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Jammer eigenlijk dat Elpec Info in de praktijk 
bijna altijd alleen een platform biedt voor een 
monoloog. Het is of je als "lector" geen weerwoord 
duldt. Juist Elpec zou een uitnodiging moeten zijn 
tot een dialoog. Met het onderwerp waarover ik 
het dit keer wil hebben, zou ik graag met u van 
gedachte willen wisselen. Het gaat namelijk over 
de bedrijfsbezoeken die Elpec min of meer regel-
matig organiseert. Volgens onze doelstellingen 
een van de pijlers waarop Elpec rust. En die voor 
sommigen van u wellicht een extra argument 
vormden om zich bij de Elpec aan te sluiten.
Uw bestuur heeft dit onderwerp de laatste tijd 
als vast onderwerp op de agenda staan. Over de 
keuze aan mogelijkheden hebben wij een jaar of 
wat geleden al eens een enquête gehouden, waaruit 
diverse opties tevoorschijn kwamen. Daar wringt 
de schoen niet. Waarover wij als bestuur ons meer 
zorgen maken, is over de animo tot deelname. Die 
is naar onze opvatting aan de te lage kant. Bieden 
wij onze leden een programma dat niet aansluit aan 
de behoefte? Kiezen we de verkeerde tijdstippen? 
Is iedereen te druk met andere zaken dat er geen 
ruimte is voor deelname? Zijn er andere redenen?
Wij realiseren ons terdege dat met een relatief 
klein aantal leden geen massale opkomst is te 

verwachten, maar zoals nu blijkt, vragen wij ons 
af of we ons al die inspanningen moeten getroos-
ten om op de ingeslagen weg voort te gaan. Ook 
voor de ontvangende partij is het een teleurstel-
ling als zich weinig Elpec'ers melden. Over het 
algemeen zijn er diverse medewerkers van een 
instelling in de weer voor het realiseren van een 
aantrekkelijk programma. Daarvoor moet soms 
heel wat worden georganiseerd en bovendien zijn 
daar direct of indirect kosten mee gemoeid. Al 
met al verwacht ook de gastheer een zeker rende-
ment dat ondermeer meetbaar is door het aantal 
deelnemers, wellicht gevolgd door een of meer 
publicaties over het gebodene. De hamvraag mag 
duidelijk zijn: gaan we als vereniging door met 
het organiseren van bedrijfsbezoeken? Reageert 
allen op deze vraag zodat uw bestuur beter kan 
aansluiten op wat u van Elpec mag verwachten!
Tenslotte attendeer ik u graag (nogmaals) op het 
komende jaarfeest dat wordt gehouden in het 
Schildersmuseum in Sassenheim. Voor Elpec 
geen alledaags onderwerp, en misschien juist 
daarom zo aantrekkelijk om de blik te verruimen. 
En weer voldoende ruimte om met vakgenoten 
en partners op informele manier bij te praten. 
Ik hoop velen van u welkom te mogen heten.
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De wereldbekende Duitse natuur-
kundige Heinrich Rudolf Hertz 
(1857-1894) was slechts 36 jaar 
toe hij overleed aan de gevolgen 
van een bloedvergiftiging. 
Als wetenschapper heeft hij in 
zijn leven veel gedaan aan de 
ontwikkeling van de kennis over 
elektromagnetische straling en 
het licht, dat daar een vorm van 
is. In zijn basisopleiding leerde 
hij veel in de exacte vakken. Hij 
studeerde techniek aan meerdere 
universiteiten en was een leer-
ling van Gustav Kirchhoff en 
van Hermann von Helmholtz. In 
1880 mocht Hertz bij Helmholtz 
promoveren en in 1883 werd hij 
lector. In 1889 volgde een benoe-
ming tot hoogleraar te Bonn. De 
baanbrekende ontdekking van 
de Schotse natuurkundige James 
Maxwell van het verschijnsel 
elektromagnetische golven werd 

Heinrich Hertz leerde ons over lichtstraling

door hem bevestigd. Ter ere van 
zijn werk is gekozen voor Hertz 
als de eenheid voor frequentie. 
Het is dit jaar 150 jaar geleden 
dat Heinrich Hertz werd geboren 
in Hamburg. Hertz onderzocht de 
eigenschappen van straling in een 
gedeelte van het elektromagneti-
sche spectrum. Licht is ook een 
vorm van deze straling en bevindt 
zich binnen dit spectrum in een 

gebied tussen ruwweg 380 en 780 
nanometer. Hij staat bekend als de 
experimenteel grondlegger van de 
radiotelegrafie en experimenteerde 
met en publiceerde over de eigen-
schappen van reflectie, polarisatie, 
interferentie, refractie en de snel-
heid van radiogolven. In de filatelie 
werd Heinrich Hertz op een aantal 
zeer fraaie postzegels herdacht en 
kleurrijk in beeld gebracht.

Heinrich Rudolf Hertz (1857-
1894) (boven) en Hermann 
von Helmholtz (1821-1894) 
(rechts) 

Het heeft lang geduurd, eindelijk 
is hij er toch: de spaarlamp, die 
je kunt “dimmen”! Naast de vele 
voordelen van energiebesparing, 
hoge lichtopbrengst en lange le-
vensduur had de spaarlamp altijd 
nog het nadeel, dat hij fel en te veel 
licht gaf. Vaak zijn die nadelen 
ook wel voordelen, maar als we 
in de huiskamer een gezellige 
sfeerverlichting wilden, moesten 
wel altijd weer teruggrijpen op de 
conventionele gloeilamp. Op de 
beurs Elektrotechniek 2007 trof 
ik op de stand van “MEGAMAN” 
uit Almere de oplossing. Mega-
man-spaarlampen zijn  gemaakt 
via de ingenium technologie 

waardoor ze niet alleen dimbaar 
zijn, maar tevens een levensduur 
hebben van minstens 15.000 
branduren bij een aantal keren 
schakelen van 600.000. Door een 
speciale voorverwarming in de 
lamp, direct na het inschakelen, is 
de lamp binnen 1 seconde aan. De 
gebruikte “DorS DIM Technolo-
gie” zorgt er voor dat de lamp via 
een normale dimschakelaar ge-
dimd kan worden als een gewone 
gloeilamp. Ook is er de 4-stap-
pen dimmer, waarbij bij iedere 
aan/uitschakeling de lichtsterkte 
van de lamp varieert van 100% 
naar 66%, 33% tot 5% mits de 
schakelingen elkaar binnen 3 se-

conden opvolgen. Elke dimstand 
levert ook nog eens 20% extra 
energiebesparing op. Bovendien 
heeft het aantal schakelingen geen 
invloed op de levensduur van de 
lamp (1.000 brandurenplezier met 
ongeveer 600.000 schakelingen) 
Deze lamp won de 2e prijs van 
de Innovation Award 2007 als 
dimbare spaarlamp.
MEGAMAN-spaarlampen wor-
den uit China geïmporteerd door 
Hape Electric BV te Almere, Am-
bachtsmark 9, Almere-Haven.
Dit was dan voor deze keer weer 
echt goed beursnieuws en nog 
goed voor het milieu ook!!

Goed beursnieuws (of niet soms?)

Jan M. Broeders

Jaap Roozen
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Het is ons een genoegen om u 
ook langs deze weg uit te nodigen 
voor deelname aan het traditio-
nele ELPEC eindejaarsfeest. Ons 
evenement vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 21 december 2007. Op die 
dag wordt u en vanzelfsprekend 
indien van toepassing uw partner 
vanaf ongeveer 14 uur verwacht 
in het Sikkens Schildersmuseum, 
Wilhelminalaan 1, 2171 CS Sas-
senheim. Het museum is dan 
speciaal voor ons geopend. Na 
de ontvangst met koffie en thee, 
staat een rondleiding door onze 
gastheer Bert v.d. Wal gepland, 
maar individueel onderzoek naar 
de wereld van de binnen- en 
buitenschilder, zijn ervaringen, 
attributen, verven, kleurstoffen, 
pigmenten, illusies, kwasten, 
kunstwerken en werktuigen is 
natuurlijk ook mogelijk. Uw 
bezoek kunt u alvast gedetail-
leerd voorbereiden door te surfen 
naar www.huizenrondkijken.nl, 
te kiezen voor 360° virtual rea-
lity met panoramafoto’s, door te 
klikken naar zakelijke objecten 
en dan te klikken op Sassenheim 
Sikkensmuseum en u kunt al 
vooraf genieten van een mooie 
museumcollectie.

ELPEC jaarfeest 2007 U komt toch ook ??

Na afloop van het museumbe-
zoek worden wij verwacht in 
Partycentrum “De oude tol”, 
Hoofdstraat 147, 2171 BA Sas-
senheim (www.oudetol.nl) op 
ongeveer 400 meter afstand van 
het gebouw van het museum. 
In het restaurant “De oude tol” 
zullen we gezamenlijk kunnen 
genieten van het Elpec-diner en 
een gezellige avond. Voor ons is 
de “bibliotheek” gereserveerd. 
Uw financiële bijdrage aan ons 
eindejaarsevenement bedraagt 
slechts € 22 per persoon.
Zowel bij het museum als bij het 
restaurant is voldoende parkeer-
gelegenheid (gratis) beschikbaar. 
Vooraf wordt natuurlijk een 

plattegrond verstuurd naar de 
deelnemers. Wij hopen weer 
op een grote opkomst om het 
activiteitenjaar 2007 op een 
aangename wijze af te sluiten. 
Het feestelijk gebeuren zal rond 
21 uur eindigen. 

Indien u wenst deel te nemen 
aan ons evenement, maak dan 
€ 22 per persoon over naar giro 
3525774 t.n.v. Elektronica Pers-
club te Groningen, o.v.v. deel-
name ELPEC Jaarfeest. Tevens 
vragen wij u om gelijktijdig uw 
deelname aan onze secretaris 
door te geven via de e-mail 
of@broeders.nu. Tot ziens op 21 
december a.s. in Sassenheim.

Namens het bestuur
Jan M. Broeders, secretaris

Een kijkje in zaal 1 van het museum.
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Wat is SRON?
SRON staat voor Stichting 
Ruimte Onderzoek Nederland 
ofwel: Netherlands Institute for 
Space Research. Het ruimteon-
derzoek in Nederland organi-
seerde zich vanaf het begin van de 
jaren zestig vanuit onder andere 
Utrecht, Leiden en Groningen. 
Hieruit ontstond in 1983 SRON, 
het nationaal expertise-instituut. 
Bij het ontwikkelen van nieuwe 
instrumenten voor ruimteonder-
zoek zijn tegenwoordig steeds 
meer partijen betrokken. Zo 
heeft SRON voor de bouw van 
het HIFI-instrument voor de 
Herschel-satelliet, die ESA in 
2008 gaat lanceren, de leiding 
over activiteiten die bij 25 part-
ners in meer dan tien landen 
plaatsvinden. 
De meeste wetenschappelijke 
satellietmissies worden geïni-
tieerd door de Europese ruim-
tevaartorganisatie ESA en haar 
Amerikaanse evenknie NASA. 
Het Nederlandse ruimteonder-
zoek heeft ook nationaal ge-
leide missies gehad. De ANS, 
in 1973 gelanceerd, was een 
geheel Nederlands initiatief en 
de röntgensatelliet BeppoSAX, 
gelanceerd in 1996, werd ontwik-
keld in bilaterale samenwerking 
met Italië. SRON is het enige 
instituut voor wetenschappelijk 
ruimteonderzoek in Nederland, 
waar vluchthardware kan worden 
ontwikkeld en gebouwd.

ELPEC op bezoek bij SRON

Op 26 april jl. bracht een delegatie Elpecleden en enige studenten 
een bezoek aan SRON.
Voor diegenen, die deze unieke gelegenheid gemist hebben om kennis 
te maken met het meest toonaangevende instituut op het gebied van 
ruimteonderzoek, een verslag.

Missie en strategie
SRON ontwikkelt en gebruikt 
innovatieve instrumentatie voor 
grensverleggend onderzoek van-
uit de ruimte. Het betreft zowel 
sterrenkundig onderzoek als 
onderzoek van het systeem aarde: 
de atmosfeer, de ‘vaste’ aarde en 
de oceanen. In de sterrenkunde is 
SRON gespecialiseerd in hoge-
energie-astrofysica, (onderzoek 
in röntgen- en gammastraling) 
en lage-energie-astrofysica (on-
derzoek in infrarood licht en 
radiogolven). Bij SRON werken 
ongeveer 250 mensen, vooral 
technici en natuurwetenschap-
pers.
SRON is ontstaan vanuit de zeer 
specifieke kennis, opgedaan door 
het bouwen en gebruiken van een 
aantal wetenschappelijke satel-
liet-instrumenten. SRON heeft 
als projectleider (Principal In-
vestigator) diverse instrumenten 
gebouwd die voor wetenschappe-
lijke doorbraken hebben gezorgd. 
Het instituut maakt deel uit van 
de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO). Het instituut fungeert als 
het nationale aanspreekpunt voor 
de wetenschappelijke activiteiten 
van de Europese ruimtevaartor-
ganisatie ESA.

SRON heeft zich ontwikkeld tot 
een nationaal expertise instituut 
met internationaal aanzien. Het 
instituut bundelt: “een combina-
tie van kennis en vaardigheden, 
zowel in technisch als weten-
schappelijk opzicht, teneinde een 
bepalende rol te kunnen spelen 
in het wetenschappelijk gebruik 
van de ruimte”

De onderzoeksthema’s - astrofy-
sica en aardwetenschappen - zijn 
ondergebracht in drie program-
matische divisies, die de onder-
zoeksstrategie bepalen. De we-
tenschappelijke vraagstellingen 
van deze divisies leveren in sa-
menspraak met de divisie SR&T 
de inspiratie om nieuwe sensoren 
en technologie te ontwikkelen. De 
Engineering divisie zorgt voor de 
uiteindelijke realisatie van nieuwe 
concepten in een instrument dat 
de lancering kan doorstaan en met 
hoge betrouwbaarheid functio-
neert in de ruimte. De data afkom-
stig van de ruimte- instrumenten 
worden door de wetenschappers 
in de programmatische divisies 
geanalyseerd. 
Bij SRON is ook het NWO-
programmabureau Extern On-
derzoek gevestigd, dat subsidies 
beheert voor microgewicht- en 
aardgericht onderzoek.

Het bezoek
De introductie werd verzorgd 
door de heer J. Wamsteker, de 

Ruud Kurk
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voorlichter van het instituut.
De inhoud van deze introductie 
kwam in grote lijnen overeen 
met wat ik hierboven reeds ge-
schreven heb. Daarna volgde een 
film over het ruimte-instrument 
HIFI waaraan SRON momenteel 
werkt.
Er werd uitgebreid ingegaan op 
de ontwikkeling en bouw van 
het Heterodyne Instrument for 
the Far-Infrared, “HIFI”. HIFI 
is één van de drie instrumenten 
aan boord van ESA’s ruimtete-
lescoop Herschel. De lancering 
van het vluchtmodel moet in 2008 
plaatsvinden. Herschel gaat vanaf 
een punt dat anderhalf miljoen ki-
lometer van de aarde verwijderd 
is astronomische waarnemingen 
verrichten door straling in het 
verre infrarood en submillimeter 
gebied te detecteren. Het HIFI 
instrument is een hoge-resolutie 
spectrometer voor onderzoek 
van het overgangsgebied tussen 
infrarood en radiostraling, het 
submillimetergebied, van 240 tot 
625 micron (480-1250 GHz) en 
van 157 tot 210 micron (1410-
1910 GHz). 
HIFI kan zeer hoge resolutie spec-
tra meten bij de tot nu toe - voor 
de astronomie - ontoegankelijke 
golflengten in het verre infrarood 
en submillimeter gebied, dus bij 
frequenties tussen 0,3 en 3 THz. 
HIFI kan hierdoor bij uitstek 
waarnemingen doen van gebie-
den waar het ijle interstellaire 
medium (dat bestaat uit atomen, 
moleculen en kleine roetdeeltjes) 
hogere temperaturen en wat gro-
tere dichtheid vertoont. Dit zijn 
doorgaans gebieden die verstoord 
worden, óf omdat een ster net 
geboren wordt doordat gas en 
stof zich samentrekken óf omdat 
een net geboren jonge ster een 
grote stroom ultraviolette fotonen 

en gas (sterrenwind) uitstoot óf 
omdat sterren in hun laatste le-
vensstadia veel van hun materie 
terugstoten naar het interstellaire 
medium. HIFI gaat waarnemin-
gen doen naar objecten binnen en 
buiten ons Melkwegstelsel.

Tussen de sterren in een Melk-
wegstelsel bevindt zich een 
- naar aardse begrippen - zeer ijl 
medium, bestaande uit atomen, 
moleculen en kleine roetdeeltjes. 
Dat interstellaire medium komt 
voor in diverse fasen. Uit het 
medium worden sterren geboren 
en als die geboren zijn, verstoren 
die weer het medium met sterren-
winden, uitstoten van buitenste 
lagen, sterke fotoneninstraling en 
zelfs supernova explosies.
Moleculen kunnen energie 
opnemen, waardoor ze in een 
hogere energietoestand komen. 
Bij het terugvallen naar een lagere 
energietoestand zenden zij een 
spectrum uit dat karakteristiek is 
voor de molecuulsoort. Bij een-
voudige moleculen vinden der-
gelijke overgangen vooral plaats 
door het invangen (absorberen) 
of uitzenden (emitteren) van fo-
tonen in het submillimetergebied 
van het elektromagnetisch spec-
trum: THz fotonen. De meeste 
overgangen zijn te meten in wat 

warmere gebieden (boven paar 
100 K), bij THz frequenties. HIFI 
is speciaal ontwikkeld voor het 
opvangen van die straling en kan 
het uiteenrafelen tot een spectrum 
waarin de karakteristieke vinger-
afdrukken, spectraallijnen, van 
allerlei moleculen te zien zijn.

Waarneemprogramma
Vele waarneemprogramma’s zijn 
mogelijk voor diverse sterren-
kundige onderwerpen. Een
groep van ongeveer 130 astrono-
men heeft de meest veelbeloven-
de programma’s geselecteerd
voor het HIFI gegarandeerde 
tijd-programma. Elk instrument 
aan boord van een ESA satelliet 
heeft namelijk recht op gegaran-
deerde tijd, vóór andere astro-
nomen onderzoeksvoorstellen 
mogen doen. Dat betekent dat 
de instrumentbouwers en hun 
astronomische medewerkers de 
krenten uit de astronomische pap 
mogen vissen.
De belangrijkste onderwerpen 
voor onderzoek zijn moeilijk vast 
te stellen; iedere astronoom heeft 
zo zijn eigen voorkeuren. Voor 
HIFI zullen zwaartepunten liggen 

HIFI FPU FM op triltafel bij CSL 
in Luik voor het ondergaan van 
de cryogene vibratietest.
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bij: stervormingstudies, studies in 
ons eigen zonnestelsel en studies 
aan de uitgebreide atmosferen 
van stervende sterren.

Astronomie met HIFI
Aan de uiteindelijke bouw van 
een instrument als HIFI gaat 
een heel traject vooraf. Om te 
beginnen is tussen 1998 en 2002 
uitgebreid onderzoek gedaan 
naar sensoren, hoge-resolutie 
spectrometers en lokale oscilla-
torketens voor een submillimeter 
instrument ten behoeve van Her-
schel. Daarbij moeten satellieten, 
en Infrarood ruimteonderzoek is 
een nog vrij jonge tak binnen de 
astronomie. De eerste infrarood-
ruimtetelescoop, de Nederland-
se/Amerikaanse/Britse IRAS, 
werd in 1983 gelanceerd. SRON 
bouwde hiervoor een instrument 
en coördineerde de Nederlandse 
deelname. Dit onderzoek kreeg 
in 1995 een vervolg met de 
Europese ruimtetelescoop ISO. 
Ook hieraan leverde SRON een 
belangrijke bijdrage. En nu is 
SRON verantwoordelijk voor 
HIFI, één van de drie instrumen-
ten aan boord van Herschel.

Herschel ruimtetelescoop
Herschel zal met name straling in 
het verre infrarood en het submil-
limeter gebied in kaart brengen. 
Dat maakt het mogelijk om door 
verre kosmische gaswolken terug 
in de tijd te kijken naar de aller-
eerste stervorming in het heelal. 
Met een spiegel van 3,5 meter 
diameter is Herschel de grootste 
infrarood ruimtetelescoop tot nog 
toe. De drie instrumenten aan 
boord worden gekoeld met super-
vloeibaar helium om fotometrie 
en spectroscopie in het
golflengtegebied van 80 tot 
700 micrometer te bedrijven: 

SPIRE (Spectral and Photome-
tric Imaging Receiver), PACS 
(Photodetector Array Camera 
& Spectrometer) en HIFI (He-
terodyne Instrument for the 
Far-Infrared). SPIRE bestaat uit 
camera’s en spectrometers voor 
breedband fotometrie in drie 
golflengte banden rond 250, 350 
en 500 micron. De University of 
Wales in Cardiff coördineert de 
ontwikkeling en bouw van dit 
instrument.
PACS is zowel een infrarood 
camera als spectrometer. Dit 
instrument neemt gelijktijdig 
waarin twee golflengtegebieden 
van 60 - 130 micron en 130 - 210 
micron. Het instrument wordt 
gebouwd door een consortium 
onder leiding. Voorbereiding van 
HIFI voor de triltest. Deze test 
is succesvol verlopen. Het heeft 
aangetoond dat het instrument 
de krachten van de lancering kan 
doorstaan. Satellieten speuren 
ook naar plekken in het heelal 
waar zich leven zou kunnen 
ontwikkelen. Satellieten zijn erg 
belangrijk voor het bewaken van 

de kwaliteit van leven op aarde. 

Rondleiding
De rondleidingen voerden ook 
langs de schoonste plek in 
Utrecht: n.l. de cleanrooms 
van SRON. We werden in 
“cleanroompakken”gehesen en 
moesten plasticslippers aandoen. 
We leken nu wel ruimtevaarders. 
Daarna mochten we door de 
sluis de zeer schone ruimte in. 
De heer Rien van der Linden 
gaf uitleg over de diverse opstel-
lingen. Hij legde uit dat behalve 
voor de wetenschappelijke kant 
er ook uiterste zorg besteed 
wordt aan de constructiekant 
van het ruimteonderzoek. We-
tenschappelijke instrumenten 
voor ruimteonderzoek moeten 
met grensverleggende precisie 
feilloos kunnen werken in een 
extreem vijandige omgeving: de 
ruimte. Bovendien moeten ze het 
geweld van een raketlancering 
zonder “kleerscheuren” door-
staan. Bij de ontwikkeling van de 
instrumenten in de mechanische 
en elektronische ontwikkelings-
afdeling en in de cleanrooms 
van SRON moet met al deze 
aspecten rekening gehouden 

Diplexer Assembly Housing, 
detail (grids).
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worden. Naast het werken in een 
schone atmosfeer, werden in een 
aangrenzende ruimte diverse ge-
monteerde printplaten getest vol-
gens de normen die vastgesteld 
zijn voor elektronische schake-
lingen die de ruimte ingaan. 
Trilproven, warmte-koudetest 
en nog een aantal testen werden 
hier uitgevoerd. Opvallend was 
de grootte van de onderdelen en 
de printplaten, niks SMD-tech-
niek, alles nog degelijk volgens 
de vertrouwde technieken ge-
bouwd. Printplaten met gaatjes 
erin, waardoor de onderdelen 
gestoken worden om vervolgens 
gesoldeerd te worden. Daarna 
talloze proeven volgens de voor-
geschreven (ruimtevaart)normen 
en dit alles met succes doorstaan 
is, dan is de printplaat geschikt 
om ingebouwd te worden in 
satelliet die de ruimte ingaat. 
Het spreekt haast voor zich dat 

de ELPEC-leden talloze vragen 
afvuurden op de aanwezige 
technici. Wat denkt u als u hoort 
dat de draagconstructie van HIFI 
met klinknagels in elkaar gezet 
is? Het klinkt ouderwets, maar 
het is de beste oplossing om een 
hoge stijfheid te bereiken. Het 
voert te ver om in dit artikel in 
te gaan op alle aspecten van een 
dergelijk ontwerp.
Daarna ging de groep weer terug 
naar de presentatieruimte, waar 
met een videopresentatie uitleg 
gegeven werd over een van de 
andere belangrijke bijdrage aan 
dit project waarvoor de SRON 
verantwoordelijk is. Voor het 
detecteren van de infrarood 
signalen wordt gebruik van de-
tectoren, gevolgd door een mixer 
of downconverter. We spreken 
hier over frequenties tussen 600 
en 950 GHz. Ruis en andere 
vervormingen in dit soort mixers 

heeft altijd vervelende negatieve 
effecten op het uiteindelijk resul-
taat. De SRON heeft hiervoor een 
uniek ontwerp gemaakt dat deze 
negatieve effecten verminderd. 
Ook over dit zeer interessante 
onderwerp wil ik hier niet ver-
der uitweiden. Belangstellenden 
kunnen op de WEBsite (www.
sron.nl) heel veel technische 
artikelen downloaden om hun 
nieuwsgierigheid te bevredigen. 
Ook kan contact opgenomen 
met de heer drs. J.A. Wamsteker, 
Communicatie en Voorlichting, 
tel. 030 2538593.
Namens de ELPEC bedank ik 
de heer Wamsteker en de andere 
medewerkers voor deze uiter-
mate interessante dag en voor de 
goede verzorging die onze leden 
ten deel viel.

De European Roadshow [1] 
[3] vindt volgens internationale 
afspraken wisselend plaats in 
Amsterdam en Hannover. Dit 
jaar stond ons land weer op de 
agenda. De vakbeurs werd dit 
jaar goed bezocht. Bij de nieuwe 
ontwerpen van bedrijfsauto’s 
gaat het om efficiënt betrouwbaar 
wegvervoer. De trofee Truck 
of the year 2008 werd dit jaar 
gewonnen door MAN met een 
680 pk-truck. 
Naast het knappe werktuigbouw-
kundig vernuft in deze prijswin-
naar is er veel ICT ingezet, voor 
allereerst de ladingsafwikkeling 
en de plaatsbepaling van de truck 
in Europa, maar ook voor een 
onderhoudsindicatie, waardoor 

BedrijfautoRAI 2007

bijvoorbeeld de smeeroliewis-
seling slechts eens per 100.000 
km nodig is. 

De smaakmaker bestond uit 
maatregelen voor een beter 
milieu. Het motormanagement 
is heel knap ontwikkeld voor 
de emissienormen Euro 4 en 5. 
Voor Euro 5 is nu meestal de 
toevoeging van AdBlue nodig, 
maar twee fabrikanten dachten 
alleen met EGR Euro 5 te kun-
nen bereiken [4]. Ook de nieuwe 
NOx- en roetsensor maken het 
motormanagement eenvoudiger 
en betrouwbaarder [5].
Voor elektrotechnici is de hybri-
de auto [2] interessant, waar veel 
fabrikanten aan werken. Daarbij 

wordt de remenergie opgeslagen 
in een accu en later gebruikt bij 
het optrekken. Deze toepassing 
is interessant bij het stadsverkeer 
(autobussen en bestelauto’s). 
Deze toepassing is zeker een 
industriële uitdaging voor onze 
toeleveringsindustrie. De RAI 
heeft een succesvolle vakbeurs 
georganiseerd. 

Literatuur
1. www.rai.nl;
www.roadtransportshow.nl.
2. Hybride auto’s elders in dit 
nummer.
3. Elpec Info 145 pag. 13.
4. Elpec Info 148 pag. 14.
5. Sensor nieuws elders in dit 
nummer.

Henk Mijnarends
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Bij ons beursbezoek aan de IFA 
2007 te Berlijn zijn wij in het 
bijzonder op zoek gegaan naar de 
ontwikkelingen op het gebied van 
de 3D-schermen en 3D-TV.
Onderzoekers bij het Fraun-
hofer Institut ontwikkelden in 
samenwerking met een aantal 
toeleveranciers een speciaal 
LCD-scherm en bijbehorende 
programma’s voor het besturen 
ervan, voor het laten zien van 
3D beelden. De resultaten in het 
Free2C Europese onderzoeks-
project zijn bemoedigend voor 
toekomstig gebruik in de consu-
mentenmarkt. Om het 3D-beeld 
te kunnen zien is een 3D-bril niet 
nodig. Het systeem detecteert de 
kijker en zorgt dat de kijker het 
meest perfecte 3D-beeld te zien 
krijgt. Het nieuwste 3D-scherm 
is ontwikkeld door het consor-
tium Muted en is nu geschikt 
voor een gelijktijdige beoorde-
ling door maximaal 3 personen. 
Op de stand werd aangegeven 
dat de eerste toepassingen van 
3D-schermen in de medische 
en reclamewereld merkbaar 
zullen zijn en het gebruik in de 
huiskamer later wordt verwacht. 
De demonstratie was van indruk-
wekkende kwaliteit. Meer info 
vindt u op www.hhi.fraunhofer.
de. Kijk ook op www.muted3d.
eu voor info.

Het bedrijf KARY Multimedia 
biedt voor bedrijfs- en product-
presentaties een LCD-scherm 
met een geïntegreerde 3D-beeld-
techniek. Zonder een optische 
hulpmiddel in de vorm van een 
3D-bril kan de kijker de beel-
den in 3dimensies bewonderen, 

9 verschillende autostereoscopi-
sche beeldeffecten.

Op een minimale afstand van 
3 meter is het mogelijk om de 
fascinatie van echte 3D beel-
den te ervaren. Door de brede 
kijkhoek is er weinig verlies 
van details en kleur. Dankzij het 
multimedia scherm van negen 
samengebouwde 42” displays 
werd op een indrukwekkende 
wijze de ontwikkelingen in de 3D 
beeldtechnieken getoond. Door 
de grotere afmetingen van beeld-
schermvlakken en de 3D-effecten 
is de toeschouwer onderdeel van 
zijn kijk- en belevingswereld. 
Philips presenteerde eveneens 3D 
beelden op afzonderlijke 42” en 
20” 3D-displays, die gebaseerd 
zijn op de Philips WOWvx-tech-
nologie.   
Ga voor meer informatie over 
3D naar www.philips.com/
3Dsolutions.

De firma Tridelity toonde in-
novatieve 3D-displays in multi-
view en singleview uitvoering. 
Het publiek kon kennismaken 
met unieke 3D beelden uit het 
fenomeen Google Earth op een 

De 3D Kary Mediaplayer.

3D-beeldschermen op de IFA 2007 Berlijn

beoordelen en verwerken. Het 
nieuwe product Deep●3D bestaat 
uit een 3D-display in de lenticu-
lairtechniek, dat gemonteerd is 
in een aluminiumlijst. Met de 
bijgeleverde 3D-techniek is een 
opvallende virtuele presentatie 
mogelijk. De commerciële ver-
koop richt zich op bedrijfs- en 
reclametoepassingen. Voor infor-
matie www.karymultimedia.de.

In het publieksgedeelte van de 
stand van Philips op de IFA heb-
ben veel bezoekers 
op indrukwekkende wijze ge-
noten van de grootformaat 3D 
presentaties op een samenstel van 
negen 3D-LCD-displays. Door 
de Philips WOWvx technologie 
is het mogelijk geworden om 
het publiek te laten kennisma-
ken met een nieuwe wijze van 
het kijken naar en beleven van 
driedimensionale beelden. Voor 
algemene en publieksgerichte 
3D presentaties is het nieuwe 
42” 3D-display beschikbaar met 
een multiview lenticulair scherm 
voor de gelijktijdige projectie van 

Het Philips 3D-display.

Jan M. Broeders
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Het Tridelity display.

autostereoscopisch 3D-display. 
Voor de singleview wordt een 
ideale kijkafstand van 70 cm 
gegeven en bij de multiview 
een afstand van 3 m. De hoge 
stereoscopische resolutie van de 
te tonen beelden is het mogelijk 
om een uiterst diep beeld te laten 
zien of om het

3D beeld uit het oppervlak te 
laten treden. De zelf ontwikkelde 
2D-3D software is een garantie 
voor een goed eindresultaat van 
leverancier en opdrachtgever 
voor het weergeven van realisti-
sche 3D beelden.
Ga voor meer info naar www.
tridelity.de.

De firma Mirai toonde op de IFA 
een 3D LCD 22” monitor als het 
resultaat uit het eigen laborato-
rium. Voor het 3D LCD scherm 
bevinden zich kunststoflagen 
met een verticale en horizontale 
polarisatie voor het realiseren 
van de 3D beelden. De kijker 
moet een 3D bril opzetten voor 
het diepte-effect. Met de 3D mo-
nitor worden computerspelletjes 
gespeeld. Voor extra informatie 
www.mirai.eu.

Bij DLP Texas Instruments ge-
noten we van een 3D projectie 
in HDTV kwaliteit. Voor een 
optimaal kijkcomfort heeft DLP 

een nieuwe 3D bril laten ontwik-
kelen. Meer info is te zien op 
www.dlp.com/3D.

Het Koreaanse onderzoeksinsti-
tuut Etri presenteerde een draag-
baar interactief- en communica-
tiescherm met 3D beelden door 
de lenticulaire uitvoering van het 
scherm en de bijbehorende elek-
tronica. Het apparaatje past goed 
in de handpalm en maakt het mo-
gelijk om TV beelden en andere 
daarvoor speciaal opgenomen 
3D beelden in driedimensies te 
aanschouwen. Ook 3D reclame-
boodschappen, spelletjes en film 
kunnen in 3D zonder bril bekeken 
worden. Voor de liefhebbers van 
3D een leuk speeltje, waarvan 
zich de waarde in  en de vraag 
uit de consumentenmarkt nog 
moet aantonen. Medewerkers 
werken aan een uitbreiding van 
de mogelijkheden. 
Op de site www.etri.re.kr staan 
meer nieuws en wetenswaar-
digheden.

Hoe een hobby van het fotogra-
feren in driedimensies uit kan 
groeien tot een passie voor ste-
reofotografie laat fotograaf Leo 
Akershoek op een onderhoudende 
en vooral visuele wijze zien in 
zijn verhalen-en 3D-fotoboek. 
In eigen beheer en in een kleine 
oplage is het boek in ringband 
verschenen. 
Met de inhoud van dit zeer in-
formatieve en vooral mooie 3D 
plaatjesboek geeft de auteur een 
beeld over het ontstaan van de 
stereofotografie en de ontwikke-
lingen, die daarna plaatsvonden. 

Stereofotografie als een boeiende hobby

Telkens zijn de verhalen kleurrijk 
geïllustreerd met vele historische 
foto’s en met 3D opnamen uit het 
familiearchief. Alle hoogtepunten 
in de periode van ruim 150 jaar 
stereofoto’s zijn beschreven en in 
beeld gebracht. De lezers maken 
kennis met authentieke 3D stereo-
foto’s en kunnen ervan genieten 
met het bijgeleverde stereokijker-
tje. Aan het verschijnsel van de 
stereokaarten is zelfs een geheel 
hoofdstuk gewijd. Een geheel 
andere methode om diepte te zien 
werd in 1853 bedacht, en wel het 
principe van de anaglyfentech-

niek. In ons land zijn daarvan de 
bekende 3D avonturen van Pukkie 
Planta bekende voorbeelden. De 
auteur geeft een interessant beeld 
van de viewmaster en de vele 
3D kijkers. Het ontstaan van zijn 
interesse voor het fotograferen in 
3D geeft een inspirerend beeld 
over de inspanningen, resultaten 
en mogelijkheden in het digitale 
tijdperk voor stereofotografie en 
het bewerken van de driedimen-
sionale opnamen. Het fotoboek 
sluit af met afdrukken van veel 
stereofoto’s uit het familiealbum, 
van verre reizen, de natuur en van 
Nederland. Info over dit boek via 
of@broeders.nu.
Jan M. Broeders
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Kijken doe je met je ogen
Waar we vaak niet direct bij stil-
staan, is dat kijken met de ogen 
en het interpreteren van wat men 
ziet, een uiterst gecompliceerde 
bezigheid is. Het proces start 
door projectie van het beeld 
via de ooglens op ons netvlies, 
die zorgt voor prikkeling van 
de bekende staafjes en kegel-
tjes. Het zijn vervolgens onze 
hersenen die deze prikkelingen 
omzetten in herkenbare beelden. 
We zien een globaal beeld van 
een lichtverdeling, maar kijken 
vervolgens gefragmenteerd met 
vliegensvlugge oogbewegingen 
naar meer details, waarbij wij 
ongemerkt gebruikmaken van 
opgedane ervaringen. Veel infor-
matie die we ontvangen appel-
leert aan een voorgevoel. Bij een 
beeld in de natuur verwachten we 
boven het wit, grijs en blauw van 
de hemel, de meestal donkere tin-
ten van water, het groene van het 
landschap, enz. We zijn zelfs in 
staat om ontbrekende elementen 
in een beeld zelf in te vullen. (zie 
figuur 1). Maken we een foto en 
houden wij die ondersteboven, 
dan kost het ons in het algemeen 
veel moeite om de beeldinhoud 
te kunnen interpreteren.

Kijken met de camera
Kijken met de tussenkomst van 
elektronische ogen is sinds de 

Elektronisch herkennen van beelden

Op 14 september was Elpec te gast bij de Universiteit van Amster-
dam om kennis te maken met de nieuwste ontwikkelingen in het 
onderzoek naar beeldherkenning. Gastheren dr. J.M. Geusebroek 
en drs. ing. Jan van Gemert, specialisten op dit gebied, wisten het 
gehoor te boeien door hun interessante verhaal, aangevuld met een 
“hands-on experience”. Naast Elpec namen ook enkele leden van de 
ingenieursvereniging KIVINIRIA afd. Amsterdam en het Gooi aan 

uitvinding van de videocamera 
geen probleem meer. In feite zet 
de beeldsensor het door een lens 
geprojecteerde beeld om in een 
matrix van lichtpuntjes, waar-
bij ieder beeldelement (pixel) 
representatief is voor kleur en 
helderheid. Het geheel wordt 
omgezet in een beeldsignaal. Het 
beeldscherm geeft vervolgens 

beperkt tot louter informatie over 
kleur- en helderheidverdeling in 
het tweedimensionale vlak
Wetenschappers zijn al jaren op 
zoek naar het vinden van een 
methode om de beeldinhoud van 
elektronische beelden te interpre-
teren. In de wetenschap spreekt 
men over computer vision. Als 
grondlegger van beeldbewerking 
wordt de wetenschapper Marr 
beschouwd. Hij rafelt beelden uit 
elkaar, verdeelt deze in groepen 
of segmenten en vergelijkt deze 
met een verzameling opgeslagen, 
bekende fragmenten in een bibli-
otheek. Daarin speelt Artificial 
Intelligence een belangrijke rol. 
Het resultaat is dat een voorspel-
ling kan worden gegeven over 
de inhoud van het opgenomen 
beeld.

Database
Het scannen van beeldinhoud 

1. We zijn in staat zelf te ver-
zinnen wat er hoogstwaar-
schijnlijk ontbreekt in deze 
foto.

het omgekeerde weer. Ieder 
beeldelement licht afhankelijk 
van het inhoud van beeldsignaal 
op. Door deze techniek zijn 
opgenomen beelden weliswaar 
goed weer te geven, maar dit 
systeem kan de beeldinhoud 
niet interpreteren. Zoals de mens 
inhoud aan het beeld kan geven, 
zo blijft het elektronisch beeld 

Frans Witkamp
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voor het vinden en verwerken 
van nuttige stukjes informatie, 
vereist veel computerkracht. 
Dat bleek ook toen er sprake 
van was om bestaande video-
beelden te interpreteren op in-
houd. Nuttig voor bijvoorbeeld 
het zoeken naar informatie in 
een videotheek. Een instelling 
als het Nationale Archief voor 
Beeld en Geluid zou met zo’n 
voorziening zeer gebaat zijn. 
Het zoeken naar bijvoorbeeld 
personen in een film kost veel 
mankracht en zou dus kunnen 

worden geautomatiseerd. Het 
heeft duizenden uren rekentijd 
op honderden computers gekost 
om 50 criteria te definiëren in 
160 uur nieuwsvideo.

Wedstrijdelement
Het werd spannend toen het mo-
ment van de waarheid aanbrak en 
de aanwezigen konden ervaren 
hoe ver we al zijn in het auto-
matisch herkennen van voor-
werpen in beelden. Via diverse 
pc’s werd vanuit een database 
het resultaat getoond van een 
zoekopdracht met als criterium 
“trein” in een aantal video’s 
van het programma Klokhuis. 
Zo ontstond een verzameling 
van fragmenten waarin volgens 

het computersysteem zich een 
trein zou bevinden. Niet alleen 
een complete trein, maar ook 
bijvoorbeeld een treininterieur. 
Het spelelement bestond uit het 
doorworstelen van alle getoonde 
beeldfragmenten en om daarin 
vervolgens te markeren welke 
scènes daadwerkelijk iets met 
treinen had te maken.
Deze vorm van zoeken naar beel-
den gaat aanzienlijk sneller dan 
zonder de computer als filter. Dan 
zouden namelijk alle volledige 
films moeten worden getoond 
en hadden we misschien dagen 
moeten zitten kijken om tot het 
zelfde resultaat te komen....

Er wordt binnen de UvA hard 
gewerkt aan het onderzoek naar 
methoden om digitale beelden op 
een slimme manier te scannen en 
de interpretaties te verwerken. 
De bibliotheek van gedefinieerde 
beeldelementen is nog beperkt, 
maar zal ongetwijfeld de ko-
mende jaren groeien. Veel com-
puterkracht is noodzakelijk.

Elpec dankt de heren Geusebroek 
en Van Gemert en de collega’s 
voor de moeite die zij hebben 
genomen ons op de hoogte te 
brengen en te laten zien wat de 
stand van de techniek is. Het was 
een leerzame middag.

2. De complete foto die - op 
details na - voldoet aan de ver-
wachtingen die in figuur 1 zijn 
opgewekt.

Eupec, heden onderdeel van 
Infineon [1], meldt met trots, 
dat haar IGBT’s geïnstalleerd 
waren in de speciale TGV POS, 
fabrikaat Alstom, die in April 
2007 het snelheidsrecord van 
574 km/h bereikte. Alstom had 
3 noviteiten getest: iets hogere 

Bijzondere prestaties van Eupec-IGBT’s
in Alstom-TGV POS 

snelheid dan bij vorige proeven, 
asynchrone motoren (4 x 1,9 
MWe) en synchrone motoren 
(4x 1 MWe)  met permanente 
magneten met IGBT-invertor in 
plaats van synchrone motoren 
met bewikkelde rotor met thy-
ristorinvertor. 

Eupec en Alstom hebben beide 
noviteiten gedemonstreerd, die 
een grote spin-off hebben.

Zie ook http://www.infine-
on.com/cms/de/corporate/
press/news/releases/2007/IN-
FXX200707-076d.pdf en Elpec 
Info 151 pag. 14 en 17.
Henk Mijnarends
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Principes
Momenteel worden twee princi-
pes toegepast;
-de zg seriehybride. Alle opge-
wekte vermogen met een ver-
brandingsmotor of brandstofcel 
wordt in elektriciteit omgezet en 
toegevoerd aan een accu (meer 
soorten in gebruik) of supercap. 
Van daaruit worden elektromo-
toren middels vermogenselka 
gevoed.
De eenvoudigste vorm is éen 
elektromotor en een automati-
sche versnellingsbak, de meest 
uitgebreide vorm is een naafmo-
tor per wiel. Een aardig voorbeeld 
is de brandstofcel stadsbus van 
Mercedes, waarvan er drie in Am-
sterdam rijden. H2 wordt onder 
350 bar op de bus opgeslagen. De 
bussen hebben alleen water als 
“rookgas-emissie”, functioneren 
goed, maar zijn tov dieselbussen 
duur in onderhoud.
-de zg parallelhybride. Aan de 
versnellingsbakzijde van de 
koppeling is een elektromotor 
gemonteerd van ca 40% van 
het vermogen van de verbran-
dingsmotor. Verbrandingsmotor 
en elektromotor brengen het 
voertuig gezamenlijk op snel-
heid. Bij “normaal” afremmen 
recupereert de elektromotor de 
remenergie. Voorbeelden zijn de 

Hybride auto’s leveren 30% besparing

Langzamerhand zijn de mogelijkheden om auto’s zuiniger te maken 
door verbeterde verbrandingsmotoren en versnellingsbakken uitge-
put. Met het recupereren van remenergie is in stadsverkeer ca 30% 
brandstofbesparing mogelijk, terwijl de rookgas-emissies verbeteren. 
Bij stop-and-go-verkeer wordt uitsluitend de elektrische aandrijving 
gebruikt. Zowel bij personenauto’s alswel bij stads-bussen en bestel-
auto’s zijn inmiddels goed functionerende wagens gemaakt, die op de 
afgelopen personenautorai 2007 en op de komende bedrijfsautorai 
2007 getoond zijn resp worden.

Toyota Prius, de Volvo-stadsbus, 
de DAF-stadsbestelwagen. Bij 
stop-and-go-verkeer wordt de 
verbrandingsmotor gestopt.

Keuze van de elektromotor 
en de vermogenselektronica
Voor “gewone” auto’s vindt heel 
langzaam een overgang plaats 
van de DC-motor met borstels 
naar de synchrone motor met 
permanente magneten (synchro-
servo). Deze overgang heeft in de 
procesindustrie ca 10 jaar geleden 
plaatsgevonden. De synchroser-
vo met Neodym-magneten heeft 
ca de halve verliezen, ca 75% van 
het gewicht van en is iets kleiner 
dan een gewone elektromotor. 
Hij kan bij hogere toerentallen 
gebruikt worden, heeft minder 
arbeidsuren bij de fabricage no-
dig en minder onderhoud tijdens 

het autoleven.
Bijv de startmotor en generator 
worden gecombineerd in éen 
synchroservo, direct aan de 
krukas van de verbrandingsmo-
tor gekoppeld. Moderne IGBT’s 
hebben 1,5 V doorlaatspanning 
en functioneren ook goed bij 
strenge vorst. 14 V DC is te laag 
vanwege 2 seriegeschakelde 
IGBT’s; vandaar de keus van 
42 V DC. Daarvoor is formeel 
geen elektrotechnisch geschoold 
personeel nodig.

Voor een hybride voertuig is veel 
meer vermogen nodig en dus ook 
elektrotechnisch voor laagspan-
ning geschoold personeel. De 
veel gebruikte spanningsniveau’s 
zijn 110, 220 en 440 V DC. 
De Toyata Prius heeft een ben-
zinemotor met een maximum-
vermogen van 57 kW en twee 
elektromotoren (synchroservo’s) 
aan beide zijden van de koppeling 
met een gezamenlijk vermogen 
van 50 kWe. De verbrandings-
motor kan bij stilstaand voertuig 
worden gestart.
DAF en Volvo gebruiken een 
dieselmotor van ca resp 135 kW 
en 165 kW en éen elektromotor 
van ca resp 44 kWe en 66 kWe De hybride stadsbus van Volvo.

Henk Mijnarends
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aan de versnellingsbakzijde van 
de koppeling. Tot ca 20 km/h 
levert de diesel als regel geen 
bijdrage aan het optrekken van 
het voertuig. De verbrandings-
motor kan bij stilstaand voertuig 
niet worden gestart.

Opslag elektrische energie
Op dit moment geldt de Li-ion-
accu als de beste met een relatief 
hoge opslagcapaciteit en klein 
volume. Hij wordt gebruikt in de 
Prius. Met andere accu’s en met 
supercaps wordt geëxperimen-
teerd. Over de meest wenselijke 
keuze bestaat nog geen com-
mon-sense.

Voor laad- en ontlaadmethoden 
wordt met AI (=artificial intel-
ligence) geëxperimenteerd aan 
de hand van het rijgedrag van de 
chauffeur op een bepaald traject. 
De resultaten met de Prius zijn 
goed. Met DAF en Volvo is nog 
te weinig ervaring opgedaan. 

Slotbeschouwing
Voor zuiniger voertuigen worden 
heel interessante technieken 
gebruikt. 
Hybride voertuigen zijn door het 
gewicht elektromotor en accu 
wat zwaarder dan niet hybride 
voertuigen. Ook veiligheidseisen 
aan auto’s betekenen gewichts-

verzwaring. Het noodzakelijke 
gewicht van voertuigen vraagt in 
de toekomst alle aandacht. 
De wens naar lager brandstofge-
bruik en schonere emissies heeft 
de ontwikkeling van hybride 
–voertuigen veroorzaakt. Deze 
zijn nu al zover uitgerijpt, dat 
als regel van een betrouwbaar 
voertuig kan worden gesproken. 
Aanschaf- en onderhoudskosten 
zijn vanzelfsprekend nog aan de 
hoge kant. Het is een heel fraaie 
ontwikkeling in de vermogens-
elektronica. Oa op PCIM2007 
werd verwacht, dat dit vakgebied 
voor “automotive” flink zou 
uitgroeien. 

Met een reeks van leuke activi-
teiten viert Escher in Het Paleis 
in de twee laatste maanden van 
het jaar 2007 uitgebreid het 
eerste lustrum. Speciaal voor dit 
lustrum is de expositie “Optische 
illusie, wat is dat??” ontwik-
keld. Voor deze expositie heeft 
de tweede verdieping van het 
fraaie museum een metamor-
fose ondergaan en is er nieuwe 
software ontworpen voor nieuwe 
attracties rondom het geweldige 
werk van graficus M.C. Escher.

Er valt veel te beleven bij de 
thema’s spiegeling, waarnemen, 
perspectief en illusie. Het speci-
ale lustrumprogramma is er in de 
maand december en de nieuwe 
expositie blijft tot en met 30 
september 2008 te bezichtigen 
en te ervaren. Het eerste lustrum 
is extra feestelijk omdat er een 
planetoïde onlangs is vernoemd 
naar de wereldberoemde graficus 

Optische illusies in Escher in Het Paleis

Maurits C. Escher. De 4444 Pla-
netoïde heet namelijk sinds kort 
4444 Escher.
Op 16 september 1985 ontdekten 
de onderzoekers H.U. Norgaard-
Nielsen, L. Hansen and P.R. 
Christensen in het observatorium 
van de Europese Zuidelijke Ster-
renwacht, met haar apparatuur 
voor waarnemingen in Chili, 
deze planetoïde. De Belgische 
wiskundige en oud-meteoroloog 

Jean Meeus heeft het voorstel 
voor de naam gedaan. Meeus 
geeft al meer dan dertig jaar de 
jaarlijks verschijnende Hemelka-
lender en Sterrengids uit. In de 
aanvraag voor de naamgeving 
werd gezegd dat de prenten van 
de Nederlandse grafisch kunste-
naar Maurits C. Escher (1898-
1972) bekend zijn geworden 
door hun verfijnde gebruik van de 
visuele illusie. De kleine planeet 
draait eens in de 3,54 jaar om de 
zon. Hij houdt zich op tussen de 
banen van de planeten Mars en 
Jupiter. 
M.C. Escher had als wiskundige 
en graficus ook belangstelling 
voor sterrenkunde. In 1954 
maakte hij de houtsnede “Vier-
vlak Planetoïde”.

Escher in Het Paleis, Lange 
Voorhout 74, NL-2514 EH Den 
Haag
E    info@escherinhetpaleis.nl
W   www.escherinhetpaleis.nl.

Jan M. Broeders
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Elektrische tractie in Nederland vanaf 1960
Deel 2 *) [slot]
Voor snelheden rond 300 km/h 
is de remweg ca. 5 km. Daartoe 
zijn seinsystemen ontworpen 
zonder vaste blokken met alleen 
cabine-seinen. De trein moet dan 
zijn remweg verwijderd blijven 
van de voorgaande trein. In 
Frankrijk werd zo’n systeem het 
eerst toegepast (ETB) voor haar 
TGV-lijnen; Duitsland volgde 
later met een iets geavanceerder 
systeem (LZB) voor haar ICE-
lijnen. Beide systemen werken 
goed en hadden als voordeel, 
dat de baanvakcapaciteit globaal 
verdubbelde. De EU wilde naar 
één Europees seinsysteem ETCS 
level 1 voor seinsystemen met 
vaste blokken en level 2 voor 
seinsystemen met variabele blok-
lengtes. Treinlocatie volgt met 
GSM-bakens. Er is veel werk aan 
verzet, maar het werkt tegen de 
verwachtingen in nog nergens in 
Europa bevredigend en een con-
ventioneel backup-seinsysteem 
doet als regel het werk [8] [9].
Nederland heeft voor de “Be-
tuwelijn” (vanwege de grotere 
baanvakcapaciteit) en de HSL-
Zuid ETCS level 2 gekozen 
zonder backup. Het werkt nog niet 

op beide lijnen, die daardoor ook 
niet gebruikt kunnen worden. De 
kosten van het uitstellen met een 
jaar van de in gebruikname van 
de HSL-Zuid zijn gemeld aan de 
Tweede Kamer voor een bedrag 
van ruim € 200 miljoen. Een re-
serveseinsysteem is goedkoper. 
De nieuwe TGV/ICE-lijn Pa-
rijs-Straatsburg-Frankfurt komt 
volgens planning in juni 2007 in 
bedrijf en krijgt een conventioneel 
seinsysteem, geen ETCS level 
2; dat was aanvankelijk wel de 
bedoeling. 

Trams
De ergonomie van elektrische 
treinen en trams, ontworpen voor 
1945, was naar huidige maatsta-
ven bedroevend: staande of semi-
staande (met een soort fietszadel) 
bediening met als resultaat veel 
beruchte “kappersbenen”, zwaar 
draaiende controllers en rembe-
diening.
De rijeigenschappen van de 
meeste trams op buitenlijnen 

zoals de “Budapesters” waren als 
regel heel goed. Voor 1960 zijn 
interlocale trams vrijwel alle in 
Nederland opgeheven.
Behalve Rotterdam hadden de 
andere Nederlandse steden 2-
assers. Stadstrams zijn na 1945 
rigoureus vernieuwd met zit-
tende bediening, waarbij weinig 
lichaamskracht nodig was; dwz 
geen direct bediende schakelwal-
sen en rempedalen.

De gelede “Beijnestrams” (fig. 
3) van Amsterdam waren voor 
Nederland trendsetters en zijn 
nagevolgd in Rotterdam (ZVT) 
en later in Den Haag (GTL). 
De volgende grote stap was de 
railrem, die menigeen voor een 
ernstig ongeval heeft behoed.
De HTM te Den Haag was het 
eerste bedrijf, dat vermogenselek-
tronica toepaste in de zg. “GTL’s“, 
nog wel met DC-motoren. Dat 
was een enorme vooruitgang: ca. 
30% zuiniger, ca. 30% verkorte 
remweg, goede antislip-bevei-
liging, waardoor herprofileren 
van wielbanden minder vaak 
nodig was.
Rotterdam had als eerste een 
metro (ca. 1/3 ondergronds en 2/3 
bovengronds), gevolgd door Am-
sterdam. Beide steden haalden 
met hun 2e generatie metro’s ver-
mogenselka met toerenregelbare 
draaistroommotoren in dienst en 
vrijwel tegelijk hun eerste serie 
trams met toerenregelbare draai-
stroom (Rotterdam met de serie 
ZVT en Amsterdam met de series 
11G en 12G).

3. Gelede tram van Amsterdam 
gebouwd door Beijnes te Haar-
lem.

Henk Mijnarends

*) Vervolg van deel 1 in Elpec Info 151, 
pag. 21/22.
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De volgende stap was de geheel 
of gedeeltelijke lagevloertram. 
Het argument was: veel sneller 
in- en uitstappen van passagiers. 
Daartoe was constructief heel wat 
nodig. Amsterdam en Rotterdam 
hebben met hun resp. Combino 
en Citadis een volledige lage 
vloertram in bedrijf, feitelijk 
bestaande uit 2-assige trams en 
bakken daartussen. Beiden con-
cepten zijn geschikt voor 70 km/h 
en hebben kinderziektes moeten 
oplossen.
Constructief fraaier zijn zg. 2/3-
lagevloertrams met normale eind-
draaistellen. Die constructie is 
geschikt voor 100 km/h; hij wordt 
ook beter afgeveerd. Het Haagse 
concept Randstadrail (fig. 4) [10] 
is zo’n tram, die ook in Kassel 
wordt gebruikt. Oorspronkelijk 
zou Randstadrail gedeeltelijk 
over een spoorbaan rijden zoals 
te Kassel. Om “engelse” wissels 
bij NS veilig met de gebruikte 
kleine wielen te passeren, is een 
speciaal draaistel nodig, waarin 

4. RegioCitadis van Randstad-
rail.

de assen ook niet passief een 
enigszins radiale instelling in 
bochten kunnen aannemen. Het 
betekent, dat de bochtverwijding 
iets groter moet zijn. 
Metro’s in Nederland gebrui-
ken als beveiliging “indusi” en 
alle trams en bussen gebruiken 
VETAG/VECOM. Dat systeem 
laat de beheerder zien, waar zijn 
voertuigen zich bevinden, het 
bedient wissels en geeft signalen 
naar verkeerslichten om voorrang 
te verkrijgen.

Slotbeschouwing
In heel Europa wordt openbaar 
vervoer fors uitgebreid om het 
autoverkeer terug te dringen 
met als gevolgen minder files 
en verbetering van het milieu. 
Openbaar vervoer met een goede 
samenwerking tussen spoorwe-
gen, metro’s/trams deels over 
de spoorbaan en autobussen is 
effectief. 
De investeringen vooral in nieuwe 
lijnen zijn hoog. Niet iedereen 
vindt de gevraagde milieu-inves-
teringen nodig. Voor het bedrag 

van de investering van de tun-
nel in de HSL-Zuid onder “het 
groene hart” had in ieder geval 
de spoorlijn Utrecht-Arnhem 4-
sporig gemaakt kunnen worden 
en geschikt voor snelheden tot 
200 km/h. De afschrijftermijnen 
en levertijden van spoor- en 
trambanen, rollend materieel en 
bussen worden nog wel eens over 
het hoofd gezien.
Door de liberalisatie ontstaan 
in heel Europa nieuwe spoor-
wegmaatschappijen voor per-
sonen- en goederenvervoer. 
Fabrikanten van rollend materieel 
ontwerpen zelden meer speciaal 
spoorwegmaterieel voor éen af-
nemer. Ze hebben vaak een reeks 
“standaard-ontwerpen”, die per 
verbruiker iets gemodificeerd 
kunnen worden. 
Spoor- en tramverkeer is een boei-
end vak. Gezien de benodigde 
investeringen is het verstandig 
goed naar de doelmatigheid te 
kijken 
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Dit keer waren er drie opvallende 
items:
- Door uitgebreide toepassing 
van SiC zullen vermogenshalf-
geleiders compacter en robuuster 
worden. De sperspanning voor 
IGBT’s van 6,5 kV zal verhoogd 
kunnen worden naar mogelijk 
20 kV
- Tengevolge van windparken 
en ph-zonne-energie zal vermo-
genselektronica mogelijk 30% 
van de elektriciteitsopwekking 
gaan beheersen. De studies 
daartoe zijn in volle gang en met 
aardige resultaten
- Hybride auto’s vormen een 
nieuw, tzt waarschijnlijk groot, 
toepassingsgebied van de ver-
mogenselka. De ontwikkeling 
van de synchrone motor met 
Neodym-permanente magneten 
profiteert er nu al van.
-Bovengenoemde punten hebben 
een grote spin-off.

Keynotespeech 2 [5] van dr 
Friedrichs (Siemens)
SiC, ideale toekomstige bouwstof 
voor vermogenshalfgeleiders? 
Op EPE2003 [6] werd zeer lo-
vend gesproken over de enorme 
mogelijkheden van SiC ipv Si 
bij vermogenshalfgeleiders. 

EPE 2007

De ontwikkelingen in de vermogenselektronica worden goed geken-
schetst door de tweejaarlijkse conferenties van EPE en de jaarlijkse 
van PCIM. Veel sprekers leveren bijdragen op beide conferenties. 
Mesago, dat PCIM organiseert, is dit jaar ook sponsor van EPE.
EPE 2007 (2-5 september te Aalborg (DK)) had drie hoofdthema’s, 
onderbouwd in keynotespeech 1 en 2: bijdragen van vermogenselektro-
nica aan de elektriciteitsvoorziening met name door wind-, ph-zonne-
energie, aan energiebesparende hybride systemen en de ontwikkelingen 
van halfgeleiders ondersteund door SiC (silicium-carbide).
Bovendien werden veel detailverbeteringen in de aandrijftechniek 
gepresenteerd.

Dr Friedrichs [5] herhaalt dat 
nogmaals en denkt zelfs aan 
sperspanningen van 20 kV bij 
IGBT’s. 
Na 2003 zijn mede door beschei-
den gebruik van SiC de IGBT3 
(met een max sperspanning van 
6,5 kV) en IGBT4 (met een max 
sperspanning van 1700 V) geïn-
troduceerd. De verliezen waren 
tov de IGBT2  ruim een kwart 
lager. Bij een goede aansturing 
treden geen overspanningen van 
betekenis op en zijn snubbers 
niet nodig.
Dr Friedrichs is heel voorzichtig. 
Toekomstige ontwikkelingen 
hangen niet alleen af van de tech-
nische mogelijkheden, maar ook 
van de marktvraag en de ontwik-
kelings- en productiekosten. 
Drie ontwikkelingen zijn te 
verwachten:

1. Voorbeeld van minder fraaie 
uitschakelingen en van een 
fraaie soft-switching uit [7].

- IGBT’s met een kleiner volume 
met minder doorlaat- en schakel-
verliezen. Mede door verbeterde 
soft-switching (zie fig 1) zijn 
hogere schakelfrequenties mo-
gelijk, waardoor wisselkoppels 
en extra verliezen in een aantal 
gevallen nog meer kunnen wor-
den beperkt. De temperatuur bij 
de elektroden zal toenemen.
- de bekende 600 A 6,5 kV HP-
IGBT zal opgewaardeerd kunnen 
worden richting 900 A 6,5 kV. De 
huidige 4-assige 4-systeemloks 
van 6,4 MWe met 88 ton gewicht 
zou dan kunnen uitgroeien naar 
9,6 MWe bij gelijkblijvend ge-
wicht en gelijkblijvende aanzet-
trekkracht van 30 ton. De  asyn-
chrone kooiankermotoren, die 
nu max 4500 omw/min draaien 
(max toerental voor een 4-polige 
motor bij gebruik van GTO’s) 
zouden dan vervangen kunnen 
worden door synchrone motoren 
met permanente magneten (ca 
25% lichter dan de asynchrone 
motor) met een toerental van 
6000 omw/min. De trafo op 
de lok, nu ca 7 MVA, wordt 
dan ca 11 MVA. Het meerdere 
gewicht van de trafo wordt dan 
gecompenseerd door de lichtere 
motoren.

De snelheidsproeven in 2007 
zowel met de 4-systeem Sie-
mens-OBB-lok 1216.50 alswel 
met de Alstom-SNCF-TGV-Pos  

Henk Mijnarends
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waren ook een bewijs van de 
grote prestaties van IGBT’s bij 
hogere pulstallen. Eupec (onder-
deel van Infineon) was er trots 
op. Bij de snelheidsproeven met 
de TGV-POS heeft Alstom met 
zijn 1 MWe-synchrone motoren 
met permanente Neondym-mag-
neten ook laten zien, dat zij op 
dit gebied tot topprestaties in 
staat is.

Mede gezien de grote markt 
wordt veel aandacht besteed aan 
IGBT’s tbv elektrische tractie 
[7] met het doel ze kleiner en 
betrouwbaarder te maken. Dat 
levert een spin-off naar “landtoe-
passingen” van toeren-regelbare 
aandrijvingen.

- verhoging van de sperspanning 
van de HP IGBT van nu max 6,5 
kV richting 20 kV. Voor windpar-
ken op zee, ca 100 km of verder 
uit de kust wordt HVDC van ca 
100 kV DC ipv draaistroom zeer 
wenselijk geacht. Een spannings-
bronsysteem heeft de voorkeur 
boven een stroombronsysteem 
zoals NorNed [8]. 100 kV DC 
kan opgebouwd worden met 
ca  7 serie-geschakelde IGBT’s 
met een sperspanning van 20 
kV en met  ca 20 stuks bij een 
sperspanning van 6,5 kV. Op 
cascade-schakelingen tbv span-
ningsbron HVDC wordt uitge-
breid gestudeerd. 

Het lijkt erop, dat SiC vnm ge-
bruikt zal worden voor IGBT’s. 
Het is ook zeer geschikt voor 
thyristoren, GTO’s en ICGT’s. 
SiC wordt overigens ook veel 
gebruikt als hitteschild bij ver-
brandingskamers van oa gastur-
bines en als hitte-bescherming 
van sensoren.

Keynotespeech 1 van prof. 
A. Rufer [9] [10] 
Todays and tomorrows meaning 
of power Electronics within the 
grid interconnection 
Nu bestaat een draaistroom-elek-
triciteitsnet aan de opwekzijde 
vnm uit roterende machines 
van thermische en waterkracht-
centrales. Over enige jaren zal 
naar verwachting de opwekking 
voor ruim 30% verzorgd worden 
door vermogenselka merendeels 
gekoppeld aan windparken en 
ph-zonne-energiecentrales. Dat 
betekent enerzijds, dat vermo-
genselka een bescheiden korte 
bijdrage aan het kortsluitver-
mogen moet gaan leveren en an-
derzijds, dat de beveiliging voor 
50 Hz-UHV-draaistroomnetten 
uitgelegd moet worden op veel 
kortere afschakeltijden.
Bij deze toepassingen wordt nu 
gedacht aan een kortsluitstroom 
van 150% In gedurende 0,2 s. Dat 
zijn zeer grote veranderingen in 
de elektriciteitsvoorziening, dat 
nu gewend is aan grotere kort-
sluitstromen, die langer dan 0,2 s 
kunnen voortduren. 

De grote uitdaging, waar nu aan 
gewerkt wordt, is de spannings-
bron-HVDC voor de koppeling 
van een windpark op zee met 
het vaste land; zie fig 2. De ont-
werpen zijn min of meer gereed, 
de simulaties zijn veelbelovend 
en een heel eenvoudige model-
installatie van klein vermogen 

werkte bevredigend. Op dit 
moment is nog geen windpark 
op zee gekoppeld met het vaste 
land met spanningsbron-HVDC. 
Extra navraag op de TUD heeft 
dit bevestigd.
Parallel aan dit onderzoek wordt 
veel gedaan aan verbeterde snub-
berloze cascade-schakelingen 
en aan, met een roosterpuls 
doofbare, halfgeleiders met een 
hogere sperspanning dan 6,5 kV. 
Het lijkt erop, dat de IGBT voor 
ligt op de ICGT. 

De 3 MWe-windmolen geldt 
nu als redelijk gerijpt; hij is 
oa gebruikt bij het nearshore-
windpark van Egmond. Aan de 
5 MWe-molen wordt gewerkt; 
de TUD denkt, dat tzt een 20 
MWe-molen gebouwd kan 
worden. De elektromechanische 
overdracht vindt nu veel plaats 
middels de zg dubbel-gevoed 
synchrone machine. Een aantal 
molens is nu uitgerust met een 
tandwielkastloze overdracht 
met een synchrone machine met 
permanente magneten. Of deze 
ontwikkeling zich doorzet, is niet 
duidelijk. 
Kleine reparaties aan wind-
parken op zee zijn bij slecht 
weer vaak niet mogelijk en 
altijd relatief kostbaar door de 
transportkosten. Daarom wordt 

2. Voorstel voor een eenvoudi-
ge spanningsbron-HVDC voor 
windparken uit [10].
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veel aandacht besteed aan een 
betrouwbare installatie, waarbij 
heel weinig onderhoud en heel 
weinig tussentijdse reparaties 
nodig zijn. 

Geïntegreerde 3-level halfge-
leiders [11]
Voor hogere spanningen over 
hogere vermogens is de 3-level-
invertor  voor de aandrijvingen 
van asynchrone motoren een be-
kend ingewikkeld middel. Voor 
nog grotere vermogens wordt 
de thyristor-stroominvertor met 
synchrone machine gebruikt met 
voor Nederlanders het voorbeeld 
van de 18 MWe-ketelvoedings-
pomp van de Amercentrale.
In [11] is nu gebruikmakend van 
de bekende presspack-techniek 
van IGBT’s een heel compacte 
samengestelde 3-level-IGBT-
invertor (zie fig 3) gebouwd met 
een vermogen van 8 MWe. Een 
goede aansturing is een vereiste 
en is mee ontwikkeld. 
Het  is een knappe prestatie, 
die de vraag doet rijzen, of 
deze techniek bruikbaar is voor 
cascade-schakelingen bij span-
ningsbron-HVDC. 

Hybride voertuigen [12]
EPE2007 besteedde veel aan-
dacht aan hybride voertuigen 

(zie [12]). Veel grote auto-fabri-
kanten hebben proefauto’s, die 
elektrisch recuperatief kunnen 
remmen, gebouwd of zijn er mee 
bezig. Voor hen is het afwachten, 
of dit type auto aanslaat. Vanuit 
technisch oogpunt heeft dit type 
auto alleen maar betekenis voor 
auto’s in stop-and-go-verkeer. 
Denk aan: taxi’s, stadsbestel-
auto’s, stadsautobussen ed.; bij 
lange afstandsverkeer wordt wei-
nig brandstofbesparing bereikt. 
Voor energieopslag wordt heden 
het meeste aandacht besteed aan 
de Li-ion-accu en de supercap. 
Mocht recuperatief remmen 
aanslaan, dan zal de seriepro-
ductie nieuwe ontwikkelingen 
opleveren bij halfgeleiders en 
synchrone motoren met perma-
nente magneten.
De brandstofcel-auto is voorlo-
pig nog experimenteel.

Slotbeschouwing
De universiteit van Aalborg en de 
voorzitter van EPE2007 prof F. 
Blaabjerg  met zijn medewerkers 
verdienen veel lof voor de wijze 
waarop zij dit congres hebben 
georganiseerd. Vermogenselka 

is een levend vak, dat steeds 
meer en uitgebreider wordt 
toegepast. De TU Delft en de 
TU Eindhoven hebben interes-
sante en belangrijke bijdragen 
geleverd. EPE2009 vindt plaats 
in Barcelona.
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Siemens-VDO [1] heeft tezamen 
met NGK [2] een NOx-sensor ge-
maakt, die in de rookgassen van 
een vrachtwagendiesel direct de 
NOx-emissie meet, zodat middels 
directe terugkoppeling passende 
maatregelen genomen kunnen 
worden zoals meer EGR (ex-
haust-gas-regulation), meer lucht 
of meer AdBlue. De sensor is in 
een aantal vrachtauto’s 500.000 
km met succes gebruikt [3].

Ik heb veel gewerkt met warm-
tekrachtkoppeling (wk) met Ot-
tomotoren en gasturbines. Deze 
draaien één toerental en meestal 
een vermogen groter dan halflast. 
Vrachtautomotoren hebben veel 
meer lastwisselingen en draaien 
meestal de toerenrange van 1000 
– 2400 omw/min.
Met de luchtovermaat werd bij 
wk de NOx-emissie geregeld. Het 
was niet direct meetbaar en we 
waren aangewezen op indirecte 
metingen, waaruit de NOx-emis-
sie werd berekend. De metingen 
betroffen vaak: de combinatie 

van motorvermogen, O2-ge-
halte in en de temperatuur van de 
rookgassen. Ook de combinatie 
motorvermogen en vlamfront-
snelheid werd gebruikt.
De nieuwe sensor vereenvoudigt 
de emissieregeling sterk en maakt 

Directe NOx- en roetdeeltjes-sensor beschikbaar

hem betrouwbaarder.
De fabrikant Dekati [4] heeft 
recent een roetdeeltjessensor op 
de markt gebracht, die de roetuit-
stoot in de uitlaatgassen direct 
kan meten. Ook hij kan in een 
regellus worden ingezet.
De bedrijfservaring is tot nu toe 
goed, maar nog kort in tijd. Het 
is ook een veel belovende ont-
wikkeling.

Ik verwacht, dat beide sensoren 
ook buiten de automotive-sec-
tor veel gebruikt zullen gaan 
worden. 

Literatuur
1. www.siemens.com.
2. www.ngk.com.
3. Lastauto Omnibus 8/2008 pag. 
52-55.
4. www.dekati.com.1. NOx-sensor van VDO-Siemens.

2. Roetdeeltjes-sensor 
van Dekati.

Henk Mijnarends
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Projektierung von Ersatzstro-
maggregaten
A Rosa.
VDE Verlag 2007, ISBN 978-3-
8007-2910-4, 201 pag. A5, € 30,-.

De huidige eisen ten aanzien van 
betrouwbaarheid van elektrische 
voedingen hebben tot gevolg, dat veel 
meer noodaggregaten met tijdelijke 
of definitieve opstelling worden 
geplaatst dan vroeger. Dit boek antici-
peert daarop en behandelt veel aspec-
ten voor aggregaten aangesloten op 
het laagspanningsnet in eiland-bedrijf 
of tijdelijk parallel geschakeld aan 
het 50 Hz-net. Dat laatste kan voor-
komen als de locale distributietrafo 
het gevraagde vermogen niet alleen 
kan leveren. Zo’n noodaggregaat 
heeft bij kortsluitingen als regel niet 
de betrouwbaarheid van het openbare 
net. De belasting bestaat als regel uit 
een mix van licht (vaak TL) en kleine 
asynchrone machines. 
Dit boek besteedt aandacht aan de 
meeste elektrische en mechanische 
aspecten, waar je op moet letten voor 
een veilig en redelijk betrouwbaar 
bedrijf. Het verwijst tevens naar de 
geldende DIN VDE-voorschriften en 
de richtlijnen van de Duitse elektri-
citeitsbedrijven (VDEW). 
In Nederland worden bij langdurig 
gebruik per jaar strengere eisen ge-
steld aan de rookgasemissies en de 
geluidsproductie.
Uit mijn wk-ervaring weet ik, dat 
bij een hoog percentage belasting 
aan gasontladingslampen (oa in de 
tuinbouw) en/of aan 3-fasen-bruggen 
aanvullende eisen gesteld moeten 
worden aan de synchrone genera-
tor tav derating, wikkelfactoren en 
demper.
Samengevat: Voor noodaggregaten is 
multidiciplinaire vakkennis vereist. 
De lezer wordt op bijna alle aspecten 
gewezen en kan voor veel fouten be-
hoed worden. Voor gespecialiseerde 
toepassingen zijn wel aanvullende 
eisen nodig. Dit boek is aan te bevelen 
voor ieder, die met noodaggregaten 
te maken heeft

VDE 0100 und die Praxis
Prof. G. Kiefer.
VDE-Verlag 2006, 12e druk, ISBN 
3-8007-2867-2, 943 pag. A5, € 38,-

In de loop der tijden zijn er voor 
elektrische installaties heel wat 
voorschriften gemaakt, die als regel 
een bepaald probleem behandelen 
zoals: aarding, overspanningen, 
aanrakingsgevaar, dimensionering 
van kabels en schakelinstallaties, 
beveiliging van dit soort installaties. 
Het kost een jong ingenieur de nodige 
tijd voordat hij “door de bomen het 
bos ziet”. 
Prof. Kiefer hanteert een veel betere 
methode. Hij begeleidt in dit boek de 
technicus, die een laagspannings- en 
middenspannings-installatie moet 
bouwen. Hij geeft aan, hoe je een 
goede installatie, juist gedimensio-
neerd (niet te zwaar en niet te licht) 
bouwt en aan welke voorschriften je 
moet voldoen. Van die voorschriften 
geeft hij een samenvatting, die in 
het alg-emeen voldoende is. Voor 
bijzondere gevallen verwijst hij naar 
de betreffende voorschriften.
Het boek is vlot geschreven en voor-
zien van duidelijke figuren. Prof Kie-
fer is een goed docent. De methode 
van dit boek verdient navolging.

Samengevat: Dit boek behandelt op 
een uitstekende manier de wijze, 
waarop laag- en middenspannings-
installaties kunnen worden gebouwd 
en aan welke voorschriften moet 
worden voldaan. Het boek is ten 
zeerste aan te bevelen.

Sensoren im Automobil 
Haus der Technik Fachbuch
Th Tille met 83 co-auteurs
Expert Verlag 2007; ISBN 978-3-
8169-2648-1, 276 pag. A5, € 56,-.

In personen- en vrachtauto’s worden 
steeds meer sensoren gebruikt met als 
voornaamste functies: regeling- en 
controle van de verbrandingsmotor 
incl regeling van emissies, controle 
van de slijtage (denk bijv de con-
ditie van de smeerolie), sensoren 
tbv ABS (=antiblokkeersysteem) 
en ESP (=elektronische stabiliteits-
controle oa aanbevolen of verplicht 
voor autobussen en tankauto’s), na-

derings-sensoren voor automatische 
remming. 
In “automotive” wordt een hoge 
betrouwbaarheid verlangd, gaat het 
om grote aantallen en om relatief lage 
prijzen. Het aantal en type sensoren 
neemt per nieuwe auto jaarlijks toe. 
Vrijwel alle sensoren zijn als regel 
smartsensoren, waarbij een rekentuig 
of embedded system de gewenste 
meetgrootheid berekent. 
Dit boek geeft op een duidelijke ma-
nier met veel overzichtelijke figuren 
uitleg over veel gebruikte sensoren in 
de automobieltechniek met de beno-
digde rekentuigen. Het boek is door 
de medewerking van 84 specialisten 
ook heel veelzijdig. 
Het Haus der Technik te Essen staat 
bekend om haar goede symposia.

Samengevat is dit boek zowel een 
goede introductie voor degenen, die 
wat meer willen weten van sensor-
gebruik in auto’s alswel vanwege de 
veelzijdigheid waardevol voor veel 
deskundigen in het vak. Het is voor 
beide categorieën aan te raden.

Schnelleinstieg in die neue DIN 
VDE 0100-410
VDE-Schriftenreihe Normen Ver-
staenlich 140
W Hoermann, H Nienhaus, B 
Schroeder.
VDE Verlag 2007, 3e druk, ISBN 
978-3-8007-3002-5, 446 pag. A5, 
€ 30,-.

Dit boek behandelt de bescherming 
van mensen tegen elektriciteit zo-
wel uit het 50 Hz-net alswel door 
blikseminslag. Het boek bevat veel 
sprekende tekeningen, waarin de ge-
varen van 50 Hz- en DC-stroomgang 
door het menselijk lichaam getoond 
worden en tevens de gevaren van 
blikseminslag op TV-antennes en 
door schoorstenen van een aardgas- 
oliegestookte CV-ketel. 
Op een aardige manier laten de 
schrijvers zien, welke maatregelen 
nodig zijn om deze gevaren af te wen-
den. Zoals bekend worden meestal 
overstroom- en lekstroom (ofwel 
FI-) -automaten gebruikt. Aan dit 
type automaten wordt veel aandacht 
besteed. De verbruiker kan deze als 
regel zelf resetten en heeft daartoe 

BOEKEN
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geen nutsbedrijf- of installateur meer 
nodig. Smeltveiligheden worden te-
genwoordig steeds minder gebruikt, 
maar in dit boek ook behandeld. 
De drie schrijvers hebben veel va-
kervaring en zijn bovendien lid van 
Duitse normcommissies terzake. 
VDE heeft meer boeken over VDE 
0100 uitgegeven. Ook de reeds 
besproken VDE-boeken van prof 
Kiefer zijn goed. 
Een goed en duidelijk boek over per-
soonlijke bescherming tegen elektri-
citeit en blikseminslag met sprekende 
tekeningen. Aan te bevelen.

Informationstheorie und Codie-
rungsverfahren
Grundlagen und Anwendungen
J.Goebel.
VDE Verlag 2007, ISBN 978-3-
8007-2935-7, 323 pag. A5, € 25,-.

De schrijver werkt al heel lang in dit 
vakgebied. Hij werkt heden bij EADS 
en heeft als nevenbaan het docent-
schap aan de Berufsacademie van 
Stuttgart (communicatietechniek) en 
Ravenburg (radar). Hij heeft van dit 
boek een klein standaardwerk over 
informatie- en coderings-techniek 
gemaakt. 
Wij verzenden tegenwoordig veel 
signalen over zg kanalen in netwer-
ken, die daar aanvankelijk niet voor 
bedoeld waren. Het ADSL-inter-
netverkeer over het telefoonnet van 
heden, werd in mijn studententijd 
onmogelijk beschouwd. Dat be-
tekent, dat een verzonden signaal 
zelden geheel foutloos overkomt 
en dat de ontvanger de fouten of de 
omissies uit het aangekomen signaal 
moet halen en zonodig een herhaalde 
zending moet aanvragen. Bovendien 
spreken we vaak over een middels 
codering beveiligde overdracht zoals 
bij financiële transacties.
We proberen zelfs de huidige draad-
loze verbindingen thuis, op kantoor 
of in een fabriek gecodeerd uit te 
voeren.
De schrijver behandelt al dit soort 
problemen en oplosmogelijkheden 
uitgebreid in dit niet eenvoudige 
boek en sluit af met vijf bijlagen 
over waarschijnlijkheidsrekening, 
aritmetica, vectoren en matrices, 
discrete cosinustransformatie en 

oefenvragen. 
Samengevat: Een zeer goed, niet zo 
eenvoudig, boek, dat de informa-
tie- en coderings-theorie uitgebreid 
behandelt. Voor betrokkenen ten 
zeerste aan te raden.

Schaltberechtigung fuer Fach-
kraefte und befaehigte Personen
VDE-Schriftenreihe Normen ver-
staendlich 79 
P. Pusch.
VDE Verlag 2007, 5e druk; ISBN 
978-3-8007-2910-4, 201 pag. A5. 
€ 30,-.

Om in elektrotechnische schakelin-
stallaties veilig te kunnen werken zijn 
twee dingen nodig:
-goede vakkennis over de installatie 
en haar mogelijkheden
-goede discipline bij het werk
Dat geldt natuurlijk voor elektri-
citeitsbedrijven, maar ook bij de 
verbruikende industrie en zelfs aan 
boord van schepen.
Door de goede vakkennis en vakdis-
cipline is het aantal ongevallen bij 
schakelhandelingen gelukkig heel 
beperkt.
De deskundige schrijver, die het 
merendeel van zijn leven in de elek-
triciteitsvoorziening heeft gewerkt, 
beschrijft allereerst hoe grote en 
kleine elektriciteitsnetten zijn opge-
bouwd, wat je met de verschillende 
schakelelementen kunt doen en tot 
slot welke handelingen per geval 
nodig zijn, bijv de aarding van een 
hoogspanningsschakelinstallatie. Hij 
geeft zelfs in het kort weer, welke 
spanningen en stromen het mense-
lijk lichaam geacht wordt te kunnen 
verdragen. Hij heeft oog voor nieuwe 
ontwikkelingen en vertelt bijv ook 
wat over windturbines.
In het boek een aantal duidelijke 
tekeningen en foto’s opgenomen.
Inmiddels zijn de voorschriften over 
schakelbevoegden min of meer Eu-
ropees genormaliseerd. In Nederland 
zijn deze voorschriften aanvankelijk 
voor hoogspanning geregeld als BIH 
(bedrijfsinstructies hoogspanning) 
en nu omgevormd tot NEN 3840 ; 
voor laagspanning gold aanvankelijk 
de BIL(bedrijfsinstructies laagspan-
ning), die nu is omgevormd tot NEN 
3140. 

Allereerst moet een bedrijf op een 
centraal punt regelen, welke werk-
zaamheden worden verricht en welke 
eindverantwoordelijken er per klus 
zijn. Die eindverantwoordelijken 
per klus hebben medewerkers met 
een aparte status. In het boek worden 
een aantal voorbeelden gegeven, wat 
per klus allemaal nodig is. 
Een alleraardigst boek, dat een stu-
dent een goed overzicht geeft in de 
techniek, die gebruikt wordt bij kleine 
en grote elektriteitsnetten. Daarnaast 
is het geschikt voort personeel, dat in 
elektriciteitsnetten moet schakelen. 
Zij kunnen op een aardige manier 
kennis maken met de, voor hen, 
noodzakelijke kennis qua elektrovak 
en qua schakeldiscipline. 
Het boek is zeer aan te bevelen.

Der Netzmeister
Eine Aufgabensammlung fuer Pru-
efung und Praxis der elektrischen 
Energieversorgung
M Zobel, U Markgraf.
VDE Verlag 2007, 3e druk, ISBN 
978-3-8007-3037-7-5, 378 pag. 
A5.
Tevens VWEW Verlag ISBN 978-
3-8022-0785-3. € 48,-.

Dit boek wordt gemeenschap-
pelijk uitgegeven door de Duitse 
ingenieursvereniging VDE en de 
vereniging van elektriciteitsbedrijven 
VWEW. Het boek is bedoeld voor 
opzichters en elektromonteurs voor 
laag- en midden-spannings-netten in 
elektriciteitsbedrijven, vergelijkbaar 
met VEV in Nederland.
Allereerst wordt de algemene theorie 
behandeld: wisselspanningstheorie, 
Fourier-analyse. Daarna volgen 
opbouw van midden- en laagspan-
ningsnetten (incl maasnetten) met 
overstroombeveiliging, kenmerken 
van schakelmateriaal, kabels en 
methoden om veilig te werken. 
Zelfopwekkers met wk-koppeling of 
windmolens worden niet behandeld. 
Het boek is grotendeels opgezet vol-
gens de catechismus-methode met 
overzichtelijke vragen en uitgebreide 
antwoorden. 
Het boek is voorzien van duidelijke 
technisch tekeningen en voor veilig 
werken van heel sprekende teke-
ningen.
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Samengevat: voor de doelgroep en 
voor hun chefs is dit een heel dui-
delijk en compleet boek, ten zeerste 
aan te raden. 

Netzschutztechnik
Anlagentechnik fuer elektrische 
Verteilungsnetze, Band 13
W.Schossug.
VDE Verlag 2007, 3e druk, ISBN 
978-3-8007-3028-5, 257 pag. A6.
Tevens VWEW Verlag ISBN 978-
3-8022-0779-2. € 32,80.

De boekenserie in A6-formaat 
“Anlagentechnik fuer elektrische 
Verteilungnetze”, wordt gemeen-
schappelijk uitgegeven door de 
Duitse ingenieursvereniging VDE 
en de vereniging van elektriciteitsbe-
drijven VWEW. Het boek is bedoeld 
voor opzichters en elektromonteurs 
in midden- en hoog-spannings-netten 
van elektriciteitsbedrijven, vergelijk-
baar met VEV in Nederland.
De schrijver heeft tot zijn pensione-
ring bij EON te Thueringen gewerkt 
en is lid van normalisatie-commissies 
betreffende beveiliging van elektrici-
teitsnetten. Hij behandelt heel com-
pleet de onderwerpen, die beveiliging 
van elektriciteitsnetten aan de orde 
komen: meettrafo’s, overstroom-, 

differentiaal-, impedantie-beveili-
ging, beveiliging bij trafo’s, kleine 
en middelgrote wk-installaties en 
condensator-batterijen. 
Hij behandelt de algemene bevei-
liging van een net, de onderlinge 
afstemming van de beveiligingscom-
ponenten en de beproeving. 
Telemetrie wordt niet behandeld, wel 
snelle wederinschakeling. 
De tekst is vlot en duidelijk en bevat 
veel foto’s van moderne digitale 
beveiliging.
Samenvatting: Een goed en dui-
delijk boek over beveiliging van 
elektriciteitsnetten, bedoeld mon-
teurs, opzichters en hun chefs. Een 
aanrader.

Dauermagnete 
Mess- und Magentisierungstechnik
W Cassing, D Seitz (†), K Kuntze, 
G Ross.
Expert Verlag 2007; ISBN 978-3-
8169-2508-8, 242 pag. A5, € 49,-.

Permanente magneten mogen zich 
verheugen in toenemend gebruik. Er 
bestaan veel soorten met specifieke 
eigenschappen en prijs. 
Dit boek laat zien in welk soort elek-
trische circuits permanente magneten 
meestal gebruikt worden. De vari-

atie is groot. Denk aan het gebruik 
als ontstekingsmoment-indicatie in 
combinatie met Hall-sensoren bij 
auto’s, het gebruik in luidsprekers en 
het gebruik in elektromotoren. 
Voor dit soort toepassingen wor-
den aanwijzingen gegeven over de 
keuze van het magneetmateriaal, de 
dimensionering van de magneten 
in een magnetisch circuit en de 
dimensionering van het elektrisch 
circuit. De vlot geschreven tekst gaat 
vergezeld van veel duidelijke figuren 
en tabellen
Het boek besteedt ook aandacht 
aan de kwaliteitscontrole en de 
normbeproeving van permanente 
magneten.
Voor het gebruik in elektromotoren 
verwijs ik ook naar het goede Expert-
boek over stappenmotoren (EI 146 
–pag. 21) 
Samengevat: een goed boek over het 
gebruik en het dimensioneren van 
permanente magneten, dat zowel 
aangeraden kan worden aan degene, 
die zich wil oriënteren in het vak als 
aan de vakman, vanwege de vele 
details.

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

De Oostenrijkse Spoorwegen 
ÖBB heeft het meetsysteem Ar-
gos (zie www.argos-systems.eu) 
ontwikkeld om de goede baanlig-
ging van het rollend materieel te 
detecteren, waarbij vier niveaus 
worden onderscheiden:

- Level 1 detecteert of een as 
ontspoord is. Dat komt helaas af 
en toe voor en kan aanzienlijke 
schade veroorzaken op bruggen 
en in tunnels.
- Level 2 detecteert wielbescha-
diging zoals platte wielkanten 
en afgebrokkelde wielbanden. 

Behalve het railvoertuig wordt 
daardoor ook het spoor bescha-
digd.
- Level 3 detecteert onrustige 
loop (zoals de slingergang). Dit 
kan door een versleten langs-
demper van een draaistel en is 
dan vooral gevaarlijk bij snelle 
treinen. Het kan ook door metaal-
vermoeiheid van het draaistel. 
Onrustige loop vergroot het 
ontsporingsgevaar.
- Level 4 vergelijkt het bocht-
gedrag met de van toepassing 
zijnde normen.

De ÖBB heeft de meetresultaten 

van Argos leren inschatten op 
de mate van gevaar. Argos level 
1,2,3 moet zo geplaatst worden, 
dat al het rollend materieel de 
meetplaatsen regelmatig pas-
seert. Denk daarbij aan de af- en 
toeritten van grote stations en 
rangeerterreinen.
Argos is een aardige, betrekke-
lijk goedkope methode om de 
veiligheid van het railverkeer 
te vergroten, die ook buiten 
Oostenrijk aanbeveling verdient. 
Ook kan door deze methode het 
onderhoud van railvoertuigen 
beter worden toegespitst op de 
behoefte.

Veiliger treinverkeer door eenvoudig meetsysteem

Henk Mijnarends
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Ook dit jaar was de beurs Elek-
trotechniek in de Jaarbeurs te 
Utrecht voor bezoekers en ex-
posanten een groot succes, waar 
een goed overzicht werd gegeven 
over de ontwikkelingen in het 
interessante vakgebied.
Meerdere exposanten toonden 
aan dat productieautomatise-
ring in de procesindustrie tot 
zeer fraaie resultaten leiden. 
Die automatisering steunt op 
de toepassing van vermogens-
elektronica, mechatronica met 
slimme sensoren, beeldherken-
ning en afstandsbesturing zoals 
profibus, CAN-bus en ethernet 
(o.a. profinet). We krijgen door 
deze toepassingen betere en 
goedkopere producten.
Veel minder aandacht op de beurs 
krijgt de ICT in de energievoor-
ziening, met name het onderdeel 
intelligente netten, waarover 
SenterNovem tezamen met 
onze technische universiteiten 
onlangs een IOP heeft georga-
niseerd. Siemens liet overigens 
tijdens een persconferentie zien, 
dat het bedrijf daar wel veel werk 
van maakt. 
Eenvoudige netstations waren 
vroeger met telefoonverbin-
dingen moeilijk en/of duur be-
reikbaar, zodat de netbeheerder 
weinig inzicht had in de belas-
tingen en de netspanning. Net-
verbeteringen werden zodoende 
matig onderbouwd of werden 

Beurs Elektrotechniek 2007

pas gerealiseerd na klachten van 
verbruikers. De bekende leveran-
cier van netstations www.alfen.
com uit Almere werkt voor ICT 
in één zo’n station samen met 
www.locamation.com inzake de 
toepassing van de zogenoemde 
SAS-sensoren, waarmee relatief 
goedkoop spanning, belasting en 
de cos phi van een netstation kun-
nen worden gemeten en worden 
overgestuurd naar een centraal 
punt. Dat laatste kan via een 
telefoonkabel, maar desgewenst 
ook via de 50 Hz-kabels. De grote 
energiedistributie bedrijven on-
dersteunen deze ontwikkeling 
en verwachten dit toe te gaan 
passen.
Veel decentrale energieopwek-
king met warmte-kracht-koppe-
ling (wkk) met zuigermotoren of 
met STAG, wind- of ph-zonne-
energie is heden weinig stuurbaar 
met als gevolg vaak ongewenste 
spanningen, reactief- of watt-
vermogens-huishouding. Het 
programma intelligente netten 
met locale intelligentie kan 
daarbij verbetering brengen. 
Afgezien van de overdracht van 
meetgegevens wordt gedacht aan 
ingrijpen in de reactief- en watt-
vermogenshuishouding.
Het reactiefvermogen kan wor-
den geregeld met een ander 
regelsetpoint van de zelfop-
wekkers en het schakelen van 
reactiefvermogensbatterijen. De 

ingreep bij het watt-vermogen 
bestaat uit het tijdelijke terug-
nemen van het vermogen van de 
zelfopwekker en peakshaving bij 
de verbruikers. Daarover wordt 
meer gediscussieerd.
Met het systeem van intelligente 
netten kunnen bestaande netten 
veel beter gebruikt worden.
Heden levert decentrale opwek-
king een bescheiden aandeel in 
het netvermogen. Uitval is nog 
geen serieus technisch probleem. 
De netbeveiliging is nog tame-
lijk eenvoudig uitgevoerd. In 
de toekomst zal het decentrale 
vermogen veel groter worden. 
Uitval is dan wel een probleem 
en netbeveiligingen zullen dan 
ook gecompliceerder worden. 
Ook worden af en toe tijdelijk 
eilandnetten, alleen gevoed door 
decentrale opwekking verwacht. 
Intelligente netten worden dan 
een vereiste. 
Het toepassen van ict in de ener-
gievoorziening is inmiddels een 
belangrijk hulpmiddel gewor-
den. SenterNovem en Siemens 
werken aan meer praktische 
uitbreidingen.

Lever ook eens een interessante bijdrage
ter publicatie in Elpec Info. Stuur uw kopij voor 

de volgende uitgave aan Jan Broeders.
Adresgegevens: zie de colofon.

Secretaris vervult 
tijdelijk rol van 
penningmeester

Op verzoek van penningmees-
ter Rob Geutskens neemt onze 
secretaris Jan Broeders tijdelijk 
de lopende zaken over. Voor 
u als lid heeft dat geen con-
sequenties, maar wij willen u 
vanzelfsprekend deze mutatie 
niet onthouden.

Henk Mijnarends
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Door de vele verrassende ont-
wikkelingen op het gebied van 
de holografie hebben de deskun-
digen en auteurs Jürgen Eichler 
en Gerhard K. Ackermann een 
geheel nieuwe publicatie sa-
mengesteld over dit unieke drie-
dimensionale beeldfenomeen. 
Zij kozen voor een specifieke 
benadering met veel voorbeelden 
van experimenten, toepassingen 
en vooral hoe hologrammen 
worden gemaakt.

Voor studenten fysica, optica en 
moderne beeldtechnieken geeft 
het studieboek op een duidelijke 
wijze de grondbeginselen van 
de holografie en wordt op een 
gedegen manier alle vormen 
van holografie en praktische 
toepassingen behandeld. De 21 
hoofdstukken van het boek zijn 
verdeeld over de vier clusters 
“Grondbeginselen van de holo-
grafie”, “Basis- en gevorderde 
experimenten” en “Toepassin-
gen van de holografie”. In de 
aanvulling geven de auteurs 
gedetailleerd de principes van 

Praktische handleiding over gebruik holografie

golffuncties, de Bragg diffractie 
en een introductie over Fourier 
transformatie en het Fourier ho-
logram. Bijzonder is de aandacht 
voor het gebruik van holografie 
in bestrijding van namaak en 
vervalsing van documenten, 
producten en verpakkingen. 
Toepassingen als niet-destructief 
testen, holografische optische 
elementen, optische componen-
ten, opslag van gegevens in 3D 
hologrammen en de ontwikke-
ling van holografische digitale 
beeldschermen komen ruim aan 
bod in dit voortreffelijke studie-
boek en vraagbaak voor onder-
zoekers en wetenschappers in het 
boeiende vakgebied van de optica 
en fotonica en vele innovatieve 
beeldregistratietechnieken. De 
60e verjaardag van het ontstaan 
van de holografie is de beste 
motivatie voor het publiceren van 
dit geweldige studieboek.
De uitvinder van de holografie, de 
Hongaarse natuurkundige Denis 
Gabor, kreeg voor zijn baanbre-
kende werk in 1971 de Nobelprijs 
voor de natuurkunde. De auteurs 
geven een compact beeld over 

de ge-
schiedenis van 
de holografie en de collega we-
tenschappers, die zeker hebben 
bijgedragen aan de uitvinding 
van Denis Gabor. 
De inhoud is ondermeer ontstaan 
door ervaringen met college-
dictaten en heeft een universi-
tair niveau. Een overzicht met 
aanvullende literatuur en een 
register met trefwoorden sluiten 
dit studieboek af.

ISBN 978 3 527 40663 0, “Holo-
graphy”, Gerhard K. Ackermann 
en Jürgen Eichler, Wiley-VCH, 
2007, 318 pagina’s, € 69.
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