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Frans Witkamp

Over techniek die soms niet doet wat je verwacht
Het is al weer enkele maanden geleden dat u de
papieren uitgave van Elpec Info heeft ontvangen.
Niet dat u niets van ons hoorde, want in de tussentijd heeft u kennis kunnen maken met de digitale
versie. Is die u goed bevallen? Gezien de reacties
vermoed ik wel, want degenen die reageerden
waren positief. Sommigen deden een suggestie
om de leesbaarheid te verhogen, en daar doen wij
natuurlijk ons voordeel mee.
Wat is er nog meer gebeurd? Natuurlijk, de Algemene Ledenvergadering. Niet dat het storm liep,
maar en petit comité valt ook best van gedachten
te wisselen over het wel en wee van de club. Zoals
de vraag of Elpec voldoet aan het verwachtingspatroon van de leden. Of bedrijfsbezoeken nou
wel of niet wenselijk zijn. Enﬁn over het wel
en wee van de vergadering kunt u een en ander
nalezen in de notulen. Tijdens de vergadering
hebben we onze penningmeester Rob Geutskens
die jarenlang zijn taak tot ons aller tevredenheid
heeft uitgeoefend, uitgezwaaid. Uiteraard onder
dankzegging voor de bewezen diensten. Wel heeft
hij te kennen gegeven nog aanvullende hand- en
spandiensten te leveren als dat nodig mocht zijn.
Nogmaals dank voor dit nobele gebaar.

Inmiddels zit het zomerreces voor de meesten
van ons er weer (bijna) op. We kunnen ons weer
prepareren op de komende beurzen, seminars,
presentaties en was dies meer zij. De techniek
schrijdt voort, de vreemdste oplossingen worden
gerealiseerd, maar soms wil het ook niet lukken.
Neem nou het nieuwste beveiligingssysteem bij
het spoorwegnet. In de tijd dat stoom nog gewoon
was, leek ons seinsysteem bijna onfeilbaar. Alleen door menselijk falen liep het wel eens uit
de hand. Bij moderne systemen streeft men naar
een betrouwbaar elektronisch systeem dat ook de
gevolgen van menselijke fouten moet opvangen.
Betrouwbare communicatie tussen voertuigen
en de vaste wal is daarbij van essentieel belang.
Ondanks internationale inspanningen is het nog
nergens gelukt om een 100% betrouwbare en veilige oplossing te realiseren. Met name de kwaliteit
van het radioverkeer vormt in veel gevallen de
zwakke schakel. Als ik in de auto zit en om mij
heen kijk, lijkt het dat de GSM juist de sterke
schakel is in de intermenselijk communicatie. Al
dan niet hands-free... Soms is techniek ondoorgrondelijk. Maar ach, dan blijft het voor ons ook
leuk om erover te schrijven.
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Gunstig marktklimaat voor bedrijven
in druk & papier
De drupa 2008 werd bezocht
door ruim 391.000 vakbezoekers
en belangstellende bezoekers uit
138 landen. Zij maakten bij 1971
exposanten uit 52 landen kennis
met de nieuwste ontwikkelingen
en innovaties in het boeiende en
interessante vakgebied van de
druk- en papierindustrie.

Jan M. Broeders
De beurs verbleef 14 dagen in het
omvangrijke beurscomplex van
de Messe Düsseldorf. Volgens
het laatste beursbericht rekent
de internationale georganiseerde
branche op een forse groei van de
omzet. Tijdens de vakbeurs zijn al
orders afgesloten voor een totaal
bedrag van ruim € 10 miljard.
Ons bezoek aan de drupa concentreerde zich voornamelijk op de
ontwikkelingen in 3D technieken
en op het thema kleur. Op het vlak
van driedimensionale beeld- en
informatietechnieken is er zowel
een vraag naar holografische
technieken, als een sterke vraag
naar lenticulair techniek.
3D-lenticulair-beeldtechniek
Met innovatieve 3D-lenticu-

Fotonica Magazine
Het juninummer (2-2008) van het
blad van de stichting PCN - Photonics Cluster Nederland bespreekt
op heldere wijze een aantal boeiende onderwerpen over optica en
fotonica. Zo geeft Wouter Koek
een praktisch en leerzaam beeld
over optische metrologie. In de
afgelopen jaren heeft het Van
2

lair-software van het bedrijf
HumanEyes Technologies uit
Jerusalem (Israel) is het mogelijk
om comfortabel en efﬁciënt een
afbeelding te produceren met een
bewegende scène of zelfs met een
driedimensionaal beeld van hoge
kwaliteit met speciale printers.
Voor de bezoeker was het mogelijk in de stand van Fujiﬁlm, Océ,
Gandinnovations, HP en KBA
van dichtbij de productie te zien.
Ook in de stand van Heidelberg
werd de lenticulair beeldtechniek
gedemonstreerd.
Zelfs in de 60- en 70-tiger jaren
van de 20e eeuw werden veel lenticulair afbeeldingen geproduceerd
op frankeergeldige postzegels
Ook de bedrijven Dainippon
Screen, DP Lenticular, Eastman
Lenstar, Kinetic Art Factory,
Future Display, Grapac Japan en
Raster toonden hun lenticulair
producten aan vele geïnteresseerde bezoekers.

Hologram.Industries, Leonhard
Kurz, OVD Kinegram, Unigraphica, Optaglio, CFC Europe, Holo
Foils, ITW Foils, Gasperini en
K-Laser zagen we nieuwe ontwikkelingen en toepassingen.
Kleursystemen en -metingen
Een belangrijk onderdeel bij
het drukken is het gebruik van
de juiste kleuren en het continu
meten van de kleurkwaliteit. De
bedrijven Toyo Ink, Graphic
Technology, Techkon, Ihara,
ColorPartner en X-Rite leveren
betrouwbare kleurmeetsystemen
voor het onderzoeken van drukwerken en producten, inkten, verf
en pigmenten voor de druk- en
papierindustrie.
Recent verscheen een serie ofﬁciële postzegels in de lenticulairtechniek.

Holograﬁsche materialen
Op het gebied van beveiligd drukwerk en waardepapieren toonden
verschillende firma’s nieuwe
technieken en producten. Bij
Swinden Laboratorium van het
Nederlandse Meetinstituut ﬂink
gewerkt aan haar kennis over
optische metrologie. Het resultaat daarvan staat in een artikel.
In het artikel over de polymere
optische vezel geeft auteur Roel
L. Croes de lezer een beeld van de
gunstige eigenschappen van een
nieuw ontworpen optische vezel.
Het belang van Fotonica in de
Elpec Info - augustus 2008

praktijk wordt gegeven
in een bedrijfsproﬁel
van de ﬁrma Baas. De
uitgave bevat voorts
Fotonica Nieuws en
een foto-impressie
van het Fotonica
Evenement 2008 en
is weer afgesloten
met een boekbespreking.
Jan M. Broeders

Eindejaarsevenement in het
Christiaan Huygens Theater
De leden, partners en vrienden
van de Elektronica Persclub zijn
op 12 december 2008 te gast in
het Christiaan Huygens Theater
te Zeist. De familie Wagenaar
staat dan klaar om ons gezelschap
een onvergetelijke avond te presenteren rondom het optische
fenomeen van de toverlantaarn.
Het Christiaan Huygens Theater
is speciaal ingericht voor het
vertonen van die wonderlijke
beelden op de vaak vele eeuwen
oude toverlantaarnplaatjes. Tot
ongeveer 1900 werden professionele voorstellingen met explicateur, levende muziek, vrolijke,
aandoenlijke of bloedstollende
verhalen en gerafﬁneerde vertoningtechnieken met zelfs bewegende beelden, regelmatig in
de theaters aan het toestromende
publiek aangeboden. Sinds de
komst van de ﬁlm werd dat al
snel minder en dat is jammer,
want ﬁlms missen vaak de intieme en opwindende optredens
van de artiesten en explicateurs
en ook de feestelijke sfeer van

Visualiseren van een
driedimensionaal beeld
Met het gloednieuwe boek “Enhanced Visualization” heeft de
bezitter één van de beste referentiebronnen om kennis te maken
met de modernste technieken
en technologieën en de beste
programma’s voor de computer
om driedimensionale beelden
en ruimten te realiseren. Met dit
boek krijgt de lezer bovendien
een frisse kijk en informatie

Een kijkje in het theater met de
stoelen voor het publiek en de
ruimte voor de projectoren.
de toverlantaarnvoorstelling. In
het theater, dat vernoemd is naar
de wetenschapper Christiaan
Huygens die in 1659 het principe
van de toverlantaarn beschreef en
liet zien, brengt de familie weer
die sfeer terug met behulp van
authentieke lantaarns, platen,
verhalen en muziekstukken.
Er worden diverse technieken
gebruikt en door de bewegende
beelden zit de kijker weer mid-

over de mogelijkheden de 3Dwereld te creëren vanuit actieve
en interactieve software. Daarbij
behandelt de auteur eveneens een
aantal bestaande en nog goed
functionerende methoden.
In een aantal korte inleidingen
kijkt hij terug in de historie van
het platte beeld naar het ruimtelijk beeld, bespreekt dan enige
praktische aspecten van ons visuele systeem, om daarna verder
te gaan met de achtergronden van
creatieve 3D display technieken,
Elpec Info - augustus 2008

Jan M. Broeders

den in de stemming van vroeger
en geniet van het authentieke.
Menigeen zal zich afvragen hoe
men zo ruim 150 jaar geleden dit
allemaal voor elkaar kreeg. Een
tipje van de sluier kan worden
opgelicht door de kleine expositie in de foyer van het theater te
bekijken. Veel wordt echter aan
de eigen technische inslag en de
aanwezige fantasie overgelaten.
Wij zullen u ruim op tijd informeren over dit feestelijke gebeuren,
waaraan een gezamenlijk diner
in Zeist voorafgaat.

zoals die met de lenticulaire en
stereoscopische methode. Ook is
er aandacht voor 3D-effecten in
2D-beelden en het gebruik van
holle spiegels om de illusie van
een 3D-effect te veroorzaken.
Een uitstekend studieboek voor
studenten en deskundigen uit het
3D-vakgebied.
ISBN 978 0 471 78629 0, “Enhanced Visualization”, Barry G.
Blundell, Wiley-Interscience,
2007, 425 pagina’s, € 87,90.
Jan M. Broeders
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Introductie van PLED’s
De ontdekking van polymere licht uitstralende diodes
(PLED’s) kan worden aangemerkt als een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op
het gebied van displays. Meestal
wordt bij platte, dunne displays
direct gedacht aan LCD’s, maar
de nieuwe technologie met lichtgevende polymeren zal deze rol
snel overnemen.
Research
De PLED-technologie vindt zijn
oorsprong in de ontdekking van
geleidende polymeren in 1977
(waarvoor de drie ontdekkers in
2000 de Nobelprijs voor chemie
ontvingen). In 1989 werd in het
Cavendish Laboratorium van de
Universiteit van Cambridge, UK
ontdekt dat elektroluminescentie
mogelijk was met organische polymeren. Vooral polyphenyleen
vinyleen (PPV) bleek geel-groen
licht uit te stralen als dat tussen
twee elektroden werd geklemd.
In het begin was de lichtopbrengst nog erg gering, maar men
besefte al snel het commerciële
belang van de ontdekking, hetgeen in 1992 leidde tot de oprichting van het bedrijf Cambridge
Display Technology (CDT). Het
feit dat “organische” LED’s zelf
licht uitstralen trok internationale
belangstelling (onder andere bij
Intel en Seiko-Epson) en al snel
werd een studieproject gestart
met zes deelnemers, waaraan
in 2003 de EU Descartes Prijs
werd toegekend. Aan dit project
deden Philips, de Universiteit
van Cambridge, CDT, Materia Nova, de Universiteit van
Linköping en Covion Organic

4

Semiconductors mee. Verder
werd bij het ontwikkelen van
gecombineerde ﬂuorescerende
en fosforescerende materialen
samengewerkt met TNO, de
Universiteit van Durham en de
TUE.
PLED ontwikkelingen
Voor de snel ontwikkelende display-technologieën worden veel
benamingen gebruikt. PLED is
de meest geavanceerde display
technologie, gebaseerd op het gebruik van organische polymeren
die licht uitstralen wanneer zij
elektrisch gestimuleerd worden.
PLED’s zijn een vorm van OLED
(Organische LED). Alternatieve
namen voor PLED zijn LEP,
LEP-OLED of P-OLED.
De oorspronkelijke technologie
voor het gebruikmaken van de
licht uitstralende eigenschap
van sommige organische stoffen
werd SMOLED genoemd (Small
Molecule Organic Light Emitting Diode). Hoewel dit de basis
is van de meeste commerciële
producten van vandaag, heeft
deze technologie het nadeel dat
de productie complex en duur
is. De latere PLED technologie
heeft als belangrijkste voordeel
dat de productie gemakkelijker is
en er bijvoorbeeld inktjet printers
kunnen worden toegepast.
PLED’s hebben een aantal wezenlijke voordelen ten opzichte
van vloeibare kristallen:
• PLED is een emissieve technologie: het straalt licht uit door
elektrische stimulatie.
• Een PLED display bestaat uit
een polymeer materiaal op een
substraat van glas of kunststof
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Jenne Zondervan
en heeft geen extra elementen
zoals backlights, ﬁlters of polarisatoren nodig.
• De PLED technologie is zeer
efﬁcient met energie en leent
zich voor de productie van ultradunne verlichtende displays die
op lage spanningen werken.
Als gevolg hiervan kunnen
zeer heldere, scherpe displays
met kijkhoeken van bijna 180°
worden vervaardigd, terwijl de
eenvoudige constructie leidt tot
goedkope, robuuste displays
met korte responsietijden die
geschikt zijn voor “full colour”
videobeelden en dat zelfs bij lage
temperaturen.
Sinds de ontdekking van PLED’s
in 1989 is veel moeite gedaan
om rode, groene en blauwe
materialen met grote stabiliteit
en efﬁciëntie te ontwikkelen
voor de integratie ervan in platte
displays. Voor de meeste elektronische consumentenproducten
moet de bruikbare levensduur
(de tijd waarin de luminantie tot
de helft van de oorspronkelijke
waarde daalt) minstens 10 000
uur bedragen. Full colour displays zijn opgebouwd uit groepen van drie aanliggende pixels
die rood, groen en blauw licht
uitstralen. Terwijl de rode en
groene polymeren reeds aan de
gestelde stabiliteitseisen voldeden, leverde een stabiele blauwe
PLED meer problemen op. In
de laatste paar jaar hebben Dow
Chemical, Sumitomo Chemical,
CDT en Covion samengewerkt
aan de ontwikkeling van nieuwe
blauwe PLED materialen en
geoptimaliseerde display struc-

tabel I. Lichtopbrengst en
levensduur van commercieel
verkrijgbare licht uitstralende
polymeren.
turen. CDT heeft nu gemeld
dat een laboratoriummodel met
geëxtrapoleerde levensduur van
100 000 uur en een helderheid
van 100 cd/m² is gerealiseerd.
In tabel I zijn de eigenschappen
van in de handel verkrijgbare
licht-emitterende polymeren
(LEP’s) te zien die rood, groen,
blauw en wit licht uitzenden
in het zichtbare gebied van het
spectrum. In zeer korte tijd hebben licht uitstralende polymeren
een prestatieniveau bereikt dat
overeenkomt met dat van anorganische LED’s. Zij hebben ook
dezelfde hoge schakelsnelheden
als LED’s (ongeveer 1000x sneller dan LCD’s!).
De werking van PLED’s
1. Opbouw van een PLED,

De werking van PLED’s is op
het volgende gebaseerd:
• Een amorfe ﬁlm van het PLED
materiaal wordt ingeklemd tussen twee metalen elektroden
op een transparante substraat.
Als transparante anode wordt
meestal indium tin oxide (ITO)
gebruikt en als kathode calcium.
Het PLED-laagje is maximaal
100 nm dik (zie ﬁguur 1).
• Wanneer een spanning wordt
aangelegd worden vanuit de
elektroden elektrische ladingen
in het polymeer geïnjecteerd:
elektronen uit de kathode en
gaten uit de anode.
• De elektronen en gaten “vangen elkaar“ door elektrostatische
interactie.
• De recombinatie van elektronen en gaten genereert fotonen.
• De golﬂengte van het uitgestraalde licht hangt af van de
bandafstand van het gebruikte
polymeer (inclusief licht buiten
het zichtbare gebied).
In het begin werd een kwantum
rendement van slechts 0,01%
bereikt (het aantal fotonen ten
opzichte van het aantal ladingdragers dat in het polymeer wordt
geïnjecteerd). Tegenwoordig
zijn tientallen procenten mogelijk. Deze verbeteringen zijn
deels bereikt door technieken
toe te passen die ook bij de
verbetering van anorganische
LED’s, zoals GaAs werden geElpec Info - augustus 2008

bruikt. Vooral het gebruik van
een heterostructuur die maakt dat
ladingdragers op de polymeer/
polymeer overgang gebundeld
kunnen worden is van belang.
Andere belangrijke verbeteringen ontstaan door identieke
elektron/gat injectie-barrières
- dit kan worden gedaan door
zowel het injectie elektrodemateriaal te kiezen als het polymeer
materiaal te modiﬁceren (meer of
minder aantrekkingskracht voor
elektronen).
Actieve en passieve matrix
Veel displays bestaan uit een
matrix van pixels op de kruispunten van kolommen en rijen op
een substraat. Elke pixel is een
licht-emitterende diode zoals een
PLED, die aan- of uitgeschakeld
kan worden (of een toestand hier
tussenin). Gekleurde displays
worden opgebouwd uit matrices van rode, groene en blauwe
pixels. Voor de besturing van
de pixels om het vereiste beeld
te vormen kan een “actieve“ of
“passieve“ matrix-driver methode worden gebruikt.
In passieve matrix systemen
heeft elke rij en elke kolom zijn
eigen driver en om een beeld te
creëren wordt de gehele matrix
snel gescand om elke pixel naar
wens in- of uit te schakelen (zie
ﬁguur 2 boven). Naarmate de
stroomsterkte die nodig is om
een pixel te laten oplichten toeneemt (voor displays met grotere
helderheid) en de display groter
wordt, wordt dit proces steeds
moeilijker aangezien de grotere
stromen door de besturingslijnen
moet gaan. Bovendien moet de
besturingsstroom altijd aanwezig
zijn als de pixel moet oplichten.
Passieve matrix displays worden
5

de TFT-driver behoeven aan te
sturen (ﬁguur 2 onder). Hierdoor
mogen deze lijnen dunner zijn,
terwijl de transistor de huidige
instelling kan vasthouden (en
de pixel op de gewenste helderheid houden) totdat hij een ander besturingssignaal ontvangt.
Omdat displays in de toekomst
alleen maar groter zullen worden
zal het marktsegment van de
actieve matrix sneller groeien.
Bovendien kunnen deze displays
worden vervaardigd met behulp
van inktjet printers.

2. Boven: opbouw van een passieve matrix display.
Onder: display met actieve
matrix.

Toepassingen
Een van de eerste toepassingen
van PLED displays was de
“eyescreen“ microdisplay van
MicroEmissive Displays dat
hiervoor een exclusieve licentie
van CDT verkreeg. De eyescreen
M3204 is een complete digitale
microdisplay (ﬁguur 3a) met
geïntegreerde optische en elektronische functies. De display
wordt onder andere gebruikt voor
elektronische viewﬁnders van digitale camera‘s, video-camera’s
en nachtkijkers en voor “head

daarom voornamelijk gebruikt
voor goedkope, eenvoudige
displays.
Bij actieve matrix displays
wordt het probleem van effectieve adressering van elke pixel
opgelost door in serie met elke
pixel een transistor op te nemen
(TFT). Er kunnen nu kleinere
stromen door de besturingslijnen vloeien aangezien ze alleen

mounted displays“ van persoonlijke mediaspelers, televisie
kijken op de mobiele telefoon en
draagbare spelletjes.
Een andere toepassing van een
kleine PLED display is het futurisische scheerapparaat van
Philips dat ook nadrukkelijk in
de James Bondﬁlm “Die Another
Day“ te zien was en de mobiele
telefoon type 639 (ﬁguur 3b). Bij
deze telefoon werd de “Magic
Mirror“ technologie toegepast.
De deksel is in gesloten toestand
een spiegel, terwijl bij een inkomend gesprek een indicatie door
de spiegel heen verschijnt.
Een prachtig voorbeeld van een
PLED display waarbij het organische materiaal met een inktjet
printer werd aangebracht is het
40 inch full colour prototype
van Seiko Epson (ﬁguur 3c).
Ook Sharp heeft reeds werkende
grote displays.
Toekomstige toepassingen zijn
ﬂexibele heldere displays voor
informatie en amusement (transparante of gekleurde zonweringen die ook als televisie werken?)
en papierdunne verlichtingspanelen (ﬁguur 3d).

3. Voorbeelden van toepassingen.
a. De veelzijdige eyescreen microdisplay van MED.
b. Door Philips werd de 639 mobiele telefoon van een PLED display voorzien.
c. Seiko Epson’s 40 inch kleurendisplay werd met een inktjet printer vervaardigd.
d. Papierdunne PLED verlichtingspanelen.

a
6

b

c
Elpec Info - augustus 2008

d

PCIM 2008: vermogenselektronica pur sang
Enerzijds door de uitgebreide
EU-energiebesparings maatregelen en anderzijds door de
steeds nauwkeuriger productiemethoden wordt het vakgebied
vermogenselektronica steeds
uitgebreider toegepast. Elektrische railtractie was tot nu toe de
kraamkamer voor nieuwe ontwikkelingen. Technieken voor
hybride auto’s komen daarbij.
Halfgeleiders (IGBT’s) worden
geschikt gemaakt voor hogere
temperaturen, waardoor compacter gebouwd kan worden.
Bovendien worden ze nog robuuster gebouwd en aangestuurd,
waardoor storingen nog minder
voorkomen.

Henk Mijnarends
Het aansturen van de toerenregelbare draaistroommotor is als
eerste door prof Leonhard en zijn
team tot een bruikbaar concept
1. IGBT van Inﬁneon, speciaal
gebouwd voor hybride auto’s
en geschikt voor hogere temperaturen.

gemaakt. Prof Depenbrock met
zijn team heeft dat enigszins
vereenvoudigd tot het zg direct
torque control principe. Elke
jaar worden daaraan verbeteringen aangebracht en tevens
worden snellere responsietijden
gerealiseerd, mede door de snelle
IGBT’s van nu tov de GTO’s
van vroeger. Daar komt bij, dat
we heden ook over betere en betrouwbaarder sensoren en zowel
snellere als wel betrouwbaarder
microprocessoren beschikken.
Misschien zullen relatief goedkope matrix-convertors de huidige
invertors met tussencondensator
deels verdringen.
De synchrone motor met permanente magneten (Neodym)
verdringt de asynchrone motor
en krijgt op dit symposium de
nodige aandacht. Veel aandacht
wordt besteed aan snelle versies
met toerentallen van 50.000 tot
1.000.000 omw/min.
Halfgeleiders
Zowel de keynote-speech [3] van
dr R Bayerer van Inﬁneon/Eupec
alswel het persoverzicht van
dr Scheuerrmann (Semikron;
directeur PCIM) geven aan, dat
de komende generatie IGBT’s
een grenslaagtemperatuur van
150 ºC (kortstondig 175º C) kan
verdragen dat wil zeggen 25º
C hoger dan de vorige generaties. Dat wordt bereikt middels
meer gebruik van SiC en betere
presspack-behuizingen; solderen mag niet toegepast worden.
Grenslaagtemperaturen van 175º
C (kortstondig 200 º C) zouden
binnenkort te verwachten zijn
(ﬁg 1).
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b

c
2. Voorbeelden van Inﬁneon.
a) Uitschakeling van een IGBT
met een goede aanstuurunit.
b) Uitschakeling van een IGBT
met gevaarlijke tot desastreuze
overspanningen.
c) Verbeterde uitschakelunit.
Een tweede verbetering van
IGBT’s is een verbeterde aanstuurunit, waarmee sneller geschakeld kan worden met minder
overspanningen [4] (zie ﬁg 2).
Aan IGBT-aanstuurunits was een
apart tutorial gewijd. Let wel: alleen met een goede aanstuurunit
kan de vereiste sperspanning
worden bereikt en worden overspanningen vermeden, waardoor
geen snubbers nodig zijn.
De doorlaatspanningen van IGBT’s worden door [3] als volgt
gedeﬁnieerd:
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- 1e generatie 3,6 V ( ±0,25 V)
vanaf 1988,
- 2e generatie 3,1 V ( ±0,25 V)
vanaf 1994,
- 3e generatie 2 V ( ±0,25 V)
vanaf 2000,
- 4e generatie 1,8 V ( ±0,25 V)
vanaf 2006,
- 5e generatie 1,7 V ( ±0,25 V)
vanaf 2009 (verwachting),
- 6e generatie 1,6 V ( ±0,25 V)
vanaf 2012 (verwachting).
Per generatie IGBT verschilt
het aanstuurblok iets. Onvoldoende aandacht voor passende
aanstuurblokken kan desastreus
zijn.
Inﬁneon/Eupec heeft tot nu toe
veel succes met haar HP-IGBT
600A 6,5 kV met waterkoeling
en een speciale aanstuurunit. Hij
wordt oa gebruikt bij de 4-systeem 6 MWe-loks van Alstom,
Bombardier en Siemens van
ca 84 ton. In paren (met 1100
A doorlaatstroom) wordt hij
gebruikt bij de spanningsbronHVDC-installaties van ABB
en Siemens. ABB kondigt nu
een 750 A 6500 V IGBT aan
[5]. Dat is een heel interessante
ontwikkeling.
Dat zou een 8 MWe-loc 4-systeemlok van 84 ton mogelijk
maken. De aanzettrekkracht
blijft dan wel 30 ton (300 kN) ;
het max motortoerental zou dan
6000 omw/min moeten worden
ipv 4000 omw/min. Ook spanningsbron-HVDC-installaties
zouden iets meer vermogen
kunnen transporteren. Mogelijk
is deze IGBT een voorbode van
6,5 kV-IGBT’s met nog grotere
stromen.
Prof Lorenz (Inﬁneon en directeur van PCIM) voorspelde in
2005 voor 2006 een benodigd
volume voor een invertor van
8

1800 W/l (klopt met de maatschetsen van de 4-systeemloks)
en in 2008 van 3600 W/l . Het
eerste getal is in 2006 bereikt, het
tweede getal in 2008 nog niet.
Intelligent Motion
Prof Knoll (mededirecteur van
PCIM gespecialiseerd in aandrijvingen ofwel intelligent motion)
vestigt de aandacht op de Keynootspeech van I Sato ea van Fuji
Electric [6]. Veel toerenregelbare
aandrijvingen bestaan uit een
diodebrug aan 50 Hz-zijde, een
condensator en een IGBT-PWMinvertor aan motorzijde. Wil de
gebruiker kunnen recupereren
en/of weinig harmonische stromen aan 50 Hz-zijde, dan wordt
de diodebrug vervangen door
een zg frontend-PWM-invertor.
Dhr Sato heeft met collegae
een matrix-convertor (zie ﬁg 3)
ontworpen, die iets goedkoper
is dan de schakeling met fronten rear-end invertor. Met name
voor kleine vermogens zou deze
schakeling wel eens populair
kunnen worden.
Op het Elpec-symposium (EI
148) hebben wij laten zien,
dat koppelresponsietijden voor
kleine motoren van 63 µs mogelijk zijn. Aan zulke korte tijden bestaat niet altijd behoefte.
Verbeteringen aan de aansturing

worden jaarlijks bereikt. Voor
de verbruiker betekent dit als
regel: iets goedkoper en iets
betrouwbaarder. Aansturing van
synchrone motoren met permanente magneten is iets eenvoudiger, omdat de slip niet berekend
behoefd te worden (met name
bij grote motoren bewerkelijk).
Voor het berekenen van de slip
komt de eenvoudiger berekening
van de lasthoek in de plaats.
Een tweede belangrijke keynotespeach bij intelligent motion
kwam van de ETH Zuerich:
Mega-speed drivesystems: Pushing beyond 1 Million RPM van
C. Zwyssig ea. [7]. Dat wordt
bereikt met synchrone motoren
met permanente gesinterde Neodym-magneten op de rotor.
Deze magneten kunnen niet
goed centrifugale krachten beheersen. Deze worden middels
een “mouw” (vaak koolstofvezelbandage) ingepakt, zodat
de magneten alleen aan drukkrachten onderhevig zijn. Industrieel wordt veel aan elektrische
aangedreven turbo’s gedacht bij
zuigermotoren met toerentallen
van 50.000 tot 200.000 omw/
min. Toerentallen van 1.000.000
omw/min zijn bruikbaar bij bepaalde slijpprocessen zoals de
tandartsboor. Ook de TUD had
een bijdrage over sneldraaiende
3. Matrix convertor.
a) Het principe.
b) De uitvoering.

a
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b

kleine motoren.
Een 2-polige motor heeft bij
zg 120º blokspanningsvoeding
nodig:
3000 omw/min 50 Hz (100 pulsen/s); 30.000 omw/min 1000
pulsen/s; 300.000 omw/min
10.000 pulsen/s, 900.000 omw/
min 30.000 pulsen/s.
Bij voeding volgens het PWMprincipe is tenminste het 5-voudige pulstal nodig.
Dhr D. Iles van de elektromotorbouwer Papst [8] heeft op
verzoek een aardig overzicht
gegeven van synchrone motoren met permanente magneten.
Papst bouwt kleine motoren en
laat zien, welk bouwvariaties
mogelijk zijn. Voor grotere vermogens worden minder variaties
toegepast: permanente magneten
op de rotor (als regel gebandageerd met koolstofvezeldraad)
en twee statorvormen: als die
van de asynchrone machine of
de goedkopere zg spoelenwikkeling. De schrijver laat zien,
dat met gesinterd Neodym een
luchtspleetinductie mogelijk is
van ca 1,2 T en met gesinterd
ferriet 0,4 T (oa klassieke ruitenwissermotor in een auto).

Een derde belangrijke keynotespeech bij intelligent motion
is die van J. Laeuffer: Higher
Frequencies power transformer
designs [9]. Oudere sterkstromers denken bij trafo’s als regel
aan zelfinducties. Stootspanningsvastheid heeft het complexe gedrag van een trafo bij
hogere frequenties blootgelegd.
De TU-Delft heeft met haar
promotiewerken de laatste jaren
veel gepresteerd op het gebied
van bruikbare trafo’s voor hogere
frequenties met twee aardige
oplossingen de trafo met foliewikkelingen en voor nog hogere
frequenties de zg planaire trafo
(zie ﬁg 4) Deze keynotespeech
bevestigt de ontwikkelingen op
de TUD. Het betreft trafo’s tot
ca 1 kVA.
In de sterkstroom worden bij
distributie-trafo’s en trafo’s op
loks foliewikkelingen tot ca 10
MVA gebruikt

4a. Planaire trafo.

4b. Trafo met foliewikkelingen.

Nederlandse bijdragen
De TUD had twee aardige bijdragen. Dr. P. Bauer en prof.
Ferreira (beiden TUD) zijn lid
van de zogeheten advisory board.
Nederland bevestigt hiermee

Elpec Info - augustus 2008

haar vooraanstaande positie in
dit vakgebied.
Slotbeschouwing
De jaarlijkse conferentie PCIM
met beurs te Neurenberg laat een
goed overzicht zien van vrijwel
alle ontwikkelingen in het vakgebied vermogens-elektronicaaandrijftechniek, waarvan ik de
voornaamste heb besproken. Dit
jaar werd de conferentie verlevendigd door een aantal prijzen
voor de sprekers.
Literatuur
1. www.mesago.de;
www.pcim.de.
2. PCIM2005 EI144 pag. 19-21;
PCIM2006 EI148 pag. 21-23;
PCIM2007 EI151 pag. 13-15.
3. Higher junction temperatures
in power modules – dr. R. Bayerer van Inﬁneon/Eupec.
4. Robustness improvement of
high-voltage IGBT by gate control – T Hong ea van Inﬁneon.
5. 6500 V SPT+ HiPak Modules
rated at 750 A – A. Kopta ea
ABB.
6. Technologies for motor drive
system with matrix convertor
– I. Sato ea van Fuji Electric.
7. Mega-speed drivesystems: Pushing beyond 1 Million RPM van
C Zwyssig ea. ETH Zuerich.
8. Small permanent magnet
synchronous motor technology
– An Overview van D. Iles van
EBM-Papst.
9. Higher Frequencies power
transformer designs van J.
Laeufﬂer.
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UIC-Highspeed 2008

Henk Mijnarends

Wat hebben hogesnelheidstreinen Europa gebracht?
Wat mogen we in de toekomst verwachten?
Met de TGV-lijn Parijs-Lyon is in
1981 de eerste hogesnelheidslijn
in Europa geopend. Deze lijn was
vanaf het begin een groot succes
en bracht allereerst extra welvaart
aan de steden nabij de lijn en
ten tweede een technologiepush
aan Frankrijk. Heden zijn in heel
Europa hogesnelheidslijnen in
bedrijf en worden veel nieuwe
lijnen gebouwd met ondersteuning van de EU. Behalve extra
welvaart en een technologiepush
zijn hoge snelheidslijnen ook
een effectief middel om auto- en
vliegverkeer te beperken. Dat
geldt ook voor internationaal
vrachtrailverkeer.
Hogesnelheidsrailvoertuigen
kunnen ook op “normale” spoorbanen rijden, wat een ﬂexibele
inzet mogelijk maakt. De maxi-

male snelheid is per land en
per regio iets verschillend. Het
meest gebruikelijk is 200, 250 en
300 km/h. Europa heeft na 27 jaar
hogesnelheidslijnen veel ervaring
in dit vak gekregen (ﬁg 1).
Japan gebruikt iets langer dan
Europa een uitgebreid hogesnelheidsnet. Korea, China en Rusland bouwen nu zo’n net op.
Nederland
Nederland heeft met de HSLZuid een leuk begin gemaakt met
een civieltechnisch zeer fraaie
lijn. Helaas is deze nog niet in
bedrijf vanwege troubles met het
seinsysteem. Gezien onze economische banden met Duitsland
zou meer aandacht aan de HSLOost besteed moeten worden.
Daartoe is een 4-sporige uitbouw

1. Europees hogesnelheidsnet in wording.
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van de lijn Utrecht-Arnhem een
“must”.
Ook de Zuiderzeelijn Amsterdam-Lelystad-Heerenveen-Groningen zou wel eens van grote
betekenis kunnen zijn.
De rol van de elektronica/ICT/
mechatronica
Elpec-leden kunnen trots zijn op
het grote aandeel van genoemde
vakgebieden. Het knappe civiele
werk met oa slabtrack (met een
belangrijk aandeel van prof K. Esveld, emeritus hoogleraar TUD)
zou zonder elektronische meetsystemen niet kunnen worden
uitgevoerd en onderhouden.
De railvoertuigen kunnen met
hoge snelheden tot nu 320 km/h
veilig op de baan blijven dankzij
knappe mechatronische ontwerpen en simulaties alsmede
door met ICT-geautomatiseerd
onderhoud)
De hoge snelheden, acceleraties
en deceleraties zijn alleen bereikbaar door knap vermogenselektronisch werk. Dezelfde technieken worden in 4-systeemloks
(met antislip-regeling) gebruikt.
Tenslotte is een geavanceerd
seinsysteem nodig, dat enerzijds veilig is en anderzijds een
grote baanvakcapaciteit oplevert.
Daartoe is overgegaan naar een
seinsysteem met variabele bloklengte: in Frankrijk TVM en in
Duitsland LZB. Europa prefereert
éen seinsysteem ETCS (european
train control system) level 2 met
variabele bloklengte, dat helaas
nog niet gebruiksrijp is. Level 1
heeft vaste bloklengten en wordt
in Spanje met succes op niet te

2. Seinsystemen op de Spaanse hogesnelheidslijnen.
drukke hogesnelheidslijnen gebruikt (ﬁg 2) [2].
Mogelijke toekomstige
systeem-ontwikkelingen
Ondanks alle knappe ontwikkelingen is het onderhoud met
name aan het rollend materieel
groot. Denk ook aan het ongeluk
bij Eschede. De Duitse industrie
heeft jaren geleden een magneetzweefbaan ontworpen met een
proefbaan in het zg Emsland,
China heeft een relatief korte lijn
(ca 30 km) met passagiersvervoer in bedrijf (ﬁg 3) . De twee
genoemde lijnen zijn technisch
redelijk goed. Uitbreiding met
meer lijnen lijkt te duur.

Toekomstig rollend materieel
De eerste hoge snelheidstreinen
bestonden uit 2 motorwagens
(feitelijk loks) met daartussen

4. Overzicht hogesnelheidtreinen, waarbij Bombardier betrokken is.

3. De Maglev te Shanghai (China).
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rijtuigen. Denk aan de Thalys
(=TGVR; rijdt oa tussen Amsterdam en Roozendaal) en de
ICE 1. Door het kleiner worden
van de vermogenselektronica is
het nu mogelijk om treinstellen
te bouwen. Dat heeft een aantal
voordelen: een trein met hetzelfde
gewicht kan meer passagiers
vervoeren, het elektrische vermogen is groter en de adhesie
is gunstiger. Denk aan de ICE3
(rijdt oa tussen Amsterdam en
Emmerik).
Frankrijk paste aanvankelijk synchrone motoren met bekrachtigde
rotor toe aangestuurd door een
thyristorstroominvertor. Inmiddels zijn alle Europese landen
overgegaan naar asynchrone
kooiankermotoren aangestuurd

door IGBT-spanningsbron-invertors. De nieuwste variant is ipv
asynchrone motoren synchrone
motoren met permanente magneten. Deze motor is een kwart
lichter, heeft de halve verliezen
en kan met iets eenvoudiger
aanstuursoftware uit.
Frankrijk heeft met de TVGR al
dubbeldeks-hoge snelheidstreinen ingevoerd. Die zijn compacter, iets goedkoper en iets minder
comfortabel dan enkeldekstreinen (ﬁg 4 en 5).
Het lijkt erop, dat te zijner tijd de
hogesnelheidstreinen als dubbeldekstreinstellen met synchrone
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motoren met permanente magneten zullen worden uitgevoerd.
Slotbeschouwing
www.europoint-bv.com is er weer
in geslaagd vrijwel alle aspecten
van hogesnelheidslijnen goed en
op een aardige manier te belichten. Hogesnelheidslijnen stimuleren niet alleen de economie, maar
zijn ook de kraamkamer van veel

BOEKEN
Halogeenverlichtingsinstallaties
voor lage spanningen
De auteurs van een nieuw boek over
laagspanning halogeenverlichting
zijn goed ingevoerd in het vak
lichttechniek. Ze beginnen met een
overzicht, hoe ruimteverlichting
moet worden uitgevoerd en wat de
voor- en nadelen van veel relatief
kleine spotlichten zijn. Vervolgens
geven ze een overzicht van diverse
typen halogeenlampen gevolgd
door de voedingsmogelijkheden
van laagspanningslampen met
spanningen lager dan 50 volt en met
een dimlichtregeling. Veel aandacht
wordt besteed aan een goede veiligheidsaarding zowel bij het gebruik
van speciale veiligheidstrafo’s als
bij elektronische omvormers. Ook
de juiste minimum doorsneden van
de bedrading en de juiste inbouw
met afdoende lampkoeling krijgt
ruim aandacht. Ook aan de voorschriften voor inbouw wordt de
nodige aandacht besteed. Tevens
worden de Europese keurmerken
getoond van beschikbare lampen
en voorschakelapparatuur. Een
product moet volgens de EU-richtlijnen aan één van die keurmerken
voldoen. Samengevat is dit een
alleraardigst boek over het gebruik
van halogeen lampen gevoed met
spanningen lager dan 50 V. Aan te
bevelen voor iedereen, die met dit
onderwerp te maken heeft.
“Halogen-Beleuchtungs-Anlagen
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technische ontwikkelingen zoals
ICT, vermogenselektronica en
mechatronica.
Literatuur
1. www.uic-highspeed2008.
com.
2. "Uitstel voor HSL-Zuid niet
langer acceptabel" door Henk
Mijnarends, elder in deze Elpec
Info.

mit Kleinspannung”, VDE-Schriftenreihe Normen verständlich 75,
Heinz Nienhaus en Rolf Thale,
VDE Verlag, 2007, 3e druk, ISBN
978-3-8007-2990-6, 339 pagina’s,
€ 30.
Henk Mijnarends
Elektrische Antriebstechnik
J. Weidauer
Siemens bibliotheek (www.publicis-erlangen.de/books) 2008; ISBN
978-3-89578-308-1, 410 pag. A4,
€ 50,-.
Dit goede en goed leesbare boek is
bedoeld voor een brede categorie
van verbruikers: 2e jaar HTS-studenten sterkstroom, alle TH-studenten zwakstroom, alle TH-studenten
werktuigbouw. Ook ingenieurs in de
praktijk kunnen dit boek met vrucht
gebruiken.
Allereerst wordt een overzicht
gegeven van de gangbare typen
elektromotoren (gelijkstroom,
asynchrone motor, synchrone motor
met permanente magneten, lineaire
motoren, servo-motoren en stappenmotoren); vervolgens een overzicht
van de vermogenselektronica, die
nodig is om die motoren te regelen
en het bijbehorende regelschema
voor de gebruiker; vervolgens de
gangbare sensoren en bussystemen,
toepassingsvoorbeelden en bekende
fouten.
Voor elektromotoren wordt allereerst het werkingsprincipe uitgelegd
en vervolgens gaat de schrijver wat
nader in op de genoemde typen motoren zowel voor constant toerenbe-
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5. AGV van Alstom.

drijf zonder vermogenselektronica
als voor bedrijf met regelbaar toerental met vermogenselektronica.
Hij behandelt ook de dimensionering van een motor.
De schrijver beperkt zich hierbij tot
dioden en gestuurde thyristorbruggen voor gelijkstroommotoren en
IGBT-PWM-invertors voor asynchrone en synchrone motoren met
permanente magneten.
Voor de regeling gaat hij uit van
DC-model van Park met 3 lussen:
positielus, daarbinnen de toerenlus
en daarbinnen de koppellus. Hij behandelt geen machinedynamica.
Tav bussystemen behandelt de
schrijver wat uitgebreider: CANbus, proﬁbus en proﬁnet (=ethernet).
Bussystemen worden veel gebruikt
in complete systemen, waarbij elektromotoren aangestuurd worden
vanuit meerdere procesgrootheden.
Bussystemen worden heel veel gebruikt bij servo- en stappenmotoren.
De schrijver besteedt veel aandacht
aan het gebruik in de praktijk.
Dit is een heel goed praktisch
bruikbaar boek in de aandrijftechniek, waar TH- en TU-studenten,
maar ook ingenieurs uit de praktijk
veel plezier van kunnen beleven.
De lezer krijgt een goed overzicht
van de opbouw en toepassing van
een elektrische aandrijving, het
regelgedrag en van het gebruik van
bussystemen.
Ten zeerste aan te bevelen
Henk Mijnarends

Optische microfoon voor spraakherkenning en
handsfree toepassing
Een nieuwe microfoontechnologie, gecombineerd met een
adaptieve ruisonderdrukking
(ABNS) stelt de gebruiker in
staat om - zelfs in zeer lawaaiige
omgevingen - duidelijk verstaanbaar te spreken.

Veel van de bovengenoemde
problemen worden vanzelf voorkomen door de nieuwe optische
constructie, terwijl daar bij conventionele microfoons een scala
aan hardware en/of software voor
nodig is.

Jenne Zondervan

Eliminatie van achtergrondgeluid
• Bij conventionele microfoons
worden DSP-technologie en/of
microfoon-array’s gebruikt om
de achtergrondgeluiden te identiﬁceren en te verminderen. Hiervoor is verwerkingstijd nodig,
wat op zijn beurt weer aanleiding
geeft tot echo-effecten en ruis.
Bovendien wordt hoofdzakelijk
cyclisch geluid aangepakt en
bijna geen willekeurig geluid.
• Bij de optische microfoon
kan het achtergrondgeluid worden onderdrukt met een unieke
adaptieve techniek (ABNS) die
wordt gekoppeld aan de inherente
richtingsgevoeligheid van de
microfoon.

Steeds vaker zal de menselijke
stem worden gebruikt om gegevens in te voeren en apparaten
te bedienen. Deze op spraakherkenning berustende techniek is
waarschijnlijk de volgende stap
in de ontwikkeling van computersystemen. Er valt dan te denken aan toepassingen variërend
van spelletjes en speelgoed,
dicteren en nummers kiezen,
via de communicatie in auto’s
tot identiﬁcatie via de stem. Het
toetsenbord zou dan dus langzamerhand kunnen verdwijnen.
Met dit doel voor ogen heeft
Phone-Or Ltd een uniek optisch
microfoonsysteem ontwikkeld
dat bij uitstek geschikt is voor
toepassingen in omgevingen met
veel achtergrondgeluid.
Hindernissen bij
spraakherkenning
Er zijn een aantal factoren die
de kwaliteit van de menselijke
stem beïnvloeden:
• De positie van de microfoon
ten opzichte van de spreker.
• Het geluid op de achtergrond.
• De kwaliteit van het signaal.
• De richting van de microfoon.
• Een ongevoeligheid voor RFI
en atmosferische omstandigheden.

Kwaliteit van het signaal
Bij microfoons moet een afweging worden gemaakt tussen
frequentiebereik en gevoeligheid. Een soepeler membraan
vergroot de gevoeligheid ten
koste van het frequentiebereik
van de microfoon. De afmetingen
van het membraan hebben ook
invloed op de kwaliteit van het
signaal. Een groter oppervlak is
nodig voor grotere gevoeligheid
en lagere (eigen) ruis.
• De kwaliteit van het signaal
is bij conventionele microfoons
afhankelijk van de elasticiteit en
Elpec Info - augustus 2008

de afmetingen van het membraan.
Hierbij wordt vaak gekozen voor
een stijf membraan om een groter
frequentiebereik te verkrijgen.
De resulterende mindere gevoeligheid wordt dan gecompenseerd door een extra versterkingschakeling. Deze versterkt echter
niet alleen het audiosignaal maar
ook alle storingen, waardoor de
totale signaalkwaliteit wordt
aangetast.
• Bij de optische microfoon
wordt, inherent aan de technologie, een miniatuur membraan
gebruikt dat een uitstekend frequentiebereik oplevert zonder de
gevoeligheid aan te tasten.
Richtingsgevoeligheid
Een richtingsgevoelige microfoon die goed reageert op
spraaksignalen die loodrecht op
de microfoon aankomen en die
alle andere signalen afwijst, is
een effectieve techniek om achtergrondgeluid weg te werken.
• Bij conventionele microfoons
moet de behuizing speciaal worden aangepast om een bepaald
polair patroon te bereiken (akoestische richtingsgevoeligheid).
• De optische microfoon is van
huis uit al richtingsgevoelig met
een klassiek “cijfer-8” patroon.
RFI- en omgevingsinvloeden
De microfoon van een spraakherkenningsysteem dient als ontvanger van het menselijk stemsignaal
en wordt meestal opgesteld in een
niet-afgeschermde ruimte. Hierdoor wordt hij blootgesteld aan
allerlei omgevingsinvloeden zoals: radiofrequente interferentie
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1. Opbouw van de optische microfoon.
(RFI), elektromagnetische interferentie (EMI), elektrostatische
velden, temperatuurwisselingen,
vochtigheid, enzovoorts.
• Conventionele microfoons
worden beïnvloed door elektromagnetische en elektrostatische
interferenties. Bovendien kan
beschadiging optreden door
vocht. Daarom wordt veel aandacht besteed aan elektronische
beschermingscircuits en bedekkingen van de microfoons ter vermindering van deze invloeden.
• De optische microfoon wordt
hoofdzakelijk uit non-metalen
materialen samengesteld en
reageert daardoor niet op elektromagnetische en elektrostatische
interferenties.
Het principe van de optische
microfoon
De optische microfoon is gebaseerd op een optische sensor
die de afstand tot een membraan
meet. Dit gebeurt door te bepalen
hoeveel licht door het membraan
wordt gereﬂecteerd (zie ﬁguur
1).
Het licht dat afkomstig is van een
LED wordt op een geluidsgevoelig membraan gericht. Door de
geluidsgolven gaat het membraan
vibreren, waardoor de intensiteit
van het hierdoor gereﬂecteerde
licht verandert. Dit licht wordt
naar een fotodetector geleid die
het in intensiteit gemoduleerde
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licht omzet in een elektrisch
signaal.
De sterkte van het door het
membraan gereﬂecteerde licht
wordt bepaald door de geometrische hoek van de LED in de
optische kop en de positie van
het membraan ten opzichte van
de opnemer. Als de afstand van
het membraan groter wordt ten
opzichte van de optische kop,
ontvangt de fotodetector meer
licht (en omgekeerd).
Signaalkwaliteit
De kwaliteit van een microfoon wordt gekenmerkt door
verschillende parameters zoals
frequentiebereik, gevoeligheid,
signaal/ruis verhouding en totale
harmonische vervorming. Zoals
al werd gezegd is bij conventionele microfoons de kwaliteit afhankelijk van de elasticiteit en de
afmetingen van het membraan.
De optische microfoon werkt volgens een ander principe, waarbij
de gevoeligheid nauwelijks van
de afmetingen van het membraan
afhangt. Er wordt in feite slechts
één punt op het membraan gebruikt om de afstand te meten. Dit
punt is ongeveer even groot als
de diameter van de optische ﬁber
(minder dan 0,1 mm). De rest van
het membraan speelt nauwelijks
een rol, zodat bij de optische microfoon een miniatuur membraan
wordt gebruikt die een uitstekend
frequentiebereik heeft.
Een membraan met kleine afmetingen heeft een belangrijk
voordeel doordat akoestische
signaalveranderingen nauwkeurig worden gevolgd zonder het
signaal te beïnvloeden. Het kan
bovendien hogere akoestische
drukken weerstaan, waardoor het
dynamisch bereik toeneemt.
Er kan worden aangetoond dat
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de gevoeligheid van de optische
microfoon evenredig is met de
lichtintensiteit van de LED:
Signaal ~ ILED
De ruis van de microfoon is
voornamelijk afkomstig uit de
fotodetector en dus evenredig met
de wortel van de LED-stroom:
Ruis ~ √ ILED
Zodat de signaal/ruisverhouding
ook evenredig is met de wortel
van de LED-stroom:
S/N ~ ILED/√ILED = √ ILED
Hieruit blijkt dat een vergroting
van de lichtsterkte van de LED
zowel een hogere gevoeligheid
als een betere signaal/ruisverhouding oplevert. Meer lichtopbrengst kan worden bereikt door
vergroting van de LED-stroom of
door toepassing van een betere
LED. In elk geval kan de signaalkwaliteit worden opgevoerd
zonder door de afmetingen van
het membraan of elektrostatische
krachten te worden gehinderd.
Richtingsgevoeligheid
Het membraan van de optische
microfoon heeft een open constructie en kan vrij bewegen.
Daardoor is het polaire patroon
van de optische microfoon een
klassiek “cijfer-8” (zie ﬁguur 2).
Dit vormt de eerste trap van de
verwijdering van achtergrondgeluid. De microfoon is het gevoeligst voor audio-signalen die
recht op het membraan komen,
terwijl signalen vanaf de zijkanten worden verzwakt. Bovendien
kan het polaire patroon van de
optische microfoon dynamisch
worden bijgesteld.
Adaptieve ruisonderdrukking
(ABNS)
De adaptieve ruisonderdrukkingstechniek (Adaptive Back-

3. ABNS terugkoppelschakeling.
2. Initieel “cijfer-8” polair
patroon van de optische microfoon.
ground Noise Suppression >
ABNS) maakt dynamische besturing van het polaire patroon als
functie van het binnenkomende
audiosignaal mogelijk. Door
negatieve terugkoppeling toe
te passen voor aansturing van
de LED-stroom worden signalen met kleine amplitude (ruis)
opgeheven, terwijl signalen met
grote amplitude (stem) minimaal
worden beïnvloed (zie schema,

ﬁguur 3). ABNS, gekoppeld aan
de uitstekende richtingsgevoeligheid van de optische microfoon,
vormt een mechanisme met
ongekende mogelijkheden voor
onderdrukking van achtergrondgeluiden.
In figuur 4 is te zien welke
invloed het ABNS-systeem op
het polaire patroon heeft. Door
ABNS versmalt het “cijfer-8”
patroon, wat betekent dat de richtingsgevoeligheid ongeveer 10°
smaller wordt en het “off-axis”
gebied (haaks op de microfoon)
circa 50° groter wordt. Hierdoor

Cursussen over kleur, optics, lasers & leds
In het najaar van 2008 en voorjaar van 2009 vinden in het
studie- en vakgebied Optica en
Laserveiligheid verschillende
cursussen plaats bij het Mikrocentrum te Eindhoven of op
diverse locaties in het land. Alle
cursussen en trainingen kunnen
ook bedrijfsintern en aangepast
aan de eigen bedrijfssituaties
worden gegeven. In het boven
aangegeven vakgebied staan
de cursussen Optica, Laserveiligheid, Kleurtheorie en High
Power LED’s in het omvangrijke
opleidingsprogramma. In de
cursus Optica doet de deelnemer
kennis op over geometrische

en fysische optica en zijn op
de hoogte van de werking van
optische instrumenten en componenten.
Aan het werken met lasers en
lasersystemen zijn risico’s verbonden. De cursus Laserveiligheid geeft een overzicht van de
gevaren van (het werken met)
lasers. Ook krijgt de cursist basiskennis voor het uitvoeren van
een risico-analyse. Met de basiscursus Kleurentheorie krijgen de
cursisten inzicht in de opbouw
van kleur, lichtbronnen, kleurmeetapparatuur, het beoordelen
en communiceren met kleur en
het werken met kleurmeetsyElpec Info - augustus 2008

vermindert de opname van achtergrondgeluid drastisch. Merk
op dat de optische microfoon
ongewenste ruis (achtergrondgeluid) onderdrukt voordat het
wordt omgezet in een elektrisch
signaal. Bij conventionele microfoons is altijd sprake van
“post-processing” technieken,
waardoor het achtergrondgeluid
verwijderd moet worden uit een
signaal dat reeds is gemaskeerd
door deze ruis.
4. Het “cijfer-8” polair patroon van de optische microfoon bij toepassing van ABNS.

Jan M. Broeders
stemen. De ongekende mogelijkheden van LED verlichting
worden getoond in de cursus
High Power LED’s. De inhoud
is in het bijzonder bestemd voor
iedereen die betrokken is bij de
ontwikkeling en/of toepassing
van applicaties gebaseerd op
High Power LED’s. In deze tweedaagse cursus leert de cursist alles over LED’s. Voor uitgebreide
informatie en aanmeldingen
kunt u contact opnemen met
het Mikrocentrum, Opleidingen en Advisering, Kruisstraat
74, NL-5612 CJ Eindhoven,
opleidingen@mikrocentrum.nl,
www.mikrocentrum.nl.
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Uitstel voor HSL-Zuid niet langer acceptabel
Nog steeds zijn er problemen
met het nieuwe Europese spoorwegseinsysteem ETCS level 1
en level 2, dat een veilige exploitatie van de HSL-Zuid moet
garanderen.
Van 17 tot en met 19 maart 2008
is te Amsterdam de geslaagde
conferentie UIC-Highspeed
2008 gehouden. De exploitanten
van hogesnelheidstreinen mogen
zich in Europa verheugen over
een toenemende belangstelling
van de reiziger en de verladers.
Meer nieuwe lijnen en drukker
verkeer over bestaande lijnen
dragen bij aan een goede motor
om de economie aan te zwengelen. Doorgaande Europese
goederentreinen over de landsgrenzen heen blijken ook zeer
efﬁciënt en een aanjager van de
economie van zeehavens.
Nederland heeft echter met de
bouw van de HSL-Zuid internationaal gezichtsverlies opgelopen.
De bouw van de hogesnelheidslijn Parijs-Straatsburg is later
begonnen dan die van de HSLZuid. Desondanks is de Franse
lijn ruim een half jaar met succes
in bedrijf.
Nederland heeft civieltechnisch
twee fraaie lijnen (Betuwelijn
en de HSL-Zuid) gebouwd, die
door verkeerd inschatten van de
werking van het Europese seinsysteem (ETCS ) nauwelijks of
zelfs nog niet in bedrijf zijn. Meer
aandacht voor de ervaringen in
het buitenland was verstandig
geweest.
Voor het grensoverschrijdende
verkeer zijn 4 systeemrailvoertuigen (hogesnelheidstreinen en
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locomotieven) ontworpen, die
door de 4 Europese rijdraadspanningen (1,5 en 3 kV DC, 15 kV
16,7 Hz en 25 kV 50 Hz) gevoed
kunnen worden. Helaas kent
Europa op dit moment circa 18
seinsystemen, die niet op één lok
ondergebracht kunnen worden.
Vandaar het streven naar één
Europees seinsysteem (ETCS =
european train control system).

Henk Mijnarends
In principe bestaan twee type
spoorwegseinsystemen:
- een systeem met vaste bloklengte. Een spoortraject is daarbij
opgedeeld in een aantal blokken,
waarbij de afstand tussen voorsein en hoofdsein niet kleiner
mag zijn dan de remweg van
de trein bij de hoogst toegelaten snelheid. Later is daaraan
dwangremming toegevoegd bij
het dreigen passeren van een rood
sein. Bekende voorbeelden zijn:
ATB (in Nederland) en Indusi (in
Duitsland),
- een systeem met variabele
bloklengte dat voornamelijk
toegepast wordt bij hoge snelheidstrajecten. De remweg van
personentreinen varieert van
circa 1500 m bij 120 km/h tot
circa 5000 m bij 300 km/h. Met
een variabele bloklengte is de afstand tot de voorgaande trein niet
groter dan de remweg, waardoor
de baanvakcapaciteit aanzienlijk
wordt verhoogd. Seinlichten
langs de spoorbaan zijn dan
niet mogelijk en cabineseinen
zijn daarbij wel noodzakelijk.
Frankrijk had als eerste land
hogesnelheidstreinen (TGV) en
heeft daartoe het seinsysteem
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TVM ontwikkeld. Duitsland
kreeg later hogesnelheidstreinen
(ICE) en heeft, mede gezien de
ervaringen van TVM het iets
modernere seinsysteem LZB
ontwikkeld, dat ook in Spanje
gebruikt wordt.
ETCS
Europa heeft uiteindelijk gekozen voor een nieuw seinsysteem ETCS level 1 met vaste
bloklengten en level 2 met variabele bloklengten. In het jaar
2002 dachten de ontwikkelaars
de laatste kinderziektes bijna
onder controle te hebben. Bij
de Europese subsidie voor een
nieuwe spoorweglijn, behoort
het installeren van ETCS.
Op de conferentie Railtech werd
een overzicht gegeven van de
status van ETCS en van de verwachtingen van de ingebruikname van de HSL-Zuid. Behalve
de Betuwelijn in Nederland en
HSL-Zuid zijn elders in Europa
conventionele seinsystemen als
backup aangebracht.
In Spanje wordt op de druk
bereden lijnen Madrid-Sevilla
en Madrid-Barcelona LZB gebruikt. Op de nog nieuwere hogesnelheidslijnen, die minder druk
bereden worden (circa 4x per uur
per richting) wordt ETCS level
1 met succes gebruikt. Level 2
is nog niet gebruiksgereed en
wordt beproefd.
Zwitserland is heel actief met
proefnemingen inzake ETCS
level 2 en heeft in het tijdschrift
“Eisenbahn Oesterreich 4/2007”
op pagina’s 183-185 ook de
oorzaken van de problemen
vermeld. De locatiebepaling

van de trein gebeurt bij level 2
radiograﬁsch met GSMR. Het
is een zeer essentiële functie,
omdat daarmee de afstand tussen de treinen worden bepaald.
Kennelijk wordt die locatiebepaling regelmatig kortstondig
onderbroken. Nabij Zürich op het
traject Mattstetten-Rottrist wordt
heden in principe continu met
ETCS level 2 gereden. Ook in de
nieuwe Loetschberg-basistunnel
wordt met ETCS level 2 gereden.
In deze tunnel is de GSMRantenne als lijnantenne over de
volle tunnellengte uitgevoerd,
waardoor onderbrekingen van
het GSMR-signaal minder snel
zal voorkomen.
Geheel zonder problemen zijn
beide trajecten nog niet. De maximum snelheid op beide trajecten
is verlaagd naar 200 km/h en de
treinvolgorde is verlaagd naar
tenminste 2 minuten.
ETCS level 1 is niet zo afhankelijk van het GSRM-signaal.
Consequenties voor
Nederland
De Betuwelijn is met ETCS level
2 (fabrikaat Alstom) uitgevoerd
en zonder de mogelijkheid van
level 1. De in december 2007
door Prorail toegezegde opschaling van het vervoer over
de Betuwelijn heeft nog niet
plaatsgevonden (nu ca 80 treinen
per richting per week).
De HSL-Zuid is vanaf de Bel-

gisch-Nederlandse grens tot
Schiphol uitgevoerd met ETCS
level 1 en 2 (fabrikant Siemens)
en vanaf Antwerpen tot de Belgisch-Nederlandse grens met
ETCS level 1 en 2 (fabrikant
Alstom). Aangegeven werd, dat
voor één proeftrein level 1 op het
gehele traject werkt en dat level
2 ook goed werkt, behalve op de
grensovergang.
In het buitenland zijn trajecten
pas vrij gegeven na circa een
maand ongestoord proefbedrijf
van ongeveer 4 treinen per
richting per uur gedurende de
gehele dag.
Woordvoerders bij Siemens
verwachten, dat de HSL-Zuid
op 9 december 2008 met ETCS
level 2 in gebruik kan worden
genomen. Dat zou een Europese
mijlpaal betekenen.
Gezien de ervaringen in het
buitenland is naar mijn mening
ETCS level 2 nog niet geheel
gebruiksrijp en is het, gezien de
kosten van uitstel van (volledige)
ingebruikname, verstandig alsnog een backup aan te brengen
op beide Nederlandse lijnen
zoals ook in het buitenland is
gebeurd. De installatie daarvan
kan in een periode van circa 4 tot
6 maanden plaatsvinden.
Voor de Betuwelijn met een
maximum snelheid van 120 km/h
is ATB of het iets goedkopere
Indusi afdoende. Voor de HSLZuid zou, gezien de Spaanse

ervaringen, heel snel een poging
gewaagd moeten worden met
proefbedrijf ETCS met level 1.
Werkt ETCS level 1 bij het proefbedrijf dan niet bevredigend, dan
zou mits maximaal 160 km/h
gereden wordt ATB of Indusi
verstandig zijn; bij max 300 km/h
is TVM (aangebracht op alle
Thalystreinen) of LZB nodig. Bij
maximal 160 km/h is de reistijd
Antwerpen-Schiphol circa 20
minuten langer dan oorspronkelijk gepland, maar nog altijd
circa 30 minuten korter dan nu.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk,
dat ETCS level 2 binnenkort
bevredigend werkt. Level 1 zou
misschien lukken. Gezien de
kosten van uitstel en het gezichtsverlies naar het buitenland zou
het snel aanbrengen van ATB of
Indusi verstandig zijn.
Recent is besloten de frequentie
van het verkeer over de Betuwelijn te verhogen. Vanaf 15
juni 2008 mogen per richting
vier treinen per uur rijden met
loks, die een speciaal ETCS
level 2–certificaat hebben;
voorlopig alleen de Siemens
4-systeemlok 189. Het aantal
treinen per uur is nog nauwelijks verhoogd per 1 juli 2008.
Over de HSL-Zuid heeft minister Eurlings de Tweede
Kamer meegedeeld, dat passagiersvervoer vanaf 9 december
2008 helaas nog niet zeker is.

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.
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Van tuinbouwautomatisering naar
energiezuinig wonen en werken
Op 15 mei jl was Elpec te gast bij Priva, een middelgrote onderneming
in De Lier (nabij Delft) die actief is in de automatisering binnen de
glastuinbouw en gebouwen. Gastheer Jaap Faase, manager international sales, heeft na de nodige ervaring te hebben opgedaan in de
agro-business (glastuinbouw) de overstap gemaakt naar gebouwautomatisering. In het kader van energiebesparing, reductie van CO2
en slim omgaan met grondstoffen ligt dankzij de voortschrijdende
ontwikkelingen van de elektronica een nieuwe wereld van mogelijkheden open. Hij wil hier graag over vertellen.
Priva
Bij kwekers van tomaten, komkommers, paprika’s, bloemen en
dergelijke is Priva een bekende
naam. Opgericht in 1959 door Jan
Prins en Cor Valk als producent
van kachels voor de “warenhuizen”, is de onderneming inmiddels gegroeid tot een bedrijf dat
wereldwijd actief is en waar zo’n
400 mensen werkzaam zijn. Van
huis uit is men gericht op de glastuinbouw, maar de laatste jaren
ook op de utiliteitsbouw (van Mac
Donald tot het Rijksmuseum) en
in de industrie (watertechnologie
en energiebeheersing, proces- en
klimaatbeheer).
Priva hecht veel waarde aan onderzoek en ontwikkeling en besteedt
daaraan dan ook 18% van de
jaaromzet, die ligt ergens tussen
de 60 en 65 miljoen euro.
Priva is opgeklommen tot nationaal marktleider in de agrobusiness
en gebouwautomatisering. Het
marktaandeel in het buitenland,
met name Duitsland, vertoont een
sterke groei. In ons land is Siemens
de grote tegenspeler, gevolgd door
een groep kleinere bedrijven zoals
Johnson, Honeywell en Sauter.

Meet- en regeltechniek
Begin van de jaren tachtig startte
de digitalisering in de meet- en
regeltechniek die in de glastuinbouw wordt toegepast voor de
beheersing van het klimaat in de
kassen alsmede de dosering van
water en voedingsstoffen. De eerste producten waren naar huidige
maatstaven gerekend, primitief,
maar voldeden. Uitgangspunt was
dat de tuinder er mee moest kunnen werken, en dat bleek prima
te gaan. Levering van dergelijke
systemen geschiedde meestal via
de installateur. Priva leverde de
(automatiserings)producten en
de kennis, de installateur en de
system integrator zorgden voor
het ontwerp en de feitelijke bouw
en het onderhoud.
De meet- en regeltechniek, die

Het atrium bij Priva. Zelfs bij
warm weer heerst binnen een
aangenaam klimaat.
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Frans Witkamp

inmiddels al langere tijd in de
glastuinbouw wordt toegepast,
blijkt met enige aanpassing ook geschikt te zijn voor toepassing in de
gebouwautomatisering. Op basis
van een tuinbouwcomputer werd
gewerkt aan de toepassing van een
dergelijk systeem voor dit jonge
vakgebied. Dat bleek aanvankelijk moeilijk haalbaar en er werd
overgestapt naar de ontwikkeling
van speciﬁeke producten hiervoor.
Er werden aanvankelijk kleine
projecten gedaan in samenwerking
met installateurs. In 1992 is een tool
ontwikkeld waardoor installateurs
zelf ook grotere projecten konden
bouwen.
Priva ontwerpt en verkoopt zowel
hardware als software voor gebouwenautomatisering. Met de zogeheten engineering software maken
installateurs zelf een applicatie. In
deze software zit een grote bibliotheek aan mogelijkheden. Daarin
selecteert de installateurs de te gebruiken modules en stelt daarmee
zijn installatie samen. Daarnaast is
er bedienings- en managementsoftware voor de gebruikers. Klanten
van Priva zijn de installateurs die
de gehele installatie ontwerpen en

bouwen. Daarnaast wordt geleverd
aan system integrators waarbij
de installateur de werktuigbouwkundige constructies doet en de
integrator de engineering. Priva
levert dus in principe nooit direct
aan de (eind)gebruiker.
In de meet- en regeltechniek
wordt gebruikt gemaakt van het
communicatieprotocol BACnet.
BACnet staat voor Building Automation and Control Networks
(http://www.bacnet.org/). Bacnet
is ontwikkeld doorASHRAE, The
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers, een onafhankelijke
organisatie. Dat betekent dat alle
denkbare componenten binnen
een systeem naadloos op elkaar
aansluiten en moeten kunnen
werken.Vele fabrikanten van onder
meer pompen, sensoren, doseerapparatuur, actuators en dergelijke
voldoen met hun producten aan
deze speciﬁcaties.
Het eigen kantoorgebouw
Zoals gezegd richten de activiteiten
zich in het algemeen op de wijze
waarop met energie en water (voor
de glastuinbouw een essentiële
grondstof) wordt omgesprongen.
Zaken als duurzame energie en
reductie van CO2 uitstoot krijgen
de hoogste prioriteit. Geen wonder
dat bij het ontwerp van het nieuwe
bedrijfspand - al weer enkele jaren
geleden - werd gewerkt volgens
een duurzaam energieconcept.
De ramen, verlichting etc in het
bedrijfspand worden elektronisch
en automatisch gestuurd via BACNet. Die ramen zijn overigens
extra geïsoleerd door drievoudige
(sommigen duiden dat aan als
driedubbele) beglazing. Opvallend
kenmerk van het gebouw: er is alleen een aansluiting voor elektriciteit en water, maar geen aansluiting

op het gasnet. Een gasgestookte
installatie voor verwarming zult
u er dus niet vinden.Het gebouw
werkt met een warmtecentrale die
niet gestookt wordt, maar gebruik
maakt van warmtepompen.Wamte
en koude worden op afstand van elkaar in een (stilstaande) “waterbel”
(aquifer) op zo’n 130 meter diepte
opgeslagen. In de zomer wordt de
warmte opgeslagen, in de winter er
weer uitgehaald. Grote collectoren
verzamelen de warmte door zoninstraling, grote koelplaten zorgen
in het pand voor afkoeling als het
buiten warm is.
Om deze techniek toe te passen,
is een vergunning vereist waarin
onder meer is vastgelegd dat over
een periode van drie jaar de hoeveelheid onttrokken warmte aan de
bodem in evenwicht moet zijn met
de toegevoerde warmte. Momenteel is het stadium bereikt dat zelfs
een overschot aan warmte is bereikt
dat (tijdig) moet worden afgevoerd.
In deze tijden van hoge energieprijzen een vreemde actie! Het doel is
echter bereikt: het gehele jaar een
aangenaam werkklimaat en geen
uitstoot van CO2.
Verwarmen en koelen
Het warmteoverschot in een dergelijke installaties kan natuurlijk beter
worden benut voor de verwarming
(en koeling) van woningen. Het
samenbrengen van woningen en
kassen levert voor beide winst op.
Het energietransport via waterleidingen vraagt om relatief lage
investeringen. Bovendien zijn de
risico’s zoals die bij voorbeeld voor
stadsverwarming gelden, aanzienlijk kleiner. Er is hier immers sprake
van lage-temperatuurwarmte
(temperaturen tot zo’n 40 °C) en
lage druk, in tegenstelling tot stadsverwarming die werkt bij stoom
onder druk. Als nadeel mag dan
Elpec Info - augustus 2008

wellicht gelden dat de gebruikte
warmtewisselaars (radiatoren)
volumineuzer zijn.
Het is aantrekkelijk om bij nieuwbouwwijken kascomplexen neer
te zetten. Als in het Westland de
ongeveer 38 000 huizen goed
geïsoleerd zouden zijn en in een
systeem in de glastuinbouw zouden
samenwerken, zou er theoretisch
nog energie overblijven. Het opgesteld vermogen wordt daarbij
geschat op ongeveer 360 MW.
Ons land kent diverse gebieden
waar glastuinbouw en woningen
bij elkaar zijn gesitueerd. Denk
naast het Westland aan gebieden
als de regio Aalsmeer en de NOpolder. In de NO-polder vragen
ongeveer 100 000 huishoudens
inclusief industrie zo’n 60 MW.
Driekwart van de energiebehoefte
zou uit de glastuinbouw kunnen
worden gedekt. De technologie is
er klaar voor en het is nu de taak
aan de beleidsmakers het roer om
te gooien. Welke gemeenten willen
meedoen?
Kassen gaan straks geen energie
opnemen, maar juist leveren.
Thans wordt bij warmtevraag gas
verbrand en bij een te hoge temperatuur warmte via de openstaande
ramen afgevoerd. Straks vindt
opslag in de grond plaats waarbij
een overschot ontstaat die voor
woningverwarming en koeling
kan worden gebruikt. Volgens
Priva zou een gesloten kas met
een oppervlakte van 1 ha in staat
moeten zijn 50 woningen van
energie te voorzien, dat wil zeggen
verwarming en koeling. De eerste
projecten zijn al gerealiseerd, onder
andere te Wateringen. Er zit nog
veel potentie in deze wereld.
Dank aan de heer Faasse en zijn
collega's voor hun boeiende presentatie!
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Veel nieuws tijdens congres Railtechnologie 2008
In de loop der jaren wordt van een
spoorbaan steeds meer verlangd.
Dankzij veel internationale research is het gelukt betrouwbaar
spoorverkeer te behouden, waarbij
veel ICT nodig is en een steeds
belangrijkere rol speelt. Tijdens het
op 24 en 25 juni 2008 gehouden
congres Railtechnologie 2008
brachten veel deskundigen tijdens
de voordrachten nieuws over het
beheer van spoorwegtrajecten voor
het voetlicht. Het symposium [1]
besteedde de eerste dag veel aandacht aan wissels en de tweede dag
aan wiel-rail-contact. De goede
loop van draaistellen had van mij
meer aandacht mogen krijgen. Zie
daartoe ook de informatie over
Argos, dat bij de ÖBB in gebruik is
[2]. Iets meer standaardisatie in Europa zou verstandig zijn. Europoint
kan overigens terugzien op een
geslaagde meerdaagse conferentie
in het fraaie Spoorwegmuseum te
Utrecht.

gangbaar op 22 ton (24 ton is zelfs
al in voorbereiding genomen). In
1960 was dat nog maar 18 ton.
- De trekkracht van een 4-assige
locomotief is in 2008 gegroeid
naar 30 ton ten opzichte van de 18
ton in 1960.
- De maximale snelheid in Nederland is in 2008 opgevoerd naar
140 km/h (160 km/h is in voorbereiding). In 1960 was dat nog 120
km/h. Hogesnelheidslijnen met
snelheden van 300 km/h bij 18
ton asdruk reden in 1960 nergens
in Europa. In 2008 wel en binnenkort ook op de nieuwe HSL-Zuid
verbinding naar Parijs.
Herstel van een spoorbaan
Het Oostenrijkse bedrijf Plasser
& Theurer is verreweg de grootste
leverancier van onderhoudsmateriaal voor spoorbanen. Met de
huidige stand der techniek zijn
geautomatiseerde onderstop/richtmachines voor grindspoorbanen

zeer goed (ﬁg. 2). Vroeger werd
vaak gewacht met zulk onderhoud tot aan het moment, dat de
spoorbaan onbruikbaar dreigde te
worden voor het gespeciﬁceerde
gebruik. Gebruik met lagere snelheden was dan als onderhoud
niet tijdig mogelijk was de enige
oplossing.

Henk Mijnarends
Heden kan op een veel eerder
moment met betrekkelijk weinig
kosten de spoorbaan worden verbeterd. De levensduurkosten van de
spoorbaan kunnen dan zelfs lager
worden. Technisch/economische
simulaties zijn redelijk nauwkeurig
en worden veel gebruikt.
Ook geautomatiseerd slijpen van
rails en de controle van de rails op
haarscheuren of andere gebreken
2. Zeer geavanceerde spoorwegonderhoudsmachine van
Plasser & Theurer.

Overzicht van de ontwikkelingen sinds 1960
- Een voegloos spoor is in 2008
gangbaar en werd rond 1960 geintroduceerd.
- De aslasten in 2008 zijn inmiddels
1. Voorbeeld van slecht spooronderhoud , vastgelegd door
prof P Meinke.
hebben een hoge graad van perfectie bereikt.
Meten van spoorbanen
Het fraaiste instrument in Nederland is de Eurailscout (ﬁg. 3 en
4), die enerzijds verzakkingen
en ongewenst slingeren van de
spoorbaan kan detecteren en ander20

Elpec Info - augustus 2008

3. Foto Eurailscout, waarmee
zeer uitgebreid spoorbanen en
spoorrails kunnen worden gecontroleerd.
zijds de rails goed controleren op
haarscheuren of andere afwijkingen. Een aantal gewone treinen is
voorzien van meetdraaistellen, die
iets minder nauwkeurig hetzelfde
kunnen. De veiligheid van het
spoor hangt in hoge mate van het
gebruik van bovenstaande instrumenten af.
Wissels
Met name bij hogesnelheidswissels
is Nederland niet zo gelukkig. Wij
hebben duidelijk meer storingen
dan elders in Europa. De problemen betreffen metaalvermoeidheid
van de wisseltongen, slijtage van
contrarails en puntstukken en storingen in het omschakelmechaniek
voor recht en afbuigend spoor.

goederentreinen kunnen dat ook.
Tussentijds wordt geëxperimenteerd met kunststof remblokken
en geluidsschermen op bepaalde
plaatsen.
Slotbeschouwing
Nederland (met TU Delft, Prorail
en Lloyd’s Register Rail Europe)
is goed op de hoogte van de technieken om spoorbanen te meten
en te onderhouden. Genoemde
organen werken goed samen en
onderhouden goede internationale contacten. We hebben in ons
land dan ook veilige spoorbanen.
De railonderhoudsmachines van
Plasser & Theurer worden overal
in Europa en ook daarbuiten veel
gebruikt. Zij dragen bij aan het normaliseren op Europese schaal van
het onderhoud van spoorbanen.
Spoorbaankwaliteitsdetectie wordt

geleidelijk in meer “gewone”
treinen ingebouwd, waardoor informatie over afwijkingen eerder
beschikbaar komt.
Oostenrijk hecht, mede door het
karakter van haar spoorbanen,
veel aan detectie van onregelmatigheden van rollend materieel.
Daartoe is het systeem Argos
ingevoerd. Nederland moet daar
meer aandacht aan besteden. Zeker als spoorbaan onderdelen het
in Nederland minder goed doen
dan in het buitenland, zoals hoge
snelheids wissels, moet Nederland methoden uit het buitenland
overnemen.
Literatuur:
1. www.railevents.eu;
www.europoint.eu;
Elpec Info 151, pag. 17-19.
2. www.argos-systems.eu;
Elpec Info 152, pag. 22.
4. Ultrasonore en wervelstroom
beproeving van het loopvlak van
spoorrails: methode (boven) en
resultaat (onder).

Geluid
Aan geluid worden tegenwoordig veel meer eisen gesteld dan
vroeger.
Een personen- of goederentrein,
die elektrisch wordt aangedreven
en afgeremd maakt betrekkelijk
weinig geluid. Een goederentrein,
die mechanisch remt met gietijzeren remblokken maakt relatief veel
geluid. Dieselloks maken duidelijk
meer geluid dan elektrische loks.
Moderne elektrische personentreinen remmen elektrisch af op
weerstanden of recupererend tot
een snelheid van circa 10 km/h.
De moderne viersysteemloks voor
Elpec Info - augustus 2008
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ELPEC

Elektronica Pers Club

Notulen

Notulen van de 40e Algemene Ledenvergadering ELPEC op 28 mei 2008 in het NBC te Nieuwegein
Aanwezig:
Ruud Kurk, Jan Broeders, Ad
Spijkers, Frans Witkamp, Cees
Franke, Rob Geutskens, Martin
Franke en Kees Zagers.
Afwezig met kennisgeving aan
de secretaris:
Ernst Leefsma, Hans van Oostveen, Jenne Zondervan, Joost
Timmerman, Bob Vos, Noud van
Herk, Wim van der Weel, Henk
Mijnarends, Cees van Heijkoop,
Gerard Kosters en Jos van den
Berg.
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Frans Witkamp heet de
aanwezigen van harte welkom en
opent in een vergaderruimte van
het NBC om 11.30 uur de 40e
Algemene Ledenvergadering.
De ALV is een onderdeel van
een ELPEC-evenement in het
kader van een beursbezoek aan
de vakbeurs Vision & Robotics
2008. In zijn inleiding haalt hij
een aantal hoogtepunten uit het
evenementenprogramma aan.
Ook geeft hij aan verheugd te
zijn dat er een stabilisatie van
het ledental is opgetreden. Dit
jaar viert ELPEC haar 35 jarig
bestaan. Een noviteit is de start
van EI digitaal en de nieuwe
perskaart van ELPEC.
2. Vaststelling van de agenda
Er zijn geen voorstellen voor een
wijziging in de agenda.
3. Ingekomen stukken en
mededelingen
In samenhang met de 40e ALV is
het jaarverslag van de secretaris
vooraf verzonden naar de leden.
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Tevens zijn er vanuit de leden
schriftelijke en mondelinge meldingen van aan- en afwezigheid
binnengekomen. Ook ontving
het bestuur een bericht vanuit de
Ballotagecommissie. Er is één
aanvraag behandeld. Vanuit de
kascommissie is een verslag van
de bevindingen ontvangen.
4. Verslag van de 39e Algemene Ledenvergadering van
23 mei 2007
De te beoordelen notulen van de
39e ALV staan weergegeven in
ELPEC Info 147. Er zijn geen
vragen of opmerkingen en de
notulen zijn goedgekeurd.
5. Jaarverslag van de
secretaris
Het Jaarverslag 2007 van de
secretaris is vooraf naar de leden
verzonden. De vergadering gaat
akkoord met de inhoud. De volledige tekst zal verschijnen in een
volgende ELPEC Info.
6. Financieel verslag van de
penningmeester
De ﬁnanciële cijfers van het af
te sluiten verenigingsjaar 2007
staan als Jaarrekening 2007 genoteerd 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.
Advertenties in ons verenigingsblad zorgen voor enige
inkomsten. Er zijn verder geen
opmerkingen vanuit de vergadering en de Jaarrekening 2007
wordt door de leden akkoord
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bevonden. De huidige penningmeester Rob Geutskens geeft aan
om zijn functie na 17 jaar neer
te leggen.
7. Bevindingen van de kascommissie en Jaarrekening 2007
Zowel Cees van Heijkoop als
zijn collega’s Jenne Zondervan
en Wim van der Weel geven via
een e-mailbericht een beeld van
de werkzaamheden van de kascommissie en doen verslag van
de bevindingen van de kascommissie. De kascommissie heeft
in de ﬁnanciële administratie van
onze penningmeester de staat
van baten en lasten, de journaalposten en de betalingen in het
verenigingsjaar 2007 gecontroleerd. Op grond hiervan hebben
de leden van de kascommissie
vastgesteld dat de penningmeester op nauwgezette 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 voorzitter
bedankt de leden van de kascommissie, te weten de leden Jenne
Zondervan (voorzitter) 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.
8. Vaststelling van de
contributie 2008
Voor 2008 stelt het bestuur aan

de leden voor om de hoogte
van de contributie te houden
op het huidige niveau van € 40,
respectievelijk van € 20, en legt
dit voorstel ter besluitvorming
voor. De leden gaan akkoord
met dit voorstel. De nota voor
de contributiebetaling gaat in
augustus 2008 de deur uit.
9. Vaststelling van de begroting
2008
Het voorstel voor de begroting
2008 is vooraf verzonden aan de
leden. De penningmeester geeft
een toelichting op de begroting.
De weliswaar geringe advertentie-inkomsten drukken de totale
kosten voor ELPEC Info. De
rente-inkomsten op het kapitaal
van de vereniging zijn gering.
De vergadering gaat akkoord
met de voorstellen, de begroting
2008 en met de bijbehorende
verklaringen.
10. Verslag van de ballotagecommissie
Op 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 is één nieuwe
aanmelding binnengekomen. De
aanvraag is positief beoordeeld
en heeft inmiddels geleid tot een
lidmaatschap van de ELPEC. In
het afgesloten verenigingsjaar
zaten in de ballotagecommissie
de leden Ernst Leefsma (voorzitter), Ad Spijkers en Jenne Zondervan. De voorzitter geeft aan
om de balcom te verlaten.
De voorzitter dankt na dit agendapunt alle leden van de commissies van de vereniging voor
de verrichte werkzaamheden en
de positieve houding ten aan-

zien van het voortbestaan van
ELPEC.
11. Verkiezing nieuwe
bestuursleden
Een rooster van aftreden is beschikbaar. Volgens dit rooster
treden Frans Witkamp en Cees
Franke af. Beiden zijn herkiesbaar. Rob Geutskens treedt af
als penningmeester. Voor de
aanvang van de vergadering en
tijdens de vergadering zijn er
geen andere voordrachten binnengekomen. De voorzitter stelt
de vergadering voor om Cees en
Frans weer in functie te benoemen en het aantal bestuursleden
tijdelijk met één te verminderen.
Het penningmeesterschap wordt
tijdelijk waargenomen door Jan
Broeders. De voorzitter dankt
Rob Geutskens voor zijn werk
en diensten voor de vereniging
en overhandigt hem een heerlijk
drankje.
12. Verkiezing leden
kascommissie
Volgens de spelregels in onze
Statuten vindt een jaarlijkse benoeming plaats van ten minste
twee leden voor deelname aan de
activiteiten van de kascommissie. Van de drie huidige leden van
de kascommissie hebben Jenne
Zondervan en Cees van Heijkoop
aangegeven om de taken te willen
continueren. Wim van der Weel
heeft aangegeven af te treden.
Martin Franke is beschikbaar als
reservelid. De vergadering gaat
akkoord met het voorstel van het
bestuur en geeft een applaus aan
de commissieleden.
13 Verkiezing leden
ballotagecommissie
De samenstelling van de leden
van de ballotagecommissie zal
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in het volgende verenigingsjaar
wijzigen. Ernst Leefsma treedt
af. De leden Ad Spijkers en Jenne
Zondervan blijven aan en Ad
Spijkers wordt voorzitter. Kees
Zagers stelt zich beschikbaar als
lid van de balcom. De vergadering gaat akkoord met de leden en
de taakverdelingen. Ook nu weer
een applaus vanuit de vergadering voor de voortzetting van de
taken van deze commissie.
De voorzitter van ELPEC
bedankt alle commissieleden
voor hun bereidheid deel te
nemen aan de activiteiten van
de commissies. Hij bedankt in
het bijzonder Ernst Leefsma
en Wim van der Weel voor hun
werkzaamheden.
14. Plannen van het bestuur
in het nieuwe verenigingsjaar
Het bestuur werkt aan een
voortzetting van de huidige
koers. Door de telkens maar
geringe deelname aan de toch
zeer interessante excursies,
beursbezoeken en wetenschapsbijeenkomsten geeft het bestuur
aan om een kleiner excursieprogramma aan te bieden. Aan het
bestaansrecht van de ELPEC
zijn in elk geval gekoppeld de
uitgave van ELPEC Info op papier, EI digitaal en de vernieuwde
perskaart. Ook de traditie van
de eindejaarbijeenkomst wordt
voortgezet. Ondanks de geringe
opkomst vanuit de leden op de
40e ALV is er toch behoefte om
enige gedachten over het voortbestaan van ELPEC uit te wisselen. Enige ideeën, opmerkingen
en suggesties:
- er zijn steeds minder speciﬁeke elektronicabladen in de
markt
- er is nauwelijks instroom van
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vakjournalisten in het vakgebied
- de bestaande journalisten
hebben steeds minder tijd beschikbaar voor deelname aan
excursies
- misschien is het bestaansrecht
voor de ELPEC alleen maar het
eindejaarfeest
- maak van ELPEC gewoon een
gezellig clubje
- het is logisch, gezien de telkens geringe deelname, het aantal excursies terug te brengen
- ELPEC is er voor de sociale
contacten
- ELPEC dankt haar bestaans-

recht aan het informatieblad
ELPEC Info.
- de vergadering doet een suggestie om de leden te benaderen
via de e-mail over de toekomst
voor de Elektronica Persclub.
15. Rondvraag
Rob Geutskens geeft aan de
boekhouding van de ELPEC nog
bij te houden in de interimfase.
16. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde
sluit de voorzitter om 13.05 uur
de 40e Algemene Ledenvergadering en dankt de aanwezigen

Meer nanotechnologie op
Het Instrument 2008
Bezoekers en deelnemers aan
de vakbeurs Het Instrument in
de Jaarbeurs Utrecht hebben op
aangename en overzichtelijke
wijze kunnen kennismaken met
de stand van zaken van de
praktische toepassingen van de
nanotechnologie. Zowel lezingen
als opstellingen gaven een beeld
van de laatste ontwikkelingen
van een branche, die ﬂink in
de belangstelling staat van de
overheid, de universiteiten, de
industrie en het publiek. Onder
nanotechnologie wordt verstaan
het ontwerpen, maken en toepassen van structuren, instrumenten
en systemen door beheersing van
vorm en afmeting op nanometerschaal. Op deze uiterst kleine
schaal hebben materialen andere
eigenschappen. Deskundigen uit
het vakgebied legden tijdens lezingen de beginselen uit en gaven
voorbeelden van mogelijke en
gerealiseerde toepassingen. In de
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medische technologie is al succes
geboekt met nanomedische toepassingen voor betere diagnose,
behandeling en preventie van
ziekten. Regelgeving wordt aangepast om nieuwe toepassingen
niet te blokkeren.

Jan M. Broeders
Ook op het gebied van optica,
fotonica en dunne ﬁlm techniek
zijn er steeds meer succesvolle
ontwikkelingen. Het bedrijf FEI
Company presenteerde de nieuwste softwareversie voor de nieuwe
kleine elektronenmicroscoop
Phenom. Dit instrument kan vergrotingen tot ruim twintigduizend
keer met een maximale resolutie
van dertig nanometer aan. Door
het eenvoudige bedieningsgemak
is deze compacte elektronenmicroscoop in veel praktijksituaties
snel inzetbaar. Bijzonder is ook
dat de Phenom is ontwikkeld door
een consortium van de bedrijven
Elpec Info - augustus 2008

voor hun inbreng. Een bijzondere
dank gaat uit naar Jan van Moorsel en zijn team van medewerkers
van Het Mikrocentrum voor het
beschikbaar stellen van de vergaderruimte. Na de vergadering
werden de leden uitgenodigd
voor een actieve deelname aan
een rondgang langs opstellingen
op de vakbeurs Vision & Robotics en voor een lunchbuffet op
de beursvloer.

Jan M. Broeders
secretaris ELPEC

Sioux, NTS Groep en FEI Company. Het bedrijf TQM Systems
demonstreerde innovaties op het
gebied van kleurmeetsystemen
en kleurmeetsystemensoftware
voor het kunnen kwantiﬁceren
van kleur en glans. Om dit efﬁciënt en met de hoogste mate
van kwaliteit te doen maakt het
bedrijf gebruik van de kleurmeetsystemen van X-Rite en HachLange, die beiden een jarenlange
ervaring hebben opgebouwd. Het
bedrijf levert kennis en ervaring
voor professionele kleurbeoordelingen met het toepassen van
lichtcabines en -ruimten. Het
beoordelen en speciﬁceren van
kleur is tevens mogelijk met het te
leveren Munsell Color systeem.
Voor specifieke toepassingen
levert TQM Systems een reeks
van producten en instrumenten,
zoals een portabele kleurmeter
voor het meten van kleur van
stoffen en materialen en voor het
meten van heldere vloeistof is
het LICO systeem leverbaar. De
volgende vakbeurs vindt plaats
in 2010.

Theorie en praktijk van de
holograﬁsche beeldvorming
Met “Holographic Imaging” is een
boek verschenen met de stand van
zaken over holograﬁe in theorie,
praktijk en over de ontwikkelingen van holograﬁsche video.
Dankzij de medewerking van
de uitvinder van het regenboog
hologram, Stephen A. Benton
(overleden in 2003), is dit boek
van bijzondere betekenis voor
studenten, onderzoekers, wetenschappers, technici en voor
iedereen die 3D hologrammen
realiseert, verkoopt, verzamelt en
werkt met holograﬁe in praktische
toepassingen in de meettechniek,
medisch onderzoek en in de kunst.
Het studie- en referentie-boek
bevat 21 hoofdstukken, met na elk
hoofdstuk een referentielijst. In het
eerste gedeelte geven de auteurs
een beeld over het ontstaan van
holograﬁe, de huidige toepassingen, de golftheorie van licht en het
verschijnsel van interferentie.Aan
de hand van wiskundige formules
is alles uitgebreid toegelicht en bewezen. Kleine heldere tekeningen
brengen het geheel in beeld. De
voorkomende verschijningen van
hologrammen, laserlichtbronnen
en de eigenschappen ervan komen
ruim aan de orde in dit uitstekend
samengestelde boek. Bijzondere
aandacht is er voor de techniek
van het stereoscopisch hologram
en andere door computers gegenereerde hologrammen. Holograﬁsche televisie is nog steeds
ver weg om aan een doorbraak te
denken. Volgens de onderzoekers
staan we nog aan het begin van
de ultieme start met driedimensionale televisiebeelden.

Uitvinding van het hologram
In het algemeen wordt aangenomen dat de Hongaarse onderzoeker Dennis Gabor het principe
en de basis van de holograﬁe
heeft gelegd bij zijn werk voor
het bedrijf British ThomsonHouston in het Engelse Rugby.
Hij deed fundamenteel onderzoek aan magnetische lenzen
voor elektronenmicroscopen en
deed na experimenten in 1948 een
bijzondere ontdekking, naar pas
later bleek. De constatering dat de
vondst de eigenschappen van een
3dimensionale afbeelding bezat
bleek ook voor hem pas werkelijkheid te worden na bestudering
van de resultaten van onderzoek
aan de Universiteit van Michigan
aan het begin van de 60-er jaren
van de 20e eeuw. Het uitvinden
van de laser en het gebruik van de
eigenschappen van het coherente
licht van deze moderne lichtbron
droegen bij aan de ontwikkeling van de holograﬁe. In de
herfst van 1964 werd het eerste
echte beeldhologram tijdens
een bijeenkomst van de Optical
Society of America getoond aan
een groep geïnteresseerde wetenschappers. In het hologram zagen
de toeschouwers het 3D beeld van
een oude stoomtrein. In de kleurenbijlage van het boek vindt de
lezer daarvan een beeld. Naast de
beeldholograﬁe ontstonden veel
nieuwe onderzoeks- en meettechnieken, waarvan het beeld
slechts een onderdeel van is. De
driedimensionale holograﬁe is
onder andere bekend in de vorm
van een NDT - niet-destructieve
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onderzoeks- en testmethode,
HOE - holograﬁsche optische
elementen, optische metrologie
en microscopie en optische
computers.

Jan M. Broeders
Met veel succes worden hologrammen en holograﬁsche folie
gebruikt in de ﬁlatelie voor het
verfraaien van postzegels en
op bankbiljetten ter beveiliging
tegen fraude en namaak. Ook
de bankwereld maakt op grote
schaal gebruik van de kracht van
een hologram tegen het kopiëren
van de bekende bankpasjes en
kredietkaarten. Nagenoeg alle
reisdocumenten zijn op een uiterst slimme wijze beveiligd tegen namaak door het gebruik van
moderne en innovatieve optische
technieken. Met het prachtige
boek heeft de lezer een mooie en
zeer interessante informatiebron
om zich te laten inspireren in de
holograﬁe.
ISBN 978-0-470-06806-9
“Holographic Imaging”,
Stephen A. Benton en V. Michael
Bove, John Wiley & Sons, 2008,
261 pagina’s, £ 52,95.
Voorbeeld van een geslaagde
holograﬁsche toepassing in de
ﬁlatelie.
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Van ’t Hoff: fantasie in de wetenschap
In veel opzichten is Nederland
een typisch alfa-land. Kijk maar
eens naar het lage percentage
jongelui dat een technische studie
ambieert en het schrijnend tekort
op de arbeidsmarkt aan goed opgeleide technici. En ook het feit
dat bij de naam Huygens, bijna iedereen in Nederland denkt aan de
dichter-diplomaat Constantijn in
plaats van aan zijn zoon de geniale
natuurkundige Christiaan. In het
buitenland daarentegen kent werkelijk niemand Constantijn, maar
is de bewondering en het respect
voor Christiaan bijna even groot
als voor zijn tijdgenoot Newton.
Daarom lijkt het mij een aardig
idee om in Elpec Info enkele grote
Nederlandse wetenschappers te
beschrijven. Christiaan Huygens
heb ik al gehad, namelijk bij
gelegenheid van ons jaarfeest in
het Huygens huis in Voorburg
enkele jaren geleden. Nu dus
kort iets over Jacobus Henricus
van ´t Hoff.

Peter Bieger
Van ´t Hoff komt ter wereld
in Rotterdam op 30 augustus
1852. Zijn vader is arts en het
ligt voor de hand dat de jonge
Henry (zoals hij werd genoemd)
ook gaat studeren. Gezien zijn
uitstekende cijfers voor wis- en
natuurkunde op de HBS, gaat hij
naar de Polytechnische school in
Delft, tegenwoordig de TU Delft
geheten. Hij studeert er ´Technologie´, een wetenschap die zich
bezighoudt met de toepassing
van scheikunde in de techniek.
Maar erg gelukkig voelt hij zich
daar niet. Desondanks slaagt hij
al in twee jaar voor zijn eindexa-

26

men waar drie jaar normaal is.
Dan gaat hij chemie studeren in
Leiden. Daar voelt hij zich snel
thuis en doet actief mee aan het
studentenleven, waarbij hij het
alcohol-gebruik niet schuwt. Na
korte tussenstudies in Bonn en
Parijs, studeert hij uiteindelijk
af in Utrecht. Het is dan 22 december 1874 wanneer hij zijn
doctorstitel haalt, overigens met
een proefschrift dat nauwelijks
boven de middelmaat uitkomt.
Driedimensionale
scheikundige structuren
Uiteindelijk wordt Van ´t Hoff
wereldberoemd met een verhandeling die hij eerst in het
Frans schreef: ´La Chimie dans
l´espace´. De beroemde Duitse
geleerde Johannes Wislicenus
vraagt Van ´t Hoff toestemming
een Duitse vertaling te maken met
de titel: ´Die Lagerung der Atome
im Raume´. Vooral dankzij deze
publicatie krijgt Van ´t Hoff snel
erkenning in de wetenschappelijke wereld en vooral daardoor
werd hij in 1878 benoemd tot
hoogleraar in de Chemie, mineralogie en geologie aan de
universiteit van Amsterdam.
Fantasie in de wetenschap
Zijn inaugurale rede in Amsterdam had als onderwerp: fantasie
in de wetenschap. Hierin pleit hij
voor meer fantasie en meer durf
bij experimenteel onderzoek. En
in de 20 jaar die volgen, laat hij
in Amsterdam merken wat hij
daarmee bedoelt. Hij publiceert
onder meer een standaard-werk
over organische scheikunde,
schrijft een prachtige studie over
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de snelheid van chemische reacties en komt met een afgeronde
theorie over de osmotische druk.
Van ´t Hoff wordt nu zó bekend
dat de universiteit van Leipzig
hem een professoraat aanbiedt.
In Amsterdam is de consternatie
groot en weet men Van ´t Hoff
te verleiden te blijven: hij krijgt
dan de beschikking over een
gloednieuw, goed ingericht laboratorium. Hij blijft dus. Maar
het nieuwe laboratorium leidt
tot een toevloed aan studenten,
dus ook aan tentamens en examens. En daar heeft Van ´t Hoff
nou toevallig helemaal geen zin
in. Uiteindelijk accepteert hij
het aanbod van de Academie
van Wetenschappen in Berlijn:
één uur college per week, géén
examens en tentamens en alleen
bemoeienis met de studenten die
hij de moeite waard vindt. Van ´t
Hoff accepteert.
De Berlijnse periode:
een anticlimax
De Berlijnse tijd is terugblikkend een anticlimax geweest.
Van ´t Hoff verricht belangrijk
onderzoek voor de Duitse kaliindustrie: voortreffelijk wetenschappelijk werk, maar niet
geniaal. Ondanks een aanbod van
de universiteit van Utrecht om
terug te keren naar Nederland,
blijft Van ´t Hoff tot zijn dood in
1911 in Berlijn. In 1901 krijgt
hij de ultieme wetenschappelijke
erkenning: de Nobelprijs voor de
chemie. Hij is daarmee de eerste
Nederlander die de Nobelprijs
krijgt, maar zeker niet de laatste.
Maar daar leest u in de volgende
Elpec Info´s meer over.

Demonstratie grote kennis en kunde op het gebied van
elektronica en mechatronica
De FHI laat met haar beide 2jaarlijkse beurzen Het Instrument
en Electronics & Automation op
een knappe manier zien, waartoe
de Nederlandse industrie in deze
sector in staat is. Zij kan zich
goed meten met andere Europese
landen en heeft een goede samenwerking met de researchinstituten
en universiteiten van Nederland
en aangrenzende landen. Behalve
deze algemene beurzen organiseert FHI ook de bekende jaarlijkse symposia micronanoned
en sense of contact.

Henk Mijnarends
De algemene trend was, dat automatisering in veel toepassingen
sterk wordt geïntensiveerd. We
beschikken nu over veel meer sensoren en het aantal toepassingen
neemt jaarlijks toe. Met moderne
elektronische regelingen zijn dan
veel compactere processtraten

mogelijk, die en goedkoper zijn
dan de vroegere systemen en betere producten aﬂeveren. Dat werd
benadrukt in ruim 20 seminars op
de beurs, die een introductie in het
betreffende gespecialiseerde deel
van het vakgebied gaven.
Siemens liet zien, dat veel bedrijven in toenemende mate automatiseren. De nieuwste methode is
volgens IEC 61131-3, de opvolger
van de methode volgens S7 en
S5, waarmee samengewerkt kan
worden (zie het VDE-boek uit
2007 van Bernstein “SPS-Workshop mit Programmierung nach
IEC 61131-3”). Siemens heeft
door haar kennis en kunde een
belangrijk marktaandeel in dit
vakgebied.
De workshop Energiemanagement liet zien, dat wij al jaren
energieverbruik goed kunnen
meten en zonodig regelen. Het
probleem is, dat ondanks de hoge

Steeds meer elektronisch gestuurde
apparaten
De grootste show en consumentenbeurs ter wereld van geluiden beeldapparatuur IFA 2008
opent de deuren op 29 augustus
tot en met 3 september. Voor de
IFA is het gehele beursterrein
met alle hallen en het evenemententerrein gereserveerd. Tijdens
de internationale persconferentie
op Majorca kreeg de aanwezige
pers een veelheid aan feiten en
indrukken van het aanbod aan
consumentenelektronica en
van de meest innovatieve communicatie- en huishoudelijke
apparatuur. In de lobby van het

hotelcomplex vond een compacte
productshow plaats. De bedrijven
Sharp, Panasonic, Samsung,
Philips en Loewe toonden hun
nieuwste LCD-schermen. Op
het gebied van huishoudelijke
apparaten liet Miele de pers
kennismaken met een volledig
elektronisch gestuurde kofﬁeautomaat, toonde Bosch een
moderne koelkast, Philips een
fruitpers en toonde Siemens de
nieuwste afwasmachine.
De organisatoren hebben IFA
verdeeld in acht productsectoren,
waaronder TV-DVD en Home
Elpec Info - augustus 2008

olieprijzen van dit moment de
energiekosten van de meeste processen nog steeds relatief laag zijn.
Dat geldt voor veel items uit de
VROM-nota “Schoon en zuinig”
(de Nederlandse aanpak van energiebesparing in het kader van het
EU-beleid). Omdat economische
middelen alleen niet voldoende
helpen, is een mix van PR en
zachte dwang nodig. Een aardig
voorbeeld is de energielabel op
een koelkast. De meeste fabrikanten zijn nu in staat tegen redelijke
kosten een koelkast met A-label
te fabriceren. Dat zou moeten
worden uitgebreid tot een soort
A-label voor een proces (redelijk
energiezuinig geproduceerd) of
een gebouw met een redelijk
energiezuinig gebruik.
Voor aanvullende informatie
over volgende evenementen en
vakbeurzen kunt u de site www.
fhi.nl raadplegen.
Cinema, luidsprekers en audio,
elektrische huishoudapparatuur,
foto-, video- en MP3-apparatuur,
radio, tv en professionele media,
telecom en mobiele navigatie en
veel aandacht voor wetenschap,
techniek en toekomst. Onder de
titel IFA 2008 - Consumer Electronics Unlimited vindt het geheel
plaats en kan de beurs rekenen op
meer dan 230.000 bezoekers uit
binnen- en buitenland.
Voor informatie over de deelnemers en de samenstelling van de
vakbeurs en voor het bestellen
van de toegangskaarten, zie de
informatie op www.ifa-berlin.
com.
Jan M. Broeders
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Normering in kleurgebruik voor
kleurzienstoornissen
Bij het Nederlands Normalisatieinstituut verscheen in de serie
praktijkrichtlijnen de nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn NPR
7022 “Functioneel kleurgebruik
- Aanpassing aan kleurzienstoornissen”. De praktijkrichtlijn NPR
7022 geeft een toelichting op en
aanwijzingen voor een verantwoord gebruik van kleur, in al die
toepassingen waar kleur wordt gebruikt als medium voor codering
van informatie. De richtlijn maakt
vooral voor personen met verminderd vermogen tot kleurenzien
kleurcodering door een optimale
selectie en redundant coderen
toegankelijk. Een beperking van
het kleurenzien is meestal het gevolg van een aangeboren defect,
dat vooral voorkomt bij mannen
en wel bij 1 op de 12 mannen. Bij
vrouwen komt dit verschijnsel bij
1 op de 250 voor. Dit is daarmee
de meest voorkomende visuele
handicap. Ondanks dit feit wordt
er in de huidige samenleving nauwelijks rekening gehouden met
deze grote groep personen voor

wat betreft kleurgebruik in relatie
tot overdracht van informatie. De
richtlijn draagt bij tot verbetering
van functioneel kleurgebruik, dat
dan zo goed mogelijk is aangepast aan de meest voorkomende
beperkingen door stoornissen in
het zien van kleuren. Deze visuele
beperking is in het spraakgebruik
ook wel bekend als kleurenblindheid. Volledig kleurenblind is zeer
zeldzaam. De kleurzienstoornis
met een “rood-groen” aandoening
komt het meeste voor. De richtlijn
geeft alleen instructies voor functioneel kleurgebruik in relatie tot
deze “rood-groen” stoornis.
Met het toepassen van de aanbevelingen in de richtlijn kan
worden voorkomen dat personen
met een kleurzienstoornis onnodig worden blootgesteld aan

Jan M. Broeders

risico’s en ongemak, die kunnen
voortvloeien uit het gebruik van
een ontoegankelijke vorm van
kleurcodering en kleurgebruik.
Er wordt verwezen naar normen voor de toepassing van de
richtlijn. De norm NEN 3011
“Veiligheidskleuren en -tekens
in werkplaatsen en in de openbare ruimte” geeft bepalingen
voor het gebruik van kleur. Het
aspect kleurzienstoornis is daarin
meegenomen. De richtlijn geeft
van vele begrippen en termen
deﬁnities. De richtlijn geeft aanbevelingen voor een redundante
kleurcodering voor toepassing
op alle producten. Ook is er in
de praktijk veelal sprake van een
koppeling van kleur aan vorm
of positie. De richtlijn geeft aan
de hand van voorbeelden uit de
praktijk hoe daarmee om te gaan.
De richtlijn is een geweldige stap
vooruit om te streven naar een
optimaal veilig gebruik van kleur
in de dagelijkse praktijk. Voor
info en bestelling raadpleeg dan
www.nen.nl.
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