zoiets aan het
licht komen, dan wordt de kaart
ingetrokken en geen nieuwe
kaart meer verstrekt. Het is maar
even een weet.

Het bestuur in één oogopslag
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