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Deze Elpec Info verschijnt als alles volgens plan 
verloopt, op een bijzonder moment in het bestaan 
van de vereniging: Elpec organiseert voor het 
eerst in zijn bestaan een (mini-)symposium. Een 
bijzondere gelegenheid waarbij Elpec en vakwe-
reld eens op een andere manier elkaar ontmoeten. 
Dankzij  de samenwerking met VNU Exhibitions 
krijgt Elpec de kans zich te manifesteren tijdens 
de beurs Aandrijftechniek. Voorwaar een gele-
genheid waar elektronica in de brede zin van het 
woord, ruim aan bod komt.
De voorgeschiedenis die heeft geleid tot dit 
evenement, zult u zich wellicht nog herinneren. 
Even een korte terugblik. Al geruime tijd leeft bij 
het bestuur de wens Elpec wat beter op de kaart 
te zetten. Onze naamsbekendheid is binnen onze 
doelgroep niet echt hoog te noemen. De oorzaak 
is niet zo moeilijk te vinden.Vele Elpec-leden 
zijn vaak dagelijks bezig met publiciteit rond 
ons vakgebied. Communicatie in combinatie 
met techniek is ons op het lijf geschreven. We 
zijn als het ware het bindmiddel tussen infor-
matieleverancier en informatieverwerker, tussen 
aanbieder en toepasser. Maar meestal doen we 

ons werk onopvallend. Achter de schermen, zo 
gezegd. Mede-bestuurslid Henk Mijnarends ziet 
nu in het organiseren van een symposium een 
mogelijkheid ons binnen onze doelgroep beter 
te manifesteren. Samen met enkele prominente 
sprekers zullen wij voor het voetlicht staan en aan 
het volk kunnen tonen dat er veel kennis schuil 
gaat binnen onze vereniging, wat een positieve 
uitstraling kan opleveren. Veel bedrijven en 
instellingen weten immers nog niet wat Elpec 
voor hen kan betekenen. Daarin willen we graag 
verandering aanbrengen.
Vele geïnteresseerden in de techniek zullen op 
5 oktober a.s. kennis kunnen maken met Elpec. 
Natuurlijk hopen we dat hiervan een positieve 
uitwerking uitgaat. Wellicht kweken we nog 
enthousiasme bij potentiële leden. Weer anderen 
vinden bij ons wellicht die publiciteitsman- of 
vrouw die de juiste combinatie in huis heeft van 
techniek en communicatie. Of zoekt iemand 
juist een (technisch) schrijver. Hoe dan ook, de 
voordelen voor zowel Elpec als vakwereld lijken 
groot. Ik ben benieuwd hoeveel mensen, al dan 
niet Elpec-lid, er zullen komen.
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Henk Mijnarends

In de jaren twintig van de vorige 
eeuw werd met de introductie 
van de kwikdampgelijkrichter de 
vermogenselektronica geboren. 
Deze, nu verfoeide gelijkrich-
ter, werd in voedingsbronnen 
gebruikt voor trams, metro’s 
(S-Bahn Berlijn) en veel spoor-
wegen waaronder de NS. Ook 
hebben Amsterdam en Rot-
terdam hiermee een 600 V DC 
havennet opgebouwd.
In de jaren zestig jaren  van de 
vorige eeuw werd de Si-vermo-
gensdiode geïntroduceerd en in 
de jaren zeventig de thyristor. De 
thyristor kon met elektronische 
regelcircuits worden aangestuurd 
en feitelijk betekende dit de 
geboorte van de mechatronica. 
Hoewel de bovengenoemde ge-
regelde aandrijvingen veel meer 
konden en veel minder onder-

Vermogenselektronica en haar spin-off

Elpec organiseert in samenwerking met VNU Exhibitions op 5 okto-
ber 2006 een mini-symposium over de toepassing van IGBT’s. Elpec 
wil – als aanvulling op hetgeen de exposanten tonen op de beursvloer 
– achtergrondinformatie geven over de toegepaste vermogenselektro-
nica. Drie deskundigen zullen in voordrachten van 20 minuten hun visie 
geven op de ontwikkelingen. Het minisymposium is gratis toegankelijk 
voor beursbezoekers. Tijd: 10:30 - 11:45 uur, locatie: Jaarbeurs Utrecht, 
Exhibitors Lounge, standnummer 10.E001.

Mini-symposium over ontwikkelingen in de 
vermogenselektronica

Het programma
Na opening door de voorzitter van 
de Elpec zal ir. Henk Mijnarends 
als eerste spreker de mogelijkhe-
den van een aandrijving met een 
moderne IGBT-PWM-invertor 
met DTC als sturing bespreken. 
Ing. Henk Heijink van Semikron 

Tot slot zal dr. ir. Henk Polinder 
van de TU Delft ingaan op de 
ontwikkelingen op het gebied van 
permanent magneetmotoren, die 
dankzij het nieuwe magneetma-
teriaal Neodym kleiner kunnen 
worden gebouwd. Ze zijn al eerste 
keus bij precisieaandrijvingen en 
volgens kenners binnenkort goed-
koper dan de asynchrone motor.
Als dagvoorzitter zal ing. Ad 
Spijkers, hoofdredacteur van 
het vakblad Aandrijftechniek 
en tevens Elpec-lid, optreden.
Van de drie voordrachten treft u 
in deze uitgave van Elpec Info 
een samenvatting aan.

zal ingaan op de mogelijkheden 
van de huidige en nieuwste ge-
neratie IGBT’s. Deze worden 
bij zorgvuldige aansturing mede 
dankzij de toepassing van onder 
meer SiC en de geavanceerde 
technologie steeds sneller en 
vertonen steeds minder verliezen. 

houd nodig hadden dan de syste-
men die ze vervingen, bleven het 
regelsystemen voor specialisten 
en was van een grootschalige 
toepassing geen sprake.
Elektrische tractie bleef de 
kraamkamer van de vermogens-
elektronica. Met name vanuit die 
hoek werd de toerengeregelde 
draaistroomaandrijving gepropa-
geerd. De Fransen hadden goede 
resultaten met de synchrone 
motor (onder meer met de TGV) 
in de jaren tachtig. De Duitsers 
hadden in de jaren negentig 
veel ervaring opgedaan met de 
asynchrone motor aangestuurd 
door een PWM-invertor. Hoewel 
voor specialisten bleek de GTO 
een goed bruikbare vermogens-
halfgeleider. 
De doorbraak bij PWM-invertors 
kwam rond de eeuwwisseling 

met de IGBT, die door zijn grotere 
schakelsnelheid ook veel beter 
aanstuurbaar was. Tegelijkertijd 
was digitale aansturing met com-
puters volwassen geworden.

De procesindustrie is nu het 
grootste toepassingsgebied 
van mechatronica, inclusief AI 
(kunstmatige intelligentie) met 
veel toerenregelbare aandrijvin-
gen. We denken, dat de asyn-
chrone motor direct gevoed uit 
het 50 Hz-net over enkele jaren 
verdrongen zal zijn door een 
toerengeregelde aandrijving met 
een PWM-invertor.
Elpec wil op de beurs Aandrijf-
techniek & Factory Automation 
op een klein symposium wat ach-
tergronden van dit belangrijke en 
boeiende vakgebied belichten.
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Henk Mijnarends

Kenmerkend zijn de oude NS 
loc-serie 1100 gekocht in 1956 
(zie fig. 1) (4-assig, 78 ton ge-
wicht, 2 MWe-vermogen, 18 ton 
aanzettrekkracht) vergeleken bij 
de nieuwste 4-systeem-loc serie 
189, onder meer besteld voor de 
Betuwelijn, voor het eerst afgele-
verd in 2004 (fig. 2) (4-assig, 84 
ton gewicht, 6 MWe-vermogen, 
30 ton aanzettrekkracht). 
Voor toerenregelbare pompen 
met veel draaiuren per jaar, zoals 
bij een CV in een woning, komen 
alleen draaistroomaandrijvingen 
met asynchrone kooiankermotor 
of met synchrone motor met per-

Toerenregelbare draaistroom-aandrijvingen, 
gevoed door PWM-invertors
Toerenregelbare draaistroomaandrijvingen hebben hun kraamkamer 
bij elektrische tractie, maar hun grootste gebruiksgebied is heden de 
procesindustrie. Ze zijn daar vaak onderdeel van een mechatronisch 
proces, waarin naast de conventionele regeltechniek ook steeds meer 
AI (artificial intelligence ofwel fuzzy logic) wordt gebruikt.
Ten opzichte van toerenregelbare gelijkstroomaandrijvingen kunnen 
draaistroom-motoren veel hogere toerentallen draaien, waardoor 
veel kleinere motorvolumes nodig zijn.

manente magneten (synchroser-
vo) in aanmerking. DC-motoren 
vragen te veel onderhoud.

GTO-PWM-invertors
Rond 1990 was deze schakeling 

1. NS-loc serie 1100.
2. 4-systeemloc van DB-NS-
Railion serie 189.

3. Schakelschema van een 
PWM-invertor met GTO’s.

Fo
to

: A
.W

. v
an

 d
er

 L
in

de
.

(zie fig. 3 en 4) praktisch bruik-
baar, maar hij had zijn beperkin-
gen. De GTO was traag (max. 
schakelfrequentie 250 Hz), had 
een speciale aanstuurunit nodig 
met forse korte stroompulsen 

4. De werking van de schake-
ling van fig. 3.
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aan het rooster voor het doven en 
de GTO had snubbers nodig om 
de optredende overspanningen 
bij het doven af te vangen. Die 
lage schakelfrequentie leidde 
tot stappenmotorgedrag en ex-
tra verliezen. Met een speciaal 
gewikkelde motor was het stap-
pengedrag goed te beperken en 
konden de extra verliezen tot 
25% van de vollastverliezen 
worden teruggebracht.
Bij de DC-motor lopen in de 
wikkelingen ook wisselstromen, 
maar de slimme commutator, 
bleek heel snel in wiskundige 
transformaties, waardoor de 
koppelresponsietijd bij een 3-
fasen volgestuurde thyristorbrug 
beperkt bleef tot 13 ms.
Voor de aansturing van de 
motor heeft prof. Leonhard uit 
Braunschweig met zijn team 
baanbrekend werk verricht. 
De 3-fasenmotor werd eerst 
getransformeerd volgens Park, 
waarvoor hij vrijwel aanstuur-

baar was als een DC-motor (fig. 
5) . De output moest vervolgens 
worden vertaald door middel 
van een zogenaamde complexe 
rotatietransformatie naar ge-
wenste spanningen en stromen 
van de draaistroommotor; daarna 
moest een PWM-patroon worden 
samengesteld.
De koppelresponsietijd was des-
tijds ca. 64 ms, voor pomp- en 
ventilator-aandrijvingen als regel 
snel genoeg, maar voor kranen 
veel te traag. De toerenrespon-
sietijd is vanwege de cascade-
regeling tenminste 10x trager. 
De gebruikte vliegwielen zijn als 
regel groot genoeg; zie fig. 6.

IGBT-PWM-invertors
Met de huidige generatie IGBT-
invertors is zeer veel meer moge-
lijk. Bij de 3e generatie IGBT’s 
zijn sperspanningen van 6,5 kV 
mogelijk bij een schakelfrequen-
tie van 1 kHz; bij vermogens 
tot ca. 20 kWe kan zelfs de 4e 
generatie IGBT’s (t.o.v. de 3e 
generatie ca. 25% minder ver-
liezen en een iets gewijzigde 
aansturing) (zie [2]) gebruikt 

5. Aansturing van een asyn-
chrone kooiankermotor vol-
gens prof Leonhard.

worden tot sperspanningen van 
1,7 kV en schakelfrequenties 
van 5 kHz. Snubbers zijn niet 
meer nodig; wel een zorgvuldig 
gekozen aanstuurunit. Bij die 
hogere schakelfrequenties zijn de 
extra motor verliezen verminderd 
tot minder dan 10% en wordt de 
ronde loop ook beter beheerst. 
Prof. Depenbrock van de Ruhr-
Uni heeft met zijn team het 
transformatie-algoritme wat ver-
eenvoudigd en daardoor versneld 
onder de naam DTC (=direct 
torque control). 
Prof. Vas uit Aberdeen gaf in 2001 
aan, dat hij een 15 kWe-aandrij-
ving had gebouwd met een kop-
pelresponsietijd van 5 ms; Prof. 
Krah uit Keulen komt tot 125 μs 
zonder Smith predictor en 62,5 μs 
met. Niet iedereen komt tot deze 
topprestaties, maar een moderne 
draaistroom PWM-invertoraan-
drijving van groot vermogen zal 
als regel een ongeveer evengrote 
koppelresponsietijd hebben als 
een gelijkstroomaandrijving, bij 
kleinere vermogens zijn PWM-
invertoraandrijvingen duidelijk 
sneller.
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Extra mogelijkheden
1. Extra snel 
Op PCIM2006 was veel waarde-
ring voor twee papers, waarbij 
Siemens betrokken was bij de 
zogenaamde Smith predictor [1]. 
Met een extra binnenlus in de 
koppelregellus kan de koppelres-
ponsietijd worden gehalveerd. 
Feedforward met uitgebreide 
proceskennis zoals bij de oudere 
GTO-aandrijvingen is daarom 
niet vaak meer nodig.
2. Synchroservo
De asynchrone kooiankermotor 
wordt steeds meer verdrongen 
door een draaistroommotor met 
permanente magneten (=syn-
chroservo). Het toerental en de 
statorfrequentie zijn gelijk, zodat 
het vele rekenwerk bij het bepalen 
van het exacte toerental bij een 
asynchrone machine uit de ver-
vormde statorstromen en span-
ningen vervalt. Daarmee wordt 
rekentijd bespaard. Hoe groter 
de asynchrone motor, hoe kleiner 
de vollastslip en hoe ingewik-
kelder het rekenwerk. Bedenk, 
dat een motor van 1 MWe bij 

van Infineon gaf op PCIM2005 
het volgende aan: 2002 500W/
liter, 2004 1000 W/liter, 2006 
1800 W/liter en mogelijk in 
2008 3600 W/liter. Packaging 
van vermogenselektronica is 
een vak op zich. De vakgroep 
van prof. Ferreira te Delft is er 
goed in. 

Slotbeschouwing
Door de geschetste ontwikke-
lingen verwacht ik, dat de asyn-
chrone motor direct gekoppeld 
aan het 50 Hz-net zal worden 
verdrongen door PWM-inver-
tor-aandrijvingen met als eerste 
stap asynchrone machines en als 
tweede stap synchrone machines 
met permanente magneten. 

Literatuur
1. PCIM2006, waarvan verslag 
in deze Elpec Info.

6. Koppel- en toerenresponsie 
bij een gebruikelijke cascade-
regeling.

Aan enkele deskundigen is 
gevraagd naar de koppelres-
ponsietijd van hun product 
met IGBT-PWM-invertor en 
asynchrone kooiankermotor 
van ca. 20 kWe:
• Prof Vas (Aberdeen) op 
PCIM2001: koppelresponsie-
tijd=5 ms.
• Prof J.O. Krah (FH-Keulen: 
zie [8] uit PCIM2006); max 
schakelfrequentie IGBT 8 
kHz; koppelresponsietijd zon-
der Smith predictor 125 μs, 
met Smith predictor 62,5 μs.
• Ing N. Maat (www.vector.
nu): max schakelfrequentie 
IGBT 8 kHz; koppelrespon-
sietijd: met stroomregeling 
(CFC) 2  s, met spanningsre-
geling (VFC) 8 ms.
• Ing B. Bos (www.siemens.
com): koppelresponsietijd 
2,5 ms.

50 Hz ongeveer een vollastslip 
van 0,7% heeft. 
De synchroservo heeft ongeveer 
de halve verliezen van de asyn-
chrone motor en is inmiddels 1e 
keus bij precisie-aandrijvingen. 
3. Frontend-PWM-invertor
Gewoonlijk wordt de PWM-in-
vertor direct gekoppeld aan de 
motor gevoed uit een diodebrug. 
Recuperatie is dan onmogelijk. 
Een PWM-invertor aan netzijde 
(frontend) is heden weinig duur-
der, maakt recuperatie mogelijk 
en elimineert vrijwel de netver-
vuiling. 
4. Toerentallen
Bij DC-motoren worden toeren-
tallen groter dan 2500 omw/min 
weinig toegepast in verband met 
commutatieproblemen. Bij een 
IGBT-invertor met een impuls-
herhalingsfrequentie van 1 kHz 
is theoretisch een toerental van 
18000 omw/min bij een 4-polige 
draaistroommotor mogelijk. Bij 
trams wordt heden 7000 omw/
min toegepast. Het benodigde 
volume voor hetzelfde motor-
vermogen is daardoor bijna tot 
1/3 teruggebracht. 
5. Volumeverkleining
De invertorvolumes worden re-
gelmatig verkleind. Prof. Lorenz 
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Henk Heijink*

Introductie van de nieuwste generatie
IGBT-chiptechnologie
Het ontwikkelen van een betrouwbare invertor met een gunstige 
prijs-kwaliteitsverhouding is voor een belangrijk deel afhankelijk 
van de beschikbare IGBT-behuizing en chiptechnologie. De nieuwe 
frequentieregelaars worden steeds compacter, leveren een hoger 
uitgangsvermogen en biedenmeer mogelijkheden. Hierdoor wordt 
de keuze IGBT-behuizing en chiptechnologie in combinatie met het 
koellichaam en schakelfrequentie steeds belangrijker. Een hogere 
schakelfrequentie leidt immers tot kleinere afmetingen van de mag-
netische componenten waardoor de gewenste omvormer compact 
gebouwd kan worden. Voor het realiseren van een compacte invertor 
is de noodzaak om de schakelfrequenties te verhogen steeds groter 
geworden. De nieuwe generatie IGBT-chips maakt een compacter 
ontwerp mogelijk met een beter schakelgedrag en lagere verliezen.

De 1200 V IGBT-module wordt 
het meest toegepast als vermo-
gensschakelaar voor industrieel 
elektrotechnische ontwerpen. 
Deze wordt toegepast in een breed 
spectrum van applicatiegebieden 
zoals de UPS en frequentierege-
laar. Zoals al gezegd, een trend 
is om de regelaars steeds kleiner 
te maken. Dit betekent dat een 
ontwikkelteam moet werken met 
hogere vermogensdichtheden en 
toch ook de totale verliezen moet 
beperken. Meer aandacht dient ge-
geven te worden aan opbouw van 
tussenkring, snubberverliezen en 
de EMC-problemen. Om dit alles 
mogelijk te maken vraagt de markt 

om een betere chiptechnologie. 
Deze moet betere eigenschappen 
hebben zoals zachter schakelen en 
lagere doorlaatverliezen. Voor het 
reduceren van de totale verliezen 
zijn twee parameters belangrijk: 
doorlaatspanning en schakelver-
liezen. Hierbij domineren de scha-
kelverliezen bij hoog schakelende 
applicaties.

SPT+ chip
Een Soft Punch Through (SPT) 
chip is gebaseerd op Planar-Gate 
/ non –Punch Through IGBT 
technologie. De generatie SPT+ 
die vorig jaar is gepresenteerd, is 
nu commercieel beschikbaar. Het 

1. Structuuropbouw van de 
SPT+ IGBT chip.

2. Structuuropbouw van de 
Trench 4 chip.

aantal vrije ladingdragers in deze 
chip is vergroot. Dit leidt tot een 
reductie van de chipgrootte en een 
verbetering van de prestaties in 
vergelijking met de vorige gene-
ratie (SPT). Een zacht schakelge-
drag in combinatie met een hoge 
robuustheid bij het afschakelen is 
nu gecombineerd met een reductie 
van de doorlaatverliezen; zie voor 
de opbouw figuur 1.

Trench 4 IGBT chip
De trench FS technologie heeft 
eveneens een n+ laag op de 
bodem van de n-laag. De diepe 
trench gate leidt tot een optimaal 
plasma-aandeel in de n-laag. Dit 
geeft als resultaat een lage sa-
turatiespanning en een kleinere 
chip. Hierdoor zal een hogere 
stroomdichtheid ontstaan.

Voor de 3e generatie trench was 
gekozen voor een optimalisatie 
voor de lagere schakelfrequenties 
met een lage Vcesat spanning. Door 
de trend bij de ontwikkeling van 
nieuwe applicaties om naar hogere 
schakelfrequenties te gaan is er 
bij de trench 4 ontwikkeling meer 
nadruk gekomen op reductie van 
de schakelverliezen en het dyna-
mische gedrag boven de 6 kHz. 
Dit resulteert in een opbouw zoals 
aangegeven in figuur 2.
Semikron heeft het voordeel om 
twee technologieën in huis te 

*) Ing. Henk Heijink is werkzaam bij 
Semikron, producent van o.a. vermogens-
modules. Het bedrijf heeft wereldwijd 45 
dochterondernemingen met totaal 2500 me-
dewerkers. Semikron is in 1951 opgericht 
door Dr. Fritz Martin en is nog steeds een 
privé-onderneming en daardoor volledig 
onafhankelijk.
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hebben:
• SPT Chip (Soft-Punch-Through)
• Trench 3 chip
Beide chips zijn in de nieuwe 
generatie beschikbaar: SPT + en 
Trench 4.

Vergelijk tussen de verschil-
lende technologieën
Een SPT-chip heeft als voordeel 
een eenvoudiger productieproces, 
terwijl er bij de trench chip minder 
silicium wordt gebruikt. Wij heb-
ben beide nieuwe chips uitvoerig 
vergeleken met de bestaande  
generatie chips. Hierbij is gebruik 
gemaakt van dezelfde behuizing  
om een realistische vergelijking 
mogelijk te maken. SPT+, SPT en 
Trench 4 chips zijn samen met de 
gepatenteerde CAL vrijloopdiode 
in een Semix 3 (fi g. 3) behuizing 
ondergebracht. De trench 3 chip 
is opgebouwd met een CAL HD 
diode. Deze is geoptimaliseerd 
is voor lage doorlaatverliezen. 
Per switch zijn 3 x 100 A chips 
parallel gebruikt. Het resultaat is 

3. De 3 Semix 3 behuizing.

Tabel 1. Enkele metingen van IGBT's (gemeten waarde op chipniveau).

Icnom = 300 A SPT SPT+ Trench 3 Trench 4

Vcesat [V] bij 25 °C  1,9  1,6  1,7  1,85
bij (125) °C (2,1) (1,8) (2,0) (2,2)
Eon + Eoff (100 A) [mJ] 17,5 17,8 25,6 17,8
Rgint+ext[0] 3,45   3,45 7 3,5
Rth jc [K/W] (100A) 0,17 0,195 0,24 0,27

weergegeven in tabel 1.
Een vergelijking laat zien dat de 
dynamische verliezen van beide 
nieuwe generatie chips in dezelfde 
range zijn. Het grote verschil is de 
ratio tussen verliezen en chipop-
pervlak. Een grotere chip geeft 
een betere thermische warmte-
overdracht. Met een vergelijking 
op chipniveau geeft the SPT+ 
technologie een hogere stroom 
voor de invertor doordat deze 
chip beter gekoeld wordt. Aan 
de andere kant kan men met de 
trench chip hogere stroom halen 
als men van dezelfde behuizing 
uitgaat.

Schakelgedrag
Met de introductie van de 3e gene-
ratie trench in 2002 moest er voor 
veel applicaties extra engineering 
plaatsvinden om te kunnen om-
gaan de het snelle schakelgedrag. 
Deze 3e generatie veroorzaakte 
een hoge di/dt waarde wat proble-
men gaf met overspanningen en 
het EMC-gedrag. Met de nieuwe 
generatie chips wordt hier wat aan 
gedaan door een zachter schakel-
gedrag. Tevens kunnen ook de 
gate-weerstanden lager worden 
gekozen en zullen de overspan-
ningen tijdens het schakelen ook 
worden gereduceerd.

Prestaties invertorbedrijf
Een vergelijking is gemaakt met 
een opbouw van een 3 fase inver-
tor met sinusvormige uitgangs-

stromen onder dezelfde condities, 
koeling, spanning en cos φ. Het 
resultaat is te zien in fi guur 4. 
De SPT+ chip is heeft de beste 
prestatie bij schakelfrequentie 
tot 6 kHz vanwege de lage door-
laatverliezen. Bij de Trench chip 
zien we dat de Trench 4 een sterke 
verbetering geeft ten opzichte 
van de SPT chip en nagenoeg de-
zelfde prestaties levert bij hogere 
schakelfrequentie. Het verschil 
tussen trench generaties is groot. 
De hogere thermische weerstand 
isechter toch een nadeel. Met deze 
generatie worden de Rth cs en de 
Rth sa steeds meer de beperkende 
factor in het ontwerp.
De wijze van opbouw van een 
invertor wordt steeds belangijker 
waarbij de opbouw van de tussen-
kring steeds meer aandacht vraagt. 
De wens om kleiner te bouwen 
heeft geresulteerd in een nieuwe 
IGBT module waarmee een uiterst 
compacte bouw mogelijk is. Met 
de nieuwe Semix module is het een 
symmetrische stroomverdeling 
bij parallelschakeling eenvoudig 
te realiseren.

Conclusie
De nieuwe generatie chips bieden 
een zachter schakelgedrag en zijn 
beter uitgerust voor hogere scha-
kelfrequenties. De koeling wordt 
echter steeds vaker de beperkende 
factor omdat de vermogensdicht-
heid toeneemt.

4. Simulatie van een SPT+/
IGBT4 (75 A/150 A chip) met 
300 A module.
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Henk Polinder*

Dit artikel gaat over elektrische machines met Neodymium-IJzer-
Boor (NdFeB) magneten. Het doel van dit artikel is toe te lichten 
waarom deze machines steeds meer gebruikt worden. Dit zal toegelicht 
worden aan de hand van een aantal voorbeelden van toepassingen 
van deze machines. Er wordt afgesloten met het noemen van enkele 
belangrijke aandachtsgebieden bij het toepassen van permanent 
magneetmachines.

De permanent magneetmotor met het “nieuwe 
magneetmateriaal” Neodymium-IJzer-Boor 

Permanente magneten en 
permanent magneetmachines
Wat is een permanente magneet 
eigenlijk? Een permanente mag-
neet is eigenlijk een magnetische 
spanningsbron, een magnetomo-
torische kracht. De flux hangt dus 
af van het magnetisch circuit.
Hoe zijn machines met perma-
nente magneten te classifice-
ren?
- Gelijkstroommotoren met 

permanente magneten (met 
magneten als polen op de stator 
en met een commutator)

- Borstelloze gelijkstroommo-
toren (BDCM) met blokvor-
mige stromen (met magneten 
op de rotor zijn eigenlijk wis-
selstroommotoren)

- Permanent magneet AC mo-
tors (PMAC) met sinusvor-
mige stromen (met magneten 
op de rotor)

Andere indelingen:
- roterend
- lineair
- tubular

Waarom worden machines met 
permanente magneten toege-
past? 
1. Ze hebben een hoog rende-
ment. 
2. Ze hebben een hoge vermo-
gensdichtheid. 
3. Ze zijn robuust en onderhouds-
vrij. 
4. De kostprijs daalt spectaculair. 
In 1993 was de kostprijs onge-
veer 500 Euro/kg, nu is die lager 
dan 50 Euro/kg.
5. De magneten worden nog 
steeds sterker en beter.
6. Er zijn extreem hoge nauw-
keurigheden haalbaar (afhanke-
lijk van het type motor).
7. Er zijn grote luchtspleten mo-
gelijk zonder dat de performance 
erg terugloopt.

Voorbeelden van toepassingen
Aanvankelijk werden ze vooral 
toegepast in kleine motortjes 
of in toepassingen met zulke 
extreme eisen dat kosten minder 
belangrijk zijn.

1. In kleine motoren met elek-
trische bekrachtiging is niet 
genoeg ruimte voor wikkelingen, 
zodat de fluxdichtheid in deze 
motoren erg laag is. Met perma-
nante magneten kunnen wel hoge 
fluxdichtheden gehaald worden, 
waardoor deze machines veel 
compacter kunnen worden.
2. Extreme positienauwkeu-
righeden moeten bijvoorbeeld 
gehaald worden in wafersteppers 
en waferscanners van ASML 
(1 nm). Dit is haalbaar met 
spoelen die zonder ijzer in een 
magnetisch veld geplaatst kun-
nen worden.
Met het dalen van de prijzen 
komen er steeds meer toepas-
singen in beeld.

3. Een gewone inductiemotor 
van 1 kW heeft typisch een ren-
dement van 75%, een permanent 
magneetmotor van 85%. Bij 
continu gebruik betekent dat een 
energiebesparing in de orde van 
100 Euro per jaar. 
4. Toen Lagerweij rond 1994 
begon met het ontwikkelen van 
direct-drive generatoren voor 
windturbines, waren permanente 
magneten te duur. Nu lijkt het 
zowel in kosten als in opbrengst 
voordeel te bieden (zie tabel 1 

1. Doorsnede van een lineaire machine zoals toegepast in wafer-
steppers en componentplaatsingsmachines (Technotion).

*) Dr. ir. Henk Polinder is docent bij de 
vakgroep Electrical Power Processing aan 
de TU Delft.



9Elpec Info - oktober 2006

Tabel 1. Enkele gegevens van een 3 MW 15 rpm direct-drive genera-
tor voor een windturbine.

 Elektrisch bekrachtigd PM bekrachtigd
Prijs generator (kEuro) 447 312
Jaarlijkse energieopbrengst (GWh) 7,88 8,04
Gewicht actief materiaal (ton) 46 24

en figuur 3).
5. E-traction gebruikt een per-
manent magneetmachine als 
wielmotor voor bussen vanwege 
het hoge rendement en de moge-
lijkheid elektrisch te remmen; 
zie figuur 4.

Belangrijke aandachts-
gebieden
Belangrijke aandachtsgebieden 
bij het toepassen van perma-
nent magneetmotoren zijn de 
volgende. 
- Kleefkrachten en kleefkoppels 
kunnen problematisch zijn.
- De sterkte van de magnetisatie 
hangt af van temperatuur.
- Er is een risico dat de magneten 
demagnetiseren.

 o Bijvoorbeeld ten gevolge 
van kortsluiting. Dit kan in 
een goed motorontwerp voor-
komen worden.
 o Ten gevolge van oververhit-
ting.

2. Doorsnede van een elektrisch 
bekrachtigde en een permanent 
magneetbekrachtigde machine.

 o Demagnetisatie ten gevolge 
van veroudering is verwaar-
loosbaar.

- NdFeB is erg corrosief, dus er 
moet voldoende aandacht be-
steed worden aan bescherming 
(coatings)
- Veldverzwakking is in moto-
ren met permanente magneten 
lastig, wat ze minder geschikt 
maakt voor toepassingen waar 
veldverzwakking veel gebruikt 
wordt (zoals tractie).

3. Schets van de Zephyros direct 
drive generator met permanent 
magneten (2 MW, 24 rpm).

4. Schets van de wielmotor van 
E-traction.
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Henk Mijnarends

Wij, technici, vinden ons eigen 
vak meestal heel belangrijk, maar 
vergeten nogal eens om econo-
men daarvan te overtuigen.
VNU, organisator van de Indu-
striële week (3 – 6 oktober 2006), 
heeft met behulp van het CBS 
(en EZ) het economisch belang 
in getallen proberen om te zetten. 
Dat is op zich een moeilijke klus, 
die niet heel nauwkeurig uitge-
voerd kan worden. Desondanks 
schatten zij, dat de bezoekers 
van de beurs circa 1 miljard 
Euro zullen gaan besteden in dit 
vakgebied tot de volgende beurs 
over 2 jaar. 
Daarbij zijn de omvangrijke 
tractieorders die nu lopen, niet 
meegerekend. Besteld en/of af-
geleverd worden: materieel voor 

Economische belang van het vak vermogens-
elektronica-aandrijftechniek

Consequenties voor het onderwijs

Randstadrail (HTM en RET), 
materieel voor NS-reizigers (re-
novatie van de bestaande sprin-
ters met onder meer choppers, 
bestelling nieuw type sprinters), 
hogesnelheidstreinen voor de 
HSL-Zuid, 4-systeemlocs voor 
de Betuwelijn. Nieuwe bestel-
lingen zijn aangekondigd.

De standhouders van de Indu-
striële week laten weten moeite 
te hebben voldoende vakkundig 
personeel te kunnen aantrekken 
en zien dat als een rem op de 
groei van de branche. Op de TUD 
en TUE zijn de vakgroepen ver-
mogenselektronica competent 
en genieten op internationale 
congressen aanzien, mede door 

hun promovendi, gesubsidieerd 
door Sentenovum. 
Op de Nederlandse HTS-en 
wordt niet zo veel “sterkstroom” 
gegeven. Waar dat gebeurt is het 
niveau goed. Studenten hebben 
de mogelijkheid op een andere 
HTS of op een TU college te 
lopen, maar maken daar beperkt 
gebruik van. Voor afgestudeerde 
ingenieurs bestaan helaas weinig 
mogelijkheden zich via een cur-
sus in hun woonomgeving zich 
(bij) te scholen. 
Het economische belang van en 
de werkgelegenheid in het vak 
vermogenselektronica-aandrijf-
techniek met bijbehorende me-
chatronica vraagt van de maat-
schappij duidelijk meer aandacht 
voor scholing en bijscholing. 

Gedurende de laatste 3 jaar zijn 
de volgende publicaties versche-
nen; zie ook:
http://elpec.topcities.com

Belangrijke internationale con-
gressen, richtinggevend voor 
het vak 
EPE2005 (European Power Elec-
tronics) – EI 145 pag 14-16
SPS2005 –EI 145 pag 22-23
PCIM2005 – EI 144 pag 19-23
PCIM2004 - EI 141 pag 18-23
EPE2003 - EI 138 pag 6-11
PCIM 2003 – EI 137 pag 17-22

Speciale vakontwikkelingen
Gelijkstroomverbinding Neder-
land-Noorwegen - EI 147 pag 
12-14
De asynchrone sleepringmotor 

Elpec Info en vermogenselektronica
voor windmolens - EI 144 pag 
26-30
Permanent magneetmotoren - EI 
142 pag 7-9
Moderne antislipregelingen bij 
elektrische tractie - EI142 pag 
19-20
De zegetocht van de IGBT - EI 
142 pag 27-30
De 4-systeemloc SBB 484 van 
Bombardier - EI 141 pag 7-10
Mini- en micro-servo-aandrij-
vingen - EI 141 pag 15-18
Choppers uitgevoerd met fase-
blokken - EI 141 pag 26
Magneetlagers - EI 140 pag 5
UPS met roterende en statische 
accu’s – EI 136 – pag 27-28
Mijlpalen in de spoorwegge-
schiedenis- EI 135 pag 7-11

Boekbesprekingen
Netzrückwirkungen von Nieder-
spannungsgeräte – VDE 2006 
– EI 147 pag 21
Elektrische Schrittmotoren und 
Antriebe – Expert Verlag 2005 
– EI 146 pag 22
Elektrische Antriebe und Bewe-
gungssteuerungen – VDE 2006 
– EI 146 pag 22
Flicker in Stromversorgungsnet-
zen-VDE 2006 - EI 146 pag 23
Halbleiter (Technische Erleute-
rungen, Technologien und Ken-
ndaten) , Siemens/Infineon 2004 
- EI 143 pag 5
Drehende elektrische Maschinen, 
VDE 2004 - EI 142 pag 6
Stromrichter gespeiste Synchron-
maschine/Asynchronmaschine 
VDE 2003 - EI 137 pag 26
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Jan M. Broeders

Het totale concern biedt aan 
38.000 medewerkers een interes-
sante en uitdagende baan, heeft 
inmiddels een omzet behaald van 
4,3 miljard euro en is daarmee één 
van de belangrijkste spelers op 
de internationale markt van licht 
en verlichting. Op naam van het 
bedrijf staan talrijke uitvindingen 
op het gebied van lichtbronnen, 
voorschakelapparaten, lichtbe-
sturingen en de technologie van 
de lichtdiode. Onze leden werden 
verwelkomt door medewerkers 
van Osram Benelux onder leiding 
van directeur Cees Bruines. De 
technisch georiënteerde presen-
taties vonden plaats in de unieke 
ambiance van de lichtstudio.

Lichtdioden geven steeds meer licht

Na zijn duidelijke presentatie 
over het bedrijf, de positie in de 
markt en het pakket aan produc-
ten en dienstverleningen, stonden 
de nieuwe ontwikkelingen rond-
om de halfgeleiderlichtbronnen 
uitgebreid op het programma. 

Het bedrijfsbezoek van de leden van de Elektronica Persclub bij 
het bedrijf Osram Benelux in Capelle aan den IJssel heeft heel veel 
interessante informatie opgeleverd over de ontwikkelingen en het 
gebruik van de innovatieve lichtdiode. Het merk Osram werd al in 
1906 gedeponeerd in het handelsmerkenregister van het Keizerlijk 
Patentbureau in Berlijn. Daarmee wordt dit jaar op een speciale wijze 
het 100-jarig bestaan gevierd van het merk Osram. De onderneming 
zelf en haar inmiddels wereldberoemde logo ontstonden in 1919. Het 
moederbedrijf Osram GmbH is een 100 % dochter van Siemens AG 
en Osram Benelux is weer een 100 % dochter van Osram GmbH.

de belangrijkste kenmerken van 
de LED-technologie worden 
in het algemeen aangegeven: 
de geringe afmetingen, de ge-
richte lichtbundel, de lange 
levensduur in het gebruik, het 
zeer hoge kleurrendement, de 
schokbestendigheid en het lage 
energieverbruik. Voor de LED-
technologie worden steeds meer 
toepassingen ontwikkeld. Een 
ander belangrijk voordeel is het 
ontbreken van de hinderlijke IR- 
en UV-straling. Bijzonder trots 
is Osram op de ontwikkeling en 
het kunnen leveren van de Power 
LED’s, zoals de halfgeleiderlicht-

Een nieuw product van Osram: 
een flitser met LED voor mobiele 
telefoons en camera’s.

Osram intensiveert zijn onder-
zoeks- en ontwikkelingswerk 
van organische licht emit-
terende diodes (OLED’s) met 
het doel deze techniek ook in 
de algemene verlichting toe te 
passen. OLED’s zullen in de 
toekomst niet alleen worden 
gebruikt in mobiele apparaten 
als MP3-spelers en mobiele 
telefoons, maar ook als extreem 
dunne lichtbronnen met een 
groot oppervlak.

Osram verwacht in dit segment 
een forse jaarlijkse groei in de 
afzet van dit uiterst zuinige en 
zeer efficiënte product, dat in het 
algemeen bekend staat onder de 
benaming LED-verlichting. Als 
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BOEKEN

bronnen van de OSTAR-familie. 
Met een kleurtemperatuur van 
3300 K benaderen zij de kleur 
van halogeenlampen. Dankzij de 
door eigen ontwikkeling gerea-
liseerde en gepatenteerde dunne 
filmtechnologie is het mogelijk 
geworden dat bijna al het in de 
halfgeleiderchip geproduceerde 
licht naar boven wordt uitge-
straald. Een hoge efficiëntie is 
het resultaat.
Osram werkt aan een verdere 
ontwikkeling van de halfgelei-

derlichtbronnen en verwerkt de 
LED-lichtbronnen steeds meer 
in licht- en verlichtingsystemen. 
Een strenge kwaliteitscontrole 
staat borg voor leverbare LED’s 
die volledig voldoen aan de door 
Osram opgestelde specificaties. 
De OSTAR High Power LED 
heeft een levensduur van 50.000 
branduren en een specifieke 
lichtstroom van 50 lumen per 
watt. Speciale voorzieningen zijn 
getroffen om de geproduceerde 
warmte af te voeren.

De informatieve bijeenkomst in 
de lichtstudio werd afgesloten 
met een demonstratie van de 
mogelijkheden van LED-licht-
bronnen en -applicaties. De 
deelnemers kunnen terugzien op 
een attractief en leerzaam pro-
gramma. Namens de leden van 
ELPEC bedankte onze voorzitter 
de directie en medewerkers van 
Osram Benelux voor hun gast-
vrijheid en inspanningen.
Zie voor meer informatie: www.
osram-benelux.com.

Licht en Materie
Voor gebruik in hogere techni-
sche en universitaire opleidingen 
verscheen bij uitgeverij John 
Wiley & Sons aan de hand van 
auteur Yehuda B. Band het 
omvangrijke en uiterst interes-
sante studieboek “Light and 
Matter”. Voor het behandelen 
van de onderwerpen koos de 
auteur voor een wiskundige 
en wetenschappelijke benade-
ring. De onderwerpen Licht, 
Optica, Lasers, Spectroscopie 
en Elektromagnetisme worden 
fundamenteel behandeld. Van-
uit een theoretische grondslag 
van de specifieke onderwerpen 
Licht en Materie geeft de auteur 
een praktische uitwerking en 
bespreekt toepassingen. Het is 
hem gelukt om een uitstekende 
moderne verbinding te leggen 
tussen elektromagnetisme, op-
tica, lasers en spectroscopie. In 
tien samenhangende hoofdstuk-
ken wordt alles behandeld. In 
het eerste hoofdstuk bespreekt 
de auteur het verschijnsel en de 
interactie tussen elektromag-

netische straling en materie en 
het gedrag van lichtstraling in 
materie en in vacuüm. Van de 
vele wetenschappers en on-
derzoekers van het eerste uur, 
die hebben bijgedragen aan 
de kennis en ervaringen over 
dit specifieke gedeelte zijn de 
portretten afgebeeld. De auteur 
geeft in een uitgebreid overzicht 
een beeld van de vele stappen 
in deze kennisverrijking. In het 
tweede hoofdstuk worden de 
eigenschappen en verschijnselen 
van licht besproken. Ook in dit 
hoofdstuk en de hoofdstukken 
daarna maakt de lezer snel kennis 
met de personen uit wetenschap 
en onderzoek en hun werk en ont-
dekkingen. De gebruiker vindt 
voorts theoretische grondbegin-
selen en uitgebreide beschrij-
vingen over magnetische feno-
menen, plasma’s, spectroscopie, 
niet-lineaire optica, optische 
processen, lasers, lichtstraling 
in glasvezel en optische com-
municatiesystemen. Het nieuwe 
studieboek is ook geschikt voor 
gebruik in meerdere leergangen, 
cursussen en nascholingen in de 
vakgebieden optica en fotonica. 
Het studieboek bevat figuren, 

tabellen, grafieken en schema’s, 
waarvan er een aantal in kleur 
zijn afgebeeld. Het zeer omvang-
rijke studieboek sluit af met een 
aanhangsel met basisbegrippen 
uit onder andere de vectorana-
lyse, de quantummechanica, de 
formules van Maxwell, een lite-
ratuuroverzicht en een uitgebreid 
trefwoordenregister.
Jan Broeders

ISBN 0 471 89931 3
“Light and Matter”, 
Yehuda B. Band, John Wiley 
& Sons, 2006, 640 pagina’s, 
£ 39.99.



13Elpec Info - oktober 2006

Techniek van toen

Peter BiegerEen natuurlijke vliegmachine

Uit Baltimore in de Verenigde 
Staten komt het uitgewerkte 
idee voor een natuurlijke vlieg-
machine. In dit vliegtuig wordt 
gebruik gemaakt van vogels die 
door middel van een leren tuigje 
verbonden zijn aan een frame 
van lichte stalen buizen. In het 
midden van deze constructie is 
een soort mand bevestigd waarin 
een piloot kan plaatsnemen.
De uitvinder van dit oorspronke-
lijke vliegtuig komt via een aan-
tal berekeningen tot de conclusie 

dat de meest geschikte vogelsoort 
waarschijnlijk de bruine adelaar 
is, een vogel die bekend staat om 
zijn zeer krachtige vleugels. Hij 
gaat er verder van uit dat iedere 
vogel een hefkracht bezit van 
bijna 10 kilogram, zodat voor zijn 
natuurlijke vliegmachine onge-
veer tien vogels nodig zijn.
De piloot van het vliegtuig kan 

door middel van touwtjes aan de 
vleugels van de vogels de vlieg-
hoogte regelen. De vliegrichting 
wordt bepaald met een andere 
groep touwtjes waarmee de 
koppen van de vogels in iedere 
gewenste richting kunnen wor-
den gedraaid.
Naar verwachting zal dit – in 
principe eenvoudige – idee een 
bijzonder goedkope en milieu-
vriendelijke manier van lucht-
vervoer mogelijk maken.
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Henk Mijnarends

Aan de rookgas-emissies van 
vrachtwagen en autobussen 
aangedreven met dieselmotoren 
worden steeds strengere eisen 
gesteld, waarvoor  veel technisch 
kunnen nodig is enerzijds aan 
de gebruikte componenten en 
anderzijds in de mechatronica.
Gelet wordt op zwavel (S), NOx 
(stikstof-oxide), HxCy (onver-
brande koolwaterstoffen) en 
roetdeeltjes. De brandstof krijgt 
veel aandacht: relatief hoog 
octaangetal en een heel gering 
zwavelgehalte.
HxCy verdwijnt grotendeels door 
goede verbranding, zodat de 
motorleveranciers zich concen-
treren op NOx en roetdeeltjes. 
NOx wordt verminderd door niet 
te hoge toptemperaturen bij de 
verbranding en door fijne ver-
stuiving. Dat laatste vermindert 
ook roetdeeltjes. 
Momenteel geldt de eis Euro3, 
in 2007 wordt dat Euro4 en in 
2009 Euro5; zie fig. 1.

Topprestaties in de mechatronica

Euro 5&6 Conference and exhibition
Allereerst wordt veel gedaan aan 
een goede verbranding door een 
goed motorontwerp:
- 4 kleppen per cilinder
- hoge inspuitdrukken tot 2000 
bar met piëzo-injectoren, waar-
door per hoofdinjectie vaak 5 
voor-injecties en 3 na-injecties 
worden gekozen.
- een constante exhaustblo-
werdruk. Aanvankelijk werd 
1 exhaustblower gebruikt met 
regelbare opbrengst; nu vaak 2 
stuks, waarbij met 1 blower  spe-
ciale aandacht wordt geschonken 
aan lage toeren.

Dat is voor Euro3 niet genoeg. 
Lucht bijmengen van een inert 
gas bleek wenselijk. Dat inerte 
gas werd gevonden in uitlaatgas, 
dat goed gekoeld moet worden. 
De hoeveelheid wordt met een 
NOx-sensor bepaald. Het is 
bekend onder de naam EGR (= 
exhaust gas recirculation).
Het is mij niet geheel duidelijk, 

of heden directe NOx-sensoren 
voldoende betrouwbaar zijn, of 
dat meer grootheden gemeten 
worden, waaruit NOx wordt 
berekend. Bij Ottomotoren voor 
warmtekrachtkoppeling vindt 
nog steeds geen directe NOx-
meting plaats. 

Sommige fabrikanten reali-
seerden ook Euro 4 met EGR. 
De meesten, waaronder DAF, 
kozen de weg van bijmenging 
met AdBlue (= ammoniak op-
gelost in water) in een SCR (= 
selective catalyst regeneration), 
waarin NOx omgevormd wordt 
tot N2 en H2O. AdBlue wordt 
weer gedoseerd middels een 
regelsysteem, dat gebruik maakt 
van een NOx-sensor . 
Na de SCR is een roetfilter 
geschakeld, vaak gemaakt van 

1. Europese grenswaarden van 
NOx en deeltjes.
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SiC, dat bij te hoge tegendruk 
middels brandstofinjectie wordt 
schoongebrand (weer een regel-
systeem).
Euro 5 verschilt van Euro4 al-
leen door strengere NOx-eisen 
en wordt nu alleen gehaald bij 
motoren van de AdBlue-ver-
sie, die een iets nauwkeuriger 
regelsysteem krijgen dan bij de 
Euro4-versie.
De fabrikant Bosch, een gere-
nommeerde en grote toeleve-
rancier, kwam met het idee, een 
goede motor met EGR, te kop-
pelen aan een geregelde SCR en 
roetfilter en op deze manier Euro 

6 te behalen. Ten opzichte van 
Euro 5 worden strengere eisen 
gesteld aan NOx en roetdeeltjes. 
Zie fig. 2.
Als opfrisser: indien additionele 
regelingen op de koppelpunten 
met andere regelsystemen min-
der dan 5% overshoot vertonen, 
treden geen hinderlijke pende-
lingen op.
Europa gaat het AdBlue-tijdperk 
betreden vanwege de gunstige 
emissies. De RET heeft recent 90 
stadsbussen besteld, die voldoen 

aan Euro5. Volgens een statistiek 
zou heden het aantal plaatsen, 
waar AdBlue verkrijgbaar is 
bedragen: Nederland ca 300, 
Duitsland circa 800, Frankrijk 
circa 150.

Ongetwijfeld worden de rook-
gas-emissies veel beter. De 
lab-proeven en de testritten met 
deskundigen zijn zeer grondig 
uitgevoerd. De praktijk van alle 
dag moet aantonen, welke kin-
derziektes optreden.

Literatuur
1. www.integer-research.com.

2. Schematisch overzicht van de 
rookgasreiniging.

Vroeger werden besturingen in 
de elektrotechniek uitgevoerd 
met relais of met nokkenwal-
sen. Deze componenten zijn 
nu merendeels vervangen door 
elektronische schakelingen, 
maar niet geheel.
Op scholen wordt er weinig 
over verteld. ETZ geeft elk jaar 
4 specials uit, waarvan dit num-

Elektromechanische componenten in de elektrotechniek
mer (S3-2006) gewijd is aan me-
chanische componenten: relais, 
kleine mechanische schakelaars, 
klemmen, steek-verbindingen 
van “normale” grootte en in 
miniatuurvorm. Deze onder-
werpen, waar als regel niet zo 
veel aandacht meer aan besteed 
wordt, zijn in de elektrotechniek 
nog steeds heel belangrijk en ook 

vaak een bron van storingen.
ETZ S3/2006 beschrijft het 
onderwerp er op een duidelijke 
instructieve manier en is mijns 
inziens zeer de moeite waard.
Henk Mijnarends

Literatuur
ETZ-S3/2006 - september - 
www.vde-verlag.de.
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BOEKEN

Geschichte des Ingenieurs 
Ein Beruf in sechs Jahrtausenden
150 jaar VDI
Prof. W. Kaiser en Prof. W. Koenig en 
7 collegae
Carl Hanser Verlag 2006, ISBN 3-446-
40484-8 , 345 pag., A4, € 29,90.

De grote en belangrijke ingenieurs-
vereniging VDI [1] bestaat in 2006 
(dit jaar) 150 jaar en is daarmee 24 
jaar ouder dan VDE [2]. Bij het 125-
jarig bestaan van VDI is met nadruk 
ingegaan op de geschiedenis van VDI, 
bij het 150 jarig bestaan is aandacht 
besteed aan het moeilijke onderwerp: 
6000 jaar ingenieur.
VDI en VDE werken veel samen en 
hebben gestalte verleend aan het beroep 
van ingenieur. Zij ondersteunen dat be-
roep nog steeds onder meer met goede 
tijdschriften, en denken met de Duitse 
regering mee in het BMFT (=Bundes 
Ministerium fuer Forschung und Tech-
nik) over toekomstige technische ont-
wikkelingen en de wijze waarop deze 
bevorderd kunnen worden. Ook hebben 
VDI en VDE een belangrijk aandeel in 
de het opstellen van voorschriften.
Als vage grens voor de eerste ingenieur 
geldt de grens, waarbij een technicus 
wis- en natuurkunde nodig had om zijn 
constructies gestalte te kunnen geven. 
Feitelijk begon dat met de piramide-
bouwers in Egypte ongeveer 6000 jaar 
geleden, van wie wij weinig weten. In 
Nederland wordt vaak aangehouden, 
dat het ingenieursberoep begon met 
de vesting- en waterwerkbouwers aan 
het eind van de tachtigjarige oorlog. 
Frankrijk denkt dan aan Vauban (ook 
in dit boek beschreven) en Nederland 
aan Menno van Coehoorn en iets later 
Leeghwater.
Het grootste deel van het boek gaat over 
de tijd na 1750, waarin de industriële 
revolutie begon, evenals veel bekende 
ingenieursopleidingen. Onderscheid 
wordt gemaakt in de periode van 1750-
1945 tussen enerzijds Engeland en USA 
en anderzijds Duitsland en Frankrijk. 
Van 1945-1989 worden West- en Oost 
Duitsland apart behandeld, gevolgd 
door de ingenieur in Europa na 1989.
In de periode 1750-1945 worden de 
stoommachine en de stoomtrein ont-
wikkeld en wordt hout steeds meer 
vervangen door ijzer en staal. De 

fabricage van producten gaat over 
van huisvlijt naar die in een fabriek 
Aan het eind van die periode komen 
daarbij water-, gas- en elektriciteits-
voorziening, elektrische tractie, de 
(vracht-)auto en het vliegtuig; tevens 
telefoon, radio en medische apparatuur 
zoals röntgendiagnostiek.
Na 1945 zijn zeer bekende uitvin-
dingen: de TV, de computer, ver-
mogenselektronica, ruimtevaart en 
mechatronica met veel sensoren. Na 
de 1e energiecrisis in 1973 groeit het 
besef, dat ten behoeve van het milieu 
chemische afvalstoffen moeten wor-
den uitgebannen, fossiele brandstof 
moet worden bespaard en duurzame 
energie moet worden bevorderd met 
als steekwoorden de rapporten van de 
club van Rome en Kyoto.
De ingenieur had aanvankelijk maar 
weinig mogelijkheden om iets te be-
rekenen en bouwde heel voorzichtig 
steeds een iets groter apparaat, profi-
terend van de ervaring opgedaan met 
het vorige.
De introductie van nieuwe principes 
zoals de gasturbine werd heel voor-
zichtig uitgevoerd. Op dit moment 
staat de ingenieur door middel van 
moderne computers grote rekenkracht 
ter beschikking en wordt een nieuw 
principe veel eerder aanvaard. In mijn 
ogen vertrouwen sommige ingenieurs 
nu wel eens te veel op de computer en 
doen zij te weinig proeven respectie-
velijk bouwen zij te grote onbeproefde 
series producten. Die steeds sneller 
wordende rekenkracht wordt zowel 
gebruikt om nieuwe constructies en 
nieuwe materialen te ontwikkelen 
alswel als besturingsmiddel.
Duitsland heeft altijd relatief veel alge-
mene universiteiten gehad. Daarnaast 
beschrijft dit boek hoe een netwerk van 
technische universiteiten en HTS-en 
opgebouwd is, waar meer aan nascho-
ling wordt gedaan dan in Nederland. 
Onze welvaart is mede gebaseerd op 
goede (technische) opleidingen.
Dit boek beschrijft de geschiedenis 
van de techniek heel boeiend en met 
veel aardige foto’s van oudere instal-
laties, die voor jong en oud zeer de 
moeite waard zijn. Op de Hogeschool 
van Amsterdam ben ik met studenten 
zowel naar het Energeticum op de 
Hoogtekadijk te Amsterdam als naar het 
Stoommachinemuseum te Medemblik 
geweest. Het hielp studenten hun vak 
beter te begrijpen, omdat oudere instal-
laties minder ingekapseld zijn. 
Samengevat: een heel interessant boek 

over de ontwikkeling van de techniek 
met aardige foto’s, aan te raden voor 
jong en oud. 

Literatuur
1. www.vdi.de.
2. www.vde.de; Elpec Info 144 pag. 
11.

Von der leitung zum Netz
Geschichte der Elektrotechnik 22
Zur Entstehung und Zuverlässigkeit 
von Netzen für Energie und Kom-
munikation
Prof. H. A. Wessel e.a.
VDE Verlag 2006, ISBN 3-8007-2966-
5, 257 pag., A5, € 40,-.

Net als de Nederlandse ingenieursver-
eniging KIVINIRIA heeft ook de Duitse 
zustervereniging VDE een afdeling 
“geschiedenis der techniek”. Zij heb-
ben twee symposia (oktober 2002 en 
oktober 2004) in dit boek samengevat. 
Bedenk, dat infrastructuur gekenmerkt 
wordt door lange afschrijftermijnen, 
grote investeringen en lange bouwtij-
den. Dat betekent zorgvuldig plannen 
na overleg met veel instanties, goed 
onderhouden en zo nodig tijdig ver-
nieuwen, waarbij toegewijd personeel 
heel welkom is.
Dit boek behandelt de elektriciteits-
voorziening in Thüringen, het ontstaan 
van het Europese 50 Hz- koppelnet, de 
wederopbouw van het 15 kV 16,7 Hz 
tractienet in Oost-Duitsland na de 
tweede wereldoorlog, de opbouw van 
de Oost-Duitse radioverbindingen en 
straalzenders. Het boek bevat veel 
interessante foto’s.
Zowel jonge en oude ingenieurs 
krijgen een goede indruk van wat bij 
de opbouw en instandhouding van 
elektrische infrastructuur nodig is. Ook 
economen en politici krijgen van deze 
materie van dit vlot geschreven boek 
een goede indruk.
Het voorwoord zegt iets over liberali-
satie. De gemiddelde onderbrekings-
tijd per jaar wordt opgegeven voor 
Duitsland en Nederland ca. 25 min, 
Frankrijk 59 min, Uk 78 min, Italië 
91 min en de USA 200 min. Storingen 
zoals in de wijk Queens in New York 
(ongeveer de grootte van een stadsdeel 
van Amsterdam) van ca. 2 weken in juli 
2006 komen in Europa nog niet voor. 
Ook duurde de grote storing in 2005, 
die heel Italië betrof, slechts een halve 
dag. Californië heeft jaarlijks grotere 
en langere storingen. Kennelijk laten 



17Elpec Info - oktober 2006

onderhoud, vernieuwing en uitbreiding 
in de USA veel te wensen over. Om de 
netten in de USA op Europees niveau 
te brengen is minstens 5 jaar nodig, 
waarin veel investeringen moeten 
worden uitgevoerd. 
Goed Overheids- en publiekstoezicht 
(via een actieve pers) is nodig op geli-
beraliseerde bedrijven om Amerikaanse 
toestanden te vermijden. 
Samengevat: een goed, vlot en dui-
delijk geschreven boek, dat zowel 
technici, economen en politici inzicht 
verschaft in de opbouw en het beheer 
van elektrische infrastructuur, waarvan 
de maatschappij zo afhankelijk is.

Isolationkoordination in Nieder-
spannungsanlagen
Physikalische Grundlagen (VDE-
Schriftenreihe Normen verständlich) 
Prof. K. Stimper, VDE-Verlag 2006, 
2e druk, ISBN 3-8007-2819-2 98 pag. 
A5, € 18,-.

De noodzakelijke isolatie bij een 
bepaalde netspanning, voorkomende 
overspanningen en bepaalde omge-
vingscondities is een ingewikkeld 
onderwerp. Juist dimensioneren voor-
komt enerzijds meestal dure storingen 
en anderzijds te hoge installatiekosten. 
Prof. Stimper van de TH Darmstadt 
heeft aan de nieuwe norm DIN VDE 
0110 maatgevend gestalte gegeven. 
Allereerst wordt aangegeven welk 
type (over-)spanningen in laagspan-
ningsinstallaties voorkomen, vervol-
gens waarop gelet moet worden bij 
vervuilde lucht (ook in de omgeving 
van chemische fabrieken). Daarna vol-
gen de oplossingen: type en vorm van 
“elektroden”, keuze van het isolatiema-
teriaal en tenslotte welke beproevingen 
verstandig zijn om de gemaakte keuzen 
te verifiëren.
Ik vind het verstandig bij overspannin-
gen wat meer te verifiëren door middel 
van metingen en niet alleen van de 
normen uit te gaan. Bij vermogenselek-
tronica rijzen de overspanningen soms 
“de pan uit”, terwijl betrokkenen zich 
daar meestal niet van bewust zijn. 
Dit boek is heel begrijpelijk en vlot 
geschreven en bevat veel duidelijke 
figuren. 
Samengevat: noodzakelijke isolatie 
bij laagspanningsinstallaties is geen 
eenvoudig onderwerp, waar velen door 
schade en schande enigszins wijs zijn 
geworden. Dit vlot geschreven boek 
behandelt redelijk compleet bijna alles, 

wat in dit vakgebied voorkomt. Voor 
degenen, die met het onderwerp te 
maken hebben, is dit boek ten zeerste 
aan te bevelen.

Taschenbuch der Regelungstechnik
Prof. H. Lutz, Prof. W. Wendt
Harri Deutsch Verlag, 2006, 6e druk, 
ISBN 3-8171-1749-3, 1332 pag., A5, 
€ 35,-.

Beide schrijvers zijn professor aan de 
Fachhochschule van resp. Giessen-
Friedberg en Esslingen.
Zij hebben samen een zeer uitgebreid 
en veelomvattend boek geschreven over 
de theorie van de regeltechniek, dat 
begint bij differentiaalvergelijkingen 
en Laplacetransformatie, vervolgens 
stabiliteitscriteria aangeeft volgens 
de methode van poolbanen (Engels 
rootlocus; Duits Wuerzelortkurven) 
en Bode-diagrammen. Daarna wordt 
overgegaan naar computerhulp met 
zijn eigenaardigheden in de vorm van 
Matlab-Simulink, waarbij ook cascade-
regelingen en multivariabele regelingen 
worden behandeld. Tenslotte wordt ook 
Fuzzy Logic behandeld.
Bij het maken van een regelmodel van 
een systeem is het niet altijd duidelijk, 
wat het karakter van de onderdelen is. 
In dit boek wordt ook daaraan aan-
dacht besteed. Uit de responsies van 
onderdelen van een regelketen kan met 
simulaties een onbekend element wor-
den geïdentificeerd. Dit boek behandelt 
de theorie van de regeltechniek zeer 
compleet, uitgebreid en goed.
Ondanks dit uitstekende hulpmiddel 
over de theorie van de regeltechniek is 
voor het goed regelen van een systeem 
meer nodig, namelijk kennis van het 
proces (bijvoorbeeld onregelmatige 
verbranding van een zuigermotor) en 
keuze van de sensoren of set sensoren 
waaruit de gewenste grootheid wordt 
uitgerekend zoals bijvoorbeeld NOx-
gehalte van de rookgassen.
Samengevat: een uitstekend, zeer com-
pleet en zeer uitgebreid boek over de 
theorie van de regeltechniek, ten zeerste 
aanbevolen.
Zie ook www.harri-deutsch.de/verlag; 
verlag@harri-deutsch.de.

Schutz von IT-Anlagen gegen Ueber-
spannungen
VDE-Schriftenreihe Normen verständ-
lich 119
G. Ackermann , Prof. R. Hoenl en 10 

andere schrijvers.
VDE-Verlag 2006, ISBN 3-8007-2908-
3, 176 pag., A5, € 24,-.

PC’s en embedded systems worden 
steeds meer gebruikt en bepalen in veel 
gevallen de bruikbaarheid van een ap-
paraat dat door hen wordt aangestuurd. 
Een aantal verbruikers is zich goed be-
wust van “sterkstroomapparatuur” in de 
buurt en de kans op (afgeleide) bliksem-
inslag, andere verbruikers realiseren 
zich de problemen van het koppelen van 
1,5 V logica met de “sterkstroom”in het 
geheel niet. Denk aan productiestraten 
in de procesindustrie, een windmolen 
(aansturing van de bladhoek van de 
wieken en de vermogenselektronica) 
en aan ABS in auto’s.
In Duitsland [1] wordt veel aandacht 
geschonken aan dit probleem en door 
VDE is hierover ook het nodige gepu-
bliceerd [2]. 
In dit boek, waaraan 12 schrijvers 
hebben meegewerkt, wordt allereerst 
een overzicht gegeven van de normen 
met hun samenhang (VDE 0185, VDE 
0845, IEC 61643, IEC 61663) van 
dit vakgebied en vervolgens wordt in 
aparte hoofdstukken met veel duidelijke 
figuren een onderwerp toegelicht. Het 
betreft:
- bouw van telecom- en informatie-
netwerken;
- beïnvloeding van deze systemen door 
blikseminslag, ook afgeleide inslag ; 
spanningsversleping bij “ sterkstroom-
aardingen” en zwerfstromen door 
spoor- en trambanen;
- bescherming van deze systemen te-
gen blikseminslag en overspanningen; 
maatregelen tegen potentiaalversle-
ping; laagspanningsbescherming met 
overspanningsafleiders zoals zener-
dioden;
- uitgewerkte voorbeelden;
- beproeving.
Samengevat: een duidelijk en vlot 
geschreven boek met sprekende teke-
ningen, dat zowel de problemen van 
ICT ten gevolge van overspanningen 
als wel de oplossingen goed weergeeft. 
Voor betrokkenen ten zeerste aan te 
raden.

Literatuur
1. www.vde.de; www.mesago.de; 
www.dehn.de.
2. Elpec Info 142 pag 22 en 23.

Alle in deze rubriek genoemde boeken 
zijn beschreven door Henk Mijn-
arends.
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Henk Mijnarends

De ernstigste storingen hebben 
zich voorgedaan bij de Neder-
landse Spoorwegen met twee 
spoorspattingen, één op de 
betrekkelijk stille enkelsporige 
lijn nabij Alphen a/d Rijn met 
een ontsporing gelukkig zonder 
gewonden en éen op het druk 
bereden 2-sporige traject nabij 
station Amsterdam-Muider-
poort.  Als een spoorbaan de 
lengteuitzetting van de rails niet 
kan verwerken, ontstaat een soort 
S-bocht in de lijn, gewoonlijk 
betiteld als spoorspatting. Beide 
spoorspattingen in 2006 hadden 
veel ernstiger kunnen aflopen. 
De Raad van transportveiligheid 
doet hiernaar onderzoek. 
Tevens kwamen de bekende 
draadbreuken van de bovenlei-
ding af en toe voor. 4000 A, de 
stroom, waarvoor onze 1500 V 
DC-bovenleiding is uitgelegd, is 
bij een hoge buitentemperatuur 
en een geringe windsnelheid 
moeilijk te verwerken. Het zou 
moeten aansporen meer werk te 
maken van de omschakeling van 
1500 V DC naar 25 kV 50Hz, 
de nieuwe Europese standaard, 
waarbij veel kleinere, beter 
beheersbare, stromen voorko-
men.

Hoge rivierkoelwatertemperatu-
ren hebben Tennet [1] gedwon-
gen de zogenaamde roterende 
reserve te beperken. Bij een 
enkelvoudige storing van een 

Onvolkomenheden  aan onze elektrische 
infrastructuur gebleken in de hete zomer van 2006
De elektrische infrastructuur heeft in Nederland in de hete juli van 
2006 zijn deugdelijkheid bewezen. Een goed technicus anticipeert 
desondanks op de gebleken zwakke punten en heeft daarom minder 
kans een volgende hete zomer onaangenaam verrast te worden.

centrale was daardoor de kans 
op verbruiksafschakeling, in 
eerste instantie bij de industrie, 
aanwezig. Tennet heeft daarover 
op haar website uitgebreid be-
richt. Gelukkig heeft zich geen 
tekort aan elektriciteitsproductie 
voorgedaan.
Extra koeltorens, die helaas maar 
enkele weken per jaar nodig zijn, 
brengen verbetering. 
Nederland heeft bij onder meer 
bij de Maasvlakte en Eems-
centrale goede, economisch 
gunstige, vestigingsplaatsen om 
nieuwe centrales te bouwen, die 
weinig gevoelig zijn voor hoge 
buitentemperaturen. Daartoe 
bestaan plannen, die nog niet 
omgezet zijn in definitieve be-
sluiten. 
Wij kopen nu veel elektriciteit in 
buitenland, waar bij hete zomers 
ook koelwaterproblemen zijn, 
vaak van ernstiger aard dan in 
Nederland. Zij kunnen zich in 
dit soort gevallen beroepen op 
overmacht bij het niet nakomen 
van hun contracten. 
Bedenk tevens, dat in Europa 
de meningen over toelaatbare 
koelwatertemperaturen niet 
geheel gelijkluidend zijn. Lang-
durig temperaturen van 30º C of 
meer zijn ongewenst. Sommigen 
achten langdurig temperaturen 
hoger dan 25º C niet wenselijk.
Extra gebouwkoeling  zal de 
zomerbelasting extra doen stij-
gen. Veel bejaardenhuizen zijn 

nog niet van koeling voorzien 
en we beschouwen dat nu wel 
noodzakelijk. 
De Europese wetgeving heeft 
de bouw van centrales niet goed 
geregeld. Een investeerder mag 
een centrale bouwen. Hij is 
daartoe niet verplicht. De grote 
investering van Euro 500,- tot 
1500,-/kWe , de lange bouwtijd 
(2 tot 5 jaar) en de lange afschrijf-
termijn (in Nederland 25 jaar met 
vaak  een terugverdientijd van 15 
jaar) voor een centrale van als 
regel 500 MWe of meer schrik-
ken investeerders af, die vrezen 
veel kapitaal te kunnen verliezen. 
Een vorm van garantiestelling 
is heel wenselijk. Het Europese 
parlement zou mi daartoe initi-
atieven moeten nemen. Zie ook 
[1] en [2].

In de sector transport en distri-
butie kijken wij terug naar een 
afschakeling van ca. 24 h op het 
eiland Goeree-Overflakkee en 
een grote storing van 3h nabij 
Eindhoven. Dat betekent, dat 
vooralsnog DTE [3] en Tennet 
[1] na moeten gaan, of hun re-
gelgeving nog iets aangescherpt 
moet worden. Volgens Nova 
(9/8-2006) wil de Tweede Kamer 
terug naar een volledig over-
heidseigendom van de energie-
netten. Dat zou betekenen, dat 
de inzichten over een veiliger 
levering sneller verwerkelijkt 
kunnen worden.

Slotbeschouwing
Nederland kan tevreden terug-
kijken naar het functioneren 
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Ernst Leefsma

aantal jaren nodig. Aandacht in 
de pers zou daarbij behulpzaam 
zijn. 

Literatuur
1. www.tennet.org.
2. Versorgungsqualitaet  in deut-
schen Stromversorgungssystem 

Het oorspronkelijke lampen-
fabriekje van Philips, aan de 
Emmasingel in Eindhoven, 
heeft tegenwoordig een museale 
functie. Er is een permanente 
expositie van kunstuitingen, 
waarin kunstlicht een rol heeft. 
Onder kunstlicht moet dan 
ook kaarslicht, gasontlading 
en dergelijke worden verstaan. 
Daarnaast toont men ook hoe 
aanvankelijk en daarna gloei-
lampen werden vervaardigd, met 
werkende demonstraties. 

Er zijn tijdelijke exposities van 
gevarieerde kunstuitingen, waar-
aan licht, geluid, TV-beeldma-
teriaal en of elektronica te pas 
komen. 
Op 2 september is de expositie 
Good Vibrations gestart. De 
tentoonstelling bevat instal-
laties, objecten, videokunst en 
film, waarin licht en geluid een 
opvallende “dialoog” met elkaar 
aangaan. 
Er wordt werk gepresenteerd van 
Livinus en Jeep van de Bundt, 
Hajo Drott, Marye van Dyck, 
Walter Giers, Edwin van der 
Heide, Bas van Koolwijk, Paul 
Panhuysen, Nicolas Schöffer, 

Goede vibraties

Peter Struyken en Peter Vogel. 
De werken zijn zeer uiteen-
lopend. Er zijn verscheidene 
elektronische objecten, die door 
middel van een microfoon of fo-
togevoelige elementen reageren 
op hun omgeving. Hierin zijn 
diverse LEDs, lampen en of luid-
sprekers verwerkt. Daarbij is de 
elektronica zelf zeer naakt zicht-
baar, maar op kunstzinnige wijze 
vormgegeven. Het soldeerwerk 
doet soms wat slordig aan, maar 
het idee is mooi uitgewerkt. 
In tegenstelling tot eerdere wer-
ken, waarbij hele printplaten in 
één kleur gespoten passief het 
werk vormen, is hier de elektro-
nica nog wel functioneel functio-
nerend. Voor zover deze werken 
niet door een plexiglasplaat (met 
gaatjes voor het instellen van 
de potmetertjes) worden afge-
schermd, lijkt het me een hele 
opgave één en ander stofvrij en 
werkend te houden. 
De interactiviteit met de bezoe-
ker houdt bij één van de instal-
laties in, dat er met een optische 
ontvanger naar de modulatie 
op het licht van langs de wand 
aangebrachte LEDs kan worden 
geluisterd, waarbij de positie  en 

oriëntatie (alsmede afscherming 
door andere bezoekers) in de 
ruimte de voortgebrachte klank 
mede bepaalt. 
Bij een ander werk wordt één 
signaal zowel getoond op een 
videoscherm als ten gehore 
gebracht. 
Naar mijn smaak munt het ge-
toonde beeldmateriaal niet uit in 
duidelijkheid en scherpte, maar 
brengt het toch een zekere fasci-
natie en meeslependheid mee. De 
geest van de beschouwer brengt 
onwillekeurig een persoonlijke 
relatie aan tussen het beeld en het 
geluid. Soms is er een opvallende 
koppeling tussen het beeld en het 
geluid, waarbij het de vraag is of 
dat toeval of opzet is, of slechts 
(!) een psychologisch effect. 
Ik raad een bezoek aan de ten-
toonstelling van harte aan. 

De expositie duurt van 2 sep-
tember 2006 tot 14 januari 2007. 
Het Museum “Kunstlicht in de 
Kunst” is gevestigd aan de Em-
masingel 31 te Eindhoven. Het is 
geopend op dinsdag t/m zondag, 
van 12:00-16:00 uur. 
Informatie op http://www.kunst-
lichtkunst.nl/.

van de elektrische infrastructuur 
in de hete julimaand van 2006, 
maar moet toch anticiperen op 
de opgedane ervaringen. Ten 
behoeve van de noodzakelijke 
verbeteringen bij spoorwegen 
en elektriciteitsopwekking zijn 
grote investeringen over een 

– ETG-rapport februari 2006. 
Het ETG is samenwerkingsver-
band van de Duitse ingenieurs-
verenigingen www.vdi.de en 
www.VDE.de.
3. www.dte.nl.
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Een miljard euro investeringspotentieel op 
beurzen Industriële Week
Bezoekers van de vakbeurzen Aandrijftechniek & Factory Automation, 
Macropak, Processing & ICT en Industrial Processing representeren 
een investeringspotentieel van ruim 1 miljard euro. Een groot deel 
van de investeringen komt terecht bij exposanten. De vier beurzen 
trekken een hoog percentage bezoekers met investeringsbevoegdheid. 
Dit blijkt uit het animo-onderzoek dat VNU Exhibitions heeft laten 
uitvoeren onder oud-bezoekers van de beurzen.

Het onderzoek is eind mei ge-
houden om een goed beeld te 
krijgen van het verwachte aantal 
bezoekers. Gerekend wordt op 
dezelfde bezoekcijfers als twee 
jaar geleden. Voor Macropak 
en Industrial Processing wordt 
uitgegaan van 25.000 bezoekers 
per beurs, voor Aandrijftechniek 
& Factory Automation geeft de 
animometing 23.000 bezoekers 
aan. Voor de eerste editie van 
Processing & ICT wordt uitge-
gaan van 2.500 bezoekers met 
specifieke interesse voor deze 
beurs, inclusief overloop ver-
wacht VNU Exhibitions 8.000 
bezoekers.

Uit voorlopige cijfers van het 
CBS blijkt dat de ondernemers 
in de industrie dit jaar 14 procent 
meer verwachten te investeren 
dan in 2005. Daarmee zet het 
vorig jaar ingezette herstel van 
de investeringen door. In 2005 
investeerden ze bijna 9 procent 
meer dan in het voorgaande jaar. 

De gunstige verwachting voor 
2006 wordt door alle onder-
scheiden branches in de industrie 
gedragen. 
Hoewel het gebruik van internet 
gemeengoed is geworden, is het 
voor veel bedrijven nog aller-
minst een vanzelfsprekendheid. 
Dit blijkt uit het VNU-onder-
zoek. Iets meer dan de helft van 
de ondervraagde bedrijven zegt 
dat het voor de bedrijfsvoering 
niet afhankelijk is van Internet. 
Zes van de tien bedrijven zeggen 
zelfs dat ze voor het acquireren 
van nieuwe klanten geen gebruik 
maken van de mogelijkheden 
van Internet. De onderzoekers 
constateren dat gebrek aan be-
wustzijn broodnodig om een 
‘mindset’ vraagt.
Ook blijkt dat het verdwijnen 
van omzet naar lagelonenlanden 
een probleem blijft. Met name 
de verpakkingsindustrie zegt 
omzet naar deze landen te zien 
wegvloeien. 54 procent van de 
bezoekers van Macropak is het 

eens met de stelling: ‘Ik zie voor 
mijn eigen bedrijf omzet ver-
dwijnen naar lagelonenlanden’. 
Voor bezoekers van Aandrijf-
techniek & Factory Automation 
en Industrial Processing liggen 
deze percentages respectievelijk 
op 38 en 46 procent. Eén op de 
zes ondernemers ziet overigens 
ook weer omzet uit deze landen 
terugkomen. 

Het tekort aan vakmensen wordt 
gezien als een mogelijke rem 
op verdere economische groei. 
Tweederde van de ondervraag-
den deelt deze overtuiging. (Aan-
drijftechniek: 67%, Industrial 
Processing: 70% en Macropak: 
61%). Van dit kabinet verwach-
ten de ondervraagden overigens 
weinig heil. Ruim tweevijfde van 
de respondenten is van mening 
dat het kabinet geen industrie-
bevorderend beleid voert. Vier 
van de tien ondervraagde on-
dernemers zeggen onbekend te 
zijn met de speerpunten van het 
beleid van het Ministerie van 
EZ. Aan zelfkritiek ook geen 
gebrek, want een kwart van de 
ondervraagden geeft aan dat het 
eigen bedrijf te weinig investeert 
in Research & Development. 
Vier van de tien bedrijven zeggen 
hierin voldoende te investeren.

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
20 november in te sturen aan Peter Bieger,
Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;

zie ook de colofon.
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Henk Mijnarends

Tegelijk met PCIM2006 vonden 
op hetzelfde terrein te Neurenberg  
plaats de congressen ”SMT/HY-
BRID/PACKAGING “(zie [1]) en  
“Sensor+Test” [2]  met nadruk op 
opto-koppelingen. Hoewel mede 
geclusterd vanwege het WK-kam-
pioenschap voetbal , is de clustering 
goed bevallen.

De voornaamste noviteiten worden 
behandeld in de keynote-spee-
ches:
- 4e generatie IGBT’s, grotendeels 
dankzij uitgebreidere toepassing 
van SiC. Dit jaar wordt veel nadruk 
gelegd op low power drives; 
- grote vooruitgang bij digitale re-
gelsystemen, inclusief AI (=kunst-
matige intelligentie) , waarbij 
feedforward betrekkelijk eenvoudig 
toegepast kan worden. Ook in de 
elektriciteitsvoorziening worden 
digitale regelsystemen gekoppeld 
aan vermogenselektronica steeds 
meer gebruikt. 
Toerenregeling van draaistroom-
motoren is niet eenvoudig. Een 
aantal verbeteringen worden voor-
gesteld, waaronder een parameter-
schatting van asynchrone machines 
in stilstand;
- het belang van het Europese 
industriële en research-netwerk 
inzake vermogenselektronica.
Dit jaar lag de nadruk meer op 
goedkopere en betrouwbaarder 
componenten  en gebruiksgemak en 
minder op nieuwe vindingen. 

Keynote-speeches
Keynotespeech 1 [4] van Grund-
fos laat enerzijds het toenemend 
gebruik van SiC zien en anderzijds 
de toenemende packaging in aan-
drijvingen voor klein vermogen 
zoals bij CV’s voor woningen met 
een fraaie veelzeggende foto (zie 
fig. 1). 
Keynotespeech 2 [5]  van GE 
gaat over digitale regelingen voor 
systemen om het 50 Hz-net harmo-
nischen-arm respectievelijk -vrij  
te houden. Een toerenregelbare 
draaistroommotor wordt als regel 
gevoed door een PWM-invertor, 
die zijn energie uit een gelijkspan-
ningsbron haalt. Die bron werd 
vroeger vrijwel uitsluitend gevoed 
met een diode-brug. IGBT’s zijn 
inmiddels zo goedkoop en be-
trouwbaar geworden, dat de zg. 
front-end-PWM-invertor, die ook 
recuperatie mogelijk maakt,  steeds 
meer de diodebrug vervangt. Dat 
gaat overigens ook heel goed bij 
PC’s en TV’s. 

Omgekeerd worden steeds meer 
zogeheten actieve filters  toegepast. 
Netvervuiling in 50 Hz-netten  
wordt daardoor steeds minder.
Keynotespeech 3 [6] benadrukt nog 
eens het steeds toenemend belang 
van het industriële netwerk rondom 
vermogens-elka-aandrijftechniek, 
dat inmiddels een van de peilers van 
Europese economie is geworden 
zoals energie dat ook is. 

Vierde generatie IGBT
Op PCIM2005 [3] werd trots de 
enorme vooruitgang bij IGBT’s 
beschreven, waarbij de geboorte de 
3e generatie IGBT werd verkondigd 
met als topprestatie de HP/HV IGBT 
600 A 6,5 kV, de basis voor de suc-
cesvolle 4-assige 6 MWe 4-systeem-
loks  van Siemens en Bombardier. 
De HP/HV IGBT wordt ook  veel 
gebruikt bij supersnelle treinen zo-
als de ICE3 en bij andere treinstellen 
zoals het nieuwe stoptreinmaterieel 
voor NS. Deze IGBT moet met 
veel zorg aangestuurd worden, 
waartoe speciale stuurblokken zijn 
ontwikkeld en zorgvuldig gekoeld 
worden, meestal gerealiseerd met 
waterkoeling.

Drie grote halfgeleider-fabrikanten 
ABB [8], Eupec [7] [10], dat binnen-
kort geheel bij Infineon zal behoren, 
en Semikron [9] kondigen nu trots 
de 4e generatie IGBT’s aan, die door 
nog intensiever gebruik van SiC 
ca. 25% lagere doorlaatverliezen 
heeft en tevens iets lagere schakel-
verliezen. Hij is ontwikkeld voor 
sperspanningen van 1300 en 1700 
V. Aan de sperspanningen 3300 V, 
4500 V en 6500 V wordt gewerkt. 
Tevens wordt voor alle sperspan-
ningen aan hogere doorlaatstromen 
gewerkt. 
Zeer veel nadruk wordt gelegd 
op soft-switching, waartoe kleine 

PCIM 2006, toonaangevend internationaal
vermogenselektronicacongres
Vermogenselektronica  heeft zijn kraamkamer nog steeds in de 
elektrische tractie, maar vindt op dit moment zijn meest uitgebreide 
toepassing in de procesindustrie, waarbij afhankelijk van de toepas-
sing nauwkeurigheid of energie-zuinigheid de hoofdtoon voeren.
Het steeds uitgebreider toegepaste vakgebied wordt steeds sterker 
gekoppeld aan de applicatie, waarbij (smart-)sensoren en aansturing 
uiterst belangrijk zijn.

1. Geoptimaliseerde combina-
tie voor een CV van aansturing 
en motoraandrijving.
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wijzigingen aan de aanstuurblokken 
voor de 3e generatie nodig zijn. Een 
stuurblok voor de 3e generatie IGBT 
kan niet zonder wijziging gebruikt 
worden voor een 4e generatie IGBT.  
Ik neem aan, dat de koeling ook weer 
met zorg dient te geschieden.
Deels wordt de 4e generatie IGBT’s  
aangeboden in IGBT-blokken (zie 
fig. 2)  Dat maakt hogere schakelfre-
quenties eenvoudiger. De testen met 
de 4e generatie IGBT zijn zeer uit-
gebreid geweest; bedrijfservaring in 
de praktijk is er nog weinig. 

Feedforward bij invertor-
regelingen [11] [12]
Feedforward is een methode om 
regelingen te versnellen, waarbij  
voordat een kritische waarde is 
overschreden, ingegrepen wordt. 
Een bekend voorbeeld is het af-
schatten van de remafstand van 
een trein bij processen met een vast 
verloop.
Gelijkstroommotoren worden als 
regel door een volgestuurde 3-fa-
senbrug gevoed en aangestuurd met 
een cascaderegeling; de binnenlus 
regelt de stroom, de buitenlus het 
toerental. De stroomregeling heeft 
bij dit type brug een dode tijd van 
3,3 ms. Bij een overshoot van 
5% is bij de gebruikelijke enkel 
lusregeling met PI-regelaar de 
responsietijd ruim 4x3,3 = 13 ms; 

bij grotere overshoot, die als regel 
zeer nadelig wordt geacht, wordt de 
responsietijd verkort. Feedforward 
is als regel niet nodig vanwege de 
korte responsietijden.

Toerenregelbare draaistroomaan-
drijvingen maken gebruik van ma-
chine-transformaties, omzettingen 
van sinus naar PWM-patroon en 
vertalingen van een vervormde 
stroom en spanning naar de sinus-
vorm en soms ook naar het daadwer-
kelijke toerental, tezamen 4 dode 
tijden. Ik denk, dat vaak sprake is 
van ca. 4x3 ms, bij oudere aandrij-
vingen meer.
De regeling wordt uitgevoerd op 
het zg. model van Park, wat goed 
overeenkomt met het gelijkstroom-
motor-model. De benodigde 4 dode 
tijden mogen opgeteld worden, 
maar zijn gesommeerd beduidend 
langer dan 3,3 ms. Dat is voor 

pomp- en ventilator-aandrijvingen 
zelden een probleem, maar wel voor 
b.v. kranen. 
De voorgestelde methode, waar veel 
waardering voor was, gebruikt een 
extra regellus binnen de stroomlus, 
afgetakt na de dode tijd. Feitelijk 
is sprake van een sneller regelsy-
steem en niet van feedforward. 
Theoretisch is die extra lus wat 
traag; 10x sneller dan de stroomlus 
is niet mogelijk. Ik verwacht een 
responsietijd bij 5% overshoot van  
2x de gezamenlijke dode tijd (kor-
ter dan de ingebouwde dode tijd is 
onmogelijk); bij de DC-motor dus 
op 6,6 ms in plaats van 13 ms; bij 
de invertor  volgens voorbeeld  op 
24 ms in plaats van 48 ms.
De schrijvers geven aan, dat hun 
simulaties naar wens zijn verlopen, 
maar spreken niet van eenvoudige 
lab-proef met bijv een motor van 10 
kWe. Ook de winst in responsietijd 

2. Primepack-behuizing en 
schematische voorstelling 

wordt niet vermeld. Te zijner tijd 
verwacht ik, dat deze betrekkelijk 
eenvoudige, universeel toepasbare 
methode of een vergelijkbare me-
thode veel gebruikt zal worden. 
Binnenkort zal ik de methode wat 
uitgebreider theoretisch onderbou-
wen in een apart artikel. 

Verbeteringen van aansturing 
van synchrone motoren met 
permanente magneten (syn-
chroservo’s) en asynchrone 
kooiankermotoren
Deze verbeteringen hebben als 
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resultaat, dat genoemd type aandrij-
ving meer gebruikt zal worden en 
vaak beter ingeregeld zal worden.  
Vorig jaar werd o.a. in het tijdschrift 
ETZ  S4 / 2005 de nadruk gelegd 
op eenvoudige programma’s om 
een PWM-invertor-aandrijving in te 
regelen, waarbij met nadruk gewe-
zen werd op het parametreren van 
de regeling een aandrijving volgens 
IEC 61131-3. 
Dit jaar kon Siemens [13] als aan-
vulling trots vertellen, dat zij een 
methode van  parameterschatting bij 
stilstand van asynchrone machines 
ontwikkeld hadden.  Het verkrijgen 
van de machineparameters is blijk-
baar niet altijd zo eenvoudig.
Maxon [14] had een methode ont-
wikkeld hadden om  automatisch 
positie-regelingen te justeren. 
Prof. Schroedl [15] uit Wenen had 
met zijn staf een ingewikkelde 
methode ontwikkeld om positie en 
toeren geheel sensorloos vast te stel-
len ten behoeve van de aansturing 
synchroservo’s.
Lust-Antriebstechnik [16] had een 
sensorloze methode om de positie 
te bepalen van lineaire bewegingen 
ontwikkeld.
Positie- en toerensensoren worden 
daardoor teruggedrongen tot ele-
menten, die de rekenmethodes om 
toeren en positie vaststellen af en 
toe controleren. 

Het in gebruik nemen van PWM-
invertor-aandrijvingen wordt mede 
daardoor steeds eenvoudiger.

Bekende ontwikkelingen
verder uitgebouwd
De  permanent magneetmotoren 
(synchroservo’s) tot ca. 50 kWe 
in plaats van  asynchrone kooian-
kermotoren winnen steeds meer 
terrein. Voor nauwkeurige aandrij-
vingen is hij eerste keus. Grundfos 
gebruikt dit type motor bij een CV 
voor een woning vanwege de lage 
verliezen.
Windenergie krijgt doordat het 
windvermogen toeneemt steeds 
meer aandacht. Het zijn wel de 

bekende thema’s: terugregelen van 
vermogen bij overmaat aan wind-
energie, kortsluitgedrag in elektri-
citeitsnetten (in het algemeen kan 
moderne beveiliging met het lage 
kortsluitvermogen van ca. 1,3 In toch 
fouten selectief detecteren), nadere 
bestudering van het gedrag van de 
veel gebruikte dubbelgevoede asyn-
chrone machine en van permanent 
magneet generatoren van enkele 
MW’s. Vanwege windparken op 
zee krijgt het HVDC-spannings-
bron-systeem met IGBT’s  steeds 
meer belangstelling. Het is voor 
deze toepassing een aantrekkelijker 
methode dan een conventioneel 
stroombronsysteem met thyristoren 
zoals bij b.v. NorNed.
Ook hybride-wegvoertuigen met 
permanent magneet-krukas-motor 
en supercap krijgen steeds meer 
vertrouwen. Het is een goede 
methode om in stadsverkeer het 
brandstofverbruik met ca. 30% te 
drukken.

Nederlandse bijdragen
Dr. P. Bauer en Prof. Ferreira (bei-
den TUD) zijn lid van het weten-
schappelijk committee. Nederland 
heeft  met 5 schrijvers  (van de 
TUD en ECN) meegewerkt aan 4 
bijdragen. 
Wij genieten internationaal in het 
vakgebied vermogenselektronica 
aanzien. 

Slotbeschouwing
PCIM kan zich tot nu toe elk 
jaar verheugen in een iets gro-
tere belangstelling. De vakkundige 
conferentie-directeuren hebben 
persmededelingen gemaakt, die 
zeer de moeite waard zijn. Mesago 
doet veel om de bundeling met 
andere vakgebieden te laten zien. 
Alle vaknoviteiten werden getoond. 
Elpec feliciteert Mesago met haar 
succes. 
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Henk Mijnarends

Hoogwaardige kennisoverdracht in de techniek

Het Nederlands innovatieplat-
form is gesticht om Nederland 
in staat te stellen hoogwaardige 
producten te blijven maken in 
de verwachting, dat daaruit veel 
werkgelegenheid zal voortko-
men. Daarbij behoort niet alleen 
ondersteuning van technische 
ontwikkelingen, maar ook van 
na- en bijscholing van technici. 

De arbeidsmarkt is tegenwoordig 
meer in ontwikkeling, dan in 
mijn jeugd. Het gaat niet alleen 
om nascholing van technici, 
die in een bepaald vakgebied 
werken, maar ook van technici, 
die van type baan moeten ver-
anderen. Als voorbeeld: Enkele 
jaren geleden was bij KPN een 

overschot aan “zwakstromers” 
en had UNETO een tekort aan 
“sterkstromers”.
Korte, praktische, redelijk be-
taalbare cursussen zijn er niet 
zo veel. HTS-en zouden normale 
lesblokken kunnen openstellen 
voor scholing van afgestudeer-
den. Onder de huidige onder-
wijswetten  kan het wel, maar 
het gebeurt weinig.

Senternovem heeft met haar 
IOP’s veel universiteiten on-
dersteund in technische ont-
wikkelingen. Het IOP-EMVT 
ondersteunt bijvoorbeeld de 
sterkstroom op de TUD en de 
TUE met promotieonderzoek. 

Dat wordt gepresenteerd op 
buitenlandse congressen, waar 
onze TU’s gewaardeerd worden. 
Door middel van begeleidings-
commissies wordt getracht 
het contact met industrieën en 
deskundigen buiten de TU’s te 
versterken. Als lid van een be-
geleidingscommissie neem ik 
met veel genoegen deel aan de 
technische discussies.
 
Ik vind, dat Nederland haar tech-
nische vakkennis op de TU’s te 
weinig gebruikt en dat wij veel 
meer moeten doen aan bij- en 
nascholing.




