Van de voorzitter

Frans Witkamp

Er is de afgelopen maanden weer veel te doen
geweest in ons werkgebied. Na het zomerreces
was, voor mij althans, de beurs Aandrijftechniek
het eerste grootschalige evenement. Elpec leverde daaraan een bescheiden bijdrage met een
minisymposium, dat qua inhoud als geslaagd
mag worden beschouwd. Een minpuntje was
wellicht het wat tegenvallend aantal deelnemers.
Wellicht was het gekozen onderwerp te specialistisch, waardoor wij te weinig mensen konden
aantrekken. Aan de deelnemende sprekers en
dagvoorzitter heeft het in ieder geval niet gelegen:
die leverden met enthousiasme hun bijdrage.
Nog geen maand later bezochten velen van ons
Het Instrument. Speciaal voor Elpec en VIP
organiseerde Kees Groeneveld, directeur en
federatiemanager van FHI, een bijeenkomst,
waarbij iedereen in het kort enkele highlights
kreeg voorgeschoteld. Daaruit bleek ondermeer
dat de diverse vakgebieden die FHI kenmerkt,
vrijwel naadloos in elkaar overgaan. Een sprekend
voorbeeld was het thema forensisch onderzoek.
Via de meest uiteenlopende methodieken werd
gedemonstreerd hoe men sporenonderzoek na
misdrijven kan uitvoeren. Specialisten op het

gebied van de elektronica, fysica, optica enzovoorts werken hier gezamenlijk bij het vinden
van bruikbare bewijzen naar de toedracht van
het incident. Ook de opgestelde "minifabriek"
gaf een duidelijk beeld waartoe automatisering
kan leiden. Nog even, en producten worden
vervaardigd zonder personeel op de werkvloer.
Een utopie? Daarover mag u zelf uw fantasie
laten gaan.
Wat ik nog even wil aanhalen is de enquête die
Elpec is gestart om te peilen waar de interesses
liggen bij de Elpec-leden voor bedrijfsbezoeken.
Op het moment van dit schrijven zijn een tiental
reacties binnengekomen. Binnenkort hopen wij
u hierover verslag te kunnen uitbrengen. Met de
opgedane resultaten gaan we verder aan de slag
zodat u in het komende jaar weer een interessant
aanbod kunt verwachten.
Tot slot: het traditionele jaarfeest staat weer
voor de deur. Op 22 december zijn we te
gast bij het Kijk- en Luistermuseum te Bennekom, en zal aansluitend het jaardiner plaatsvinden. Op pagina 3 kunt u de details nog
eens nalezen. U komt toch ook? Het Elpecbestuur hoopt weer vele leden aan te treffen.
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Het Instrument 2006
De federatie Het Instrument (FHI) is voor Nederland de grootste
federatie in dit vakgebied. De afgelopen tentoonstelling met minisymposia was een groot succes. Deze beurs kan zich met andere grote
Europese beurzen meten. Elpec en VIP denken met veel plezier aan
hun gemeenschappelijke bezoek op deze beurs terug.
FHI probeert met speciale vakgroepen uit haar ledenbestand nieuwe
technieken te ontwikkelen respectievelijk te bevorderen en daarmee
al haar leden te ondersteunen. Als goed voorbeeld dient de wijze,
waarop loodarm-solderen is aangepakt. Overigens is deze informatie
ook voor studenten zeer leerzaam en nuttig. Ik heb een aantal minisymposia bekeken.
Sensoren in het veld
Het symposium begint met een
analyse van datgene, wat gemeten moet worden. Heel vaak kan
dat niet. Een bekend voorbeeld
is de NOx-meting in rookgassen. Misschien kunnen we dat
binnenkort wel, maar als regel
worden een aantal andere grootheden gemeten en wordt met de
speciﬁeke kennis van het proces
(bijvoorbeeld Otto-gasmotor)
NOx berekend. Bedenk tevens,
dat sensorsystemen nog steeds
goedkoper worden en regulier
onderhoud kunnen “oprekken”.

Henk Mijnarends
De meest interessante onderwerpen met de breedste toepassing
waren: thermische sensorsystemen om computers te bewaken, het sensorsysteem, dat de
“Betuwelijn” veiliger maakt
en vraaggestuurde ventilatie in
gebouwen.
Functional safety in the plant
Mede in het kader van de Arbowet zijn regels voor functionele
veiligheid voor een type procesindustrie nodig. Na een ongeval
stellen bestuurders en pers ook
vragen. Deze zitting gaf aardige
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antwoorden aan de proces-engineer, wat gebruikelijk is en
waarop hij moet letten. Daarbij
behoren berekening over uitvalkansen en storingen en over
levensduur van een installatie.
Voor mij was de interessantste
lezing die van de gang van zaken
bij DSM, waarop de andere voordrachten feitelijk een toelichting
gaven.
Watertechnologie &
proceswater
Volgens EZ zou aan “water”-meting een binnenlands leveringspotentieel bestaan van 7 miljard
euro en een buitenlandpotentieel
van 2 miljard euro. Daarmee
wordt bedoeld: drinkwater,
water voor SV (=stadsverwarming)-systemen, afvalwater
en verschillende watersoorten
in de industrie. Het gaat soms
om enorme flows, waarvoor
mansgrote meters nodig zijn
met betrekkelijk kleine rekenapparatuur. Met de meting van
stadsverwarming en drinkwater
heb ik zelf te maken gehad. Er is
veel praktische know-how nodig.
Desondanks was het verstandig
fabrikantsgegevens na te trekken
in bijvoorbeeld [2].
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Ten behoeve van beter beheer
van het milieu zal in de techniek
de komende jaren veel geïnvesteerd worden.
Onderhoud en inspectie van
stookinstallaties
Nederland heeft ten aanzien van
gas-gestookte installaties (ketels
en warmtekracht-koppeling)
een hoog veiligheidsniveau met
tot nu toe strikt voorgeschreven
inspecties. In het kader van het
streven naar minder overheidsbemoeienis worden een aantal van
die voorgeschreven inspecties
geschrapt, waarmee de installateurswereld weinig gelukkig
is. Ik vind dat van twee kanten
eenzijdig. Bekend is, dat oa de
onderhoudstermijnen van auto’s
zijn opgerekt vanwege enerzijds
betere constructies en anderzijds
uitgebreidere monitorings-systemen. Het zou beter zijn een
onderzoek te doen naar de wenselijke onderhoudstermijnen bij
moderne constructies en op grond
daarvan nieuwe onderhoudstermijnen voor te schrijven.
Instrumentatie vervult in de
procesindustrie een sleutelrol.
Nederland heeft een uitgebreide
procesindustrie. Wij kunnen
gelukkig zijn met een beurs
in deze omvang en van deze
kwaliteit voor het vakgebied
instrumentatie.
Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Handbuch der industriellen
Messtechnik van prof. P. Profos, www.Oldenbourg-Wissenschafts-Verlag.de.

Kijk- en Luistermuseum ontvangt
leden van ELPEC

Om alvast in de stemming te
komen...

het bestuur de bijdrage vastgesteld op een bedrag van € 20 per
deelnemende persoon. Tot ziens
in Bennekom.
Kijk- en Luistermuseum, Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom
Restaurant A & A, Veenderweg
3, 6721 WD Bennekom
Jan M. Broeders
secretaris

Het museum en het restaurant
bevinden zich in het centrum
van Bennekom op loopafstand
van elkaar.

(ontleend aan Google Maps)

De leden van de Elektronica
Persclub brengen voor het traditionele ELPEC jaarfeest een
bezoek aan het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Voor
dit jaar is gekozen voor vrijdag
22 december 2006. Vanaf 15 uur
zijn de leden en ook de partners
van harte welkom. Er staat dan
een kopje kofﬁe of thee klaar
in de stijlvol ingerichte kofﬁekamer. Na het welkomstwoord
van onze voorzitter maken we
gezamenlijk kennis met de rijke
collectie van dit prachtige en
compacte museum. De deelnemers kunnen kiezen uit een
rondleiding of kunnen op eigen
gelegenheid de opstellingen
verkennen. Het Kijk- en Luistermuseum exposeert verschillende
interessante collecties, zoals
historische voorwerpen, mechanische muziekinstrumenten
en archeologische vondsten uit
de omgeving van Bennekom.
De collectie mechanische muziekinstrumenten bestaat uit
cilinder- en schijvenspeeldozen,
bewegende en muziekmakende
ﬁguren, straatpiano’s en pijporgels, waaronder een zeldzaam

Bruderorgel uit 1860. Na aﬂoop
van de rondleiding of het individuele bezoek lopen we gezamenlijk naar het volgende onderdeel
van het ELPEC jaarfeest.
Om 17 uur gaan we naar het
Restaurant A & A (dat staat
voor Alexander en Amanda of
voor Altijd Aangenaam). In
2003 zijn Alexander en Amanda
gestart met de activiteiten van
een restaurant, dat zich hoofdzakelijk richt op het ontvangen
van groepen. In een huiselijke
sfeer verzorgen zij voor ons een
compleet arrangement.
Uw aanmelding, voorzover dat
nog niet gedaan is, zien wij met
belangstelling tegemoet. Stuur
daartoe even een berichtje naar
of@broeders.nu of geef hem een
telefonisch bericht. Als bijdrage
voor het bezoek aan het museum
en deelname aan het diner heeft

richting
A12
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Grootschalige toepassing van windenergie
Windenergie is een aansprekend moeilijk vak, dat in de loop der
jaren een grootse ontwikkeling heeft ondergaan. De EU wil deze
vorm van duurzame energie zodanig uitbouwen, dat in het jaar 2030
ca. 22% van de elektriciteitsvoorziening in Europa met windenergie
(voornamelijk) op zee plaatsvindt. Voor Nederland wordt gestreefd
naar 6000 MWe op zee. De TU Delft hield eind oktober 2006 de
zesde internationale workshop over de grootschalige toepassing van
windenergie [1] [2].
Elektriciteit is een sleutelenergie,
die grotendeels niet door andere
energievormen is te vervangen;
denk aan voeding van computers,
verlichting, toerengeregelde
aandrijvingen. Desondanks
wordt soms de indruk gewekt dat
omschakeling van de opwekking
van elektriciteitsvoorziening van
fossiele brandstof naar duurzame
energie (vooral wind- en fotovoltaïsche energie) en kernenergie
het gehele CO2-probleem zou
oplossen. Bedenk wel, dat voor
de elektriciteitsvoorziening in
Europa heden minder dan 20%
van het totale Europese fossiele
brandstofgebruik benut wordt.
Ik heb de windmolen zien ontwikkelen van een onbetrouwbare molen van 30 kWe naar
de redelijk betrouwbare molen
van 3 MWe met een verwachte
levensduur van meer dan 10
jaar voor de windparken nabij
Egmond (z.g. nearshore) en
IJmuiden (z.g. offshore). Vanwege het rukwindgedrag is een
koppeling aan het elektriciteitsnet via vermogens-elektronica
een “must”. Daarbij wordt met
vrucht gebruik gemaakt voor de
ontwikkelingen bij elektrische
tractie. Windmolens van groter
vermogen dan 3 MWe/stuk worden ontwikkeld.
Beide windparken worden met
4

draaistroom-kabels onder 33 kV
met het vasteland verbonden. Het
is wel duidelijk, dat in de nabije
toekomst een HVDC-verbinding
tussen een windpark op zee en het
vaste land nodig zal zijn, niet het
klassieke stroombronsysteem,
maar een spanningsbron-systeem. Daar wordt ijverig aan
gewerkt, zie ook [4].

Henk Mijnarends
Tennet [3] werkt voortvarend aan
400 kV verbinding van Maasvlakte naar IJmuiden. Deze verbinding met twee grote 400 kVschakelstations op de Maasvlakte
en te IJmuiden is zowel geschikt
voor aankoppeling van nieuwe
grote centrales als wel voor de
toekomstige 6000 MWe-windenergie op de Noordzee.
De ontwikkeling van de windmolen is in belangrijke mate te
danken aan vermoeidheidsonderzoek aan wieken, waaraan
Nederland een belangrijke bijdrage levert. Uit [5] blijkt, dat
met sensoren beginnende schade
vroegtijdig gedetecteerd kon
worden, waardoor reparatiekosten beperkt kunnen blijven.
Bij een door Hinrichs onderzocht
project traden bij 38 molens in
een jaar 30 schades op bij lagers
van tandwielkasten, iets minder
schades bij generatoren en nog
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minder bij wieken. In andere
vakgebieden blijken generatoren
en tandwielkasten zeer betrouwbaar. Reparatie van deze schades
en iets anders dimensioneren van
deze componenten is technisch
niet zo’n moeilijk probleem,
maar kan bij windparken op zee
kostbaar zijn.
Deze metingen pleiten mijns
inziens voor gefaseerde bouw
van windparken op zee, zoals de
oorspronkelijke plannen voor de
nearshore en offshore windparken nabij Egmond en IJmuiden;
windparken na elkaar bouwen
en pas een heel windpark nadat
een proefmolen het geruime tijd
heeft uitgehouden.
Samenvatting: Windenergie
wordt sterk uitgebouwd en economisch steeds belangrijker. Dit
goed bezochte symposium gaf
een goed beeld van de ontwikkelingen.
Literatuur
1. www.offshoreworkshop.org.
2. m.p.hendriks@tudelft.nl.
3. www.tennet.org.
4. Elpec Info 147 pg 12-14.
5. Condition monitoring based
maintenance strategies for operative offshore wind farms – H.
Hinrichs (lezing op 26/10).

Moet de Opta in de toekomst de kwaliteit van
het telecomverkeer gaan bewaken?
De recente grote overname van
het Essent-kabelcom naar een
combinatie van investeringsmaatschappijen [2] roept op tot
bezinning van de rol van Opta
en Dte.
De liberalisatie van vroegere
overheidstaken is een feit. Vanwege het economische belang
van deze taken zijn Dte en Opta
in het leven geroepen.

Henk Mijnarends
Dte controleert de kwaliteit
van de elektriciteitslevering
(juiste spanning, niet te veel
netvervuiling, niet te veel en
te lange leveringsonderbrekingen) en deelt waarschuwingen
en boetes uit, gepubliceerd in
perspublicaties. Zij zijn strenger
geworden in de loop der jaren.
Amerikaanse toestanden heersen

bij ons niet. In Californië vinden
jaarlijks langdurige leveringsonderbrekingen plaats door gebrek
aan capaciteit, terwijl er geen
serieus meerjaren-programma
bestaat om fors te investeren.
Zo’n programma is noodzakelijk
om de leveringstekorten op te
heffen. Ook de recente storing
(juli 2006) in de wijk Queens in
New York (ter grootte van een
deelgemeente van Amsterdam)
van ca. 14 dagen als gevolg van
verwaarlozing van een kabelnet
is een duidelijk voorbeeld van
slecht netbeheer.
De pers draagt in Nederland en
overig West-Europa duidelijk bij
aan de bewaking van de kwaliteit
van het elektriciteitsnet.
De Opta heeft tot nu toe alleen
bevoegdheden inzake tarieven en
aansluitvoorwaarden. CAI-net-

Energie-jaarcongres KIVINIRIA
Jaarlijks houdt de Nederlandse
ingenieursvereniging KIVINIRIA een congres over een
aansprekend onderwerp. Dit
jaar was na een aantal voorbereidende congressen het onderwerp
energie aan de beurt. Energie en
milieu gaat de gehele maatschappij aan.
Ten tijde van de kabinetten
Lubbers vond Nederland, dat
alle economisch verantwoorde
energie- en milieumaatregelen
uitgevoerd moesten worden, ook
al was de terugverdientijd van
anders besteed geld lucratiever.
Tevens werd veel gedaan om
nieuwe energietechnieken te
ontwikkelen en rijp te maken

voor algemene toepassing.
Dit congres geeft veel interessante informatie over (volgorde van de summaries; veel
lezingen kunnen gedownload
worden): biomassa, kernenergie,
zonne-energie in diverse vormen, aardgas, energiebesparing,
CO2-opslag, brandstofcellen,
geothermie, brandstofcellen
en H2-toepassing in een energieneutrale nieuwbouwwijk in
Heerhugowaard.
Elpec-leden realiseren zich, dat
al deze energievormen niet functioneren zonder goede elektronische cq. digitale regelingen.
Het ontwikkelen van nieuwe
(energie- en milieu-) technieken
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ten behandelden vroeger alleen
TV-aansluitingen, waar geen
grote economische belangen bij
de verbruiker aan gekoppeld zijn.
CAI-netten bieden al enige tijd
internetverkeer met e-mails aan
en binnenkort ook telefoon via
internet. Voor kleine bedrijven
zijn daarmee ook grote economische belangen gemoeid. Ik vind,
dat Opta daarom ook bevoegdheden moet krijgen om de kwaliteit
van het telecomverkeer (aantal
onderbrekingen, de duur van onderbrekingen en de kwaliteit van
het signaal) te bewaken. Ik hoop
overigens, dat de kwaliteit met
waarschuwingen en publiciteit
gehandhaafd kan worden en dat
boetes niet vaak nodig zijn.
Waakzaamheid voor de kwaliteit
van al onze infrastructuur blijft
geboden.
heeft een duidelijke spin-off naar
andere vakgebieden.
De vraag “Wat moeten we in de
toekomst gaan doen aan energie
en milieu?“ is veel minder eenvoudig te beantwoorden. Ik denk,
dat Nederland moet proberen een
maatschappelijk breed gedragen
energie- en milieu-politiek te
ontwikkelen, een taak voor de
nieuwe regering na de verkiezingen van 22 november 2006.
Hoe dan ook KIVINIRIA heeft
veel bouwstenen aangedragen op
haar jaarcongres en deze via haar
website voor een breed publiek
toegankelijk gemaakt.
Henk Mijnarends
Literatuur
1. www.kiviniria.nl.
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BOEKEN
Ausgewählte Kenngrössen
fuer Automatisierungsanlagen
VDE-Schriftenreihe Normen
verständlich 101
H. Kloust
VDE-Verlag 2006, 2e druk,
ISBN 3-8007-2962-8, 186 pag,
A5, € 18,00.
Feitelijk behandelt dit boek
geautomatiseerde elektrische
installaties. Daarvoor moet je
veel weten van het product,
wat je gaat maken. Vandaar uit
wordt een opzet gemaakt voor
het gewenste productieproces.
Dat proces heeft twee elektrotechnische componenten: de
besturing door monitoring (Duits
Leittechnik) en de elektrische
installatie bestaande uit de elektrische voeding en de benodigde
vermogenselektronica.
Bij het opzetten van een monitoringssysteem wordt aangegeven welke redundantie en
veiligheidsvoorzieningen als
regel nodig zijn. Daarbij behoort
ook de betrouwbaarheid van de
voeding en de vereisten en de
keuze van de componenten bij
afstandsmetingen.
Bij het opzetten van de elektrotechnische installatie wordt
behalve aan redundantie ook
aandacht besteed aan de kabel-

loop (incl. doorsneden), beveiliging tegen overspanningen zoals
blikseminslag en veiligheid bij
de bediening.
De schrijver is goed thuis in de
geldende voorschriften. In dit
boek wordt de te bouwen installatie als uitgangspunt gekozen.
Per hoofdstuk laat hij tevens
zien welke voorschriften bij
het behandelde onderwerp van
toepassing zijn.
Samengevat: dit boek is in eerste
instantie geschikt voor de jonge
ingenieur of student, die geautomatiseerde elektrische installaties wil gaan bouwen en voor
hen ten zeerste aan te bevelen.
De ervaren ingenieur kan van
dit boek overigens ook proﬁjt
hebben.
Kurzzeichen an elektrischen
Betriebsmitteln
VDE-Schriftenreihe Normen
verständlich 15
Prof. A. Warner, S. Kloska.
VDE-Verlag 2006, 5e druk,
ISBN 3-8007-2683-1, 416 pag.
A5, € 32,00.
In mijn jeugd hadden grote
fabrieken hun eigen elektrische
symbolen. Tekeningen van ongeveer dezelfde installatie zagen er
bij verschillende (toe-)leveranciers anders uit. Vanzelfsprekend
betekende dat vaak verwarring, zeker als in één apparaat,
onderdelen van verschillende

leveranciers werden toegepast.
Het verschil in symbolen voor
hetzelfde apparaat was regelmatig aanleiding tot fouten.
Het was een moeizame weg
om internationaal tot dezelfde
symbolen te komen, maar het
is gelukt. De schrijvers van dit
boek hebben er vanuit VDE aan
bijgedragen. De in IEC overeengekomen symbolen dragen
bij aan het opruimen van barrières in de wereldhandel in het
“elektrovak”.
Dit boek bevat in principe alle in
IEC genormaliseerde symbolen
en kleurcodes, die nu gebruikelijk zijn. Tevens worden de
symbolen van veel internationaal
bekende instituten, zoals Kema,
getoond. Nieuwe technieken
vragen overigens vaak weer
om nieuwe symbolen, zodat de
betreffende normalisatiecommissies werk blijven houden. Het
boek is zeer compleet en geeft
een duidelijk overzicht.
Samenvatting: IEC-symbolen,
kleurcodes, keuringsinstituten
en symbolen zijn onderwerpen,
waar alle elektrotechnici mee
te maken hebben. Dit goede,
complete en overzichtelijke boek
moet voor elke elektrotechnicus
goed toegankelijk zijn. Het is ten
zeerste aan te bevelen voor scholen en bedrijfsbibliotheken.
Beide in deze rubriek genoemde
boeken zijn beschreven door Henk
Mijnarends.

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
12 februari 2007 in te sturen aan Peter Bieger,
Weegschaalstraat 44, 5632 CX Eindhoven;
zie ook de colofon.
6

Elpec Info - december 2006

Ontwikkelingen in medische technieken
De wereld van onze gezondheidszorg zou er geheel anders
uitzien zonder de vele innovatieve ontwikkelingen van apparaten
in medische toepassingen. Soms
staan er in ziekenhuizen meer
medische apparatuur dan bedden. Een educatieve tentoonstelling in het Museum Boerhaave
Leiden gaat juist over de ontwikkelingen van deze apparatuur en
de toepassingen ervan. De tentoonstelling “Medische techniek
in opmars” is een ode aan deze
apparatuur en toont de voortgang
van de afgelopen 150 jaar. Aan de
hand van werkelijk gebruikte apparaten, foto’s en beschrijvingen
geeft Bart Grob, de samensteller
van de expositie, de bezoekers
een goed beeld van de enorme
vooruitgang en de successen in
de geneeskunde. Ondanks de
breedheid van het gehele vakgebied is het gelukt om er een
aantrekkelijke tentoonstelling
van te maken. In het drieluik,
de bionische, de transparante
en de chemische mens, geven

de presentaties een beeld over
de baanbrekende ontdekkingen
van de Nederlandse professor
W.J. Kolff met de kunstnier en
het kunsthart, over het bijzondere
verhaal van de ontdekking van
de geheimzinnige X-stralen en

Jan M. Broeders
over de invloed van het diagnostische onderzoek in de gezondheidszorg. Bezoekers zien
naast enkele grote toestellen ook
vele kleine voorwerpen, zoals de
Schubertbril, een kunstoog, een
knieprothese, een pacemaker,
een colorimeter, een spectrofotometer en nog veel meer leuke
verrassingen.
De gelijktijdig verschenen catalogus bevat drie artikelen, die
het geheel op een leerzame en
vooral informatieve wijze beschrijven. De vele illustraties en
de bijbehorende beschrijvingen
maken de catalogus compleet als
referentiebron voor iedereen, die
geïnteresseerd is in geschiedenis
van de geneeskunde.

De tentoonstelling loopt tot en
met 25 maart 2007.
ISBN 90 6292 160 4
“Medische techniek in opmars”,
Tim Huisman, Museum Boerhaave, 2006, 44 pagina’s, € 7.
Museum Boerhaave Leiden,
Lange St. Agnietenstraat 10,
2312 WC Leiden,
informatie@museumboerhaave.
nl,
www.museumboerhaave.nl.

Hoe kan micro-fotonica voor uw werken?
In het kader van het 50-jarig
bestaan van de TUE [2] zijn
verschillende succesvolle onderzoeks-activiteiten belicht.
Het symposium "How MicroPhotonics can work for you"op
30 november jl werd georganiseerd door Cobra (interuniversitair onderzoeksinstituut inzake
Communication Technology
Basic Research and Applications) [3].
Het symposium was verdeeld in

twee delen:
- Photonic integrated Circuits
- Applications
Het hoofddoel van dit internationale onderzoek is communicatie-transport met een snelheid van 10 tot 100 GB/s over
glasvezels. Dat vertoont sterke
gelijkenis met signaaltransport
over coax-kabels in mijn jeugd
geïntroduceerd. De aangeboden
signalen worden vaak in kanalen
Elpec Info - december 2006

gesplitst, selectief per kanaal versterkt incl fasehoek-correctie en
geﬁlterd. Vanzelfsprekend zijn
aan het begin en eind omzetters
van elektrische naar optische
signalen of omgekeerd nodig.

Henk Mijnarends
Glasvezel is niet duur en kan betrekkelijk goedkoop in constructies worden ingebed. Als voorbeeld werden betonconstructies
en dijken genoemd. Scheuren
7

of ongewenste spanningen in
dergelijke constructies worden
dan snel gedetecteerd.
“Sterkstromers” denken aan
glasvezel ingevlochten in kabels.
Dat gebeurt nu al bij 150 kV-kabel, waardoor een goede indruk
wordt verkregen van de temperatuur van die kabel.
Fotonica is een onderzoekszwaartepunt van de EU en wordt
vanzelfsprekend ook gesteund

door Senternovem [4] met een
IOP.
Het waren goede lezingen van
sprekers van diverse Europese
universiteiten met meestal heel
fraaie sheets. Ook de postersessie
was de moeite waard. De sheets
en de posters kunnen worden
gedownload via [1], als regel
slechts enkele weken. Ik beveel
het geïnteresseerden in dit vakgebied warm aan.

Literatuur
1. www.jeppix.eu.
2. www.tue.nl.
3. www.tue.nl via Onderzoek
via Onderzoeksscholen naar
Cobra.
4. www.senternovem.nl.

Elektronica technologiebeurs 2007
In het voorjaar van 2007 verzamelt de complete elektronicabranche zich op de beurs en
conferentie Electronics & Automation. Ruim 200 bedrijven
uit de ons omringende landen
presenteren in een periode van
drie dagen hun producten, noviteiten en ontwikkelingen in de
Jaarbeurs Utrecht. Noteer alvast
in uw agenda de beursdagen
woensdag 23 mei 2007 tot en
met vrijdag 25 mei 2007.

Jan M. Broeders
De Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Elektronica
heeft inmiddels door opgedane
ervaring een uitgekiende, efficiënte formule ontwikkeld,
waardoor er een interessant concept is ontstaan voor deelnemers
en bezoekers. De organisatoren
richten zich voornamelijk op bedrijven, instituten en organisaties
met een relatie tot de industriële
elektronica en bijbehorende ontwerp-, productie- en meettech-
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nieken. Ook zullen meerdere
onderzoeksinstituten deelnemen
aan dit voor de Beneluxlanden
belangrijke evenement. Om de
vakbeurs en het congres interessant te houden voor bezoekers
heeft de brancheorganisatie tevens gekozen om complexiteit
& beheersbaarheid als thema te
hanteren.
De organisatoren verwachten
aan vele actuele onderwerpen
aandacht te kunnen besteden,
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zoals aan draadloze technologie, vision- en sensorsystemen,
microsysteemtechnologie, nanotechnologie, optica en fotonica,
RoHS-wetgeving en productieen testtechnologie. Ook kijken
meerdere toonaangevende specialisten tijdens hun voordrachten
naar de ontwikkelingen van de
toekomst. Meer informatie is al
beschikbaar bij FHI, federatie van
technologiebranches te Amersfoort, via www.eabeurs.nl.

Het elfde internationale CAN congres in
Stockholm
Van 26 t/m 28 september 2006 vond weer het elfde internationale CAN
congres (ICC) plaats. Dit jaar voor het eerst in een Scandinavisch
land, te weten Zweden. Het congres had dan ook Vector Scandinavië
als hoofdsponsor en ongeveer de helft van de deelnemers kwam uit
een Noord-Europees land.
Het merendeel van de 24 presentaties was gebaseerd op de
CANopen technologie. Alle
presentaties zijn gebundeld in
een boekwerk, dat verkrijgbaar
is bij het CiA hoofdkwartier
in Erlangen. Professor Doctor
Gruhler, lid van het ICC programma comité, zei na aﬂoop:
“De kwaliteit van de presentaties
is in het algemeen erg goed;
reclame-uitingen zijn nagenoeg
verwaarloosbaar.”
Een van de meest interessante
toepassingen, die gepresenteerd
werden, was het gedistribueerde
besturingssysteem voor hybride
elektrische voertuigen, ontwikkeld door CDAC (Centre for
Development of Advanced Computing), een overheidsinstelling
uit India. Prototypes van dit
CANopen gebaseerd systeem
zijn geïmplementeerd in driewielers. De modules zijn gebaseerd
op de digitale signaalprocessor
van Texas Instruments en op de
microcontroller van Microchip.
Het Koncar instituut, gevestigd in Kroatië, presenteerde
eveneens een zeer interessante
toepassing: het op CANopen gebaseerde besturingssysteem voor
de Zagreb tramcar (zie foto). Het
systeem gebruikt drie CANopen
netwerken voor de verbindingen
tussen het VMEbus gebaseerde
voertuig besturingssysteem
en de drie tractie besturings-

systemen, de twee zelfstandige
voedingseenheden en diverse
andere modules, inclusief remen deurbesturingen. De hardware
is gebaseerd op Inﬁneons 8-bit
microcontrollers en op Texas
Instruments digitale signaalprocessors.

Cees Zagers
Verscheidene sprekers beaamden dat CAN goed te gebruiken is
onder extreme omstandigheden,
zoals in vliegtuigen, militaire
voertuigen en onderzee instrumentatie voor de offshore olie- en
gasindustrie.
Zelfs al zijn de time-triggered
toepassingen van CAN in de
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automobielindustrie tot op heden
nog niet erg succesvol, waren er
toch een drietal lezingen over dit
onderwerp. In de open discussies
tijdens de conferentie werd er
gesproken over het gebruik van
TTCAN in industriële toepassingen met CANopen.
Autosar, het software standaardisatie project van de automobielfabrikanten, werd in diverse
lezingen genoemd, evenals het
De TMK2200, een tram met
een ultra lage vloer in gebruik
bij de Zagreb tramcar. Het
systeem is opgebouwd met drie
CANopen netwerken voor de
verbindingen tussen het VMEbus gebaseerde voertuig besturingssysteem, de drie tractie
besturingseenheden, de twee
separate voedingseenheden en
diverse andere modules, inclusief rem- en deurbesturingen.
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Fibex veldbus uitwisselformaat,
een gestandaardiseerd XML
formaat te gebruiken bij een
gateway toepassing.
Verschillende lezingen gingen
over het ontwerp en de implementatie van de verbinding
tussen netwerken met behulp
van hubs, bridges, routers en
gateways. Behalve de discussie
over CAN naar CAN netwerken,
waren er lezingen over heterogene industriële netwerksystemen
met Ethernet Powerlink, AS-interface en eveneens over Flexray
en LIN in de automotive sector.
De standaardisatie van gateways
is al gestart: de CiA 400 speciﬁcatie beschrijft de CANopen naar
CANopen gateway en is een van
de eerste gateway standaards in
de wereld. In prototype vorm
is het geïmplementeerd in de
machines voor in mijnen van
Sandvik Tamrock. Het prototype
heeft een twee-niveaus netwerksysteem met vijf onderliggende

CANopen netwerken en een
zesde als backbone.
Schneider-Electric had een
lezing over gestandaardiseerde
CANopen gateways voor Modbus TCP (CiA309), AS-Interface (CiA446) en CANopen
(CiA400). De Powerlink Ethernet gateway voor CANopen,
zoals gepresenteerd door Ixxat,
is eveneens gebaseerd op deze
CiA400 speciﬁcatie. De CiA400
speciﬁcatie is in dit kader steeds
belangrijker geworden, vooral in
complexe systemen, die meerdere netwerken bevatten.
Maar niet alleen de gestandaardiseerde gateway technologie
wordt steeds belangrijker. Het
Franse NSI presenteerde een
contactloos CAN interface voor
de automotive servicemarkt.
De geïntroduceerde capacitieve
opnemer geeft toegang tot de
verzonden data zonder een galvanische verbinding.
Weer een andere lezing door

Refu behandelde de mogelijkheden om elektrische en optische
CAN netwerken door middel
van switches en mini-bridges te
verbinden.
Zoals gebruikelijk bespraken
de deelnemers hun ideeën en
ondervindingen onderling tijdens de pauzes en in de avonden. “De gesprekken buiten de
conferentietijden zijn soms nog
belangrijker dan de conferentie
zelf.” Dit zei Holger Zeltwanger,
de managing director van de CiA.
“De bestaande relaties onderhouden en het ontmoeten van nieuwe
interessante mensen, daar zijn de
deelnemers in geïnteresseerd”.
Daarom waren de elf deelnemers
aan de tabletop tentoonstelling
ook zeer tevreden.
De locatie voor de 12de ICC is
nog niet vastgelegd, maar wel
is reeds besloten, dat hij in het
voorjaar van 2008 zal plaats
vinden.

Nieuw wereldsnelheidsrecord voor locomotieven
De 4-systeem hogesnelheidsloc OBB 1216.050 heeft op 4
september 2006 op het hogesnelheids-traject IngolstadtNeurenberg 357 km/h gereden.
De prestatie werd feestelijk
gevierd met de aanwezigheid
van de SNCF-locs BB 9004 en
CC 7107, die tot nu toe recordhouders voor locs waren met 331
km/h in 1955.
Treinstellen hebben hogere snelheden op hun naam staan en wel
de Duitse ICE3 met 407 km/h in
1988 en de Franse TGV met 515
km/h in 1990.
De 1216.050 (4-assig, gewicht 84
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ton, vermogen 6 MWe, ofﬁciële
maximum snelheid 230 km/h,
motortoerental bij 230 km/h
ca. 4500 omw/min) heeft ook
op de Nederlandse HSL-Zuid
gereden en zou volgens opgave
feitelijk alleen wijzigingen aan
de software hebben ondergaan.
De motoren hebben ongeveer
een toerental bereikt van 7000
omw/min en tot aan de maximum
snelheid zou ca. 6 MWe zijn
afgenomen.
Allereerst is deze proef een compliment voor de baanligging van
de loc en de gebruikte HP IGBT’s
(600 A 6,5 kV). Ten tweede zou
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de proef gebruikt kunnen worden
als basis voor de ontwikkeling
van nieuwe 4-assige locs met
motoren met een hoger toerental
ofwel een lichtere 6 MWe-loc
met ongeveer dezelfde voeding
ofwel een 9 MWe-loc met een
zwaardere voeding.
Ten derde zou de proef ook van
invloed kunnen zijn op de verdere ontwikkeling van (snelle)
treinstellen.
Henk Mijnarends

Innovatieve led-verlichting signaleert
in gevaarlijke situaties
Weggebruikers en voetgangers
worden sinds kort op een effectieve en indringende wijze
geïnformeerd over gevaarlijke
situaties door het toepassen van
led-verlichting in het straatwerk.
Uit verschillende praktijksituaties en analyses is namelijk
gebleken dat er bij de beheerders
van openbare ruimten behoefte
bestaat aan een duidelijkere
signalering voor kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers en
ﬁetsers, op de openbare weg met
trein, tram en metro voorzieningen. Vooral in die situaties waarin

goed zich en worden ze tijdig
gewaarschuwd. De mogelijkheid
van de richtingsbeweging van de
lampen geeft bovendien aan van
welke richting de tram komt.
De lichtkleur van de led-verlichting hangt sterk af van de
speciﬁeke toepassing en wordt
gezamenlijk bepaald door opdrachtgever en ontwerper. Ook
zijn er al uitgewerkte voorbeelden van het gebruik van het
ﬂexibele systeem op perrons van
treinen en metrovoertuigen.

Wilt u meer weten over dit innovatieve beveiligingssysteem,
neem dan contact op met Mees
Drevijn over het ontwerp of
kijk naar de informatie op de
website.
D.D. Idea, Benjamin Franklinstraat 5, 3261 LW Oud-Beijerland, T 0186 617221,
www.ddcreative.nl.

Jan M. Broeders
de tram in het voetgangersgebied
rijdt. Naast de gebruikelijke signaleringen vanuit het railvervoer
of het gebruik van bellen en rode
lampen is het nu mogelijk om in
het proﬁel van de openbare straat
de led-verlichting aan te brengen
op een dusdanige wijze dat het
echt op moet vallen.
Dankzij de vindingrijkheid van
het bedrijf D.D. Idea uit OudBeijerland zijn er nu extra mogelijkheden om conﬂicten tussen
weggebruikers te voorkomen en
daardoor het aantal ongelukken
drastisch te verminderen. Het
nieuwe systeem heet Rail Alert
Light Emission System en wordt
op diverse plaatsen met succes
beproefd.Door een lichtzone
naast de rail te laten oplichten
op het moment dat er een tram
nadert hebben weggebruikers
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Handreiking naar de technische journalistiek
Politiek debat als middel om het nationaal engagement voor
techniek te vergroten
Onder de titel: Verkiezingsdebat
technologie- en innovatie-beleid
heeft het FHI op 1 november
tijdens Het Instrument 2006
een geslaagde poging gedaan
de kloof tussen maatschappij
en techniek te verkleinen. De
grote politieke partijen waren
met een staatssecretaris (mw. ir.
K. van Gennip) of een kamerlid
vertegenwoordigd.

Henk Mijnarends
Het bedrijfsleven en de politiek waren tamelijk eensgezind,
zodat de volgende kabinetsperiode positieve stappen richting
technologie-industrie met haar
nu al gunstige arbeidsmarkt
en technisch onderwijs om die
industrie te versterken zijn te
verwachten.
Bij al het onderwijs is de uitval
hoog (ruim 30%). Tenzij de uitgevallen studenten een studie op
een lager niveau afronden, is die

uitval een groot maatschappelijk
probleem. Ook het overleg tussen
onderwijs en bedrijfsleven laat
vaak te wensen over. Dat wordt
vaak bemoeilijkt door de grote
(vaak te groot) overhead in het
onderwijs.
Het VMBO is vaak erg veel
afgeweken van de vroegere ambachtsschool. Handvaardigheid
wordt veel te weinig beoefend.
Het lesprogramma moet in die
richting worden bijgesteld.
Over het MBO waren de meningen verdeeld. Mijn studenten (ook nog uit 2006) waren
heel tevreden over de MTS-E;
sommige bedrijven waren heel
teleurgesteld over het vervallen
van MTS-mechatronica in de
regio Hilversum.
De HTS was naar ieders mening
een goede opleiding met soms
(veel) te weinig contacten met
het bedrijfsleven. De oude actieve beroepenveldcommissies
moeten weer in ere hersteld.

Datzelfde gold voor de technische universiteiten. Als extra
kwam daarbij, dat deze instituten
vooral in het buitenland publiceren en lezingen houden, die voor
Nederlanders vaak moeilijk toegankelijk zijn. Als de vakgroepen
deze lezingen op hun website
plaatsen, is al veel verbeterd.
De verplichting om ca. 10% van
hun publicaties in Nederlandse
tijdschriften te plaatsen, lijkt mij
goed uitvoerbaar.
Bijblijven in je vak blijft natuurlijk van eminent belang. Dat
moet mijns inziens gebeuren
door instellingen als PATO,
PHTO, PMBO. Mits zo’n cursus
voor 75% gehaald wordt, zou
hij voor de cursist gratis moeten
zijn.
De vakpers is het uitgelezen medium om nieuwe ontwikkelingen
te signaleren.
Literatuur
1. www.fhi.nl.

Jaarverslag Tennet over 2005
Tennet, de beheerder van de
Nederlandse UHV-netten is
met haar capaciteitsplan en haar
jaarverslag een goed voorbeeld
van een geliberaliseerd elektriciteitsbedrijf, dat haar belangrijke gegevens transparant
publiceert.
Tennet constateert dat zij in
Europese vergelijking een goed
transportbedrijf is met grote
bedrijfszekerheid en bescheiden
12

kosten. Tennet gaat in NoordWest-Europa nog intensiever
samenwerken. Tennet investeert
relatief veel in netuitbreidingen
en verbeteringen.
Helaas is Nederland, ook in 2006,
voor ruim 20% van haar elektriciteitsgebruik aangewezen
op inkopen uit het buitenland.
Tennet mag vooralsnog zelf geen
centrales bouwen. De plannen
om centrales te bouwen, waartoe
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in Nederland goede technische
en economische mogelijkheden
bestaan, zijn nog niet in daden
omgezet.
Nederland kan gelukkig zijn
met haar actieve en deskundige
UHV-transportbedrijf Tennet.
Henk Mijnarends
Literatuur
1. www.tennet.org.

Electronic DC transformer with
high power density
Promotie van M. Pavlovsky op de
TU Delft te 11 september 2006
Vermogenstrafo’s zijn heel zwaar,
wat met name in railvoertuigen
niet gewenst is. Bombardier [2]
heeft in een experimenteel treinstel de z.g. Lirex ook een “trafo”
gebouwd zoals Pavlosky, maar
dat ontwerp was niet zo verﬁjnd.
Het streven van het gehele proefschrift was compact bouwen,
goede thermische huishouding,
thermische verliezen beperken
en de invloed van parasitaire
impedanties beperken.
Het schema (ﬁg. 1) bestaat uit een
serieschakeling van een diodebrug, een ﬁlter, een invertor, een
trafo met een poederijzerkern,
een gelijkrichter en een ﬁlter.
1.

Delft heeft veel ervaring met resonantie-invertors door het werk
van wijlen prof. Schwarz. Dat
betekent sinusvormige stromen
met heel weinig harmonischen,
waardoor de verliezen in de componenten beperkt blijven.

Henk Mijnarends
Uiteindelijk is een omvormer gemaakt met een frequentie van 25
kHz, een trench-ﬁeldstop IGBT
van Fuji en een trafo met poederijzerkern en foliewikkelingen
volgens ﬁg. 2. Het vermogen bedroeg ca. 50 kWe, het rendement
vanaf 25% last ca. 97,5 % en de
vermogensdichtheid van 11,7
kW/l met waterkoeling zonder
water-lucht-koeling. Prof. Lorenz voorspelde op PCIM 2005
[3] een vermogensdichtheid van
3,6 kW/l voor 2008 en 1,8 kW/l
in 2006 met
complete
koeling. De
getallen zijn
niet geheel

2.
vergelijkbaar, maar het zijn indrukwekkende prestaties.
Via de website van de TUD is
een proefschrift momenteel te
downloaden.
Sentenovem ﬁnanciert via IOPEMVT [4] een aantal promoties
op de TUD en TUE. Van dat
project is dit de eerst gereed
gekomen promotie. Ik ben lid
van de begeleidingscommissie.
Ik verwacht in de toekomst een
veelvuldig gebruik van “elektronische trafo’s “. Dit proefschrift
is zeer de moeite waard.
Literatuur
1. www.tudelft.nl.
2. www.bombardier.com.
3. Elpec Info 144 pag, 19-23.
4. Elpec Info 143 pag, 25.

Windows Vista
Windows Vista, de opvolger van
Windows XP, is op 28 november
2006 in "De Doelen" te Rotterdam voor het bedrijfsleven
geïntroduceerd. Zoals gebruikelijk heeft Windows Vista
meer mogelijkheden en meer
bescherming tegen hackers dan
zijn voorganger. Het vereist ook
iets meer van de computer.
Bill Gates heeft aan Windows
Vista het paradigma meegegeven: “Het nieuwe werken”,
waarmee een plattere en trans-

parantere organisatie mogelijk
wordt.
Technisch werd genoemd het
veel betere communiceren met
mobiele telefoons. De verbeterde organisatie werd toegelicht
door mr. L. Hermans, voorzitter
MKB en onderbouwd door het
organisatie-adviesbureau [2].
Op 30 januari 2007 volgt de
introductie van Windows Vista
voor particulieren.
Windows maakt voor bedrijven
en particulieren een efﬁciën-
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tere en gebruiksvriendelijke
administratie mogelijk. Elke
vernieuwing bleek steeds een
verbetering.
Journalisten kunnen met Microsoft een afspraak maken om te
Amsterdam met Windows Vista
te komen spelen.
Henk Mijnarends
Literatuur
1. www.microsoft.nl/pers/.
2. www.boercroon.nl.
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Lineaire synchrone motoren
Lineaire synchrone motoren (lsm)
worden steeds vaker toegepast,
omdat met dit apparaat goede en
relatief goedkope oplossingen
mogelijk zijn. De serie lsm’s van
Inelta (ﬁg. 1) wordt vooral gebruikt voor de afstandsbediening
van gashandels van schepen.
In de stator van een roterende
asynchrone machine (ﬁg. 2) past
natuurlijk een kortsluitanker.
Door een PWM-invertor is zowel
een nauwkeurige toeren- alswel
een positieregeling mogelijk.
Als deze stator vervangen wordt
door een rotor met permanente
magneten, is de motor iets lichter
(ca. 25%), heeft hij een kleiner
traagheidsmoment en is iets
1. Foto van een lineaire synchrone motor van Inelta.

BOEKEN
Elektrotraktion
Elektrische Antriebe in Fahrzeugen
Prof. Kl. Hofer.
VDE-Verlag 2006, ISBN 38007-2860-2, 280 pag A5 met
CDROM; Prijs: € 34,-.
Prof. Hofer van de FH-Bielefeld
(in Nederland HTS) beschrijft
14

Adri Barendrecht
Henk Mijnarends

2. Stator van een 4-polige asynchrone machine.

3. Stator met spoelenwikkeling.

sneller regelbaar, omdat de berekeningen in het regelsysteem iets
eenvoudiger worden. Het grote
voordeel is, dat een gelijkstroom
in één statorspoel een perfect
vasthoudkoppel te realiseren is,
als regel een “must” bij gashandelaansturing. De eenvoudiger
en goedkopere spoelenwikkeling
in de stator (ﬁg. 3) geeft een iets
minder fraaie rondloop, die als
regel goed genoeg is. Bovendien
is de luchtspleet van de lsm ca. 4x
groter dan die van een asychrone
machine.
Van deze roterende motor is theoretisch eenvoudig een lineaire
motor te maken. Het is opletten

met het strooiveld van de stator
aan de uiteinden. Daarvoor wordt
wat meer blik naast de laatste
groef gekozen.
Voor het beweegbare deel (vroeger rotor) wordt gekozen de
lengte van de stator + de gewenste
slag.
Met een PWM-invertor, die ook
bij een roterende motor bruikbaar
is, kan de lineaire synchrone
motor perfect bestuurd worden,
inclusief vasthoudkoppel.

in dit boek de elektrische uitrusting van elektrische rail- en
wegvoertuigen van oud (DCseriemotoren) naar modern
(toerenregelbare draaistroomaandrijvingen). De elektromotoren, de vermogenselektronica
en de benodigde regeltechniek
worden heel uitgebreid beschreven. Hij beschrijft ook meermotorige rail- en wegvoertuigen
(de laatste vaak uitgevoerd met
naafmotoren) en de technieken
om de motoren zinvol te laten
samenwerken.

Accu’s, supercaps, brandstofcellen en ph-zonnecellen worden
kort beschreven. Niet beschreven
worden: diesel-elektrische voertuigen en trekkracht-snelheidscurven. Met dit laatste kunnen
optrek- en remtijden worden
bepaald en daarmee het gewenste
tractievermogen.
Samengevat: een aardig boek,
waarin met name de elektrische
aandrijftechniek in een rail- en
wegvoertuig goed wordt beschreven.
Henk Mijnarends
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Literatuur
1. www.inelta.de.
2. www.hpr-techniek.nl.
3. Elpec Info 148.

Licht in het onderwijs
Bij Uitgeverij ThiemeMeulenhoff verscheen onlangs voor
het gebruik in het voortgezet
onderwijs een reeks educatieve
uitgaven in de vorm van projectboekjes. De complete reeks
bestaat momenteel uit een set
van 30 projectkaternen voor
leerlingen. Voor de docenten is
aanvullend materiaal beschikbaar. Voor het leergebied Natuur- en Scheikunde & Techniek
verscheen een speciale katern in
deze omvangrijke serie.

Jan M. Broeders
Tijdens één van de vele onderwijsmarkten maakten wij kennis
met het projectkatern Licht. Het
interactief uitgevoerde schoolboek is bestemd voor individueel
gebruik door zowel de leerling
voor het vmbo- als voor het
havo/vwo-leerprogramma. In de
praktijk heeft dat bij de uitgever
geleid tot het samenstellen van
twee boekjes. Licht, elk met

een aangepaste samenstelling per bepaalde
doelgroep.
Het boekje voor het
vmbo start met de
praktische betekenis van licht en
laat de leerling
kennismaken
met lenzen
en spiegels.
Ook maakt
de leerling
door experimenteren kennis met
de werking van optische instrumenten. Door zelf aan de slag te
gaan met het bouwen van enkele
optische instrumenten en een
fotocamera wordt er snel inzicht
opgebouwd.
In het boekje dat bestemd is voor
havo/vwo gaan de leerlingen
een telescoop bouwen en de
resultaten van de waarnemingen
analyseren. De verdere inhoud
wijkt slechts op enkele teksten

af
met
d e
inhoud
van het
b o e k
voor het
gebruik in
het vmbo.
Elk gedeelte in
het boek sluit af
met vragen en een
aanvullende opdracht.
Het complete lespakket is leverbaar als set van 30 projectkaternen voor leerlingen en bevat
docentenmateriaal. Kijk voor
meer informatie op de site www.
thiememeulenhoff.nl of neem
contact op via 0575 594880.
Uitgeverij ThiemeMeulenhoff, Industrieweg 85, Postbus 7, NL-7200 AA Zutphen,
info@thiememeulenhoff.nl.

Kennislink.nl als bron van educatieve informatie
Met “www.kennislink.nl maakt
het schoolleven een stuk aangenamer” als slogan, geeft deze
ingenieuze website heldere en
direct bruikbare informatie uit
allerlei wetenschappelijke gebieden en studierichtingen. Kennislink heeft een eigen inhoud, zoals
artikelen die in het algemeen zijn
geschreven door wetenschappers
en deskundigen uit de verschillende vakgebieden. Voor zowel
leerlingen als docenten is de site
Kennislink.nl een inspiratiebron

om de onderwerpen tot op de
draad te onderzoeken. Kennislink is opgezet in opdracht van
het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en maakt
wetenschappelijke informatie
toegankelijk voor een breed
publiek. De inhoud komt tot
stand dankzij de medewerking
van een sterk groeiend aantal
kennisinstellingen op het gebied
van onder andere de ruimtevaart,
de medische wereld, de natuur-,
wis- en scheikunde, aardrijks-
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kunde, biologie en taalwetenschappen.
Jan M. Broeders
Kennislink in het NWO-gebouw,
Laan van Nieuw Oost-Indië 300,
NL-2593 CE Den Haag
info@kennislink.nl
www.kennislink.nl.
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De rol van de vakpers bij hightech techniek
Het VIP- en Elpec-lid Cees van Heijkoop had het succesvolle, goed
bezochte symposium van onze zustervereniging VIP georganiseerd. De
happening vond plaats bij de Metaalunie op 21 november 2006.
De eerste vakspreker was dr. H.
Schoo, de leider van het Holst
Instituut te Eindhoven. Philips,
de TUE en TNO hebben daar een
researchcentrum over micro- en te
zijner tijd nanoproducten georganiseerd. De resultaten zijn nu al
veel belovend.
De tweede en derde spreker waren drs. J. Attema (Platform voor
informatie samenleving EPN)
en dr. H. de Poot (Telematica
Instituut), die de introductie van
ICT bij bedrijven toelichten. Als
regel wordt allereerst de bestaande
situatie van het invullen van
formulieren (wordt niet altijd zo
volledig gedaan als de bedrijfsleiding denkt) geautomatiseerd. De
verbruiker ziet dan, dat met ICT
veel meer mogelijk is en komt
al snel tot een volgende stap, die
moet leiden naar een nog efﬁciëntere bedrijfsvoering en een beter
eindproduct.
De drie sprekers lieten een waardevolle ondersteuning van de overheid aan het bedrijfsleven zien.
De achtergrond is, dat bedrijven

veel innovaties nodig hebben om
de concurrentie in de toekomst het
hoofd te bieden; dat wil zeggen
tijdig geïnnoveerde producten
en tijdig geïnnoveerde productie.
Nederland heeft daartoe het innovatie platform opgericht.
Dat innovatieproces omvat niet
alleen bedrijven, maar ook de
Nederlander. Hij moet goed geschoold opgeleid worden en tijdig
worden bijgeschoold, ook als hij
geen werk heeft. Onze economische welvaart hangt van beide
bovenstaande processen af.
Onze universiteiten (zie oa de
middagsessie: “het politiek debat” van de beurs “Het Instrument
2006“) zijn goed. Hun kennis
wordt goed in het buitenland overgedragen, maar veel minder goed
naar Nederland. De overheidsﬁnanciers van de universiteiten, de
ministeries van OCW en EZ (via
Senternovem) doen knap werk bij
het op peil houden van de vakkennis van de universiteiten, maar te
weinig aan kennisoverdracht naar
Nederland.

De vakpers is een belangrijk intermediair voor die innovatie-overdracht. Helaas zijn de ﬁnanciële
middelen van veel vaktijdschriften
beperkt. In een aantal vakgebieden is het niet meer mogelijk je
vakkennis bij te houden via de
Nederlandse vakpers. Over internet-tijdschriften wordt mijns
inziens te weinig nagedacht.

Henk Mijnarends
In Oostenrijk en Duitsland ondersteunt de overheid tezamen met de
ingenieursverenigingen de vakpers met het oog op het belang van
voldoende innovatie in bedrijven
en daarmee in het belang van de
nationale welvaart. Bedenk wel,
dat Oostenrijk een veel kleiner
land is dan Nederland, hoewel het
taalgebied veel groter is.
De pers zelf is een indringend
medium, dat aan het belang van
de vakpers meer aandacht zou
moeten schenken.
In een volgend symposium zou
eens gekeken moeten worden, of
wij zouden kunnen leren van de
situatie in het buitenland ten einde
de positie van de Nederlandse vakpers te verstevigen in het belang
van onze welvaart.

Macropak loopt warm voor gebruik RFID
De bekende streepjescode wordt
in de praktijk steeds vaker door
het nieuwe systeem van de RFIDmethode vervangen. RFID - radio
frequency identiﬁcation - is een
in ruime mate beproefde methode
om op enige afstand van een product, een object of een voorwerp
informatie af te lezen en door te
geven voor verdere verwerking.
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Tijdens de vakbeurs Macropak
in de Jaarbeurs Utrecht toonden
toonaangevende bedrijven de
voortgang in de ontwikkelingen
en het gebruik van deze innovatieve techniek voor onder andere
het beveiligen van producten.
Volgens kenners is het gebruik
van RFID over vijf jaar in de verpakkingssector al gemeengoed
Elpec Info - december 2006

geworden.
Dankzij de doelstellingen en de
inspanningen van het RFID Platform Nederland kunnen leveranciers en (potentiële) gebruikers
elkaar ontmoeten en informeren.
Voor meer informatie over dit
platform kunt u terecht op www.
rﬁdnederland.nl.
Jan M. Broeders

Peter Bieger

niek van toe
h
ec

n

We schrijven het jaar 1895. De
heer S.R. Mathewson uit Californië in de Verenigde Staten
van Amerika heeft een stoomlocomotief ontwikkeld voor
het trekken van trams. Hij heeft
deze machine de vorm gegeven
van een paard om, zoals hij zegt
‘de vele paarden in onze straten
geen angst aan te jagen’. Volgens
sommige critici heeft hij een
paard van Troje ontwikkeld om
gemotoriseerde voertuigen in
onze steden sluipenderwijs te
introduceren.

T

Een stoompaard voor de tram
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In het lichaam van dit namaakpaard bevindt zich een stoommachine van 5 pk. De uitvinder
wil gas als brandstof gebruiken
om sterke rookontwikkeling te
voorkomen. Ook dat zou immers
echte paarden aan het schrikken
kunnen brengen. Het voertuig is
verder uitgerust met remmen die
de machine binnen een afstand
van zes meter tot staan kunnen
brengen. En dat bij een snelheid
van bijna 13 kilometer per uur!
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Permanente magneten
Permanente magneten werden
vroeger hoofdzakelijk gebruikt
voor signaleringsfuncties en
luidsprekers. Sinds ca. 25 jaar
worden ze in toenemende mate
gebruikt voor elektromotoren.
Denk aan de ruitenwissermotor
en de locmotor in de modeltrein.

Henk Mijnarends

De toelaatbare temperatuurgrenzen kunnen variëren van 20º C tot
150º C. Naarmate de temperatuur
hoger wordt, neemt het “magnetisme” af; zie ﬁg. 1. Bedenk,
dat temperaturen te dicht bij de
Curie-temperatuur de magneet
niet beter maken.
De corrosiebestendigheid
Deze is afhankelijk van de

De synchro servo (synchrone motor met permanente magneten) is
een belangrijk gereedschap in de
procesautomatisering; hij wordt
steeds meer gebruikt ook als vervanger van de asynchrone motor.
De voordelen zijn halve verliezen ten opzichte van een asynchrone motor, goed regelbaar
met PWM-invertor (iets sneller
dan de asynchrone motor), goed
regelbaar vasthoudkoppel bij
stilstand, en als regel een kleiner
traagheidsmoment [1].
De synchro servo is feitelijk
pas mogelijk geworden door
het nieuwe magneetmateriaal
Neodym, waarover niet zo veel
geschreven wordt. Vacuumschmelze [2], een grote fabrikant
van permanent magneetmaterialen heeft ons interessante
informatie gestuurd, die grotere
bekendheid zou mogen genieten.
Neodym (NdFeB) wordt bij [2]
geleverd onder de namen Vacodym en Vacomax; zie ook [5]
Belangrijke eigenschappen
De Curie-temperatuur
Boven die temperatuur verliest
permanent magneetmateriaal
zijn permanent magnetisme. Een
te heet geworden motor kan dus
nieuwe magneten nodig hebben.
18
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soort materiaal en de gebruikte
coatings.
De druk- en trekvastheid
Permanente magneten bestaan
uit gesinterd materiaal. De
drukvastheid is tamelijk hoog,
de trekvastheid bescheiden. Voor
1. Eigenschappen van relatief
goedkoope Vacodym 642.

dit laatste zijn slimme methoden
voor het bandageren van de rotor
bedacht, variërend van eenvoudig glasvezel versterkt tape (denk
aan de synchroservo getoond bij
het Elpec-bezoek aan Vector) tot
dure koolstof-bandages bij hoogtoerige (ruim 30.000 omw/min)
bij aardgasexpanders.
De wet van Hopkinson
De magnetische spanning =
magnetische weerstand * magnetische stroom,
waarin:
de magnetische spanning =
ampere*windingen
de magnetische weerstand bepaald wordt via B=µ H
de magnetische stroom = magnetische inductie in Tesla *
doorvloeide oppervlak; zie [3]
en [4].
Het circuit uit het voorbeeld
[3] bestaat uit een permanente
magneet, die een magnetische
ﬂux stuurt door een weekijzeren
circuit in serie met een kleine
luchtspleet, die de verreweg
grootste magnetische weerstand
van het circuit vertegenwoordigt;

strooivelden worden verwaarloosd.
Indien de permanente magneet
vervangen wordt door een weekijzeren kern met omwikkelde
spoel kan dezelfde magnetische ﬂux in het circuit worden
gemaakt.
De horizontaal uitgezette H in ﬁg.
1 stuurt de ﬂux. De permanente
magneet vervangt de genoemde
conventionele spoel, waarvan
het aantal aw (ampere-windingen) de magnetische spanning
maakt.
Bij een elektromotor is de situatie
bijna dezelfde. De luchtspleet
tussen stator en rotor is verreweg
de grootste magnetische weerstand. Bij Neodym blijkt als regel
een magnetische luchtspleetinductie van 0,7 Tesla goed realiseerbaar. Bedenk, dat bij een
dubbel zo grote luchtspleet bij
gebruik van dezelfde magneet en
hetzelfde circuit, de magnetische
inductie halveert.
0,7 T wordt bij asynchrone machines ook toegepast. De stator
van een asynchrone machine en
een synchroservo van hetzelfde

vermogen hebben bij het gebruik
van Neodym dezelfde afmetingen. Bij het gebruik van oudere
veel zwakkere magneetmaterialen was ook de stator veel groter;
bij ferrietmagneten bijvoorbeeld
ruim dubbel zo groot.
Door strooivelden worden de
berekeningen wat gecompliceerder.
De verwachting is, dat Neodym
over een aantal jaren in zeer
veel roterende en lineaire elektromotoren gebruikt zal gaan
worden.
Literatuur
1. Elpec Info 148.
2. www.vacuumschmelze.com.
3. Einführung in die theoretische
Elektrotechnik – prof. K. Küpfmüller- Springer Verlag 1984 ISBN 3-540-12075-0 – speciaal
pag. 258-262.
4. Stromrichter gespeiste Synchronmaschine – prof. P. Budig
– VDE-Verlag 2003 –ISBN 38007-2518-5.
5. www.goudsmit-magnetics.
nl/index.php?id=38&L=1.

Nauwkeurige toeren- en positiesensoren (tacho’s)
Vroeger werden voor toerensensoren eenvoudige gelijkstroommachines gebruikt, die in die tijd
voldoend nauwkeurig waren en
ten opzichte van de DC-aandrijving, gevoed door een meerfasenbrug of chopper, niet te veel
onderhoud behoefden.
Moderne aandrijvingen zijn heel
wat meer mans en vragen veel
minder onderhoud. Het besturingsrekenprogramma rekent
als regel zelf de positie en het

toerental uit en controleert zijn
uitkomsten periodiek met een
nauwkeurige sensor, die bij voorkeur ook onderhoudsarm is.
Op PCIM2001 (Elpec Info 128
pag. 13) werd door SKF te Nieuwegein, ondersteund door prof.
Vas uit Aberdeen, een sensor
getoond, die ingebouwd was in
een kogellager. Hij wordt nog
steeds goed verkocht.
Het tijdschrift ETZ 10/2006 van
www.VDE.de maakt op pag. 86
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zijn lezers opmerkzaam op de
sensoren van Ivo (www.ivo.de),
die een uitgebreid programma
levert. Hun sensoren zijn koppelbaar aan de gangbare bussystemen (CAN, ethernet, proﬁbus).
Via hun website is documentatie
te downloaden, die een goed
inzicht geeft in de mogelijkheden en vereisten van moderne
“tacho’s” vaak gekoppeld aan
vermogenselektronica.
Henk Mijnarends
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Elpec-bij Vector

Henk Mijnarends

Elpec denkt met veel plezier terug aan de aardige ontvangst van het
leerzame bedrijfsbezoek op 14 september 2006. Voor een voordracht
op de beurs “Aandrijftechniek” vroeg ik Vector naar koppelresponsietijden. Behalve een goed antwoord kregen wij ook een uitnodiging
voor een bedrijfsbezoek; zie ook Elpec Info 148.
Na een aanvankelijke samenwerking is Vector nu onderdeel
van SEW-Eurodrive [2]. Zij zijn
gespecialiseerd in elektrische
toerengeregelde aandrijvingen en
de daarbij behorende apparatuur
zoals centrale en decentrale aansturing over bijvoorbeeld ethernet, CAN-bus en proﬁbus, veel
typen sensoren, tandwielkasten
en koppelingen. Vanzelfsprekend
is Vector ook goed ingevoerd
in EMC-problematiek bij hun
aandrijvingen.
Vector heeft veel ervaring bij
toegepaste aandrijvingen en kan
daarom ook goed de benodigde
motorgrootte en invertor inschatten.
Toerenregelbare aandrijvingen
zijn heden voornamelijk samengesteld uit IGBT-invertors, die
asynchrone of synchrone motoren met permanente magneten
aansturen [3] [4]. De invertor
werd vroeger meestal samengesteld uit diode-brug/condensator/IGBT-invertor; tegenwoordig
wordt steeds vaker de diodebrug
vervangen door een zogeheten
frontend-IGBT-invertor. Daarmee kan gerecupereerd worden
en is de netvervuiling van het
50 Hz-net veel minder. Voor
pompen en ventilatoren wordt
meestal de asynchrone kooiankermotor gebruikt.
Sterk in opkomst is de synchrone motor met permanente
magneten ofwel synchroservo
20

wisselkoppels en meer extra
verliezen.
Permanente magneten mogen
beperkt op trek belast worden.
Vector heeft synchrservo’s met
een gebandageerde tape rond de
permanente magneten van de
rotor (ﬁg. 2) .
De conventionele toerensensor
uitgevoerd als gelijkstroommotor
voldoet bij nauwkeurige aandrijvingen niet. Op PCIM en EPE
wordt aan veel aandacht besteed
aan een goede toerenmeting via
de stromen en spanningen van
de motor al dan niet ondersteund
door een sensor. Vector past heel
fraaie digitale toerensensoren toe
(ﬁg. 3).

1. Foto synchroservo met spoelenwikkeling.
(ﬁg. 1). Sinds het gebruik van
het “nieuwe” magneetmateriaal
Neodym is ongeveer dezelfde
magnetische inductie mogelijk
als bij de asynchrone machine
(ca. 0,7 T). De motor heeft ongeveer de halve verliezen van
de asynchrone motor. Bij een
asynchrone motor is vanwege de
koeling de gewenste verhouding
li/Tp=1 (li=ankerijzerlengte;
Tp=poolsteek) ; bij een synchroservo kan li/Tp=2 zijn. Bovendien is de rotor ongeveer half zo
zwaar (geen Cu-bekrachtigingswikkeling nodig). Daardoor is
het traagheidsmoment duidelijk
kleiner. De rotor draait synchroon
met het statordraaiveld, wat de
regeling vereenvoudigt.
De fraaiste uitvoering is die met
een stator van een asynchrone
machine. Goedkoper is de zogeheten spoelenmotor met meer
Elpec Info - december 2006

2. Een rotor van een synchroservo met gebandageerde tape.
Literatuur
1. www.vector.nu.
2. www.sew-eurodrive.de.
3. Stromrichter gespeiste Synchronmaschine, Prof. Budig.VDEVerlag. ISBN 3-8007-2518-5.
4. Stromrichter gespeiste Drehstromantriebe. Prof. Budig. VDEVerlag. ISBN 3-8007-2371-9.
3. Digitale toerensensor.

Tijdschriften te kijk!
De Koninklijke Bibliotheek
(KB), de nationale bibliotheek
van Nederland, presenteert tot en
met 4 maart 2007 een tentoonstelling over tijdschriften.
De tentoonstelling “Magazine!”
geeft aan de hand van covers, foto’s, dia’s en reportages een spiegel van de Nederlandse samenleving en de unieke ontwikkelingen
en invloeden van het Nederlandse
tijdschrift. “Magazine!” toont de
bezoekers hoe bladen omgaan met
schokkende, ingrijpende, actuele
en ontroerende maatschappelijke
feiten en gebeurtenissen en laat
zien hoe zij vermoedelijk het
wereldbeeld hebben beïnvloed.
“Magazine!” is een leerzaam en
prikkelend avontuur door bijna
250 jaar liefde en leven, moord en
natuurrampen, mode en lifestyle,
sport en ontspanning, rijkdom,
glitter en glamour. Speciaal voor
deze tentoonstelling hebben de
samenstellers een selectie gemaakt uit de ruim 18 kilometer
lange opstelling van tijdschriften
uit het archief van de Koninklijke
Bibliotheek.
Voor deze unieke gebeurtenis
heeft de KB tijdelijk haar onlangs

opgeleverde nieuwe magazijn
van 1800 m² op een spectaculaire wijze laten inrichten als een
driedimensionaal tijdschrift. Via
kijkgaten kan de bezoeker een
blik werpen op de enorme collecties achter de muren van de
aangrenzende ruimte.
Driedimensionaal tijdschrift
De tentoonstelling is driedimensionaal opgezet door het gebruik
van zuilen met tijdschriftcovers, wanden, kasten, vitrines,
doorkijkjes en een ruimtelijke
opstelling met door rode gordijnen afgesloten hokjes, waarin
de bezoeker kan kijken naar een
grappige diashow van covers
met prikkelende beelden. In het
nieuwe magazijn zijn zes zalen
ingericht met elk een eigen sfeer
en thema’s die soms op serieuze
en soms op speelse wijze worden
behandeld.
De entree van de rijke tentoonstelling is ingericht als een kapsalon,
waar bezoekers zich gedurende
de opening van “Magazine!”
zich gratis kunnen laten knippen. De tentoonstelling laat de
diversiteit en de ontwikkeling van
het tijdschrift in Nederland zien.
Thema’s die aan bod komen zijn
onder meer politiek, opvoeding
en gezin, religie, taboes, emancipatie, moorden, natuurrampen
en oorlogen.
Tijdschrift van de eeuw
Gelijktijdig met de opening
lanceerde de KB een unieke
en éénmalige uitgave van het
publiekstijdschrift Magazine!
Over 150 jaar tijdschriften. Dit
glossy tijdschrift sluit aan op de
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Jan M. Broeders
inhoud van de tentoonstelling
en biedt verdieping en vermaak.
Ook heeft de KB in samenwerking met Waanders Uitgevers,
twee interessante boeken over
tijdschriften laten maken. Het ene
boek is opgezet als een populairwetenschappelijk boek over het
Nederlandse tijdschrift en het
tweede boek geeft aan de hand
van honderden covers, feiten en
anekdotes een beeld van 150 jaar
Nederlandse tijdschriften.
Het omvangrijke boek over 150
jaar Nederlandse publiekstijdschriften beschrijft in vogelvlucht de historie van bekende
Nederlandse tijdschriften. In
een dertigtal artikelen komen
allerlei aspecten van tijdschriften
aan bod.
ISBN 90 4008274 X
“Magazine! 150 jaar Nederlandse
publiekstijdschriften”, Marieke
van Delft, Nel van Dijk en Reinder Storm, Waanders Uitgevers,
2006, 232 pagina’s, € 24,95.
In “Het tijdschriftenboek” biedt
de KB een overzicht van ruim
twee en een halve eeuw Nederlandse tijdschriften. Meer dan
350 afbeeldingen en even zovele
teksten brengen de wereld van
het tijdschrift in kaart.
ISBN 90 400 8271 5
“Het tijdschriften boek”, Elsbeth
Kwant, e.a., Waanders Uitgevers,
2006, 384 pagina’s, € 14,95.
Koninklijke Bibliotheek
Prins Willem-Alexanderhof 5
NL-2595 BE Den Haag
magazine@kb.nl
www.kb.nl/magazine
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BOEKEN
VDE 0100 und die Praxis
Prof. G. Keifer.
VDE-Verlag 2006, 12e druk,
ISBN 3-8007-2867-2, 943 pag
A5.
Prijs: € 38,-.
In de loop der tijden zijn er tbv
elektrische installaties heel wat
voorschriften gemaakt, die als
regel een bepaald probleem
behandelen zoals: aarding, overspanningen, aanrakingsgevaar,
dimensionering van kabels en
schakelinstallaties , beveiliging
van dit soort installaties. Het kost
een jong ingenieur de nodige tijd
voordat hij “door de bomen het
bos ziet”.
Prof. Kiefer hanteert een veel betere methode. Hij begeleidt in dit
boek de technicus, die een laagspannings- en middenspanningsinstallatie moet bouwen. Hij geeft
aan, hoe je een goede installatie,
juist gedimensioneerd (niet te
zwaar en niet te licht) bouwt en
aan welke voorschriften je moet
voldoen. Van die voorschriften
geeft hij een samenvatting, die
iha voldoende is. Voor bijzondere
gevallen verwijst hij naar de betreffende voorschriften.
Het boek is vlot geschreven en
voorzien van duidelijke ﬁguren.
Prof Kiefer is een goed docent.
De methode van dit boek verdient
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navolging.
Samengevat behandelt dit boek
op een uitstekende manier de
wijze, waarop laag- en middenspannings-installaties kunnen
worden gebouwd en aan welke
voorschriften moet worden voldaan. Het boek is ten zeerste aan
te bevelen.
Schutz bei Ueberlast und
Kurzschluss in Eletrischen
Anlagen
VDE-Schriftenreihe Normen
verstaendlich 143.
H. Nienhaus, U. Spindler, D.
Vogt
VDE-Verlag 2006, 2e druk,
ISBN 3-8007-2937-1, 250 pag,
A5. Prijs: € 23,-.
Dit boek behandelt voornamelijk laagspanningskabels. Die
worden deels in de grond gelegd
(veel bij elektriciteitsbedrijven)
en deels in kabelkelders en
kokers. Nabij elkaar gelegde
kabels stralen onderling warmte
af, waardoor de belastbaarheid
lager is dan voor apart gelegde
kabels.
Allereerst wordt in dit boek
aandacht besteed aan de verschillende manieren van kabelleggen
en aangetoond, wat de toelaatbare belasting is.
Voor kortsluitingen wordt uitgegaan van adiabatische stroomtijd-curven, die beïnvloed worden door de toelaatbare tem-
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peratuur bij vollast en door de
toelaatbare eindtemperatuur. De
soort kabel (bijv PVC) en de
soort geleider (Cu of Al) speelt
een belangrijke rol.
Voorlopig is het gebruikelijk
de kabel te beveiligen met een
smeltveiligheid of een beveiligde
schakelaar aan het begin van
een kabel voor zowel overbelasting alswel voor kortsluiting.
Bij hoogspanning worden bij
kostbare verbindingen (meestal
150 of 400 kV) ten behoeve van
overbelastingsbeveiliging soms
directe temperatuur-metingen
aan de kabelmantel uitgevoerd.
De smeltveiligheid kenmerkt
zich door bandbreedte in haar
stroom-tijdkarakteristiek. De
beveiligde stroombegrenzende
schakelaar wint steeds meer
terrein.
Dit boek geeft de nu gebruikelijke beveiliging inclusief de
selectiviteit bij kortsluitingen
goed weer en laat zien welke
voorschriften/normen van toepassing zijn. De schrijvers zijn
goed bekend met de normen.
Samengevat is dit boek aan te
bevelen voor degenen, die met
de dimensionering van laagspanningskabels en hun beveiliging
te maken hebben.
Beide in deze rubriek genoemde
boeken zijn beschreven door Henk
Mijnarends.

Goed beursnieuws (of niet soms?)
Alternatieve energie uit de zon,
door het verwarmen van water, is
tegenwoordig niets nieuws meer.
Het probleem is vaak: waar laat
je de collector en dan nog wel zo
optimaal mogelijk ten opzichte
van de zon. Ook verdient zo’n
storend vlak, ergens op het pannendak, niet altijd de schoonheidsprijs. Op de VSK-beurs
te Utrecht gaf Inventum BV uit
Bilthoven hiervoor de perfecte
oplossing met de ECO-NOKzonneboiler, geschikt voor ieder
pannendak dat een nok heeft. De
werkwijze is gebaseerd op een
unieke, inmiddels gepatenteerde
ICS-techniek, hetwelk betekent:
“Verwarming en opslag in een
'Integrated Collector Storage' ".
Het principe is gebaseerd op
de heatpipe, een techniek uit
de ruimtevaart. Een buitenbuis
is voorzien van een speciale
spectraal selectieve zonlichtabsorberende laag. De door deze
buitenbuis opgevangen warmte
zorgt ervoor, dat een speciale
vloeistof binnenin de buis verdampt. In de buitenbuis bevindt
zich een zogegehten binnenbuis.

De verdampte vloeistof slaat in
de vorm van condens neer op
die binnenbuis en draagt daarbij
warmte over aan de zich daarin
bevindende watervoorraad. Het
vacuüm tussen binnen- en buitenbuis werkt als dat van een
thermoskan, waardoor verlies
van thermische energie tot een
minimum wordt beperkt. Het bevriezen van tapwater is daardoor
ook zo goed als uitgesloten.

Jaap Roozen
De ECO-NOK komt eenvoudig
in de plaats van de nokvorsten
en heeft een werkbare lengte van
1518 mm lange koppelbare modules, die als geheel worden aangesloten op de koudwaterleiding.
De richting van de zon is hierdoor
volmaakt onbelangrijk; die is
altijd optimaal! De ECO-NOK
zorgt voor verwarming en opslag
van warmwater en behoeft dus
eigenlijk geen extra binnenboiler ergens op zolder of zo, al is
naar behoefte de mogelijkheid
van naverwarmingsapparatuur
natuurlijk mogelijk. Iedere module heeft een waterinhoud van
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Het schema van de Eco-Nok
1. Eco-Nok zonneboiler module
2. Inlaatcombinatie
3. Mengautomaat
4. Naverwarmer
5. Spoelleiding (in geval van
kalkrijke gebieden)
6. Leidingisolatie
k = koud water
w = warm water
26 liter. Een gebruikelijk aantal
van 3, 4 of 5 modules is voor
een gemiddeld gezin meestal al
toereikend. De prijzen zijn resp. €
2943,-, € 3883,- en € 4823,- (ex.
BTW). Een en ander leek mij
voor deze keer “goed beursnieuws” (of niet soms?)
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Geslaagde workshop warmtepompen
Op 26 september 2006 hebben
NVVK [1] en Energieprojecten
een geslaagde workshop georganiseerd met ca. 160 deelnemers
(een veel grotere belangstelling
dan verwacht).
Een compressor-warmtepomp
cq. koelmachine heeft bij circa
40º C temperatuurverschil tussen bron en output een COP van
ongeveer 5; dus als warmtepomp
geschakeld 5x het rendement van
een ideale ketel.
De warmtepomp te Pijnacker,
die voor Delﬂand onder mijn
leiding is gebouwd en in 1989
is opgeleverd, kreeg in Europa
waardering. Hij werd door een
gasmotor aangedreven. De
warmte was de omgevingslucht,
waarbij een forse warmtewisselaar werd gebruikt. De warmte
werd naar het zogeheten condensor-net (max. 40 ºC) van de
tuinder gevoerd. De gasmotor
had een as-rendement van ca.
30% en bruikbare koelwater- en

rookgasverliezen van ca. 60%.
Het totale rendement (COP)
bedroeg, afhankelijk van de buitentemperatuur ca. 0,3*5 + 0,6 =
2,1. Het systeem functioneerde
goed, maar had onderhoud nodig
aan lekverliezen van het koelmiddel en afdichtingen van de
compressor.

Henk Mijnarends
Ten opzichte van 1989 is in 2006
het nodige veranderd:
- het milieubewuste koelmiddel van toen, wordt nu minder
milieu-vriendelijk beschouwd.
Ammoniak (NH3) geniet nu de
voorkeur. Lekverliezen zijn nu
heel beperkt;
- de compressor is sterk verbeterd
en nu onderhoudsarm;
- de stuurprogramma’s kunnen
nu veel uitgebreider zijn en veel
beter worden ingepast.
Koeling wordt nu in de utiliteitsbouw algemeen toegepast en is in

opkomst voor bejaardentehuizen,
scholen en woongebouwen. Een
compressorkoeler is ook goed
bruikbaar als warmtepomp.
Warmte- en koudeopslag is ook
in opkomst met betrekkelijk
kleine tanks voor een 24 h-cyclus
en met aquifers (ondergrondse
waterbekkens) voor een seizoencyclus.
Het is duidelijk: bij gebouwen
met koeling wordt de koelinstallatie steeds vaker gebruikt als
warmtepomp. Het zijn heel interessante innovatieve technische
installaties, waarbij heel zuinig
wordt omgegaan met energie en
die dankzij digitale regelingen
goed functioneren.
Bij een goede dimensionering
zijn dit soort installaties economisch rendabel.
Literatuur
1. www.nvvk.nl.
2. www.energieprojecten.com.
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