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Tijdens de beurs Electronics & Automation vond 
voor de 39ste keer de Algemene Ledenvergader-
ing plaats. Dat is weer eens zo'n moment waarop 
leden en bestuur de gelegenheid hebben met 
elkaar van gedachten te wisselen over datgene 
dat de gemoederen bezighoudt. Regelmatig te-
rugkerende thema's zoals over het voortbestaan 
van onze vereniging, Elpec Info en de perskaart, 
kwamen weer aan bod. Over het eerstgenoemde 
onderwerp heb je de neiging een vergelijking te 
trekken met het verleden. Welke zaken speelden 
er in het begin van de jaren zeventig (vorig eeuw 
dus) die de basis vormden tot de oprichting van 
Elpec en gelden die motieven van destijds nog? 
Dat de tijden sindsdien zijn veranderd, is geen 
nieuws. Zo waren er veel (vak)tijdschriften op ons 
vakgebied en werd er veel - ook in de hobbysfeer 
- zelf gebouwd. Er ontstonden discussiegroepen 
op diverse gebieden zoals normalisatie en hifi. Er 
was een uitgebreide elektronicamarkt, met zelfs 
een splitsing voor professional en consument. Ook 
in de uitgeverswereld speelde zich het nodige af. 
Nu lijkt het of belangstelling voor de elektronica is 
afgenomen. Schijn bedriegt. Er is eerder versnip-
pering opgetreden. In allerlei disciplines kom je 
immers elektronica tegen. Je kunt dat ook zien op de 

beurs E&A. Het blijft een boeiend gebied, waarbij 
de grenzen zover zijn vervaagd dat je haast niet 
meer kunt spreken van een losstaand vakgebied.
Een andere discussie is de verschijningsvorm van 
ons lijfblad Elpec Info. Dat het blad bestaansrecht 
heeft, lijkt me wel gezien de diverse positieve reac-
ties. De vraag die nu gesteld werd: moet het blad 
in zijn huidige gedaante verschijnen of "moeten 
we digitaal"? Diverse instanties brengen immers al 
dergelijke uitgaven uit die zijn te downloaden vanaf 
een website. Een snelle enquête bevestigde mijn 
opvatting op dit gebied: de meerderheid tijdens 
de ALV gaf de voorkeur aan een papieren versie. 
Ondanks de kostenbesparing die je met een digitale 
versie kunt bereiken, vermoed ik dat de prikkel tot 
lezen groter is als het blad via de post binnenkomt. 
Je leest naar mijn idee eerder een blad dan dat je 
er speciaal voor moet zitten achter je beeldscherm, 
waar je toch al te lang achter zat vanwege andere 
werkzaamheden. Lekker relaxed even "normaal" 
lezen vanaf papier (of straks via een digitale 
kunststof "krant"?) is toch nog steeds favoriet.
Volgende keer meer over de perskaart.
Tenslotte wil ik de FHI, en in het bijzonder Kees 
Groeneveld, dankzeggen voor zijn medewerking 
aan Elpec. Meer over E&A leest u in deze Elpec Info.
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De Internationale Funkausstel-
lung Berlin heeft niet alleen in 
Berlijn, maar in de hele wereld 
een centrale plaats verworven als 
internationaal ontmoetingspunt 
voor fabrikanten, instituten en 
leveranciers van multimedia-, 
beeld- en geluidsproducten en 
systemen voor zowel consumen-
ten als voor professionele gebrui-
kers. Het succes van de vorige 
edities van de IFA wordt naar 
verwachting van de organisatoren 
ook dit jaar weer overtroffen. Dit 
jaar vindt de IFA 2007 plaats van 
31 augustus tot en met 5 septem-
ber in meerdere hallen van het 
complex van de Messe Berlin. 
Ook nu weer laat de beslissing van 
de organisatoren om de frequentie 
van deze internationale vak- en 
consumentenbeurs te wijzigen 
van elke twee jaar in elk jaar een 
stijging zien in het aantal deelne-
mers en bezoekers. Het concept 
is een goede keuze gebleken van 
Messe Berlin en de gfu - Gesell-
schaft für Unterhaltungs- und 
Kommunikationselektronik.

De organisatoren verwachten in 
2007 ten opzichte van vorig jaar 
een stijging van het aantal be-
zoekende personen naar 212.000 
met een aantal van ruim 94.000 
vakbezoekers uit binnen- en 
buitenland. Met deze cijfers kan 
de IFA zich meten met andere in-
ternationale vakbeurzen. Tijdens 
de internationale persconferentie 
in het mondaine Monte Carlo 
(Monaco) presenteerde een team 

Innovaties in de consumentenelektronica staan 
centraal in Berlijn

van deskundigen onder leiding 
van Dr. Christian Göke (COO van 
de Messe Berlin) de succesvolle 
cijfers over de afgelopen periode 
en de gunstige vooruitzichten 
voor de IFA van 2007. Met de 
komst van de Blu-ray disc en de 
modernste HD-DVD spelers pre-
senteren exposanten de nieuwste 
trend op de markt van de consu-
menten-elektronica.

Ook is een breed aanbod van 
HD-camcorders en de beschik-
baarheid van video-on-demand 
in ruime mate te bewonderen. 
Diverse fabrikanten tonen de 
voortgang in het realiseren van 
3D-schermen voor het beleven 
van de driedimensionale we-
reld zonder het gebruik van een 
persoonlijk optisch hulpmiddel 
en wordt een blik in de keuken 
gegund in de ontwikkeling van 
de LED-schermen, die op termijn 
zeker in ruime mate beschikbaar 
komen. De aanbieders van satel-
liet-TV-programma’s hebben 
contracten afgesloten met de eige-
naren van de Astra-satelliet voor 
het doorstralen van 26 HDTV-
programma’s. In 2007 zal 88 % 
van alle elektronische producten 
in digitale uitvoering op de markt 
beschikbaar zijn. De televisie 
staat in de meeste huishoudens 
steeds vaker en langer aan. Met 
een aantal van ruim 190 miljoen 
verkochte televisietoestellen is het 
energieverbruik naar voorzichtige 
berekeningen al opgelopen naar 
57 miljard kWh per jaar voor 
alleen de televisietoestellen. De 
zorg om het effect daarvan op ons 

milieu zet fabrikanten aan om te 
werken aan het ontwikkelen van 
een lager energieverbruik voor 
multi-media producten.
De traditie van de huidige Interna-
tionale Funkausstellung - IFA gaat 
zelfs terug naar 4 december 1924 
met de eerste editie der “Grosse 
Deutsche Funkausstellung”. Aan 
de voor die tijd revolutionaire 
vak- en consumentenbeurs deden 
ruim 240 exposanten deel en 
bezochten 180.000 personen de 
show van producten en systemen 
van kristalontvangers en de eerste 
radio-ontvangers met elektronen-
buizen. De bezoekers waren toen 
ook al gefascineerd door al die 
“moderne” ontwikkelingen en het 
gebruiksgemak om ontspannen 
naar muziek en spraak te luiste-
ren. Jaarlijks kwamen er bezoe-
kers bij en werden er de laatste 
nieuwe trends, ontwikkelingen 
en apparaten getoond. In 1928 
werden de eerste demonstraties 
met televisietoestellen met fas-
cinatie gevolgd. Tientallen jaren 
achtereen was Berlijn het toneel 
van noviteiten op het gebied van 
beeld en geluid. De organisatie 
van de Messe Berlin heeft in 
die lange periode met meerdere 
organisaties samengewerkt bij het 
organiseren van de vakbeurzen.

Vanaf 1950 vond de Funkaus-
stellung een aantal malen plaats 
in Düsseldorf, daarna in 1957 en 
1959 in Frankfurt am Main en 
in 1961 kwam de beurs terug in 

Jan M. Broeders
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Berlijn. Daarna werden nog de 
plaatsen Stuttgart en Düsseldorf 
aangedaan om in 1971 een de-
finitieve thuisbasis rondom de 
bekende radiotoren van Berlijn 

te vinden. In 1973 startte een 
langdurige samenwerking met het 
organisatiebedrijf gfu. Tijdens de 
vele edities van de IFA maakten 
de bezoekers kennis met quadra-

fonie (1973), teletex en videotext 
(1977), de compact disc (1979), 
stereo tv-geluid (1981), RDS 
(1987), laser tv (1993), plasma 
schermen, digitale televisie en di-
gitale radio (1995), dvd’s (1997), 
mp3-spelers (1999) en digitale 
televisie via de antenne (2003). 
Daarmee laten de organisatoren 
het internationale karakter van 
de IFA zien. Dit jaar heeft de IFA 
een extra primeur. Gedurende de 
beursdagen verschijnt IFA Inter-
national elke dag met nieuws, 
achtergronden en wetenswaar-
digheden over de producten en 
evenementen op de Funkausstel-
lung. Uw bezoek kunt u vooraf 
al plannen en inhoud geven via 
www.ifa-berlin.de.

De Federatie Het Instrument 
[1] doet veel om enerzijds meer 
bekendheid te geven aan de 
activiteiten van haar leden en 
anderzijds haar leden vaktech-
nisch te ondersteunen. De beurs 
met seminars E&A (23-25 mei) 
laat behalve het kunnen van 
de Nederlandse elektronische 
industrie ook een aantal nieuwe 
ontwikkelingen zien.

Sense of contact 2007 [2], ook 
van FHI, benadrukte ook al de 
steeds prominentere rol, die sen-
soren krijgen met als doel betere 
productie of betere performance 
van een proces en beter toege-
sneden onderhoud. Zo worden 
bij voorbeeld in de motorruimte 
van een vrachtauto heden ten 
dage ca. 20 sensoren geplaatst. 
Aansluiten van deze sensoren 
met conventionele bedrading 

Interessante ontwikkelingen op Electronics and Automation 

is minder eenvoudig. Voor dat 
doel worden steeds meer bus-
systemen gebruikt. Het toch al 
veel gebruikte CAN-bus, in meer 
varianten, mag zich verheugen in 
nog meer belangstelling.
Voor energie, milieu (luchtver-
vuiling) en waterniveaus worden 
vrij in het veld staande sensoren 
heel populair. Aansluiten via be-
drading is duur, zodat draadloze 
verbindingen sterk in opkomst 
zijn. Om batterijen te sparen, 
worden voor draadloze sensoren 
enerzijds speciale energiezuinige 
chips ontwikkeld met een heel 
laag verbruik in rust (stroom-
verbruik ca. 2 µA) en een laag 
verbruik tijdens zenden (bijv 
korte slimme telegrammen met 
een verbruik van 10 mW).

De ontwikkeling van deze ener-
giezuinige chips heeft een spin-
off naar het ruststroomverbruik 

van veel andere elektronische 
apparatuur, waar op dit moment 
veel aandacht voor is. Ook in 
productiestraten in de proces-
industrie worden draadloze 
sensoren steeds populairder. 
Om efficiënt om te kunnen gaan 
met de vele sensorgegevens, kan 
vaak vanuit een knooppunt de 
functie van de (draadloze) sensor 
worden gewijzigd. Denk aan 
setpointverstelling (bijv alarm-
waarden) en soms wijziging van 
de meetkarakteristiek (draadloze 
sensorverstelling).

Elpec (en VIP) denken met ple-
zier terug aan de ontvangst op 
de beurs door de FHI.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Sense of contact 2007 – Elpec 
Info 151.

Henk Mijnarends
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Naast passieve veiligheid (voor-
al stevige autoconstructies en 
airbags) is actieve veiligheid 
gecreëerd door ESP [=elektro-
nisch stabiliteitsprogramma=
ABS (antiblokkeersysteem) + 
ASR (antislipregeling)]. Met 
name in Duitsland zijn bij au-
tobussen en tankauto’s met ESP 
enorme successen geboekt met 
een aanzienlijke afname van de 
ongelukken. Bij personenauto’s 
geldt, dat ook al voor ABS en 
bij grote motorvermogens is 
ESP feitelijk een “must”. Op dit 
moment wordt ook in Nederland 
(ondermeer TNO) veel aandacht 
besteed aan een aanvulling van 
ESP met naderingssensoren, 
waardoor bijvoorbeeld de kans 
op inrijden op een file aanzienlijk 
wordt gereduceerd.
Bedenk wel, dat voor ESP veel 
A.I. (=kunstmatige intelligentie 
ofwel fuzzy logic) met veel ge-
heugen nodig is; tevens E-gas 
en E-rem. De naderingssensor 
moet een voorwerp waarvoor, zo 
nodig, automatisch (stevig) ge-
remd moet worden, goed kunnen 
onderscheiden van bijvoorbeeld 
een dwarrelend blaadje.

Hybride aandrijvingen zijn in 
eerste instantie bedoeld om het 
brandstofverbruik te reduceren. 
Remenergie wordt teruggewon-
nen, wat in stadsverkeer circa 
30% brandstofbesparing kan be-

Autorai 2007

tekenen. De volgende stap is 
in de file alleen een elektrische 
aandrijving. De eenvoudigste 
vorm is een krukasmotor/gene-
rator uitgevoerd als synchrone 
motor met permanente magneten 
(synchroservo), die startmotor 
en boordgenerator vervangt. 
Ondanks de fraaie IGBT’s van 
heden is een boordspanning van 
42 V DC dan wel gewenst. Toyota 
gaat met de Prius nog een stap 
verder. Behalve de krukasmo-
tor/generator is aan de andere 
kant van de koppeling een nog 
grotere synchroservo geplaatst, 
permanent gekoppeld aan de aan-
gedreven wielen. Daartoe is 110 V 
DC gebruikt. De tweede motor is 
heel geschikt als enige aandrijving 
in files; beide motoren helpen bij 
snel optrekken en recupereren 
goed. Te zijner tijd lijkt de beste 
energieopslag de supercap; de 
loodaccu is minder geschikt. De 
Prius heeft een Otto-benzinemo-
tor en behaalt volgens een aantal 
eigenaren fraaie verbruikscijfers. 
Toyota en Ford hebben een vrij-
wel productiegereed concept met 
dieselmotor.
De enthousiaste technicus denkt 
verder en wenst in elke wiel een 
aparte naafmotor als enige aan-
drijving; feitelijk een vereenvou-
digde versie van een 4-assige die-
sel-elektrische lok. ESP kan dan 
nog fraaier worden uitgevoerd. De 
verbrandingsmotor kan ook door 

een brandstofcel worden vervan-
gen. In feite is dat het concept van 
de drie Mercedes-brandstofcel 
stadsbussen van Amsterdam. 
ECN heeft een kleine bestelauto 
ermee uitgerust en een aantal 
fabrikanten hadden proefmodel-
len. Met de stadsbussen heeft 
Amsterdam goede ervaringen. Ze 
gebruiken heel zuivere H2 en de 
bussen hebben ten opzichte van 
dieselbussen meer onderhoud. 
De brandstofcelauto heeft alleen 
water als “rookgas-emissie”.
H2 kan nog niet grootschalig 
worden opgewekt met duurzame 
energie en wordt opgeslagen in de 
auto met tanks met een druk van 
circa 350 tot 500 bar.

Auto’s geschikt voor andere 
brandstoffen worden ook ge-
toond. LNG (=aardgas) is net als 
LPG goed bruikbaar in Ottomoto-
ren, die gunstige emissies hebben 
(Euro 5 of beter). Bij LPG is de 
tankdruk circa 20 bar, bij LNG 
circa 250-350 bar.
Met biobrandstoffen is bijvoor-
beeld is Brazilië veel ervaring 
opgedaan. Bijmengen bij benzine 
of dieselolie kan heel goed. Ver-
vangen van beide kan ook. Over 
energy-farming zijn de meningen 
overigens verdeeld.

De automobielindustrie heeft een 
enorme omvang met een grote 
spin-off. Ze werken aan heel inte-
ressante innovaties. De RAI heeft 
ook in 2007 een heel goede auto-
tentoonstelling georganiseerd.

Literatuur
1. www.autorai.nl.
2. www.kiviniria.nl.

De 2-jaarlijks gehouden Autorai (29 mrt-9 april) [1] toonde het hele 
scala personenauto’s, dat in Nederland te koop is met een aantal 
mondiale primeurs. Tevens werd aandacht besteed aan de innovaties 
in het vakgebied. KIVINIRIA [2] heeft een traditie in de RAI een goed 
seminar te houden over die innovaties met dit jaar als hoofdthema’s 
actieve veiligheid en hybride auto’s.

Henk Mijnarends
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Op de EMO zijn alle variaties 
van technieken en systemen voor 
metaal- en materiaalbewerking 
met machines vertegenwoordigd 
en is daarmee de belangrijkste in-
ternationale branchebijeenkomst 
voor de metaalbewerking. De ma-
chines, systemen en methoden die 
nodig zijn voor een moderne en in-
novatieve metaalbewerking staan 
opgesteld op de EMO 2007. Op de 
vakbeurs zijn meerdere sectoren 
uit de industrie herkenbaar, zoals 
die voor de optische industrie, 
lucht- en ruimtevaart industrie, 
medische industrie, laserbewer-
kingen, automatiseringscompo-
nenten en -systemen en meet-, 
regel- en controlesystemen.

De vakbeurs wordt georganiseerd 
in opdracht van de Europese 
vereniging van fabrikanten van 
gereedschapmachines CECIMO 
en de Duitse vereniging VDW, in 
samenwerking met de Deutsche 
Messe in Hannover. Uit ons land 
zijn meerdere bedrijven aanwezig 
of vertegenwoordigd. Meerdere 
daarvan hebben zich aangesloten 
bij de Groep Fabrikanten van Ma-
chines. De Europese fabrikanten 
van machines verheugen zich nog 
steeds in een groei in de productie 
en in de verkoop van machines. 
De verkoopprijzen van machines 

EMO 2007 toont bezoekers de wereld van 
metaal- en laserbewerkingen

en systemen staan wel onder druk 
door de scherpe prijsstellingen 
vanuit de Aziatische landen.
Voor een brede en onafhankelijke 
beoordeling van noviteiten, the 
state of the art of de verdere ont-
wikkelingen in de branche blijkt 
een bezoek aan een vakbeurs 
nog steeds hoog te scoren. In alle 
rust kunnen vakbezoekers en 
belangstellenden voor het speci-
fieke gepresenteerde vakgebied 
zich oriënteren en vergelijken en 
door onderlinge contacten over 
de producten en het vakgebied 
overleggen of zelfs beslissingen 
nemen.
Voor veel bezoekers nemen scho-
ling en bijscholing een belangrijke 
plaats in bij hun oriëntatie of zoek-
tocht naar nieuwe of aanvullende 
mogelijkheden voor het eigen 
bedrijf. Tijdens de vele begelei-
dende symposia, congressen en 
presentaties op de stands, zorgen 
de organisatoren voor overdracht 
van informatie over de ontwik-
kelingen in productietechnieken. 

Thema’s als procesintegratie, 
hogesnelheidsbewerking, auto-
matisering, digitalisering, nano-
technologie en laserbewerking, 
zijn slechts enkele trefwoorden uit 
een actief en gezond vakgebied. 
Ook de Nederlandse maakin-

Tijdens de EMO Hannover 2007, van 17 tot en met 22 september, 
presenteren bedrijven, instituten, verenigingen, overheden en orga-
nisaties de nieuwste snufjes op het gebied van metaalbewerkingen 
in productieprocessen. Met meer dan 2000 exposanten, meer dan 
160.000 bezoekers uit meer dan 80 landen, mag de EMO 2007 zich 
internationaal gezien meten met de grootste soortgelijke vakbeurzen ter 
wereld, zoals de IMTS, JIMTOF, CIMT, EuroBlech en de METAV.

dustrie voor het realiseren van 
gereedschapsmachines profiteert 
van de economische groei in 
Europa.
Combineer uw financieel of 
technisch georiënteerde bezoek 
aan de internationale vakbeurs 
EMO 2007 met een cultureel 
bezoek aan een museum of een 
galerie en snuif de historische 
betekenis en uitstraling van de 
stad Hannover op. Vooraf is al veel 
informatie beschikbaar via de site 
www.emo-hannover.de en bij de 
Nederlandse vertegenwoordiging 
van de Deutsche Messe, Hannover 
Consultancy BV te Dordrecht.
Het team van Victor Koppelaar 
geeft u graag informatie over de 
vakbeurs, de reismogelijkheden, 
de toegang en catalogus en over 
mogelijkheden van overnach-
ting.
Hannover Consultancy BV, Post-
bus 111, 3300 AC Dordrecht, 
T 078 632 09 30, E  info@hf.
netherlands.com, W  www.hf-
netherlands.com.

Jan M. Broeders
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De internationale vakbeurs voor 
kunststoffen en rubbers, de K 
2007, vindt plaats van 24 tot en 
met 31 oktober in alle hallen van 
het beurscomplex van de Messe 
Düsseldorf te Düsseldorf. K 2007 
is toonaangevend in zijn soort 
in de wereld. Centraal staan bij 
vele exposanten vooral nieuwe 
en innovatieve lasertechnieken 
in onderzoek, producties en 
toepassingen van kunststoffen in 
de industrie, techniek, handel en 
zeker in het dagelijks leven van 
vele miljarden mensen.

Bijna een halve eeuw na de uit-
vinding van de laser kunnen we 
constateren, dat het nauwelijks 
denkbaar is om zonder de laser 
nog nauwkeurig te produceren, te 
communiceren of met apparatuur 
voor multimedia om te gaan en te 
luisteren naar digitaal geluid en 
te kijken naar digitale beelden. 
Kunststoffen zijn diep binnen-
gedrongen in vele gebruiksvoor-
werpen, identiteitsdocumenten, 
waardedocumenten, bankbiljet-
ten, elektronica, nanotechno-
logie, verpakkingen, medische 
hulpmiddelen en in vele duur-
zame goederen. Het is de fysicus 
Albert Einstein (1879-1955) die 
al in 1917 aangaf dat het moge-
lijk moest zijn om lichtstraling 
te versterken om daarmee een 
gestimuleerde emissie te realise-
ren en uiteindelijk een krachtige 
lichtstraal te realiseren. Het bleef 
echter een lange tijd slechts een 
theoretische benadering, die pas 
in 1960 door de uitvinding van 
de laser (light amplification by 

Kunststof als basis voor moderne en innovatieve 
producten

stimulated emission of radiation) 
praktische werkelijkheid kon 
worden. In 2007 speelt de laser in 
vele vormen en toepassingen een 
hoofdrol. Als dragermateriaal 
voor speciale documenten, iden-
titeitskaarten, waardepapieren, 
betaalkaarten, pasjes, bankbiljet-
ten en holografische producten is 
het toepassen van kunststof niet 
meer weg te denken. Tijdens de 
vakbeurs K 2007 kunnen be-
zoekers zich overtuigen van de 
stand van zaken in de moderne 
innovatieve ontwikkelingen en 
kijken zij mee met de experts 
in de toekomst. Een sterke in-
vloed op de ontwikkelingen in 
de markten voor kunststoffen en 
rubbers vanuit de economische 
en technische ontwikkelingen 
uit China is nu al zichtbaar, 
merkbaar en voelbaar. Door 
een grote en naar verwachting 
langdurige binnenlandse vraag 
worden veel grondstoffen en 
machines door Chinese bedrij-
ven en handelsondernemingen 
geïmporteerd. Volgens interna-
tionale prognoses blijft de markt 
voor kunststof ook in alle andere 
delen van de wereld voortdurend 
maar groeien. Met meer dan 2900 
exposanten uit ruim 50 landen 
mag ook deze vakbeurs zich als 
één van de grootste vakbeurzen 

op het gebied van kunststoffen en 
rubbers noemen. Vanuit ons land 
zullen bijna 50 bedrijven deel-
nemen. Een deel daarvan heeft 
zich verenigd in de Federatie 
NRK - Nederlandse Rubber- en 
Kunststofindustrie. Nieuw op het 
beursterrein is het gebruik van 
hal 8b. Onder de titel “Kunststof 
verpakt het” vindt een speciale 
expositie plaats met voorbeelden 
van het gebruik van kunststof 
voor de drie hoofdfuncties van 
verpakken: beschermen, infor-
meren en presenteren. Diverse 
bedrijven tonen de nieuwste 
holografische producten voor 
verpakkingen en bescherming en 
beveiliging van producten. Uw 
bezoek kunt u via www.k-online.
de nu al voorbereiden. Voor meer 
informatie, toegangsbewijzen en 
een catalogus staat het team van 
Stephany Brock van Fairwise 
BV te Den Haag de bezoekers 
ter beschikking.
Fairwise BV, Verlengde Tolweg 
2a, 2517 JV Den Haag, T 070 
350 11 00, E  info@fairwise.nl, 
W  www.fairwise.nl.

Jan M. Broeders
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De tentoonstelling “Soundbites” 
in het Museum Boerhaave toont 
het ontstaan van de belangstel-
ling voor de akoestiek in de 19e 
eeuw. De introductie van de 
elektronica aan het begin van de 
20e eeuw gaf het pas ontstane 
vakgebied Akoestiek een totaal 
andere ontwikkeling mee. Sym-
bool voor de eerste experimen-
tele akoestiek staan de dansende 
vlammen van Rudolph Koenig. 
Geluid is overal en in meerdere 

Elektronische muziek als zichtbaar geluid

van het geluid. Tevens krijgen 
de lezers een overzicht van de 
objecten en opstellingen in het 
museum. Alle afbeeldingen in 
de catalogus en vele geluids-
fragmenten uit de expositie staan 
op de meegeleverde CD-ROM. 
Daarmee heeft het geheel een 
extra educatieve waarde voor het 
gebruik in diverse voordrachten 
en opdrachten in het onderwijs 
en multimedia-opleidingen.
De fysische geluidsleer staat 
bekend als 19e-eeuwse weten-
schap en eind 19e eeuw waren 
de grondslagen van het geluid 
in grote lijnen bekend, waarna 
de leer van het geluid zich in de 
20e eeuw vooral als toegepaste 
wetenschap zou voortzetten. 
Toen Ernst Florens Friedrich 

Chladni (1756-1827) al in de 
tachtiger jaren van de 18e eeuw 
de wonderlijke figuren onder 
ogen kreeg die de natuurkundige 
Georg Christoph Lichtenberg 
(1742-1799) met elektrische ont-
ladingen wist te realiseren, begon 
in feite al de ontwikkeling van 
de fysische geluidsleer. Door het 
poeder dat uitgestrooid was op het 
oppervlak van een plak barnsteen 
onder een elektrische spanning te 
zetten, toverde Lichtenberg aller-
lei unieke geometrische patronen 
tevoorschijn, die een afspiegeling 
waren van de spanningsverde-
ling. Chladni deed in zijn woning 
akoestische proeven en bouwde 
bijzondere muziekinstrumenten. 
Ook het wetenschappelijke werk 
van Hermann von Helmholtz 
(1821-1894) en Thomas Young 
(1773-1829) komt aan de orde in 
de tentoonstelling, die tot en met 
28 oktober 2007 te zien is. 

ISBN 90 6292 162 0, “Soundbi-
tes”, Tim Huisman en Ad Maas, 
Museum Boerhaave, 2007, 44 
pagina’s + CD-ROM, € 10,-.

Museum Boerhaave Leiden, 
Lange Sint Agnietenstraat 10, 
NL-2312 WC Leiden informatie
@museumboerhaave.nl, www.
museumboerhaave.nl.

vormen, maar wat het precies is 
wisten wetenschappers in de 19e 
eeuw te verklaren. Dankzij hun 
experimenten beschikken wij 
nu over een assortiment aan ge-
luidsapparatuur, die onmisbaar 
is geworden voor de moderne 
mens. In de expositie ervaart de 
bezoeker in een “wall of sound” 
de razendsnelle ontwikkeling 
vanaf de transistors, tuners naar 
i-Pods. Soundbites nodigt de 
bezoeker uit om zelf met geluid 
te experimenteren en te ervaren 
welke ongekende mogelijkheden 
de geluidstechniek ons heeft 
gebracht.
In de bijbehorende catalogus 
geven de auteurs aan de hand 
van vier artikelen een boeiend 
beeld over de veelzijdigheid 

Jan M. Broeders
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Steeds meer exposities en de-
monstraties zorgen ervoor dat 
vooral jonge mensen meer 
belangstelling krijgen voor het 
onderzoek en de wetenschap. 
Subsidies en sponseringen vanuit 
overheden, instituten en interna-
tionale bedrijven dragen bij tot 
het bedenken van formules van 
presentaties en het oprichten 
van organisaties voor het rea-
liseren van deze exposities en 
demonstraties. Al jaren geleden 
is een schatting gemaakt over 
de marktontwikkelingen in de 
industrie en de techniek. Het 
economische spel van vraag en 
aanbod gaf een explosieve groei 
te zien. Om aan de marktvraag te 
blijven te voldoen is er volgens 
berekeningen in Duitsland een 
aantal van 22.000 nieuwe vaca-
tures voor ingenieurs voor onder-
zoek en wetenschap ontstaan. In 
geheel Europa is dat inmiddels 
een veelvoud geworden. Diverse 
firma’s benaderen rechtstreeks 
de studenten op instituten, uni-
versiteiten en hogescholen voor 
het bespreken van de mogelijk-
heden voor vervolgstudies. Ook 
vanuit de Europese Commissie 
zijn vele activiteiten gestart om 
samen met het bedrijfsleven 
en de overheden te investeren 

Science educatie in Europese landen

in promotiecampagnes voor 
het kiezen van een baan in de 
techniek, onderzoek of in de 
wetenschap. Eén van de meest 
succesvolle campagnes is het 
concept van “Fascinatie voor 
licht”, dat inmiddels in een rei-
zende expositie een aantal grote 
steden aandoet om jongeren en 
docenten te bereiken. De or-
ganisator mikt op inspiratie en 
belangstelling bij de jeugd voor 
het kiezen van een opleiding en 
een baan in de optische industrie 
of in onderzoek en wetenschap 
ten behoeve van deze optische 
industrie.

De “Science Tunnel” is eveneens 
een fantastisch initiatief om het 
vakgebied van de optica & fo-
tonica bij de jeugd te promoten. 
Het concept van deze expositie 
is ontworpen voor jeugdige en 
volwassen personen en vertelt 
heel veel over het menselijk 
lichaam, biowetenschap en de 
wereld van de fysica. Het ont-
werp is uitgewerkt door het Max 
Planck Instituut te München en 
wordt onder andere via een spon-
sering door BASF gepresenteerd 
op diverse locatie in Europa en 
in andere steden in de wereld. 

Andere initiatieven zijn ook de 
moeite waard om daarvan de 
opzet en inhoud te bestuderen in 
de hoop dat er ook in ons land 
meer belangstelling ontstaat bij 
jongens en meisjes, leerlingen en 
studenten, opleiders en docenten 
voor het innovatieve vakgebied 
van de optica. Kijk voor meer 
informatie op de websites
- www.sciencetunnel.com.
- www.sciencemadesimple.
co.uk.
- www.understandingbiology.
org.
- www.fascination-of-light.net.

Eén van de attractieve publi-
caties over de fascinatie voor 
licht.

Jan M. Broeders
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Aanwezig:
Rob Geutskens, Peter Bieger, 
Ruud Kurk, Jan Broeders, Ad 
Spijkers, Wim van der Weel, 
Henk Mijnarends, Frans Wit-
kamp, Adri Barendregt, Bernard 
H. Bos, Cees Franke, Kees van der 
Vlies en Cees van Heijkoop.

Afwezig met kennisgeving aan 
de secretaris:
Ernst Leefsma, Hans van Oost-
veen, Jenne Zondervan, Joost 
Timmerman, Kees Zagers, Bob 
Vos, Willem Bos, Jochem van 
Bruggen, Kees Barents, Dirk 
Scheper, Ben Cleine, Noud van 
Herk en Jos van den Berg.

Opening door de voorzitter
Voorzitter Frans Witkamp heet de 
aanwezigen van harte welkom en 
opent in de vergaderruimte van 
de Marijkezaal om 14 uur de 39e 
Algemene Ledenvergadering. De 
ALV is een onderdeel van een 
ELPEC-evenement in het kader 
van een beursbezoek aan de vak-
beurs Electronics & Automation 
2007. In zijn inleiding haalt hij 
een aantal hoogtepunten uit het 
evenementenprogramma aan. 
Ook geeft hij aan verheugd te zijn 
dat geen verdere afname van het 
ledental heeft plaatsgevonden. 
Vanuit de resultaten van de ge-
houden enquête onder de leden 
heeft het bestuur een beeld van de 
wensen van de leden. Hij vraagt 
de aanwezigen het overlijden 
van Jan Verfaille in een plechtig 
moment te herdenken. 

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

2 Ingekomen stukken en me-
dedelingen
In samenhang met de 39e ALV 
is het jaarverslag van de secre-
taris tijdens de ALV aanwezig. 
Tevens zijn er vanuit de leden 
schriftelijke en mondelinge mel-
dingen van aan- en afwezigheid 
binnengekomen. Ook ontving 
het bestuur een bericht vanuit de 
Ballotagecommissie. Er zijn twee 
aanvragen behandeld. Vanuit de 
kascommissie is een verslag van 
de bevindingen ontvangen. Voor 
de vergadering is het versturen 
van uitnodigingen en vergader-
stukken naar de leden via de 
e-mail akkoord.

3 Verslag van de 38e Algemene 
Ledenvergadering van 31 mei 
2006 
De te beoordelen notulen van de 
38e ALV staan weergegeven in 
ELPEC Info 147. Er zijn geen 
vragen of opmerkingen en de 
notulen zijn goedgekeurd. De 
voorzitter geeft nog een toelich-
ting op de uitvoering van een 
voorstel van Noud van Herk in 
de vorige ALV over een vergoe-
ding van gemaakte kosten door 
bestuursleden. De bestuursleden 
kunnen de kosten voor het reizen 
naar de bestuursvergaderingen 
declareren op basis van de bere-
keningen op de site 9292ov.nl. 
Ook andere kosten ten dienste 
van de vereniging kunnen op 
basis van werkelijke uitgaven 
gedeclareerd worden. Van het 
voorstel vanuit de ledenverga-
dering voor het verstrekken van 
een vaste onkostenvergoeding 
wordt momenteel geen gebruik 
gemaakt.

4 Jaarverslag van de secreta-
ris
Het Jaarverslag 2006 van de 
secretaris wordt in grote lijnen 
voorgelezen en toegelicht. De 
vergadering gaat akkoord met 
de inhoud. De volledige tekst 
zal verschijnen in ELPEC Info 
151. De voorzitter geeft nog een 
extra toelichting op de inhoud 
en het verloop van ons congres 
“Vermogenselektronica”.

5 Financieel verslag van de 
penningmeester
De financiële cijfers van het af 
te sluiten verenigingsjaar 2006 
staan als Jaarrekening 2006 ge-
noteerd en zijn ter bestudering 
vooraf verzonden aan de leden. 
De penningmeester geeft een 
toelichting op de cijfers en over 
de verschillende onderdelen in de 
jaarrekening. Het ledental van de 
vereniging is stabiel gebleven.
Door het wegvallen van een 
sponsoring worden de kosten 
voor ELPEC Info volledig vanuit 
de vereniging gedragen. De ad-
vertenties in ons verenigingsblad 
zorgen voor enige inkomsten. Er 
zijn verder geen opmerkingen 
vanuit de vergadering en de 
Jaarrekening 2006 wordt door de 
leden akkoord bevonden.

6 Bevindingen van de kascom-
missie en Jaarrekening 2006
Cees van Heijkoop geeft namens 
zijn collega’s Jenne Zondervan 
en Wim van der Weel een beeld 
van de werkzaamheden van de 
kascommissie en doet verslag van 
de bevindingen van de kascom-
missie. De kascommissie heeft 
in de geheel nieuw opgezette 

ELPEC Elektronica Pers Club Notulen
Notulen van de 39e Algemene Ledenvergadering ELPEC op 23 mei 2007 in de Jaarbeurs te Utrecht



10 Elpec Info - juli 2007

financiële administratie van onze 
penningmeester de staat van ba-
ten en lasten, de journaalposten 
en de betaalde rekeningen over 
het verenigingsjaar 2006 steek-
proefsgewijs gecontroleerd. Op 
grond hiervan hebben de leden 
van de kascommissie vastgesteld 
dat de penningmeester op nauw-
gezette wijze de boekhouding 
van de Elektronica Persclub 
heeft gevoerd. Daarom stelt de 
kascommissie de aanwezige 
leden voor, de penningmeester 
en het bestuur te dechargeren 
voor het voeren van de financiële 
administratie. De vergadering 
neemt dit voorstel unaniem aan. 
De ondertekende verklaring is 
vooraf door Jenne Zondervan 
ingeleverd bij de secretaris. De 
voorzitter bedankt de leden van 
de kascommissie, te weten de 
leden Jenne Zondervan (voorzit-
ter) en Cees van Heijkoop (lid) en 
Wim van der Weel (reservelid), 
voor het controlerende werk en de 
penningmeester voor het voeren 
van de financiële administratie 
van de vereniging.

7 Vaststelling van de
contributie 2007
Voor 2007 stelt het bestuur aan 
de leden voor om de hoogte van 
de contributie te houden op het 
huidige niveau van € 40, res-
pectievelijk van € 20, en legt dit 
voorstel ter besluitvorming voor. 
De leden gaan akkoord met dit 
voorstel. 

8 Vaststelling van de begroting 
2007
Het voorstel voor de begroting 
2007 is vooraf verzonden aan de 
leden. De penningmeester geeft 
een toelichting op de begroting. 
De weliswaar geringe adverten-
tie-inkomsten drukken de totale 

kosten voor ELPEC Info. De 
rente-inkomsten op het kapitaal 
van de vereniging zijn gering. De 
penningmeester wordt gevraagd 
om de mogelijkheden van een 
hogere rente te onderzoeken. 
De vergadering gaat unaniem 
akkoord met de voorstellen, de 
begroting 2007 en met de bijbe-
horende verklaringen.

9 Verslag van de ballotage-
commissie
Op een eerder verzoek van de 
voorzitter Ernst Leefsma geeft 
Ad Spijkers een toelichting op 
de activiteiten van de Balcom 
en leest de hoofdlijnen uit het 
verslag van de voorzitter voor. Er 
zijn twee nieuwe aanmeldingen 
binnengekomen. Beide aanvra-
gen zijn positief beoordeeld en 
hebben inmiddels geleid tot een 
lidmaatschap van de ELPEC. In 
het afgesloten verenigingsjaar 
zaten in de ballotagecommissie 
de leden Ernst Leefsma (voor-
zitter), Ad Spijkers en Jenne 
Zondervan.

De voorzitter dankt na dit agen-
dapunt alle leden van de commis-
sies van de vereniging voor de 
verrichte werkzaamheden en de 
positieve houding ten aanzien van 
het voortbestaan van ELPEC. 

10 Verkiezing nieuwe
bestuursleden
Een rooster van aftreden is be-
schikbaar. Volgens dit rooster 
treden Peter Bieger en Rob 
Geutskens af. Bestuurslid Peter 
Bieger is niet herkiesbaar. Tijdens 
de 251e bestuursvergadering 
heeft Rob aangegeven om voor-
lopig aan te blijven tot er een 
vervanger is gevonden. Voor de 
aanvang van de vergadering en 
tijdens de vergadering zijn er 

geen andere voordrachten bin-
nengekomen. De voorzitter stelt 
de vergadering voor om Rob weer 
in functie te benoemen en het 
aantal bestuursleden met één te 
verminderen. Rob wordt bij ac-
clamatie gekozen. De voorzitter 
dankt Peter Bieger voor zijn werk 
en diensten voor de vereniging 
en overhandigt hem een heerlijk 
drankje. 

11 Verkiezing leden
kascommissie
Volgens de spelregels in onze 
Statuten vindt een jaarlijkse be-
noeming plaats van ten minste 
twee leden voor deelname aan de 
activiteiten van de kascommissie. 
De drie huidige leden van de 
kascommissie Jenne Zondervan, 
Cees van Heijkoop en Wim van 
der Weel hebben aangegeven om 
de taken te willen continueren. 
De vergadering gaat akkoord 
met het voorstel van het bestuur 
en geeft een applaus aan de com-
missieleden. 

12 Verkiezing leden
ballotagecommissie
De samenstelling van de leden 
van de ballotagecommissie blijft 
ook in het volgende verenigings-
jaar ongewijzigd. Met Ernst 
Leefsma als voorzitter maken 
deel uit van deze commissie Ad 
Spijkers en Jenne Zondervan. De 
vergadering gaat akkoord met 
de leden en de taakverdelingen. 
Ook nu weer een applaus vanuit 
de vergadering voor de voort-
zetting van de taken van deze 
commissie.

De voorzitter van ELPEC be-
dankt alle commissieleden voor 
hun bereidheid deel te nemen 
aan de activiteiten van de com-
missies.
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13 Plannen van het bestuur in 
het nieuwe verenigingsjaar
Het bestuur werkt aan een voort-
zetting van de huidige koers. 
Voor het telkens weer samen-
stellen van een aantrekkelijk 
evenementenprogramma worden 
ook de resultaten uit de enquête 
onder de leden meegenomen. 
ELPEC werkt aan een nieuwe 
vormgeving voor de perskaart. 
Ook zal de tekst op de kaart 
aangepast worden. De contacten 
met beursorganisaties, instituten 
en zusterverenigingen krijgen 
extra aandacht.
Op een vraag van Bernard 
Bos over de perskaart geeft de 
voorzitter nog eens aan wat de 
voorwaarden zijn om voor een 
Elpec-perskaart in aanmerking 
te komen. Kees van der Vlies 
onderstreept het belang van het 
communiceren via de e-mail. 
Daarmee kan het bestuur de leden 
wijzen op interessante ontwikke-
lingen in het vakgebied. Zonodig 
kan daarbij een elektronische 
uitgave van ELPEC Info een 
belangrijke rol spelen.

14 Rondvraag
Op een eerder voorstel van Ad 
Spijkers om bij een eerstvol-
gende gelegenheid na te denken 
over de inhoud en de toekomst 
van de ELPEC heeft Wim van 
der Weel de aanvullende vraag: 
“Wanneer is de kritische grens in 
het aantal leden bereikt voor een 
bestaansrecht van de ELPEC?” In 
de vergadering is er de vraag of 
ons orgaan ELPEC Info in druk 
blijft verschijnen of dat er om 
verschillende redenen gekozen 
moet worden voor een elektro-
nische uitgave. Adri Barendregt 
stelt voor om bij een aanvullende 
enquête aan de leden te vragen 
of zij voor een elektronische 
uitgifte zijn. Uit de reacties van 
de leden tijdens de vergadering 
bleek dat de overgrote meerder-
heid de voorkeur geeft aan een 
papieren uitgave van Elpec Info. 
Wel onderschrijft iedereen het be-
lang van e-mail voor de normale 
correspondentie (uitnodigingen, 
bedrijfsbezoeken, etc.). Ook kan 
e-mail worden gebruikt voor 
het verstrekken van specifieke 
informatie voor de leden met 

een eventuele link naar relevante 
sites. Cees van Heijkoop stelt de 
vraag hoeveel leden binnen de 
ELPEC in één of andere vorm 
het journalistenvak beoefenen. 
Bij een nadere beschouwing zijn 
dat circa 24 leden.

15 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit 
de voorzitter rond 15.30 uur de 
39e Algemene Ledenvergadering 
en dankt de aanwezigen voor hun 
inbreng. Een bijzondere dank 
gaat uit naar Kees Groeneveld 
en zijn team van medewerkers 
voor de lunch en het beschikbaar 
stellen van de vergaderruimte. 
Na de vergadering werden de 
leden uitgenodigd voor een 
actieve deelname aan een rond-
gang langs enkele opstellingen 
op de vakbeurs Electronics & 
Automation en voor een borrel 
ter afsluiting van de leerzame en 
actieve middag.
De secretaris

Jan M. Broeders

Fotonica Evenement 2007
Op 3 april 2007 vond een zeer 
geslaagd seminar plaats met een 
beurs over fotonica [2] in Den 
Haag (World Forum Convention 
Center vh Congresgebouw), ge-
organiseerd door SenterNovem 
[1] en Het Mikrocentrum [1] 
met veel documentatie van de 
voordrachten [2].

Het vak Fotonica maakt een 
zeer snelle ontwikkeling door. 
Met dit evenement hoopt de 

Nederlandse overheid enerzijds 
de bedrijven, de universiteiten en 
research-centra te ondersteunen 
en anderzijds het bedrijfsleven en 
het HBO- en MBO-onderwijs te 
informeren over het vakgebied. 
Het HBO- en MBO-onderwijs 
gaat er ook meer aandacht aan 
besteden.
Fotonica is een zeer uitgebreid 
vakgebied.
De TUE heeft als deelnemer in 
het internationale research-pro-
gramma COBRA van zich doen 

spreken in de ontwikkeling van 
snel en grootschalig data-trans-
port en er in het kader haar 50-
jarig bestaan via internationale 
seminars kond van gedaan [3].
Middels fotonica zijn zeer ge-
avanceerde sensoren [4] moge-
lijk, die ook besproken werden in 
de “Sense of contact 2007“.
De medische en bio-weten-
schappers denken enerzijds 
vooral aan een soort kijk-opera-
ties, die gewone operaties vaak 
overbodig maken. Zij zijn min-

Henk Mijnarends
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stens zo effectief en helen door de 
veel kleinere wonden veel snel-
ler. Anderzijds zijn door nieuwe 
sensoren met onder andere een 
soort spectraal analyse veel snel-
lere en betere lichaamscontroles 
mogelijk. Bloed en urine kunnen 
vaak binnen 30 minuten worden 
onderzocht, waarna aangepaste 
medicatie kan volgen. Boven-
dien zijn een aantal ziektes (bijv 
kanker) in een eerder stadium te 
herkennen, waardoor de kans op 
genezing toeneemt.
Bij de industrie wordt gewerkt 
aan nieuwe sensoren oa voor 
gasanalyse, waarmee al aardige 
resultaten zijn bereikt. Boven-
dien is de led een goede, zo nodig 
intensieve, lichtbron met veel 
mogelijkheden in kleurkeuze en 
met een geringe warmte-produc-
tie. Beeldherkenning wordt nog 
steeds geïntensifeerd. We krijgen 
steeds meer mogelijkheden met 

(led-)lichtbronnen en lichtge-
voelige (cq camera’s) cellen en 
we worden steeds slimmer met 
software. Beeldherkenning is een 
extra mogelijkheid in geautoma-
tiseerde productie, die vaak de 
kwaliteit en de snelheid van de 
productie ten goed komt.
In de klassieke werktuigbouw 
is de fotonica een steeds vaker 
toegepast hulpmiddel om nauw-
keurige maatvoering en opper-
vlakte-kwaliteit te verifiëren.
De klassieke sterkstromer past 
fotonica ook steeds meer toe. Het 
is een goed hulpmiddel tegen 
EMC en geschikt om spannin-
gen te overbruggen. Als zodanig 
is fotonica een veel gebruikt 
hulpmiddel bij vermogenselka 
{aansturing van (HV-)IGBT’s 
en (HV-)thyristoren bij HVDC} 
en bij elektriciteitsvoorziening 
(optische bussen in schakelsta-
tions) en communicatie bij HV. 

De beveiliging van 400 kV-net-
ten zou zonder glasfibergeleiders 
in de aarddraden veel minder 
geavanceerd zijn [5]. Bovendien 
is de glasfiber gevlochten in een 
aardscherm van een kabel een 
uitstekende temperatuurmeter.
SenterNovem en Het Mikrocen-
trum hebben een goed overzicht 
met uitgebreide documentatie 
gegeven van het zeer uitgebreide 
vakgebied Fotonica, waardoor 
Nederland dit snel uitdijende 
vakgebied beter leert kennen. 
Elpec feliciteert de organisatie. 

Literatuur
1. www.senternovem.nl; www.
mikrocentrum.nl.
2. www.fotonica-evenement.nl.
3. Elpec Info 150, pag 24.
4. Sense of contact 2007; zie 
Elpec Info 151 en www.fhi.nl.
5. E&I – 3-2007, pag 58-62; 
www.ove.at.

Nederland heeft binnenkort twee 
HVDC (=high voltage DC)-ver-
bindingen met het buitenland. 
De HVDC-verbinding met 
Noorwegen (NorNed) [2] wordt 
gebouwd. Hij is ontworpen voor 
een capaciteit van 600 MWe bij 
900 kV DC. De kabellengte is ca. 
580 km. De beide AC/DC-om-
vormers (stroombronsysteem) 
worden gebouwd door ABB en 
voorzien van ABB-thyristoren.
De HVDC-verbinding met UK 
(BritNed) loopt van de Maas-
vlakte naar Isle of Grain in 
Kent (ca. 260 km) en heeft bij 
eveneens 900 kV DC een capa-
citeit van 1000 MWe. De beide 
AC/DC-omvormers worden 
geleverd door Siemens en uit-

1. Direct met laserstraal aange-
stuurde thyristor.

gerust met Eupec (onderdeel van 
Infineon, nauw samenwerkend 
met Siemens) [3] thyristoren. 
De oplevering van het project 
is gepland in 2010. 
De schakeling van beide HVDC-
omvormers is gelijk. ABB ge-
bruikt elektrisch aangestuurde 
thyristoren. De roosterpuls 
komt van een aanstuurblok, dat 
met een laserstraal aangestuurd 
wordt. Siemens gebruikt direct 
door een laserstraal aangestuurde 
thyristoren, waarover Eupec op 
haar website nader informeert. 
(zie fig 1).
Beide interessante HVDC-
projecten versterken ons kop-
pelnet. 
Henk Mijnarends

Literatuur
1. www.tennet.nl/tennet/nieuws/
britned.aspx.
2. Elpec Info 147, pag 12-14.
3. www.eupec.de; www.infi-
neon.com.

HVDC-verbinding Nederland-UK
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Het vakgebied vermogenselek-
tronica-aandrijftechniek wordt 
steeds uitgebreider toegepast 
zowel bij aandrijvingen alswel 
bij duurzame energie (wind-, 
ph-zonne-energie en brandstof-
cellen). De prijzen per eenheid 
worden jaarlijks ruim 5% goed-
koper. 
PCIM 2007 wordt gekarakteri-
seerd door 3 keynote-speeches 
en 3 overzichten van technische 
conferentie-directeuren. Tevens 
werd veel gedetailleerde goede 
vakinformatie aangeboden.

Keynote-speech 1 : Energy Ef-
ficiency through Power Electro-
nics (van Eutema, Siemens en 
Infineon). Op de TUD en TUE 
zijn in mei en juni van dit jaar 
zijn ook symposia gehouden 
met ongeveer dezelfde inhoud. 
Geschat wordt, dat in de aandrijf-
techniek en de verlichting nog 
ruim 20% besparing mogelijk 
is in het totale elektriciteitsver-
bruik. Tevens zou zonder het vak 
wind-, zonne- en brandstofcellen-
energie niet mogelijk zijn. Het 
koppelen van grote windparken 
en relatief zwakke koppelnetten 
wordt op verschillende plaatsen 
bestudeerd. 

Keynote-speech 2 : Power Elec-
tronic Research and Education 
in China (van 2 Chinese hoogle-
raren). China werkt hard aan de 
introductie van vermogenselek-

tronica. Over een aantal jaren 
zullen zij het Europese niveau 
bereiken. 

Keynote-speech 3 : High Power 
Electronics, Trends of Techno-
logy and Applications (van dr. P. 
Steimer van ABB Zwitserland).
Deze bekende deskundige geeft 
een overzicht van de heden ge-
bruikte vermogens-halfgeleiders 
en hij laat zien, dat op dit moment 
ook een toenemende vraag is 
naar aandrijvingen van groot 
vermogen. 
De bekende HP-IGBT 600 A 
6500 V, ontwikkeld door Eupec 
(nu onderdeel van Infineon) 
wordt veel gebruikt bij 1,5 MWe-
motoren bij elektrische tractie. 
Alle zg 4-systeemlocs (Alstom, 
Bombardier en Siemens) zijn er 
mee uitgerust. Parallelschakelen 
van 2 IGBT’s is wel mogelijk. 
Voor duidelijk grotere vermo-
gens is de, mede door de auteur 
ontwikkelde, IGCT geschikter. 
Hij wordt ook veel gebruikt bij 
voedingen vanuit het 3-fasen 
50 Hz-net naar het 1-fase 16,7 Hz 
tractienet van Duitsland, Oosten-
rijk, Zwitserland, Noorwegen en 
Zweden. De ICGT zou oa ook 
goed gebruikt kunnen worden bij 
HVDC-spanningsbron-systemen 
bij windparken op zee. 

Beursoverzicht 1 van dr. U. 
Scheuermann over ontwikkelin-
gen bij vermogenshalfgeleiders 

(de auteur is éen van de twee 
conferentie-directeuren verant-
woordelijk voor halfgeleiders 
en directielid van Semikron 
Duitsland).
Verbeterde IGBT’s
In 2005 werd de zg 3e generatie 
IGBT’s geïntroduceerd met dui-
delijk verminderde verliezen. 
De HP-IGBT 600 A 6500 V be-
hoorde daarbij. Zorgvuldig aan-
sturen en goed koelen (meestal 
waterkoeling) waren vereist. De 
3e generatie IGBT bleek heel 
robuust en had veel succes.
In 2006 werd de 4e generatie 
IGBT’s geïntroduceerd voor 
sperspanningen tot 1200 V of 
1700 V. Deze generatie had nog 
iets minder verliezen en had tov 
de 3e generatie een iets gewijzigd 
aanstuurblok nodig. De 4e gene-
ratie voor hogere sperspanningen 
is wel aangekondigd, maar niet 
uitgeleverd.
In 2007 zijn voor sperspannin-
gen tot 1200 V (dwz inverters 
gekoppeld aan het 230/400 V 
net) nog weer enige verbeterin-
gen aangekondigd met name: 
een fractie minder verliezen, 
iets verbeterde softswitching. De 
fabrikanten noemen het als volgt: 
ABB SPT+ chip (tot 4,5 kV), 
Infineon verbeterde 4e generatie, 
Fuji 6e generatie IGBT.

De ABB SPT+chip verdient, 
naar de nu beschikbare gege-
vens, speciale aandacht (fig 1) 
Enerzijds is een 1000 A 4,5 kV 
IGBT gebouwd, die naar ver-
wachting opgewaardeerd zou 
kunnen worden naar 1000A 6,5 
kV en daarmee geschik is voor 2,5 
MWe motoren in 4-systeemlocs. 

PCIM 2007

PCIM wordt jaarlijks gehouden in Neurenberg; dit jaar even-
als vorig jaar tezamen met de eveneens zeer gewaardeerde 
Sensor+Test van 22-24 mei; zie [1], [2] en [3]. Beide conferenties 
met beurs waren goed bezocht zowel door vertegenwoordigers van 
de industrie alswel van universiteiten en hogescholen.

Henk Mijnarends
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Anderzijds kan hij in compacte 
blokken van 6 stuks (een com-
plete 3-fasen IGBT-invertor) 
worden geleverd.
Compacte IGBT-blokken
Losse IGBT’s worden steeds 
minder verkocht. Samenvoe-
ging tot één invertor-IGBT-blok 
tot middelgrote vermogens is 
regel; alle fabrikanten proberen 
deze blokken nog compacter te 
bouwen. Dat slaagt deels door 
meer gebruik te maken van SiC, 
waardoor iets hogere tempe-
raturen mogelijk zijn, en deels 
door efficiëntere koeling. Ook 
universiteiten kijken steeds meer 
naar thermische belastingscycli 
en geïntensiveerde koeling, 
waardoor compacter bouwen 
mogelijk wordt.
Aanstuurblokken
Bij de HP-IGBT is het belang van 
een goed aanstuurblok essentieel 
gebleken. Aanstuurblokken en 
compacte stuurschakelingen voor 
invertors krijgen nog steeds veel 
aandacht met soms heel fraaie 
resultaten bij de verbeteringen.
Vermogenshalfgeleiders voor 
speciale doeleinden
Ph-zonne-energie en (perso-
nen-)auto-vermogenselektronica 
met 42 V DC krijgen veel aan-
dacht van de halfgeleiderfabri-

kanten. 
Opmerkelijke halfgeleiderresul-
taten in het afgelopen jaar
Op 4 september 2006 heeft de 
Siemens 4-systeemloc 1216.50 
nabij Neurenberg een snelheids-
record gehaald van 357 km/h. Dat 
was oa een groot succes voor de 
Eupec IGBT 600 A 6,5 kV, die 
ook bij hoge taktfrequentie goed 
bewees te werken.
Op 3 april 2007 heeft een zg 
TGV-Pos op de nieuwe TGV-lijn 
Parijs-Straatsburg een snelheid 
van 574 km/h bereikt. Daarover 
worden steeds meer bijzonderhe-
den bekend. De 2x4 asynchrone 
motoren van de eindmotorwa-
gens hebben kortstondig elk 
een vermogen geleverd van 1,9 
MWe, normaal 1,1 MWe. Welke 
halfgeleiders gebruikt werden, is 
niet bekend gemaakt. 
De middenwagens waren voor-
zien van 4 permanentmagneet-
motoren van elk 1 MWe. 

Beursoverzicht 2 van prof. dr. 
J. Kollar over ontwikkelingen 
bij power quality (de auteur is 
éen van de twee conferentie-di-
recteuren verantwoordelijk voor 
power quality en hoogleraar van 
de ETH Zürich).
Op dit moment krijgen span-
ningsdips, in verband met toe-
nemend computergebruik, veel 
aandacht. Om die te bestrijden 
worden worden steeds meer UPS 
(uninterruptable power supplies; 
roterend en statisch) ingezet. 
Daarbij onderscheidt onder an-
dere Piller zich.
Antiharmonischen injectie is 
inmiddels redelijk uitgerijpt en 
wordt af en toe gebruikt. Het 
blijven grote tamelijk kostbare 
installaties.
Ook met de zogeheten frontend 
PWM-inverters is netvervuiling 

goed te bestrijden; ze zijn veel 
goedkoper dan antiharmonischen 
injectie en zouden naar mijn me-
ning veel meer voorgeschreven 
moeten worden. 
Voor PC’s en TV’s kost zo’n in-
verter ongeveer € 10,-. Hij wordt 
door de fabrikanten te duur be-
vonden, zolang niet voorgeschre-
ven. Bij aandrijvingen wordt de 
frontend-inverter vrijwel alleen 
gebruikt bij recuperatie. Indien 
de gloeilamp verdwijnt zijn 
frontend-invertors bij gasontla-
dingslampen heel zinvol. 
Ook het nieuwe Power Quality lab 
op de TUE besteedt aandacht aan 
bovenstaande onderwerpen.

Beursoverzicht 3 van prof. H. 
Knoell over ontwikkelingen bij 
intelligente beweging de auteur 
is éen van de twee conferentie-
directeuren verantwoordelijk 
voor intelligente beweging en 
hoogleraar van Uni-Würzburg-
Schweinfurt)
Permanent magneet-synchro-
ne-machines (ofwel synchro-
servo’s) worden steeds meer 
toegepast. Ze hebben de halve 
verliezen van asynchrone ma-
chines en zijn iets nauwkeuriger 
regelbaar. Het nieuwe magneet-
materiaal Neodym biedt steeds 
meer mogelijkheden. 
De naafgenerator (ofwel fiets-
dynamo) van een fiets is met 
ouder magneetmateriaal niet 
mogelijk.
De TUDarmstadt laat zien, dat 
met Neodym en waterkoeling 
heel compacte motoren gebouwd 
(fig. 2) kunnen worden. Dat 
biedt perspectieven voor hybride 
vrachtauto’s en autobussen en 
voor elektrische railtractie. 
Door veel technici wordt geke-
ken, of de pm-motor niet wat 
eenvoudiger en goedkoper ge-

1. ABB SPT+ chip IGBT –tech-
nologie.
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bouwd kan worden. Interessante 
resulaten worden getoond. 
Eenvoudiger inregelen
Bij asynchrone machines is de 
automatische inregeling van de 
regelparameters ver gevorderd. 
Bij pm-motoren krijgt dit nu ook 
de aandacht, waarbij TUWenen 
en Siemens met ere genoemd 
worden.
Nauwkeurige regelingen
Siemens laat zien, wat met piezo-
elektrische actuatoren mogelijk is 
en het Fraunhofer Instituut laat 
actuatoren zien, die een nauw-
keurigheid bereiken van 1 µm. 

Slotbeschouwing: 
Opzienbarende vindingen werden 
dit jaar niet getoond. Wel worden 
de componenten steeds betrouw-
baarder en robuuster. Ook de 
aansturing wordt vereenvoudigd. 
Het vak: vermogenselka wordt 
steeds uitgebreider toegepast.
Bij energiebesparing en duur-
zame energie (voornamelijk 
wind-, ph-zonne-energie en 
brandstofcellen) neemt het vak 
een steeds vooraanstaander plaats 
in. Ook het grote vakgebeid 
toerenregelbare draaistroom bij 
“automotive” krijgt mede door 
hybride-concepten een steeds 
belangrijker plaats. 
De asynchrone machine wordt 
langzaam aan steeds meer ver-
drongen door de pm-motor 
(synchro servo), die ook wat meer 
mogelijkheden biedt.

In 2007 vinden in het vakge-
bied vermogens-elektronica in 
Europa 3 confenrenties van we-
reldformaat plaats : PCIM en SPS 
(beiden van Mesago) en EPE. 
Het zou mij niet verbazen als 
deze organisaties wat intensiever 
zouden gaan samenwerken.

Literatuur
1. www.mesago.de;
www.pcim.de.
2. Elpec Info 148, pag 21-24.
3. www.sensor-test.com.

2. Watergekoelde pm-motor, ontworpen door TU Darmstadt.
a) losse magneten, b) magneten aangebracht op de rotor, c) magneten 
met koolstofdraden gebandageerd op de rotor.

Het vliegend bed van de TUE, 
gebouwd voor ASML, werd niet 
beschreven, maar zou zeker een 
goed figuur geslagen hebben.

Nederlandse deelneming
De conferentie-directeuren wor-
den bijgestaan door een advies-
college. Prof. A. Ferreira en dr. P. 
Bauer (beiden TUD) hebben de 
eer beiden lid te zijn. Dhr Bauer 
was tevens medeauteur van 2 
Nederlandse bijdragen; dhr J. 
Ensin (Kema) had de derde Ne-
derlandse bijdrage geleverd. 
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Statutaire naam Elektronica Persclub ELPEC
Statutaire zetel Amsterdam
Oprichting 23 november 1973
Inschrijving KvK Amsterdam-Haarlem V 530238

Documenten & Publicaties
Statuten vastgesteld op 12 januari 1996
Huishoudelijk Reglement vastgesteld op 31 mei 1996
Ledenlijst 2005 gepubliceerd in september 2005
Vermeldingen van Elpec in Pyttersen’s Nederlandse Almanak
Vermeldingen van Elpec in Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit
Elpec Info
nr. 146 april 2006
nr. 147 juli 2006
nr. 148 oktober 2006
nr. 149 december 2006

Evenementen in 2006
Bedrijfsbezoek DARE, Woerden 7 februari 2006 
Bedrijfsbezoek Neways, Son 7 april 2006 
Bedrijfsbezoek CycloMedia, Waardenburg 31 mei 2006 
Bedrijfsbezoek Osram, Capelle a/d IJssel 21 juni 2006
Bedrijfsbezoek Vector, Rotterdam 14 september 2006 
Symposium VE Jaarbeurs, Utrecht 5 oktober 2006 
Beursbezoek* Het Instrument 30 oktober 2006
ELPEC’s Eindejaarsdiner Kijk-Luistermuseum, Bennekom 22 december 2006
* tezamen met VIP

Samenstelling van het bestuur in het verenigingsjaar 2006
Frans Witkamp (voorzitter), Jan Broeders (secretaris), Rob Geutskens (penningmeester) en 
de leden Peter Bieger, Cees Franke, Henk Mijnarends en Ruud Kurk

Samenstelling van de kascommissie
Jenne Zondervan (voorzitter), Cees van Heijkoop (lid) en Wim van der Weel (reservelid)

Samenstelling van de ballotagecommissie
Ernst Leefsma (voorzitter), Ad Spijkers (lid) en Jenne Zondervan (lid)

Vergaderingen in 2006
246e bestuursvergadering DARE, Woerden  februari 2006
247e bestuursvergadering Neways, Son 7 april 2006 
38e algemene ledenvergadering CycloMedia, Waardenburg 31 mei 2006 
248e bestuursvergadering Vector, Rotterdam 14 september 2006
249e bestuursvergadering Het Instrument, Utrecht 30 oktober 2006

Contributies in 2006  € 40/€ 20
Aantal leden 54 (per 31-12-2006)

ELPEC Elektronica Pers Club Verenigingsjaar 2006
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Bovenbouw
De bovenbouw (spoorbaan incl 
wissels) is een kostbaar onderdeel 
van het spoorwegbedrijf, dat goed 
gelegd en onderhouden enorm 
veel mogelijkheden heeft. Op 3 
april heeft een aangepaste TGV 
op het nieuwe traject (grindbed-
spoorbaan) Parijs-Straatsburg het 
snelheidsrecord van 574 km/h 
bereikt.
Duitsland en Nederland achten 
voor een hogesnelheidslijn het 
zg slabtrack (spoorbaan op een 
betonnen baan gelegd) noodza-
kelijk. Fraaie voorbeelden zijn 
de vorig jaar in gebruik genomen 
hogesnelheidslijn München-Neu-
renberg en de nog niet in gebruik 
zijnde Nederlandse HSL-Zuid. De 
investering zou ongeveer het dub-
bele zijn van een conventionele 
baan gelegd op een grindbed en 
de onderhoudskosten de helft. 

Bovendien zou bij een grind-
bedspoorbaan grind tegen de 
onderkant van de trein spatten. 
De deskundige en ervaren Oos-
tenrijkse prof. K. Riessberger 
had een nieuw ontwerp gemaakt 
voor een grindbedspoorbaan, 
waarbij steeds 2 betonnen dwars-
liggers (zie fig. 1) met 2 stevige 
betonnen tussenstukken werden 
verbonden. De investering zou 
tov een gewone grindbedspoor-
baan 20% meer bedragen en het 
onderhoud zou even weinig zijn 
als bij slabtrack. Het grind moest 
niet hoger worden opgevuld dan 
3 cm onder de bovenzijde van de 
dwarsligger. De baan was daarbij 
voldoende stevig en opspatten 
kwam dan nauwelijks meer voor. 
Hij had met dit systeem op gewone 
spoorbanen ca. 8 jaar heel goede 
ervaring. Hij wees met nadruk 
op een correcte spoorbreedte, die 
volgens hem op een rechte baan 
1438 mm (geen 1435 mm) moest 
zijn om een goede railvoertuiglig-
ging te verkrijgen. 
Inspectie van spoorbanen met het 
blote oog vindt tegenwoordig wei-
nig meer plaats; het is grotendeels 
vervangen door knap, jaarlijks 
verbeterd, ICT-werk opgesteld op 
inspectietreinen, die ca. 60 km/h 
mogen rijden. Trillingsmetingen 
zijn heel effectief, aangevuld 
met TV-spooropnames. Door de 
hoge koppels van moderne locs 
wordt het railoppervlak soms fors 
beschadigd. Om dat te herkennen 
wordt geëxperimenteerd met 
nieuwe methoden van beeldher-

kenning. Station Delft was tijdens 
Railtech een goed voorbeeld. Zie 
ook [5].
Door goed ICT-werk worden niet 
alleen kosten bespaard op inspec-
tie en onderhoud, maar wordt ook 
de kwaliteit van de spoorbanen 
verbeterd.

Modelvorming
Modelvorming van railvoertuigen 
op een spoorbaan wordt sinds ja-
ren beoefend. Alle modelvorming 
mondt als regel uit in minder 
life-proeven en een wat beter 
product. Voor Nederland zijn de 
ontsporingen bij Randstadrail in 
de bocht bij Ternoot nabij Den 
Haag CS-hoog een item van inte-
resse. Karlsruhe heeft de primeur 
van Light Rail-voertuigen, die in 
de stad als tram en buiten de stad 
op de hoofdspoorbaan van de 
DB rijden. De overeengekomen 
vereisten zijn: stootdruk van 60 
ton, grote remvertraging en een 
speciaal draaistel. Hoofdspoor-
wegen wensen een minimum 
wieldiameter van 730 mm om 
de zogeheten Engelse wissel 
(kruiswissel met binnenliggende 
tongen) veilig te kunnen passeren. 
Door het werk van Karlsruhe [3] 
is gevonden, dat een draaistel met 
een wieldiameter van 660(nieuw)-
550(bijna versleten) mm dat ook 
kon, mits de assen geen passieve 
radiale instelling vertoonden. Dit 
is ook weer uitgebreid getest bij 
de Light Rail-voertuigen tussen 
Gouda en Alphen. 
De RegioCitadis van Randstadrail 
(HTM) hebben dezelfde draaistel-
len, die meer spoorverbreding 
verlangen dan die van de oudere 
trams met dezelfde radstand (1,9 

Railtech 2007

Jaarlijks organiseert Europoint [1] het veelzijdige multidisciplinaire 
spoorwegcongres Railtech. Een verslag van dit evenement dat plaats-
vond op 27 en 28 maart in de Jaarbeurs te Utrecht.

1. Spoor voor hoge-snelheids-
lijnen.

Henk Mijnarends
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m). Ook de slijtage door de Re-
gioCitadis op lijn 3 in de stad 
bleek tamelijk groot. De HTM 
moet, ook volgens prof. Hansen 
(TUD) meer aandacht besteden 
aan spoorverwijding.
Middels deze modelvorming kun-
nen ook de max duwkrachten bij 
duwtreinen worden bepaald. Zij 
sluiten redelijk aan bij proeven 
genomen in Oostenrijk (max 15 
ton bij nagenoeg recht spoor en 
max 10 ton bij bochten).

Light Rail 
Karlsruhe en Saarbruecken heb-
ben veel ervaring met “vol 
elektrische” Light Rail. Kassel 
heeft behalve deze ervaring ook 
hybride Light Rail ( 750 V DC en 
diesel-elektrische aandrijving). 
Beide vormen voldoen zeer goed 
en genieten veel belangstelling in 
heel Europa (oa Aarhuis) en zullen 
veel nagevolgd worden. 

Seinsystemen
Europa heeft 16 seinsystemen [4] 
en was daarom heel blij als een 
vervanging door 2 Europese sein-
systemen met zeer geavanceerde 
ICT mogelijk zou zijn nl: ETCS 
(=european train control system) 
level 1 (vaste bloklengtes) en le-
vel 2 voor variabele bloklengtes. 
Ongeveer 5 jaar geleden dacht 
men, dat ETCS level 2 op enkele 
kinderziektes na bruikbaar was. 
Helaas zijn die nog niet opgelost. 
De bevindingen op het congres 
worden ondersteund door [2]. 
Zwitserland ziet in ETSC level 2 

grote voordelen voor haar nieuwe 
lange tunnels en heeft daarom dit 
jaar 2 interessante grootschalige 
proeven genomen. 
ETCS level 2 proef 1: Met 35 
locs is een proef genomen in de 
nieuwe, nog niet opgeleverde, 
BLS-basistunnel. Helaas is de 
centrale computer in het begin van 
de proef ongeveer 1h uitgevallen, 
waardoor het gehele treinverkeer 
stil kwam te liggen, totdat de deze 
opnieuw kon worden opgestart.
ETCS level 2 proef 2: Nabij Zürich 
worden intensieve proeven ge-
daan op de spoorlijn Mattstet-
ten-Rothrist (geschikt voor 200 
km/h). Tot nu toe werd ’s nachts 
met ETCS level 2 gereden en 
overdag met het conventionele 
seinsysteem. Bij ETCS traden 
problemen met de positiebepa-
ling van de trein op, verergerd 
bij sneeuw. Een absoluut vereiste 
bij seinsystemen met variabele 
bloklengte zoals ETCS level 2 is 
de bepaling van de afstand tussen 
2 opeenvolgende treinen. Deze 
afstand is de beschikbare remweg 
en bepaalt de toelaatbare maxi-
mum snelheid van de achterop 
rijdende trein. 
Ondanks veel goed en toegewijd 
werk bij betrokkenen, is ETCS 
nog niet even betrouwbaar en 
bedrijfszeker als conventionele 
seinsystemen. Dat betekent, dat 
velen denken, dat een conven-
tioneel backup-seinsysteem op 
de Betuweroute en de HSL-Zuid 
nodig is. 

Laatste nieuws over ETCS 
level 2 in Nederland

Minister Eurlings heeft de grote 
problemen met ETCS op de 
Betuwelijn en de HSL-Zuid ook 
onderkend. Onder zijn bewind 
is een interessante oplossing 
gevonden. Per 16 juni 2007 gaan 
op de Betuwelijn goederentrei-
nen rijden, maar op het traject 
Kijfhoek-Zevenaar steeds éen 
trein tegelijk; dwz 16 treinen per 
richting per dag. Per 10 decem-
ber 2007 gaan op de HSL-Zuid 
ook treinen rijden met 160 km/h 
tussen Schiphol en Rotterdam; 
op het gehele traject ook éen 
tegelijk. Daarmee is in ieder 
geval een uurdienst mogelijk; 
waarschijnlijk zelfs een half 
uurdienst.
Indien na enige maanden het 
seinsysteem ETCS nog steeds 
niet goed werkt, is voldoende 
argumentatie opgebouwd om 
een reserve conventioneel sein-
systeem aan te leggen.

Literatuur
1. www.europoint-bv.com; www.
railtech-europe.com.
2. Eisenbahn Oesterreich 4/2007 
pag. 183-185.
3. Drehgestelle – Bogies van KG 
Baur, EK Verlag 2006, onder-
steund door Bombardier.
4. Elpec Info 139 pag 22-24.
5. Elpec Info 142 pag 19.
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Dit seminar besteedde aandacht 
aan 2 hoofdthema’s: gebruik van 
sensoren en nieuwe ontwikkelin-
gen bij sensoren. 
Tav het gebruik van sensoren 
werd vooral de nadruk gelegd 
op : energie en milieu (lucht- en 
waterverontreiniging), medische 
toepassingen.
Tav nieuwe technieken vooral 
op: CMOS Image sensoren (zie 
fig 1), CMOS Hall sensoren (zie 
ook fig 4), gebruik van nano-
techniek, gebruik van fotonica 
bij sensoren. 

Op dit moment wordt in de EU 
veel aandacht besteed aan ener-
gie en milieu met als uitvloeisel 
daarvan op dit seminar veel 
aandacht voor lucht- en water-
verontreiniging. 
Lucht- en chemische waterver-
ontreiniging werden vroeger 

Sense of contact 2007

1. Schematische voorstelling 
CMOS-image-sensor van prof. 
Theuwissen (TUD).

Het inmiddels traditie geworden sensor-seminar “Sense of contact” 
van FHI [1] [2] is enerzijds een goede informatiebron over nieuwe 
ontwikkelingen op sensorgebied en anderzijds een grote stimulans 
voor de branche. Dit jaar vond het seminar plaats op 4 april 2007 
in Woudschoten. De universiteiten, research-instituten en kleine in-
dustrieën nabij deze organen laten hun nieuwste technologieën zien. 
Zij hebben overigens goede contacten in Europa. De meeste lezingen 
werden op CDROM meegegeven.

langs chemische weg vastgesteld. 
Dat duurde vaak meer dan een 
week. Het vaststellen van biolo-
gische waterverontreiniging via 
kweekproeven duurde vaak nog 
langer. Op dit moment kunnen 
veel van beide verontreinigingen 
met een sensor worden vastge-
steld binnen een half uur. Heel 
vaak wordt daarbij fotonica ge-
bruikt. Een methode is absorptie 
van bepaalde lichtstralen (een 

2. Traceren van een gas middels 
lichtabsorptie.

3. NO2-concentratie over 2003 
volgens het RIVM.

Henk Mijnarends

NO2 in µg/m3

< 25
25 - 30
30 - 35
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Op 30 mei 2007 heeft de studen-
tenvereniging [1] te Delft een 
heel geslaagd symposium geor-
ganiseerd, waarin het Nederlands 
kunnen in het sterkstroomvak-
gebied, financieel ondersteund 
door Senternovem, duidelijk 
werd geïllustreerd. 

Volgens het KIVINIRIA-sym-
posium Smart Energy Mix 2 dd 
19 april 2007 is voor de elektri-
citeitsvoorzening ca. 15% van 
het Nederlands primaire brand-
stofverbruik benodigd.
Dit symposium had met zorg een 
visie uitgewerkt, hoe Nederland 
haar energiebesparings-ver-
plichtingen in EU-verband zou 
kunnen invullen. 

Het symposium op de TUD liet 
zien, welk goed hulpmiddel ver-

Nieuw Power Quality lab 
geopend op de TUE

Op 2 mei 2007 opende prof. J. 
Blom, geassisteerd door mw dr. 
J. Myrzik, die de dagelijkse lei-
ding zal uitoefenen. met een klein 
symposium het nieuwe lab.
Power quality besteedt aandacht 
aan de onderbreking van de le-
vering, laagfrequente storingen, 
harmonischen en hoogfrequente 
storingen. Mede door vermo-
genselka kan oa door UPS en 
zg antiharmonische injectie de 
netkwaliteit worden verbeterd. 
Ook de gevolgen van netvervui-
ling zullen worden onderzocht. 
Moderne apparaten reageren 
anders dan de apparaten ten tijde 
van het opstellen van de huidige 
richtlijnen.
Nederland heeft er een interes-
sant lab bij gekregen, waarbij 
3 sponsors met ere werden 
genoemd: Senternovem, Eaton-
Holec, Nuon.
Henk Mijnarends

soort minispectraal analyse) Zie 
fig 2 Dat betekent een enorme 
vooruitgang. Er zijn ook andere 
sensor-methoden met het gebruik 
van licht 
Inmiddels zijn al uitgebreide 
meetnetwerken geïnstalleerd, die 
nog steeds worden uitgebreid. 
Voor een resultaat zie fig 3. 

De medische toepassingen zijn 
in eerste instantie bedoeld om 
hart- en vaatziekten beter en 
sneller te kunnen behandelen. 
Met sensoren kan meer, beter en 
sneller worden gemeten dan met 
de nu vaak gebruikte methoden. 
De verwachting is, dat tzt ook 
kanker in een vroeg stadium kan 

4. Minicompas van Xensor 
Integration.

worden getraceerd en efficiënter 
kan worden behandeld. Auto-
matische medicijn-dosering kan 
via sensor-implantaten (oa werk 
van prof. French,TUD) worden 
aangestuurd.
Het bedrijf XensorIntegration had 
knap werk verricht en met CMOS 
Hallsensoren een minicompas, 
werkend op het aardmagnetisch 
veld, gemaakt met een nauwkeu-
righeid van 1º; zie fig. 4.

Slotbeschouwing Nederland is 
op het vakgebied van sensoren 
heel wat mans. Wij kunnen heel 
trots zijn op onze universiteiten, 
researchinstituten en daarmee 
samenwerkende bedrijven. We 

hopen, dat de industriële activi-
teiten in dit vakgebied zich zullen 
uitbreiden.

Literatuur
1. www.fhi.nl.
2. Elpec Info 147, pag 18.

mogenselka is. Prof. Blaaiberg 
uit Aalberg (Dk) vertelde hoe 
Denemarken wind- en zonne-
energie exploiteerde en daartoe 
de nodige research had gepleegd. 
Het zijn grotere projecten dan in 
Nederland.
Een combinatie van Nuon en 
ECN vroeg veel aandacht voor de 
inzet van micro-wkk. Het betreft 
een 1-fase wk-installatie uitge-
rust met Stirlingmotor en een 
lineaire asynchrone generator. 
Op dit moment zijn er met suc-
ces veel lab-proeven meegedaan. 
De volgende stap, mogelijk dit 
jaar, zal plaatsing in een aantal 
woningen zijn.
Henk Mijnarends

Literatuur
1. www.sterkstroomdispuut.nl.
2. www.emvt.nl.

Smart Power Solutions for the future
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Elektrische tractie in Nederland vanaf 1960

Na de eerste wereldoorlog, rond 
1920, is de elektrische tractie in 
Europa opgekomen. De landen 
met bergtrajecten en tunnels 
zijn als eerste gestart. Nederland 
startte rond 1924 met het “materi-
eel 1924” ofwel de blokkendozen 
(zie fig. 1) [1].
In die tijd waren de benodigde 
vermogens met stoomtractie 
moeilijk te realiseren bij met name 
bergtrajecten en voorstadsver-
keer. In landen met overwegend 
“vlakke”baanvakken waren de 
benodigde vermogens nog niet 
zo groot, zodat daar gebruik 
werd gemaakt gelijkstroomtractie 
met 1500 V DC (Nederland en 
Frankrijk) en 3000 V DC (Bel-
gië en Italië). De toen nieuwe 
kwikdamp-gelijkrichter gaf de 
doorslag. Daardoor kon de relatief 
eenvoudige DC-seriemotor wor-
den gebruikt en waren de elektri-
sche installaties in het railvoertuig 
betrekkelijk eenvoudig.
Zwitserland, Oostenrijk, Duits-

land, Noorwegen en Zweden 
hadden veel bergtrajecten, waar 
t.o.v. Nederland veel grotere ver-
mogens nodig waren. Zij kozen 
voor 15 kV 16,7 Hz, waarbij de 
minder eenvoudige AC-seriemo-
tor nodig was. 
De Hofpleinlijn (in bedrijf in 
1908) met 10 kV 25 Hz had waar-
devolle gegevens geleverd voor 
AC-tractie [2]; het was technisch 
pionierswerk. De lijn is later om-
gebouwd voor 1500 V DC.

Rond 1950 werd besloten de 
stoomtractie in Nederland in dat 
decennium te beëindigen. In die 
tijd vond de overgang plaats naar 
zg. draaistellocs met alle assen 
aangedreven. De NS besloot tot 
aankoop van de 4-assige loc 1100 
(78 ton, 2 MWe, 180 kN aanzet-
trekkracht, de 6-assige locs 1200 
( 2,2 MWe) en 1300 (3 MWe). De 
6-assige locs konden 2000 tons 
goederentreinen rijden. 
Na 1950 kwamen Si-diode-ge-
lijkrichters beschikbaar, waarbij 
aanvankelijk veel serie- en paral-
lelschakelen nodig was. Heden 
kan per 3-fasenbrug volstaan 
worden met 6 diodes. Ze zijn veel 
goedkoper en betrouwbaarder 
dan kwikdampgelijkrichters.
Met afstudeerders hebben wij de 
HTM uitgezocht, dat met IGBT-
invertors een recupererende trac-
tienet-voeding goed gerealiseerd 
kan worden; bij tramverkeer met 
veel starts en stops zou de HTM 

ca. 30% van haar energieverbruik 
besparen. Het wordt helaas nog 
niet gedaan in Nederland. De 
HTM-trams kunnen recupereren 
zolang de bovenleidingspan-
ning niet te hoog is, dwz alleen 
als andere trams dat vermogen 
opnemen. 
Voor treinstellen werd het blok-
kendoosconcept gevolgd met 
de series materieel 48 (stroom-
lijnstellen), materieel 54 (hon-
denkop) (fig. 2) en materieel 64 
(verkorte hondenkop).
Al het NS-tractie-materieel was 
uitgerust met 750 V motoren. 
Met serie-, parallel schakelen 
en veldverzwakking tot ca. 50% 
werd het vermogen geregeld. 
DC-motoren hadden als regel 
een maximum toerental van 2500 
omw/min [3].

Vermogenselektronica
Rond 1970 werd vermogenselek-
tronica geïntroduceerd met chop-
pers. Dat betekende ongeveer 
25% elektriciteitsbesparing, ca. 
50% onderhoud aan de elektri-
sche installatie ten opzichte van 
het concept van serie 1100 en een 
veel betere anti-slipregeling. Alle 

Elektrische tractie is vanaf de periode rond 1960 de kraamkamer 
geweest van mechatronica (baanligging, anti-slipregeling), vermo-
genselektronica (aandrijving van locomotieven en treinstellen) en 
ict (seinwezen).

1. Blokkendoos, eerste NS-trein-
stellen voor 1500 V DC uit 1924.

2. Materieel uit 1954, bijge-
naamd de hondenkop.

Henk Mijnarends
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huidige NS-locs zijn er heden mee 
uitgerust. Voor treinstellen is dit 
concept gevolgd door materieel 
ICM (4-wagen doorloopkop) en 
de gerenoveerde sprinters [7].
Draaistroomtractie met asyn-
chrone motoren bracht vanaf 
1990 nog meer voordelen (ca. 
25% onderhoud t.o.v. het concept 
van de serie 1100). Aanvankelijk 
werden GTO’s gebruikt. Daarmee 
was het maximum toerental bij 
een 4-polige asynchrone motor 
4500 omw/min. Vanaf ca. 2000 
werden IGBT’s gebruikt in plaats 
van GTO’s, waarbij theoretisch 
een maximaal toerental mogelijk 
is van 18000 omw/min. In de 
praktijk voorlopig 7000 omw/min 
vooral bij trams. Voor de NS was 
de eerste bestelling materieel IRM 
(dubbeldekkers) [7].
Voor de “Betuwelijn” zijn bij 
Siemens 20 stuks 4-systeemlocs 
gekocht serie 189 DB-NS Railion 
(4-assig, 6 MWe, 300 kN aanzet-
trekkracht). Siemens levert ook 
een snelle versie van dit ontwerp 
OBB 1216 (max snelheid 230 
km/h), die snelheidsproeven heeft 
gedaan op de HSL-Zuid en nabij 
Neurenberg (357 km/h).
Bombardier heeft een vergelijk-
baar ontwerp (vermogen van 5,6 
MWe) als goederenloc met een 
max snelheid van 140 km/h en 
als sneltreinloc voor 160 km/h. 
Beide komen ook in Nederland 
te rijden op resp. de “Betuwelijn” 
en de HSL-Zuid. 
Twee 4-assige draaistroomlocs 
trekken heden 5000 tons-goede-
rentreinen. 
In 1960 was een snelheid van 120 
km/h voor sneltreinen acceptabel. 
Toch werd gezocht naar hogere 
snelheden (1955 Franse proef 326 
km/h met loc CC 7107). Dat kon 
enerzijds doordat mechatronica 
en computersimulaties zover 

ontwikkeld waren, dat draaistel-
gedrag aanzienlijk kon worden 
verbeterd en anderzijds doordat 
vermogenselektronica met syn-
chrone motoren vanaf ca. 1985 
beschikbaar was. De Fransen had-
den met de TGV-lijn Parijs-Lyon 
de primeur in 1981, de Duitsers 
volgden in 1991 met de ICE-lijn 
Hannover-Würzburg. 
Frankrijk heeft nog veel TGV’s 
met een aandrijving met syn-
chrone motoren; hij rijdt onder de 
naam Thalys tussen Amsterdam 
en Parijs [6].
Duitsland heeft alleen supersnelle 
treinen onder de naam ICE. De 
laatste versie ICE3 rijdt b.v. tus-
sen Amsterdam en Frankfurt. Het 
vermogen per trein is 8 MWe; 2 
ICEs’s kunnen gekoppeld rijden. 
Dat zou bij 1500 V DC betekenen: 
10,7 kA; bij 15 kV 1070 A ; bij 
25 kV AT 640 A resp. 320 A. 4 
kA is voor een bovenleiding een 
grote stroom, zodat de overgang 
naar 25 kV 50 Hz voor de hand 
ligt. 25 kV 50 Hz 1-fasig is mo-
gelijk geworden door enerzijds 
een sterk 400 kV (3-fasig) Eu-
ropees koppelnet en anderzijds 
de vermogenselektronica in het 
railvoertuig. 
In Zwitserland is onderzoek ge-
daan naar de energiebesparing 
van recuperererende locs met 
vermogenselektronica (in prin-
cipe alle moderne locs). Dat zou 
ongeveer 30% energieverbruik 
besparen voor 15 kV 16,7 Hz en 
25 kV 50 Hz. Recupereren kan 
ook bij gelijkstroombanen. Tot 
nu toe worden daar vooral dio-
degelijkrichters gebruikt, zodat 
terugvoeden naar het 50 Hz-net 
niet mogelijk is. 

Spoorwegen/seinsystemen
Tot het in bedrijf nemen van de 
hogesnelheidslijnen kende heel 

Europa een blok-seinsysteem. 
Elk hoofdsein werd voorafge-
gaan door een voorsein, dat de 
stand van het hoofdsein aangaf. 
De afstand tussen voorsein en 
hoofdsein moet overeenkomen 
met de remweg van de trein.
Seinsystemen worden vanuit een 
beperkt aantal centrale posten in 
Nederland bediend. Vooral voor 
emplacementen zijn ingewik-
kelde vergrendelingen nodig. 
Die werden vroeger met relais 
uitgevoerd en zijn tegenwoordig 
computer-gestuurd.
De grote spoorwegramp te Har-
melen in 1962 was voor Neder-
land het signaal, dat rijden door 
rood sein moest worden verhin-
derd door een extra beveiligings-
systeem. Duitsland nam sinds 
de dertiger jaren proeven met 
Indusie [8]. Naast de spoorbaan 
nabij het sein werden afgestemde 
kringen gelegd. Het railvoertuig 
detecteerde de frequentie en trok 
daaruit de conclusie: stoppen, 
langzaam of gewoon doorrijden. 
Als de machinist harder reed dan 
toegestaan volgt een dwangrem-
ming. Het is een goed, niet te 
duur systeem, dat de metro’s 
van Amsterdam, Rotterdam en 
Randstadrail ook gebruiken. De 
meeste andere West-Europese 
landen gebruiken een vergelijk-
baar systeem.
Nederland koos voor ATB, 
waarbij continu verbinding is 
tussen trein en spoorbaan. Het is 
veel kostbaarder en werkt op dit 
moment niet bij snelheden lager 
dan 40 km/h. 
Met genoemde treinbeveiligin-
gen, die door rood licht rijden 
meestal verhindert, zijn veel 
ongelukken voorkomen.

Het slotdeel zal verschijnen 
in een volgende Elpec Info.
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2. Een gesloten schakelinstal-
latie van Eaton Holec.

1. Een aantal van deze schakel-
installaties van Eaton Holec 
staan in Nederland.

Schakelinstallaties
Deze vormen het hart van een 
elektriciteitsnet. Vroeger werden 
vooral open installaties gebruikt, 
waarbij lucht het belangrijkste 
isolatie-medium was.
Rond 1960 leverde Hazemeijer te 
Hengelo de zg. Magnefix af voor 
10 kV. Voor die tijd een revoluti-
onair concept met giethars-isola-
tie. Zie fig. 1. Vrijwel alle scha-
kelinstallatie-fabrikanten in de 
gehele wereld hebben voor 10/20 
kV het giethars-isolatie-systeem 
gevolgd. De oorspronkelijke 
Hazemeijer-fabriek te Hengelo 
staat er nog steeds, maar is nu ei-
gendom van projectontwikkelaar 
Van Hoogevest uit Amersfoort, 

Elektriciteitsvoorziening in Nederland vanaf ±1960

In de vorige aflevering (zie Elpec Info 150) werden de ontwikkelin-
gen beschreven over de keuze van spanningen voor de distributie en 
over de opwekking van elektriciteit. In dit slotdeel aandacht voor het 
schakelen en beveiligen.

die het terrein ontwikkelt als 
“De creatieve fabriek” tot een 
vrijplaats voor kunst en cultuur. 
De opvolger van Hazemeyer 
is Holec dat in 2003 overging 
naar het Amerikaanse Eaton [3]. 
Onder de roepnaam Eaton Holec 
heeft een onderneming nu een 18 
ha groot industrieterrein tot zijn 
beschikking aan de Westermaat 
in Hengelo.
Voor spanningen vanaf 50 kV 
is na 1970 de gesloten scha-
kelinstallatie met SF6 in zwang 
gekomen. Zie fig. 2. Aanvan-

Henk Mijnarends
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kelijk werd puur SF6 gebruikt, 
nu meestal 80% (gewicht) N2 

en 20% (gewicht) SF6. Andere 
mengsels met SF6 worden be-
proefd. In Europa heeft Coq te 
Utrecht van zich doen spreken. 
Coq bestaat niet meer en is ver-
kocht aan Elin. 
Gesloten schakelinstallaties heb-
ben globaal 10% van het volume 
nodig van de voordien gebruikte 
open installatie en zijn minstens 
zo betrouwbaar. Voor UHV, 
met name 400 kV, wil een open 
installatie nog wel eens goed-
koper zijn. Op de Maasvlakte 
is na ca. 20 jaar de gesloten 400 
kV-schakelinstallatie bij een 
uitbreiding vervangen door een 
open installatie. 
Vanzelfsprekend zijn ook ver-
mogensschakelaars kleiner ge-
worden. Voor de spanningen 10 
en 20 kV worden voor nieuwe 
installaties voornamelijk vacu-
umschakelaars gebruikt, die de 
oliearme schakelaars verdrin-
gen. Voor spanningen vanaf 50 
kV worden nu voornamelijk 
SF6-schakelaars gebruikt, die 
de vroeger veel gebruikte druk-
luchtschakelaars verdringen. 
Nederland heeft met de Kema 
mondiaal van zich doen spreken 
bij het beproeven van vermo-
gens-schakelaars. De Hidde-
Nijland Stichting heeft een aantal 
Nederlandse ontwerpers van 
vacuümschakelaars geëerd.

Monitoring/beveiliging 
Elektriciteitsnetten worden 
regelmatig geplaagd door kort-
sluitingen, die snel afgeschakeld 

dienen te worden om enerzijds 
het net gezond te houden en an-
derzijds de voorziening zoveel 
mogelijk in stand te houden. 
Daartoe waren aanvankelijk 
slechts elektromechanische 
hulpmiddelen aanwezig zoals 
het bekende overstroom-tijd-
relais (S-relais) van BBC. De 
fabrikanten waren met elek-
tromechanische middelen zeer 
vindingrijk met hoogtepunt de 
impedantie-relais in het 150 kV-
net. Na enige tijd elektronische 
relais gebruikt te hebben, is 
nu het digitale relais gangbaar. 
Deze zijn veel nauwkeuriger. 
Ze hebben, indien nodig, veel 
meer functies (incl zelftest) dan 
hun voorgangers. Hun verbruik 
is veel lager, zodat stroom- en 
spanningsmeettrafo’s een veel 
kleiner volume hebben. Dat 
betekent in veel gevallen, dat 
de schakelinstallatie compacter 
gebouwd kan worden. 
Ze hebben één nadeel. Ze zijn met 
hun 1,5 V logica gevoelig voor 
EMC. Dat betekende gewijzigde 
ontwerpen van het sterkstroom-
deel van schakelstations.
De emeritus hoogleraar prof. 
vd Laan (TUE) heeft op dit ge-
bied naam gemaakt. Anderzijds 
betekende EMC de introductie 
van glasfiber als communica-
tiemiddel in- en tussen schakel-
stations.
Afstandssignalering, nu meestal 
monitoring genoemd, kon vroe-
ger alleen via meeraderige sig-
naalkabels en beperkte zich tot 
elektriciteitsnetten van zeer groot 
belang. De elektronica en digitale 

techniek hebben ook hier intrede 
gedaan. Vrijwel alle hoofdtrans-
portnetten vanaf 10 kV zijn nu 
van een monitoring-installatie 
voorzien, die bovendien be-
trouwbare comptabele metingen 
kan overbrengen. De liberalisatie 
zou zonder deze uitgebreide mo-
nitoring niet mogelijk zijn. 
Glasfiber wordt veel gebruikt in 
schakelstations en signaalver-
binding tussen schakelstations. 
Ook temperatuurmeting van 
kabels kan er goed mee worden 
uitgevoerd. 

Slotbeschouwing
Elektriciteitsvoorziening is ui-
terst belangrijk voor onze econo-
mie. Dat betekent mijns inziens, 
dat af en toe iets ruimer gerekend 
moet worden dan het conventio-
nele n+1-systeem. Enkele jaren 
geleden hebben Amsterdam en 
Rotterdam beiden een grote 
storing gehad. Toen bleek, dat 
uitval van éen groot schakelsta-
tion resp 150 kV-station Amster-
dam-Noord en 150 kV-station 
Waalhaven wel opmerkelijk 
belangrijk waren voor de elek-
triciteitsvoorziening van beide 
steden. Ook de storing in 2006 
nabij Papenburg had in Europa 
wel een erge grote invloed. Een 
iets ruimere reserve zou aan te 
bevelen zijn. Nederland en Eu-
ropa moeten alert blijven op hun 
energie-voorziening. 

Literatuur
1. www.tennet.org.
2. www.dte.nl.
3. www.holec.nl.
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Techniek van toen

Peter BiegerEen toestel voor het zichtbaar 
maken van gesproken woorden
Het is het jaar 1895. De heer 
Rousselot uit Parijs heeft een 
toestel geconstrueerd waarmee 
de verschillen kunnen worden 
onderzocht die bestaan tussen 
de uitspraak van dialecten in 
verschillende delen van Frankrijk 
en het officiële Frans. 
Hij gebruikt hiervoor vijf opne-
mers, elk verbonden door middel 
van guttapercha-slangetjes met 
een naald die golvende lijntjes 
grift op een roterende cilinder 
met gezwart papier. Een zesde 
lijn wordt getrokken door een 
naald die is verbonden met een 
stemvork die continu in trilling 
wordt gehouden door middel van 
elektriciteit.
Eén opnemer wordt tegen de 
zijkant van de adamsappel 

geplaatst om de trillingen van 
het strottenhoofd te kunnen 
vastleggen tijdens het spreken. 
Om de bewegingen van de tong 
te kunnen te kunnen registreren, 
wordt een andere opnemer onder 
tegen de kin geplaatst en daar 
vastgehouden met behulp van 
een band om het hoofd. De met 
deze opnemer verbonden naald 
indiceert zo de bewegingen van 
de onderste tongspier. Twee spe-
ciale opnemers registreren met 
behulp van staafjes nauwkeurig 
de bewegingen van de beide 
lippen.

Op aanraden van Dr. Rosapelli, 
die veel belang hecht aan de rol die 
de neus speelt bij het uitspreken 
van woorden in de Franse taal, 
worden kleine guttapercha-bol-
letjes in de neusgaten geplaatst: 
de hiermee verbonden naald 
registreert dan de trillingen die 
worden veroorzaakt door lucht-
bewegingen in de neusholte.
Het is zeer de vraag of het toestel 
van de heer Rousselot, hoe ingeni-
eus ook van opzet, bevredigende 
resultaten zal opleveren en ooit 
zal voldoen aan de verwachtingen 
van de uitvinder. Het wachten 
is op een tweede Champollion 
die in staat is de hiërogliefen, 
gegrift op de roterende cilinder, 
te ontcijferen.
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Dictionary of Electrical and Me-
chanical Engineering
Technik-Wörterbuch mit phoneti-
scher Umschrift Englisch-Deutsch 
/ Deutsch-Englisch.
G Möllerke.
VDE Verlag 2007, 4e druk, 231 
pag. A6, € 20,-.

“Gewone” woordenboeken heb-
ben vaak weinig aandacht voor de 
woordenschat van de techniek. VDE 
heeft met dit eenvoudige woorden-
boek Engels-Duits en omgekeerd 
een leuk hulpmiddel geschapen. 
Een Nederlander moet in éen van 
beide talen ongeveer weten, hoe 
de gewenste technische term luidt 
en kan dan voor beide talen het 
juiste woord vinden. Hij kan van 
dit woordenboek dan veel profijt 
hebben.

Prüfung elektrischer Geräte in 
der betrieblichen Praxis
VDE-Schriftenreihe Normen ver-
ständlich 62
Kl Bödeker, U Kammerhoff, R 
Kindermann, F Matz.
VDE Verlag 2007, 5e druk, ISBN 
978-3-8007-2992-0, 352 pag. A5 
met CDROM. € 29,-.

Als een “leek” met een elektrisch 
apparaat, bijvoorbeeld een wasma-
chine werkt, verwacht hij dat zijn 
gezondheid niet wordt aangetast 
door elektrische stromen vanuit dat 
apparaat. Het apparaat kan of een 
geaarde metalen omhulling hebben 
of een omhulling van isolatiema-
teriaal (vroeger wel eens dubbel 
geïsoleerd genoemd). De schrijvers 
zijn lid van de desbetreffende Duitse 
normencommissies en wilden met 
dit boek die normen voor iedereen 
begrijpelijk uitleggen.
Zij laten met veel duidelijke, “spre-
kende” tekeningen zien, hoe de 

stroom door het menselijk lichaam 
kan lopen. Tevens welke stroom-
waarden gevaarlijk zijn, welke 
beschermmaatregelen genomen 
kunnen worden en hoe e.e.a. getest 
kan worden.
Apparatuur in medische ruimten 
krijgt extra aandacht.
De “sprekende” plaatjes in dit boek 
zijn heel geschikt voor docenten, die 
hun studenten willen onderwijzen in 
de gevaren van elektrische stroom 
door het menselijk lichaam.
Aan dit soort testen zit ook een 
juridische kant. Daarom wordt ook 
aandacht besteed aan de protocol-
len, die vereist zijn bij een test.
Dit boek is ten zeerste aan te beve-
len voor iedereen, die elektrische 
verbruiksapparatuur moet testen en 
is tevens een heel goed naslagwerk 
voor ieder die wat meer wil weten 
van de veiligheid aan elektrische 
verbruiksapparatuur incl apparatuur 
in medische ruimten. 

Elektrotechnik + Elektronik
Formeln / Tabellen / Kennlinien
Peter Volkmann.
VDE Verlag 2007, 6e druk, ISBN 
978-3-8007-2998-2, 265 pag. A5, 
€ 28,-.

Dit zeer succesvolle tabellenboek 
geeft vrijwel alle formules, tabellen 
en schema’s weer, die bij de basis-
vakken voor de elektrotechnische 
ingenieur (ook wiskunde- en me-
chanicaformules) worden gegeven. 
Ook materiaaleigenschappen zoals 
bijv soortelijk gewicht, soortelijke 
weerstand, uitzettingscoëfficiënten 
en magnetiseringskarakteristieken 
worden weergegeven. De lezer 
moet wel de kennis hebben om deze 
gegevens te kunnen toepassen.
Bij werkzaamheden in de elektro-
techniek en bij schoolopgaven is 
dit boek zeer handig en bespaart 
het soms veel zoekwerk.
Dit boek is voor iedere elektrotech-
nicus aan te bevelen.

Mechatronik in der Praxis
H. Bernstein.
VDE Verlag 2007, ISBN 978-3-
8007-2912-8, 311 pag. A5 met twee 
CDROM’s, € 39,-.
 
Mechatronica is een multidiciplinair 
vakgebied, waarbij goed gekeken 
moet worden naar het proces, naar de 
meetmogelijkheden met sensoren, 
naar het verstandigste regelschema 
en naar de beste manier om actuato-
ren aan te sturen. Bij toerenregeling 
van draaistroommotoren zou je het 
liefst het luchtspleetmagneetveld 
meten. Dat is als regel niet mogelijk 
en moet dit magneetveld berekend 
worden uit metingen van stromen 
en spanningen.
De schrijver, kennelijk een goed 
docent, behandelt voornamelijk 
elektrische regelsystemen. Hij be-
handelt het volgende:
- regelkringen met regelsimulatie-
modellen van veel voorkomende 
regelingen, ook 2- en 3-puntsre-
gelaars;
- meetmogelijkheden met A/D en 
D/A-omzetters, omgaan met dode 
tijden bij digitale regelaars en sen-
soruitgangen, diverse typen actieve 
en passieve sensoren, sample and 
hold-schakelingen, optokoppelin-
gen, opbouw van een gegevensop-
slagsysteem;
- bussystemen (krijgen niet zo vaak 
aandacht!) met hun mogelijkheden 
zoals ASI-bus, CAN-bus, FIP-bus, 
Lon-bus, Modbus, Profibus. Op zich 
een alleraardigste vergelijking van 
veel gebruikte bussystemen;
- toerenregelbare aandrijvingen 
middels vermogenselektronica.
Een alleraardigst goed en vlot ge-
schreven boek over mechatronica, 
dat op geen MBO-, HBO-school en 
TU mag ontbreken en met name heel 
handig is bij laboratoria.

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

BOEKEN
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Het verenigingsjaar 2006 is voor 
de leden van de Elektronica Pers-
club een actief jaar geworden. 
Met maar liefst vijf bedrijfs-
bezoeken, een georganiseerd 
beursbezoek en een grandioos 
en luisterrijk eindejaarsfeest 
staan er veel activiteiten op 
het jaaroverzicht. Het waren 
stuk voor stuk activiteiten die 
redelijk tot zelfs druk bezocht 
zijn. Bij de bedrijven hebben de 
deelnemers gedetailleerd en van 
dichtbij kunnen kennis maken 
met allerlei bijzondere novi-
teiten en ontwikkelingen uit de 
verschillende vakgebieden, die 
thuishoren in het aandacht- en in-
teressegebied van de vereniging. 
De organisatoren hebben vanuit 
de deelnemers veel waardering 
gekregen voor hun inspannin-
gen en de gastheren van onze 
bezoeken veel belangstelling 
vanuit onze leden. Het was ook 
het jaar waarin ELPEC voor 
haar leden en vooral ook voor 
andere belangstellenden een 
zogenoemd mini-symposium 
heeft georganiseerd. Ondanks 
een geringe opkomst vanuit onze 
leden en relaties van de ELPEC 
heeft de inhoud van het sympo-
sium Vermogenselektronica aan 
haar doelstelling voldaan en is er 
zeker bijgedragen aan het promo-

ELPEC biedt leden kijkje in de toekomst

ten van het vakgebied. Opnieuw 
laat het bestuur van de ELPEC 
zien dat wij veel in huis hebben 
in de vorm van deskundige en 
enthousiaste journalisten, die 
zelfs bereid zijn om voor een 
kleine groep personen een reuze 
inspanning te doen. Ook vanuit 
dit jaarverslag over onze activi-
teiten mag zeker een extra dank 
uitgaan naar de mede organisator 
VNU Exhibitions. Aan het einde 
van het symposium konden de 
deelnemers meteen een speciale 
uitgave van ons verenigingsblad 
Elpec Info met artikelen over 
de inhoud van het symposium 
meenemen. De gehouden en-
quête onder de leden heeft zeker 
een goed beeld gegeven over de 
interesses vanuit de leden. De 
organisatoren van de bedrijfsbe-
zoeken en lezingen bij universi-
teiten, instituten en organisaties 
zullen rekening houden met de 
wensen. Het verenigingsjaar 
werd traditioneel afgesloten met 
een uiterst gezellig bezoek aan 
het Kijk- en Luistermuseum in 
Bennekom en een geanimeerd 
eindejaarsdiner in een plaatselijk 
restaurant.
Het verenigingsblad Elpec Info 
is viermaal verschenen met een 
scala aan artikelen, berichten en 
wetenswaardigheden voor onze 

leden. Daarmee geeft dit initiatief 
van de vereniging de leden een 
mogelijkheid om op een andere 
wijze kennis te maken met ont-
wikkelingen in het uitgebreide 
vakgebied. De reeds vaker aan-
gegeven stabiliteit in het ledental 
blijkt ook uit de bezetting van 
de leden in onze commissies en 
in het bestuur. Er waren geen 
mutaties in de organisatie van 
de ELPEC. De samenwerking 
met onze zustervereniging heeft 
zich dit jaar beperkt tot een ge-
zamenlijk optreden tijdens Het 
Instrument.
Het bestuur heeft viermaal verga-
derd. De bestuurvergaderingen 
worden zoveel mogelijk gehou-
den op de locaties van de bedrij-
ven, die wij bezoeken. Tijdens 
de veelal compacte bestuursver-
gaderingen bespreken we onze 
plannen en acties om de leden 
van de vereniging telkens weer 
te verrassen op aantrekkelijke be-
drijfsbezoeken en contacten met 
de wetenschap. De organisatoren 
van de excursies maken zich wel 
zorgen over een terugloop in het 
aantal deelnemers, ondanks de 
aantrekkelijkheid van de inhoud 
ervan.

Jan M. Broeders
secretaris ELPEC

Kopij voor het volgende nummer dient u vóór
12 augustus 2007 in te sturen aan Jan Broeders,

Warenarburg 44, 2907 CL Capelle a/d IJssel;
zie ook de colofon.
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De ambitieuze en leerzame expo-
sitie “Faszination Licht” is op de 
Europese toer. Van oorsprong is 
de inhoud van deze interactieve en 
vooral educatieve tentoonstelling 
bedoeld voor jonge mensen, maar 
is zeker ook geschikt om aan een 
breed publiek de fascinerende mo-
gelijkheden van licht, kleur, optica 
en andere optische technologieën 
te tonen. Onlangs startte de Eu-
ropese toer 2007 in de Galery op 
de campus Etterbeek van de Vrije 
Universiteit Brussel. De plechtige 

Europese campagne optische technologieën

aanschouwelijker te maken. Een 
brochure vertelt waar het licht 
vandaan komt, wat licht is en wat 
we met licht en optische techno-
logieën kunnen doen. Bovendien 
maakt Fascinatie Licht scholieren 
bewust van de vele loopbaanmo-
gelijkheden in de industrie.
Tijdens de feestelijke opening in 
Brussel presenteerde Philips de 
ontwikkelingen in de techniek 
van de 3D display voor het tonen 
van driedimensionale beelden, die 
bekeken kunnen worden zonder 
3D bril. Het bedrijf Syn4D (www.

Syn4D.com) liet de bezoekers 
kennismaken met de resultaten 
van een speciale innovatieve 
druktechniek voor het vervaardi-
gen van echte driedimensionale 
beelden, die ook weer zonder 
optische hulpmiddelen zijn te be-
wonderen. Echte beelden kunnen 
gecombineerd worden met vir-
tuele beelden en dankzij slimme 
ontwerptechnieken veranderen 
in realistische en spectaculaire 
3D-beelden. Omdat alle product-
informatie opgeslagen is in de 
computer, kunnen op verzoek de 
meest uiteenlopende formaten 
gedrukt worden in 3D. Dankzij 
de lenticulaire beeldtechniek 
ontstaan aantrekkelijke 3D-platen 
voor beurzen en presentaties.
Het ontwerp van Fascinatie voor 
Licht is ontstaan bij het VDI-Tech-
nology Center te Düsseldorf (D). 
Voor de opzet van het concept is 
Dr. Eckhard Heybrock (VDI) ver-
antwoordelijk en aanspreekbaar. 
Meer informatie vindt u op:
www.optischetechnologien.de,
www.faszinationlicht.de,
www.fascination-of-light.net.

opening vond plaats in aanwe-
zigheid van EU commissaris 
mevr. Viviane Reding en andere 
personen van de EU-organisatie 
en van de Vlaamse overheid. 
Met steun van de Europese Unie 
doet deze expositie verschillende 
steden in Europa aan. Zo staat in 
oktober 2007 Amsterdam op het 
programma.
Via deze interactieve expositie 
krijgen docenten, leerlingen en 
belangstellenden tips en inspi-
ratie om de lessen actiever en 
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