Paneelbouw in de praktijk en meer, voor het MBO
Inleiding
Naar aanleiding van een e-mail van oud-docent elektrotechniek en elektronica van het
Techniek College Rotterdam ben ik dit artikel begonnen. We zijn na een gesprek tot de
conclusie gekomen dat er op onderwijsinstellingen weinig of niets bekend is over de
volgorde van werken in de paneelbouw. Zelf kom ik uit de praktijk elektrotechniek met name
paneelbouw, machinebouw en elektronica, Research and Development “ R&D ”. In de
machinebouw heb ik veel gedaan op het gebied van plaat- en pijpsnijmachines voor de
offshore, vooral het ontwerpen van interfaces voor computergestuurde machines.

Ik ben van mening dat er op de lagere scholen veel meer aandacht aan techniek besteed zou
moeten worden. In bijvoorbeeld groep 6, 7 en 8 zou dat zeker moeten kunnen. De vraag
naar technisch personeel is anno 2020 enorm en dat is eigenlijk al jaren zo. We hebben zulke
mensen dus hard nodig voor nu en in de toekomst. Buiten dat zijn het gewoon mooi vakken:
elektrotechniek en elektronica.

We gaan kijken wat de volgorde van werken is en hoe het besturingspaneel gebouwd wordt.
Al kan dat wel een beetje verschillen van bedrijf tot bedrijf. Een bedrijf waar bijvoorbeeld vijf
man werkt zal anders te werk gaan dan een bedrijf waar vijftig man werkt. Daar is de
bedrijfsvoering nu eenmaal anders.

Ik ga ook een paar praktijk voorbeelden laten zien van kasten. En we gaan het hebben over
de werking van een soft-starter, frequentie omvormer en een PLC.
We gaan ook een stukje behandelen over microcontrollers en wat je daar mee kunt doen, ik
ga daar ook een paar voorbeelden van geven.
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Volgorde van werken
Ik ga proberen het één en ander uit te leggen over de werkwijze en de volgorde van werken.
Aan de orde komen afspraak met de klant (eventueel werk opnemen), prijsopgave, kast,
veiligheid volgens de RI&E richtlijnen, gerechtelijke vervolging, ontwerpen en schema
maken, tekenpakket, stuklijst samenstellen, componenten bestellen, paneel indelen, paneel
bouwen, paneel testen. Tot slot wordt de besturingskast afgeleverd of geïnstalleerd bij de
klant.
Afspraak met de klant
Een fictieve klant belt op, in dit geval P. Paaltjes uit Leerdam. De klant wil een kast laten
bouwen voor een machine van hem, de oude besturing werkt niet goed meer en hij wil deze
vervangen. In dit geval wordt de aanvraag telefonisch afgehandeld en de klant wil graag een
richtprijs voor de besturingskast. Het moet een ster-driehoek worden met een
omkeerschakeling. De motor is een 30kW 3-fase motor. We hebben de klant gevraagd of hij
geen softstarter wilde in plaats van een ster-driehoek, omdat zoiets tegenwoordig
gebruikelijker is. Maar de klant vertelde ons dat hij meer dezelfde besturingen had en dat hij
daar een voorraad onderdelen voor had, dus hij wilde liever weer een ster-driehoek.
Prijsopgave
Er wordt nu een klein schetsje gemaakt, een globale indeling van de kast, maten van de
componenten worden bekeken plus de prijzen opgezocht. Op deze manier krijg je een beeld
van de kosten en de uren. Alle uren en componenten worden opgeteld en de richtprijs komt
in dit geval op € 3.316,= excl btw. De klant gaat hier mee akkoord dus het produceren kan in
werk gezet worden. De prijsopgave wordt vaak door de werkgever gedaan in een klein
bedrijf. In de grotere bedrijven is dit vaak een werkvoorbereider; dit kan dus per bedrijf
verschillen.
Veiligheid volgens de RI&E
De afkorting RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie.
Dit kant-en-klare schema hoeft u alleen maar in te vullen om tot een goed plan van aanpak
te komen. Voeg dit plan van aanpak toe aan uw RI&E.
Na het in kaart brengen van de risico’s die uw onderneming loopt, moet u maatregelen
treffen om deze risico’s te verkleinen of te elimineren. Die maatregelen legt u vast in een
plan van aanpak voor de RI&E. U brengt de verschillende risico’s in het schema onder en
geeft o.a. aan wat de te treffen maatregelen zijn. Let erop dat bij het maken van het plan van
aanpak de preventiemedewerker betrokken is. Dit is een wettelijke verplichting volgens de
Arbowet.
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RI&E NEN 3140
In het kader van de geldende wet- en regelgeving is iedere onderneming verplicht om een
risico-inventarisatie uit te voeren. Dit resulteert in een rapportage en een actieplan. Op deze
manier worden de gevaren, die verbonden zijn aan arbeid, in beeld gebracht en aangepakt.
De risico’s met betrekking tot elektriciteit vormen daarbij echter een specialistisch
vakgebied, waar bijvoorbeeld een Arbodienst beperkte kennis van heeft. Als hierover al iets
in het actieplan staat, dan beperkt zich dat meestal tot de mededeling dat er iets met NEN
3140 moet gebeuren.
NEN 3140
Het doel van de risico-inventarisatie is te voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving
van NEN 3140 en daarmee ongevallen ten gevolge van het werken aan en met
elektrotechnische installaties trachten te voorkomen. Bij de inventarisatie worden de risico’s
onderzocht en beoordeeld, waarbij de volgende factoren van belang zijn:
-De mate van toezicht door een installatie- of werkverantwoordelijke.
-Het opleidingsniveau en de ervaring van de gebruikers.
-De kwaliteit van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de installaties.
-De omgevingsfactoren waarin de installaties en het materieel gebruikt worden.
-Het mogelijke letsel of de schade bij falen.
-Historische ervaringen van (bijna) ongevallen.
Gedetailleerd inspectieplan
-De omvang van de installaties.
-De relevante normen en voorschriften.
-De uit te voeren visuele inspecties.
-De metingen en beproevingen.
-De risico-indeling van arbeidsmiddelen.
-Het thermo grafisch onderzoek.
-Het tekeningenpakket.
-De bepaling van de (voorlopige) inspectiefrequentie.
-Een eventuele steekproefomvang.
-Een faseringsplan.
Maatregelen
Nadat aan de hand van het inspectieplan de eerste inspectie is uitgevoerd, dient de
frequentie opnieuw te worden beoordeeld. Desgewenst adviseren wij u over de te nemen
maatregelen, specifiek gericht op uw bedrijf, waardoor de inspectiefrequentie op
verantwoorde wijze kan worden verlaagd.

5

De RI&E is dus nogal een breed begrip, voor meer info zie hieronder.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Risico-inventarisatie_en_-evaluatie
https://www.pilz.com/mam/pilz/content/uploads/pos_functional_safety_1003920-en-03.pdf
https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/practical-solutions-machine-safety/softwaresistema/index.jsp
Gerechtelijke vervolging
Een recent voorbeeld anno September 2018, is het ongeluk met de Stint. Hier is
waarschijnlijk niet genoeg aandacht aan de veiligheid besteed, met alle gevolgen van dien.
Als bij een ongeval bewezen kan worden dat er sprake is van nalatigheid kan een bedrijf of
persoon gerechtelijk vervolgd worden. Dit kan voor een bedrijf betekenen dat de productie
direct stilgelegd kan worden en er een onderzoek ingesteld gaat worden naar de oorzaak
van het ongeval. Het kan zelfs leiden tot een enorme boete, een faillissement en zelfs een
celstraf. Tot zover over RI&E.
Taken verdeling
Nu gaat de aanvraag naar de engineer/tekenaar, deze gaat de componenten opzoeken en in
de tekening verwerken. Hij gaat uitzoeken hoe groot de kast moet worden, welke
bedradingskoker er gebruikt gaat worden en wat voor componenten er gebruikt gaan
worden en bepaalt ook de kastindeling. Bij een groot bedrijf hebben ze iemand die continu
kastindelingen opzet, die bepaalt dan dus de indeling.

Hierboven kun je zien wie wat doet, dit is een voorbeeld hoe het gaat bij grote bedrijven.
Je zou dit een rolverdeling kunnen noemen.
Zoals je kunt zien zal de engineer het elektrische schema ontwerpen. De tekenaar zal het
elektrische schema, klemmenstrook aansluitschema, draad- en kabeltabel, materiaal stuklijst
en de kastindeling tekenen. Dit valt dus samen onder de ontwerpers van het geheel. De
magazijnmeester bestelt het materiaal van de stuklijst.
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De mechanische opbouwer van het paneel zal de klemmenstrook monteren en het materiaal
wat op de stuklijst staat; hier heeft hij ook de tekening van de kastindeling bij nodig. Dan
krijgen we de bedradingsmonteur, deze maakt gebruik van het elektrische schema,
klemmenstrook aansluitschema, draad- en kabeltabel en de tekening van de kast indeling.
Als de kast gereed is dan wordt de kast getest door de tester. Hij heeft nodig het elektrische
schema, klemmenstrook aansluitschema, draad- en kabeltabel en de tekening van de
kastindeling. En als laatste komt de inbedrijfsteller aan de beurt, deze heeft het hele pakket
nodig. Het elektrische schema, klemmenstrook aansluitschema, draad- en kabeltabel,
materiaal stuklijst en de kastindeling.
Zoals ik al zei, dit is de volgorde bij grote bedrijven. Bij een klein bedrijf worden er meestal
een paar stappen overgeslagen, de reden zijn de personeelskosten.
Daar zal een engineer/tekenaar zitten en die bestelt vaak ook het materiaal. De
bedradingsmonteur doet tevens vaak het mechanische gedeelte, die bouwt dus ook de kast
op voor dat hij deze gaat bedraden. Verder zal hij de kast testen en dikwijls ook nog in
bedrijf stellen.
Je slaat op deze manier dus vijf stappen over en er wordt veel personeel uitgespaard, plus
dat het werk een stuk interessanter wordt voor de werknemers.

Tekenpakket
Het tekenen van een schema gebeurt met een tekenpakket; die zijn er van verschillende
softwareleveranciers. Bekende zijn: AutoCAD, GeaCAD en EPLAN. Zelf gebruik ik sPlan. Hier
kun je zowel elektrische en elektronische als mechanische tekeningen mee maken. sPlan is
een beetje vergelijkbaar met EPLAN en ik ga sPlan dan ook gebruiken in de voorbeelden.
De tekeningen kunnen uiteraard ook op ruitjespapier gemaakt worden. De engineer kan dat
ook gebruiken om even een snelle schets van de kast te maken om een idee te krijgen hoe
het eruit komt te zien.
Om een goede tekening te maken binnen een bedrijf (wat niet te veel tijd kost) hebben we
anno 2020 wel een tekenpakket nodig, zoals hierboven beschreven. Maar voor op school
kan het ook met het genoemde ruitjespapier.

7

Tekenblad
We beginnen met het tekenblad, zie hieronder.

Zoals je kunt zien heb je bovenin een verdeling in 10 vakjes, onder zo’n vakje teken je
bijvoorbeeld een component. Dat kan een contact zijn of een relais of een ander component.
Later leg ik uit wat dat voor voordelen heeft om dat zo te doen. Dan heb je een vrij veld,
daar kun je bepaalde tekst ingeven. Dan krijg je een vakje met de naam van de tekenaar.
Daarnaast staat het vakje revisie: als een tekening klaar is en na bijvoorbeeld een jaar moet
er iets aangepast worden of er moet een uitbreiding gedaan worden, dan kan daar een
revisie nummer ingevuld worden. Dan heb je een vakje met de bedrijfsnaam en het
embleem van het bedrijf. Daarnaast heb je twee kleine veldjes waar je het aantal tekenbladen in kunt vullen en het bladnummer. Op deze manier kun je gelijk op het eerste
tekenblad zien uit hoeveel bladen het schema bestaat. Dan hebben we een vakje met de
naam van de opdrachtgever en het bijbehorende tekeningnummer.
Dit is handig voor de archivering zodat je snel iets terug kunt vinden. Nu hebben we nog één
vakje over en dat is het vakje van de datum.
De indeling van een tekenblad kan op verschillende manieren gemaakt zijn en zal ook per
bedrijf verschillen. Zelf vind ik het handig om niet al te veel vakjes op het tekenblad te
hebben, het hoognodige is voldoende. Je hebt meer aan een groot veld waarop je kunt
tekenen dan allerlei vakjes met informatie.
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symbolen
We gaan even wat symbolen bekijken. Dit zijn wel de meest gangbare symbolen, maar er zijn
er nog meer. Wat we hier zien zijn een signaallamp, meters, zekering, drukschakelaars,
sleutelschakelaar, noodstop, contacten, vertraagde contacten, meerpolige schakelaar,
naderingsschakelaar, thermische beveiligingsschakelaar, automaat, relaiscontacten,
relaisspoel, timer, klemmenstrook, signaalgever, motorbeveiligingsschakelaar en motoren.
Bij het symbool voor relaiscontacten zie je een vakje staan, Daar wordt kun je inzetten om
welk relais het gaat. Dat kan dus bijvoorbeeld 1K1 zijn of 1K5, bij het hoofdstroom schema
kun je dat later zien.
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Hieronder zie je nog een lijst met drukknoppen, contacten, drukknopkast en montageframes
van het merk EATON. De montage frames zijn er voor front en voetmontage. Frontmontage
wordt gebruikt voor op bijvoorbeeld een kastdeur en voetmontage voor in een
drukknoppenkast.

Buiten EATON zijn er ook nog andere merken, denk aan Schneider Electric, Telemecanique,
ABB, CEAG, Bartec, Allen Bradley en EAO. Dit zijn wel de meest gangbare merken en er zullen
er vast nog meer zijn.
Van deze merken is ook alles wel zo’n beetje te koop, net als wat er in het lijstje van Eaton
staat. Ook voeren verschillende merken magneetschakelaars, automaten en dergelijken.
Siemens en Omron staan er niet tussen zoals je ziet, (zijn wel twee heel bekende merken)
maar die zijn weer sterk in PLC’s, relais, frequentie omvormers en dergelijke.
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Hoofdstroomschema
We gaan beginnen met het ontwerpen van het schema en we beginnen met de
hoofdstroom.

Hier kun je zien dat de klemmenstrook 1X1, de hoofdschakelaar 1HS1, de zekeringen 1F1 –
1F2 – 1F3, de relais contacten van 2K1, 2K3, de contacten van 1F4, en de klemmenstrook
1X2 allemaal onder het vakje 2 staan. De contacten van 2K2 en 2K4 staan onder het vakje 3.
En de contacten van 2K5 staan onder het vakje 4. Later leg ik uit waarom dit zo handig is.
2K1 en 2K2 zijn voor het ompolen van de motor en 2K3, 2K4 en 2K5 vormen de ster-driehoek
schakeling. Op het schema kun je zien dat het een drie fase motor is van 30kW. Ook staan er
contactnummers bij alle contacten wat makkelijk is voor de paneelbouwer. Je ziet ook dat er
een paar verwijzingen bij de hoofdschakelaar en bij het hulp contact van de motorbeveiliging
staan. Bij de hoofdschakelaar staat BLZ-2.1-N en BLZ-2.1-L1 en bij de motorbeveiliging staat
BLZ-2.1. Op blad 1 kun je zien waar die aansluitingen heengaan. Je ziet tevens de kabeldikte
staan in het schema en het aantal aders dat die de kabel bevat.
Nu kun je zien waar de velden onderop het tekenblad voor dienen. In het vrije veld zie je
staan dat het het hoofdstroomschema betreft en om wat voor schakeling het gaat. Ook staat
de tekenaar vermeld, de datum van tekenen, het bladnummer en het aantal bladen waaruit
het schema bestaat. In dit geval zes bladzijden.
Bij opdrachtgever staat de naam P. Paaltjes uit Leerdam en zoals je kunt zien is het de eerste
opdracht voor deze klant, tekeningnummer P – P – 00001.
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Stuurstroomschema

Hier zie je de relaisspoelen staan van het hoofd- en hulprelais en de twee timers. Je kunt hier
weer zien dat alles onder een vakje staat zodat je alles makkelijk terug kunt vinden. Als je
naar het eerste vakje kijkt, zie je daar helemaal bovenin L1 staan en helemaal onderin staat
N. Dat stond dus op de eerste bladzijde (BLZ-2.1-N en BLZ-2.1-L1), die 2.1 staat dus voor
bladzijde 2 vakje 1. En dat geldt ook voor het contact van de motorbeveiliging; die zie je
onder de zekering 2F1 staan, ook onder vakje 1 met de verwijzing naar BLZ-1-2.
De contacten die je op dit blad ziet staan hebben alleen te maken met de stuurstroom. Er
gaat dus geen vermogen over deze contacten.
Eerst even iets over de werking. Zoals je kunt zien heeft de stopknop twee contacten, een
maak- en een verbreekcontact. Als je op de stopknop 2S1 drukt vallen alle relais af die onder
die knop zitten en het hulprelais en timer 2T2 voor de uitlooptijd worden gestart. Een
contact van het hulprelais 2HK1-1 neemt het relais over zodat deze hoog blijft, de tijd dat
het hulprelais hoog blijft wordt bepaald door timer 2T2.
In de lijn onder vakje 1 en 2 zie je nog twee verbreekcontacten staan van het hulprelais, dat
zijn de contacten (2HK1-2 en 2HK1-3). Deze contacten zorgen ervoor dat er niet gestart kan
worden zolang de motor nog draait. Ook zijn de contacten van (2K1.3 en 2K2.3)zijn niet
gemaakt, zodat het net-relais 2K3, het ster-relais 2K5 en het driehoek-relais 2K4 nooit op
kunnen komen.
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Als de uitlooptijd afgelopen is kan er weer een keuze gemaakt worden tussen linksom of
rechtsom. Als er nu bijvoorbeeld op 2S2 (START LINKS) gedrukt wordt komt relais 2K1 op en
wordt overgenomen door contact 2K1.1 en contact 2K1.2 verbreekt, zodat rechtsom niet
gestart kan worden. Relais contact 2K1.3 wordt ook gemaakt zodat het net-relais opkomt en
timer 2T1 start. Een maakcontact van 2K3 (het net-relais) wordt ook gemaakt en zorgt
ervoor dat via het wisselcontact van 2T1 (2T1.1) het ster-relais opkomt. Na de ingestelde tijd
schakelt het contact van 2T1 (2T1.1) om en valt het ster-relais (2K5) af en komt het driehoekrelais (2K4) op. Voor 2S2 ‘START RECHTS’ geldt hetzelfde, maar dan via andere contacten.
Ik heb het nu met vijf relais getekend maar het kan ook met vier relais. Dan krijg je net-relais
linksom, net-relais rechtsom, ster-relais en driehoek-relais.
Voor schakelingen kun je het schemaboekje downloaden.
http://www.moeller.net/binary/schabu/wiring_man_nl.pdf

Contactverwijzing
Ik zou nog iets uitleggen over de contactverwijzing en de vakjes bovenin het tekenblad.

Hier zie je bij linksom de contactverwijzing staan naar bladzijde één, vakje twee. Op bladzijde
één staan dus drie normaal open contacten, dit zijn de vermogens contacten van 2K1. Voor
rechtsom, net, driehoek en ster geldt hetzelfde. Op bladzijde twee staan nog twee normaal
open contacten, (2.1 en 2.3) onder vakje één en drie. Op bladzijde twee staat ook nog een
normaal dicht contact, (2.2) deze staat onder vakje twee. De contacten op bladzijde twee
zitten allemaal in de stuurstroom. Als je nu naar de andere contactverwijzingen kijkt, kun je
de contacten van rechtsom, aanlooptijd, net, driehoek, ster, hulprelais – uitlooptijd en
uitlooptijd opzoeken.
Hieronder zie je de verwijzing van de relais.

Het eerste cijfer is het bladnummer en het tweede cijfer is het relais. Hier kun je dus zien dat
de relaisspoelen en de twee timers allemaal op blad twee staan. Dat zijn 2K1, 2K2, 2K3, 2K4,
2K5, 2T1, 2T2 en 2HK1.
Ook op blad twee staan 2F1, 2S1, 2S2 en 2S3. Zoek ze maar eens op.
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Stuklijst
In principe is het schema nu klaar dus nu kan er een stuklijst gemaakt worden met alle
componenten, aantallen en artikelnummers. Daar kan dan later ook een prijs aan
gerefereerd worden voor de klant.

Zoals je kunt zien is het veld opgedeeld in drie vakken: aantal, componenten en
artikelnummer. Je ziet dat er een aantal vakken leeg zijn; dit zijn componenten die altijd op
voorraad zijn. Het meeste valt onder klein materiaal.
Dit materiaal kan nu besteld worden bij de leverancier. Dit kan bijvoorbeeld door een
magazijnmeester gedaan worden of door de engineer/tekenaar. Dat ligt een beetje aan de
grootte van het bedrijf en hoe de bedrijfsvoering daar is, zoals ik al uitgelegd heb bij
(kastontwerpen en schema maken). Als alle materialen binnen zijn kan er aan de kast
begonnen worden door de paneelbouwer.

De engineer/tekenaar heeft al een tekening gemaakt. Maar de paneelbouwer (bij een klein
bedrijf) moet zelf wel een beetje bepalen hoe hij de componenten op de grondplaat zet. Je
moet rekening houden met de ruimte tussen de goot en de componenten; die ruimte moet
niet te klein zijn. Er is niets zo frustrerend dan te weinig ruimte tussen de goot en
componenten.
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Om de afstand te bepalen tussen de goot en de componenten leg ik altijd de goot en de
componenten op de grondplaat van de kast. Dan kun je goed zien hoe je het best de goot en
de dinrail kunt monteren. De engineer/tekenaar heeft hier voor een goot gekozen van 50 X
50mm zoals je in de stuklijst kunt zien.
Kast indeling
De indeling van de kast is geworden zoals hieronder. Je kunt zien dat er ruimte voldoende
over is, dat heeft twee redenen. Ten eerste moet er ruimte zijn voor een eventuele
uitbreiding en ten tweede zijn niet alle maten kast verkrijgbaar, de engineer/tekenaar zal
daar dus een keuze in moeten maken.

Links bovenin zie je de mespatroonhouder zitten met de zekeringen 1F1, 1F2 en 1F3.
Daarnaast zie je 2K1 en 2K2 voor de omkeer schakeling. Daarnaast 2T1 en 2T2 de timers
voor de ster-driehoek en de naloop, het hulprelais 2HK1 en de zekeringhouder 2F1.
Daar linksonder zit 2K3, 2K4 en 2K5, de relais voor de ster-driehoekschakeling en onder 2K3
zit de motorbeveiliging 1F4. En helemaal onderin de klemmenstroken 1X1 en 1X2. Op de
deur zitten de drukknoppen voor start linksom 2S2, stop 2S1 en start rechtsom 2S3.
Linksboven zit de hoofdschakelaar 1HS1. De hoofdschakelaar kan ook op de deur van de
kast, maar aangezien er in dit geval dikke bedrading aan de hoofdschakelaar zit is dat niet
echt gewenst. Als de kast ingedeeld is kan die bedraad worden.
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Kleur en draaddiktetabel
Voor de bedrading wordt er gebruik gemaakt van een kleur- en aderdiktetabel. Hier staan de
kleuren op die het bedrijf gebruikt en de aderdikte voor in de besturingskasten. Die tabellen
kunnen per bedrijf verschillen, daar is niet echt een standaard voor.
Er zijn bedrijven (bijvoorbeeld Campina) die in al hun kasten dezelfde kleur bedrading willen,
die hebben dus hun eigen standaard kleur. Ook willen zulke bedrijven adernummers op hun
bedrading, dat is dus wel wat meer werk dan normaal.
Hieronder zie je zo’n kleur- en draaddiktetabel.

In de tabel links zie je de draadkleuren staan. De tabel kan nog uitgebreider zijn; er kan nog
een kleur draad bij staan voor bijvoorbeeld een potmeter, een noodstop, bedrading naar
een frequentie omvormer (FO) en bijvoorbeeld voor speciale meetinstrumenten.
Rechts zie je de aderdikte, de stroom en de beveiliging voor de bedrading. De stromen met
het sterretje achter de waarde mogen één stap zwaarder afgezekerd worden als de
bedrading niet te lang is.
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Draad en kabel tabel
Er is ook nog een draad en kabel tabel gemaakt door de engineer/tekenaar. Dit heeft de
bedradingsmonteur nodig om te zien hoe dik de bedrading gekozen moet worden. Hier staat
de aderdikte op voor de hoofd- en stuurstroom. Zie hieronder.

Je kunt zien dat de engineer/tekenaar gekozen heeft voor 16mm kwadraat voor de
hoofdstroom en 1mm kwadraat voor de stuurstroom. In de kleurentabel kun je zien dat dit
bedrijf zwart gebruikt voor de hoofdstroom en rood voor de stuurstroom.
Alle informatie is nu bekend, er kan begonnen worden met het bedraden van de kast. Eerst
wordt de hoofdstroom uit bedraad en daarna de stuurstroom. Na het bedraden moet de
kast getest worden. Dat kun je met een motor doen als je die hebt (het hoeft geen zware
motor te zijn) als hij maar geschikt is voor ster-driehoek bedrijf. Je kunt ook gewoon
uitmeten of de kast goed werkt. De timers kunnen in principe nog niet goed afgesteld
worden, omdat je de aanlooptijd en uitlooptijd niet precies weet, dat moet dus op locatie
gebeuren. Maar om te testen kun je +/- 4 seconden aanlooptijd en +/- 10 seconden
uitlooptijd aanhouden, dit moet goed zijn om te meten en te kijken of er goed omgeschakeld
wordt van ster naar driehoek.
De kast is nu getest en werkt goed. De klant kan nu gebeld worden voor een afspraak om de
kast eventueel te gaan monteren. Het kan ook zijn dat het bedrijf een eigen TD heeft en dat
ze het zelf doen.
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Er worden geen kabels meegeleverd met de kast; die zijn op het bedrijf van P. Paaltjes
aanwezig. Het ging om een bestaande machine van de klant.
Klemmenstrook
Als de kast toch door de buitendienst monteur van het bedrijf geplaatst moet worden, dan
zit er ook nog een blad in de tekening met de klemmenstrook erop.

Dit kan handig zijn voor de monteur, al staat het ook op blad 1 van het schema. Maar als de
kast uit meerdere klemmenstroken bestaat (bij een veel uitgebreider schema) kan het wel
een voordeel hebben, je hebt dan alleen het schema van de klemmenstrook nodig.
Nog even iets over de instelling van de motorbeveiliging, het gaat hier om een motor van
30kW. De I_nominaal stroom zal rond de 55A liggen. Hoe stellen we de motorbeveiliging nu
in. Zelf doe ik altijd I_nominaal X 0.58, in dit geval wordt dat dus 55A X 0.58 = 32A. De
motorbeveiliging moet dus hierop afgesteld worden. Je kunt de waarde afstellen tussen de
12.5 en 50A op de motorbeveiliging. Als de kast geïnstalleerd is, is het verstandig om de
opgenomen motorstroom nog even met een ampèretang te controleren.
Zoek zelf eens op waarom we die 0.58 gebruiken voor de instelling van de motorbeveiliging.
Of over leg dit met je leerkracht als je er niet uit komt.
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Motorspoelen
Ik zal nog iets over de motor en de motorspoelen vertellen. Op het plaatje hieronder kun je
zien hoe de spoelen precies liggen.

Er ligt een spoel tussen U1 en U2, een spoel tussen V1 en V2 en een spoel tussen W1 en W2.
Bij het plaatje motor in driehoek kun je zien hoe de plaatjes moeten liggen voor de driehoekstand. Daarnaast zie je het plaatje voor motor in de sterstand.
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Onder het plaatje motor in driehoek kun je zien hoe de spoelen met elkaar verbonden zijn in
de driehoekstand.
Als de motor op een net van driemaal 400VAC is aangesloten staat er ook 400VAC over de
spoelen. De motor moet hier dus wel voor geschikt zijn om in driehoek aangesloten te
worden.
Onder het plaatje motor in ster kun je zien hoe de spoelen in de sterstand verbonden zijn.
Als je nu de motor aansluit op een 400VAC net, komt er maar 230VAC over de spoelen te
staan. Ook zie je dat er een virtueel nulpunt is. Als je nu tussen bijvoorbeeld L1 en het
nulpunt meet, zal je 230VAC meten. Dat geldt ook voor L2 en het nulpunt en ook voor L3 en
het nulpunt.
Bij een ster-driehoekschakeling mogen de plaatjes niet gebruikt worden.
De motor

De klemmen U1, U2 en U3 komen via de motorbeveiliging 1F4 aan 2K3 te liggen, dat is de
netschakelaar. De klemmen W2, U2 en V2 zitten aan 2K4 de driehoekschakelaar. Onderaan
2K4 zit de sterschakelaar 2K3 verbonden. Als de motor nu aanloopt worden U1, V1 en W1
door spanning voorzien van de netschakelaar. De klemmen W2, U2 en V2 worden
doorverbonden door de sterschakelaar, zo staat de motor dus in ster. Na de aanloop periode
valt de sterschakelaar af en komt de driehoekschakelaar bij, nu worden U1 en W2, V1 en U2,
en W1 en V2 verbonden, de motor staat nu in driehoek. De relais 2K3, 2K4 en 2K5 vervangen
dus de motorplaatjes die normaal in één stand op de motor worden geplaatst, hetzij in ster
of in driehoek.
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Dit was het wel zo’n beetje wat betreft het ontwerpen, tekenen, bouwen en testen wat de
kast aangaat. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is hoe alles gaat in de paneelbouw.

Besturingskast voor een schip
Hieronder zie je een besturingskast voor een schip. Alles kan bediend worden door met de
muis op de knoppen te klikken die op het beeldscherm staan, het beeldscherm dient hier al
MMI (Men Machine Interface). Het beeldscherm bevat dus eigenlijk de bedieningsknoppen
die normaal op de kast zitten. Dit is maar een gedeelte van het systeem, er hoort ook nog
een relaiskast bij maar daar heb ik geen foto van.
Links bovenin de kast zie je een RS232 interface die met de pc communiceert. Daarnaast zit
een microcontroller die communiceert met de PC. Naast de microcontroller zit de interface
die de relais bedient. De microcontroller krijgt een commando van de pc via RS232, en de
software in de controller werkt verder alle commando’s af. De pc doet dus niets anders dan
commando’s geven en het beeldscherm aanturen. Op deze manier heb je dus geen last van
eventuele interrupts van het PC systeem.
In het vak eronder zit links een print die de roeraanwijzer bedient, de roeraanwijzer is een
display dat de stand van het roer aangeeft. Dit is gedaan omdat je het roer vanuit de
stuurhut niet kunt zien. Daarnaast zit een uitgangsprint voor een paar alarmen. En helemaal
rechts zitten een 20-tal zekering-houders.
Helemaal onderin zit de klemmenstrook.
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In de deur van de kast zie je de pc zitten. De pc draait op een Windows-10
besturingssysteem.

Pomp alarm
Hieronder een klein kastje voor een pompregeling met een telefoonmelder voor een
pompalarm.
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Hieronder een foto van de binnenkant.
Links zie je de telefoonmelder met daarnaast een zekeringhouder. Daarnaast zit een relais,
dit relais kijkt of de netspanning aanwezig is; bij uitval van de netspanning en bij een te hoge
waterstand wordt er naar een 06-nummer van de klant gebeld. Deze kan dan vervolgens
actie ondernemen.
Rechts (op de deur) zit een acculader; dit is een automatische lader die de accu continu in de
gaten houdt en bijlaadt indien nodig. Het alarmsysteem werkt dus altijd.
Onder op de bodem van de kast komt de 12VDC accu te staan. (Waar dat kabeltje ligt.)
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En nog een foto van de telefoonmelder.
De telefoonmelder is ook voorzien van een microcontroller, de software die daar in zit regelt
alles wat er gebeuren moet bij een alarm.

Hieronder het schema van de telefoonmelder.
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Piepschuim snijmachine
Hieronder zie je een kast voor een piepschuimsnijmachine. De machine heeft een X- en een
Y-as en een regeling voor de snijdraad. Midden bovenin zie je nog net de trafo zitten voor de
snijdraad; de snijdraad wordt geregeld via de print links onderin. Linksboven zie je de
geschakelde voeding voor de stappenmotoren, met daaronder de voeding voor de interface
midden onderin. De twee stappenmotordrivers zie je in het midden van de kast. Als je naar
de bedrading kijkt zie je dat sommige stukken bedrading getwist zijn, dit is gedaan om
storing te voorkomen.
De bedrading is hier uitgevoerd op stekkers in plaats van railklemmen; dit is gedaan omdat
de machine helemaal uit elkaar gaat voor vervoer. Dit werkt dus makkelijker dan
railklemmen.

Hieronder de voorkant van de kast, met bovenin het display voor de snijdraad. Deze geeft de
spanning aan die op de snijdraad staat. Daaronder zit de knop voor de instelling van de
spanning.
Daaronder zit de noodstop met de resetknop. Zoals je kunt zien moeten daar nog
tekstplaatjes bij; machine is nog in aanbouw.
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En de onderkant van de kast.
Hier kun je de stekkeraansluitingen goed zien, op de kabeltjes zijn kabel labels aangebracht
zodat je kunt zien waar de stekker in moet.
De kabels voor de stappenmotoren zijn afgeschermde kabels en zoals je kunt zien gaat de
afscherming niet de kast in. De afscherming gaat via een aardedraad op de buitenkant van
de kast. Dit is ook weer gedaan tegen eventuele storing. De frequentie waarmee de motoren
aangestuurd worden, kan zomaar 20 tot 30KHz bedragen en soms nog wel meer.

Hier een plaatje van het frame van de snijmachine.
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Soft-starter
Het woord soft-starter is al een keer gevallen bij het telefoongesprek, daar was een softstarter geadviseerd aan P. Paaltjes. Maar wat is een soft-starter en wat doet zo’n apparaat
precies?
Een soft-starter zorgt ervoor dat bij een startsignaal de motor langzaam aanloopt en bij een
stopsignaal zorgt de soft-starter dat de motor langzaam afremt. Het vervangt dus de sterdriehoek. De schakeling wordt ook eenvoudiger met een soft-starter, het vervangt de drie
relais 1K3, 1K4 en 1K5. De kast zou ook kleiner kunnen worden en de bedrading simpeler.
Hieronder zie je hoe zoiets intern is opgebouwd.
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Op het plaatje zie je thyristorblokken staan bij (L1 en L3) met daarnaast een relaiscontact.
Als de ramp-up tijd voorbij is dan worden de thyristorblokken overbrugd door de
relaiscontacten. Dit is gedaan om de thyristors te ontlasten als de motor belast is. Bij L2
loopt de fase gewoon door, dit is alleen het geval bij kleine soft-starters. Bij de grotere
exemplaren zitten er drie thyristorblokken in. Je ziet dat er bij deze ook een thermische
beveiliging in zit, dat is niet altijd zo. Indien dit niet het geval is, moet er een thermische
beveiliging bijgeplaatst worden. Op deze soft-starter zit ook het thermische NO contact,
deze wordt opgenomen in de stuurstroom. Voorop de soft-starter zitten een paar
instelpotmeters voor de ramp-up en ramp-down tijd en een potmeter voor de stroominstelling. Dan zie je nog de aansluitingen voor de stuurstroom A1 en A2. En de aansluiting
voor het start- en stopsignaal voor de soft-starter; ingang hoog is starten en ingang laag is
stoppen. Dit kan ook weer verschillen per merk en type.
Hieronder zie je een plaatje hoe de ramp-up en ramp-down tijd eruit kunnen zien, dit ligt
uiteraard aan de insteltijden van de potmeters.

Hoe werkt een soft-starter nu precies.
Een soft-starter werkt via het zogenaamde fase aansnijdprincipe. Bij dat principe worden de
positieve en negatieve fase aangesneden. Door de elektronica wordt er gekeken wanneer de
fase door het nulpunt gaat; dat is nodig om de thyristors op het juiste moment te ontsteken.
Dit noemt men nulpunt detectie. Als de sinus door het nulpunt gaat wordt er een puls
gegenereerd door de elektronica. Die puls wordt ingelezen in een microcontroller die op zijn
beurt de thyristor blokken aanstuurt.
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Hieronder kun je zien hoe de signalen van de nulpunt detectie er uit zien.
Op het plaatje kun je zien dat er op iedere nulpunt doorgang een puls gegenereerd wordt.
De puls is +/- 1mS breed en zal dus om de 10mS gegenereerd worden. Deze puls wordt
ingelezen op een ingang van de microcontroller en wordt daar verder verwerkt in de
software.

Hieronder zie je hoe de uitgangspulsen van de controller er uit zien, deze sturen de
thyristors aan. Je kunt zien dat de pulsbreedte varieert en daarmee ook de geleiding van de
thyristors. Het zwarte gearceerde vlak geeft de mate van geleiding aan op de positieve en
negatieve sinus. Hierdoor zal het toerental dus variëren van de startspanning tot voluit. Dit is
het signaal voor fase_1, fase_2 is een volle niet geregelde sinus en fase_3 is weer geregeld.

De pulsbreedte van het uitgangssignaal van de controller zal tijdens de aanloop van de
motor langzaam breder worden. De snelheid waar mee dat gebeurt wordt bepaald door de
ramp-up tijd. En de ramp-down tijd is voor het afremmen van de motor.
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Frequentieomvormer
Wat doet een frequentie omvormer nu precies? Een frequentie omvormer regelt het
toerental van een elektromotor door de frequentie en de spanning aan te passen. Er zijn
types die bijvoorbeeld eenmaal 230VAC omzetten naar driemaal 230VAC, dat zijn de
kleinere regelaars. Die worden gebruikt voor motoren vanaf 0.12kW tot en met 3kW.
Een frequentie omvormer kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: in machines,
ventilatorregelingen, pompen, transportbanden enz., dus overal waar een variabel toerental
nodig is.
De wat duurdere frequentie omvormers zijn erg uitgebreid, ze hebben verschillende digitale
in- en uitgangen en analoog in en uit aan boord. Het toerental van de motor kan
bijvoorbeeld door een potmeter ingesteld worden, maar ook door een X tal schakelaars of
een extern 0 tot 10V signaal of 0 tot 20mA. Ook kan het toerental met het bedienpaneel
ingesteld worden en de omvormer kan daar ook mee gestart en gestopt worden. Via het
paneel kunnen alle parameters van de omvormer ingesteld worden. En er zit vaak een veldbussysteem op om bijvoorbeeld met een PLC te communiceren. De PLC geeft dan
bijvoorbeeld een start- of een stopfunctie of een bepaald gekozen toerental aan de
omvormer door.
Hieronder zie je een plaatje van een frequentie omvormer.
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Op het plaatje zie je alle aansluitingen van de omvormer. Bij de contacten zie je de
verschillende toerental instellingen staan. Ik heb dit er zo even bij gezet zodat je een idee
krijgt wat er allemaal mogelijk is via de digitale ingangen. Je ziet ook dat er een mogelijkheid
is om een PTC aan te sluiten; dit is om de motortemperatuur te controleren. Daaronder
staan twee potentiaal vrije contacten die je in de parameterlijst een functie kunt geven.
Zoals je kunt zien bij de voeding is dit een drie-fase omvormer die aangesloten wordt op een
3 X 400VAC net. Bij de motoraansluiting kun je zien dat de motor aangesloten is via een
afgeschermde kabel; dit is altijd nodig en is gedaan om eventuele storing te voorkomen.
Verder zit er vaak een filter aan de voedingskant en een filter bij de uitgaande kant (bij de
motor dus). Als er standaard geen filter aanwezig is kan men die toevoegen, de filters zijn los
te koop. De omvormer wordt dan op het filter geschroefd en via draden aangesloten.

Hieronder zie je de hardware opstelling van een frequentie omvormer.

De voeding van het drie-fase net komt binnen op de klemmen L1, L2 en L3. Dan gaat het
door het filter en daar wordt de 400VAC gelijkgericht en afgevlakt door een
condensatorbank. Dat geheel vormt de DC bus. De spanning uit de DC bus wordt naar drie
halve bruggen geleid die aangestuurd worden door de controller. De drie halve bruggen
kunnen bestaan uit mosfets of uit IGBT’s. Mosfets worden bij de kleiner omvormers gebruikt
en IGBT’s bij de grotere. Hieronder een plaatje waar de bruggen met IGBT’s zijn uitgevoerd.
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De PLC
PLC staat voor Programmable-Logic-Controller, je kunt een PLC dus programmeren. Hier wat
verschillende programmeertalen. (AWL) Anweisungsliste, (IL) Instruction List, (ST) Structured
Text, (KOP) Kontakt Plan, (LD) Ladder Diagram, (FUP) Function Plan, (FBD) Functional Block
Diagram en (SFC) Structured Functional Text. Dit zijn zo maar een paar programmeertalen,
de meest bekende zijn LD, FBD en ST; die drie gaan we later bekijken.
De PLC wordt in de paneel- en machinebouw veel gebruikt. Hij vervangt eigenlijk de relais
techniek van vroeger. De PLC wordt ingezet in allerlei processen in de industrie zoals
automatisering en in de meet- en regeltechniek. Je komt ze dan ook overal tegen.
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Hieronder zie je hoe een PLC is opgebouwd.

Je kunt zien dat een standaard PLC is opgebouwd uit verschillende blokken, de voeding, het
ingang gedeelte, het isolatie gedeelte, de ingangsbuffer, de uitgangsbuffer met de relais, en
de microcontroller. En op sommige PLC’s zit ook nog een display en een paar
bedienknoppen. Je kunt zien dat de voeding de controller, het isolatie gedeelte en de in- en
uitgangsbuffer voedt. Het isolatie gedeelte (naast de buffer) en de buffer bestaan meestal
uit één IC. Het ingang gedeelte bevat een tijdvertraging die in drie standaard types ingedeeld
kan worden, type één, twee en drie. Dit is een IEC standaard, de verschillende types kunnen
dus andere weerstandwaardes bevatten in het tijdvertraging gedeelte van de PLC. In het
kleine vakje boven de voeding zie je de verschillende weerstandwaardes die bij een bepaald
type ingang horen.
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Hieronder zie je een plaatje van de gebieden waar de ingang van laag naar hoog gaat en van
hoog naar laag. Dit gedeelte zit in de eerste buffer hysterese, naast de isolatie.

Het hysterese gebied bepaalt de spanningswaarde van de bovenste en onderste drempel.
Als de spanning stijgt tot boven de bovenste drempel (V1), dan zal het logisch niveau van de
ingang hoog zijn. Het logisch niveau van de ingang zal hoog blijven tot de spanningswaarde
aan de ingang terugzakt onder de onderste drempel (V2). Als dit gebeurt zal het logisch
niveau laag worden. Op deze manier wordt de ingang dus veel stabieler (samen met de
tijdvertraging) en kan eventueel fluctuerende spanningen en contactdender opvangen. Je wil
immers niet dat er op verkeerde momenten geschakeld wordt door de PLC.
Er zijn verschillende type PLC’s: de traditionele, de slot-PLC, de soft-PLC, de OPLC en de
veiligheids-PLC. De traditionele PLC is de meest gebruikte uit het lijstje, al wordt de
veiligheids-PLC ook steeds vaker gebruikt. De slot-PLC werd vroeger veel gebruikt, dat is een
PLC in de vorm van een computerkaart die in een vrij slot van een PC kwam en die werd dan
als PLC ingezet. Meestal draaide daar MS-DOS op, dat was een stabiel programma voor
zoiets. Ook had je geen last van interrups in de software, iets wat je met bijvoorbeeld
Windows wel hebt.
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De soft-PLC is net zoiets. De soft-PLC is een PLC die draait als software op een PC met
bijvoorbeeld Windows CE. Met een interfacekaart en driversoftware communiceert deze
met de buitenwereld. Deze communicatie verloopt normaalgesproken via een standaard
industrieel bussysteem zoals Profibus of Modbus.
Een OPLC ofwel een Operating Panel PLC, is een PLC met ingebouwde HMI bestaande uit een
toetsenbord met display of een touchpanel. Dit zijn kleine PLC's die meestal gebruikt worden
op kleine stand alone machines.
De veiligheids-PLC is een PLC die speciaal ontworpen is veiligheidssystemen. Deze PLC’s
moeten voldoen aan een bepaalde standaard. SIL is zo’n standaard. SIL staat voor Safety
Integrity Level. SIL is een onderdeel van de normeringen IEC 61508, IEC 61511 en IEC 62061.
De IEC 61508 is bedoeld voor de procesindustrie. De IEC 62061 is speciaal voor de
machinebouw.

Voorbeelden van programmeertalen
We gaan eerst naar een stukje (LD) ladderdiagram kijken. Hieronder zie je hoe dat is
opgebouwd.

Aan de linkerkant zie je de logische functie staan. Dit wordt nog steeds veel gebruikt door
PLC programmeurs.

We gaan nu naar FBD (Functional Block Diagram) kijken. Dit wordt ook gebruikt bij de
Siemens Logo, dit is eigenlijk niet echt een PLC maar meer een programmeerbaar relais al
noemt men het in de volksmond wel vaak een PLC.
Functieblokken zijn eigenlijk niet meer dan digitale poorten die je in een programma met
elkaar moet verbinden. Zelf vind ik dit een fijne vorm van programmeren.
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Hieronder zie je een voorbeeld van FBD.

(Q0.0) Als ingang I0.0 en I0.1 hoog is en I0.2 of I0.3, dan wordt Q0.0 hoog.
(Q0.1) Als ingang I0.4 hoog is, dan wordt Q0.1 laag.
(Q0.2) Als ingang I0.5 en I0.6 hoog is, dan wordt Q0.2 laag.
In het programma zitten ook nog timers, tellers, flipflops, vertraagde inschakeling,
vertraagde uitschakeling, vertraagde in-/uitschakeling, accumulerende vertraagde
inschakeling, houdrelais, relais met vergrendeling, sleepcontact-impulsuitvoer, sleepcontact
met flankoverbrugging, weekschakelklok, jaarschakelklok, op- en aftellende teller,
bedrijfsuren-teller, symmetrische klok-puls-gever, asynchrone impulsgever,
toevalsgenerator, drempelwaardeschakelaar voor frequenties, drempelwaardeschakelaar
analoog, analoge comparator, trappenlichtschakelaar, comfortschakelaar enz.
We gaan nu naar ST (Structured Text) kijken. De instructies lijken een beetje op het oude
Basic van vroeger.
Je gebruikt dus de instructies IF, THEN, ELSE, ELSE_IF, OR, NOT, AND, END_IF, END enz.
Eigenlijk werk je met poorten, maar dan in tekst.
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Hieronder zie je een voorbeeld van een ST programma.

Microcontrollers
We gaan nu naar microcontrollers kijken. Microcontrollers worden vaak toegepast in
bijvoorbeeld een embedded system. Dit zijn systemen die ontworpen zijn om bijvoorbeeld
een machine te kunnen besturen. Ze worden door fabrikanten van de automobielindustrie
ook gebruikt in auto’s en andere soorten voertuigen. Daarnaast worden ze ook gebruikt in
bijvoorbeeld telefoons, stofzuigers en andere huishoudelijke apparatuur. Ook een robot die
bijvoorbeeld een bepaalde functie heeft kan worden uitgerust met een embedded systeem.
Bij beveiligingssystemen voor inbraak en brand worden ook embedded systemen gebruikt.
Het is dus duidelijk dat het in veel producten toegepast kan worden.
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Ik ga wat voorbeelden geven die gemaakt kunnen worden met een microcontroller. Ik ga uit
van een Microchip 16F887, dit is een acht-bit controller.
Maar er zijn uiteraard nog veel meer merken en types van controllers. Behalve Microchip
heb je Atmel, Altera, Infineon, Intel, Nxp, Parallax, SMT, ESP en nog vele andere.
Atmel zit onder andere op de Arduino boards, die is wel bekend onder de scholieren.
Eerst even iets over de hardware, hieronder zie je het controller board.
Zoals je kunt zien zitten alle I/O poorten op connectoren, op deze manier kun je snel iets
aansluiten. Ook zit er een ICSP connector op om de controller te programmeren. ICSP staat
voor In Circuit Serial Programming. De controller draait op 10MHz, maar kan ook op 20MHz.
Bij de connectoren zie je de poorten staan, poort-A, -E, -C, -D en -B. In totaal heb ik dus de
beschikking over 31 vrij te programmeren I/O’s. Bij iedere poort staat een SIL weerstand van
10K, deze weerstanden staan als pull down in het circuit. Alle poorten zijn dus actief laag.
Met dit board ga ik een paar voorbeelden geven van een fase aansnijding en een frequentie
regeling.

De programmeertaal voor deze controller is C, Pic-Basic. Micro-Basic of LD-Micro. Zelf
gebruik ik Pic-Basic. Het programma wordt dus geschreven in één van deze talen. Wat wel
leuk is, is dat in LD-Micro je het programma in ladder-diagram schrijft.
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Om het board van het programma te voorzien heb je een zogenaamde programmer nodig. Ik
gebruik daar een PicKit-2 voor om het programma in de controller te schieten. Voor het
programmeren wordt de PicKit-2 dus op de ICSP poort aangesloten.
Hieronder een plaatje van de PicKit2.

Proton software
Om een programma te schrijven gebruik ik Proton, daar zit ook een compiler in om het
programma te compileren voordat het in de controller geschoten wordt. Een controller kan
nu eenmaal niet omgaan met tekst, dat moet eerst omgezet worden naar een begrijpbare
taal voor de controller. Na het compileren is dat een Hexfile geworden en die wordt tijdens
het programmeren in de controller geschoten met de PicKit2.
Hieronder zie je het werkblad waar het programma op gemaakt wordt.
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Fase aansnijding
We blijven in de sfeer van de paneelbouw.
We hebben het eerder al over de soft-starter. Nu gaan we eens een fase aansnijdregeling
maken met een controller. We kunnen hier bijvoorbeeld een spleetpool motor, een 1-fase
kortsluit-ankermotor of een condensatormotor mee regelen. Deze motoren zijn zowel in
frequentie als met fase aansnijding te regelen. We gaan eerst de fase aansnijding bekijken.
Hieronder het schema.

Deze regeling werkt met een triac, dus niet met thyristors. De triac snijdt de positieve en
negatieve sinus weer aan. Om dat goed voor elkaar te krijgen moet het nulpunt weer
gedetecteerd worden, maar daar hebben we het al over gehad. Omdat we met 230VAC
werken heb ik een kleine trafo gebruikt voor de veiligheid. Zoals je kunt zien komt na de
trafo een brugcel, een weerstand van 1K, een diode 1N4007 en een optocoupler van het
type PC817. De collector van de PC817 hangt via een weerstand van 4K7 aan de plus 5VDC,
dit is dezelfde spanning waarmee ook de controller een 16F887 gevoed wordt. Dit is wat er
nodig is om de nul detectie te maken. Bij de ingang van de controller zie je de puls staan die
iedere 10Ms plaatsvindt; dit is nodig om ook de negatieve sinus te detecteren. Als dat om de
20Ms zou zijn dan mis je de negatieve sinus en wordt de sinus daar ook niet aangesneden
door de triac. De puls wordt verder verwerkt in de software maar daarover straks meer.
De controller stuurt op zijn beurt via een 1K weerstand een MOC3021 aan. Dit is een optotriac zonder nul detectie, als deze een nul detectie zou hebben zou het ook niet werken.
Over de led in de MOC staat nog een pull down weerstand van 10K. Bij de uitgang van de
controller zie je ook een signaal staan, dit signaal is in breedte te regelen van 0 tot 9Ms. Dit
signaal kun je regelen met de potmeter die ingelezen wordt door de controller. De MOC3021
stuurt via een weerstand van 360 Ohm een BTA16. Deze triac regelt het vermogen van de
motor. Over de triac staat nog een RC filter met een waarde van 100nF en 500 Ohm. De
formule om de weerstand RG uit te rekenen staat in het schema, voor IG heb ik een waarde
van 1A genomen -dat mag de MOC maximaal schakelen- maar die stroom zal er nooit gaan
lopen. De uitkomst van RG is 324 Ohm, ik heb voor 360 Ohm gekozen.
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Dit moet inmiddels een bekend plaatje zijn, maar het is iets anders getekend dan eerst.

In het voorbeeld kun je de plaats weer zien van de nulpunt detectie, zoals je ziet is dat
precies op het snijpunt. In het onderste gedeelte zie je de aansnijding van de sinus, zowel
positief als negatief.
Als je naar het uitgang signaal kijkt zie dat er even gewacht wordt voordat de triac ontstoken
wordt, naarmate de puls opschuift zie dat de triac eerder ontstoken wordt en daardoor
langer in geleiding is. Je kunt ook zien dat als de sinus van positief naar negatief gaat dat de
triac even uit geleiding gaat en een stukje verder weer ontstoken wordt. In het midden van
het voorbeeld -waar de pulsbreedte 4Ms is- zie je dat de triac 90 graden geleidt en dat klopt
precies, want 0.5Ms + 0.5Ms + 4Ms = 5Ms. Dat is precies een halve positieve en negatieve
sinus. Hier geleidt de triac dus voor 50%, en hier zal de uitgangsspanning dus +/- 115VAC
zijn.
Deze regeling kun je dus gebruiken om of een motor of bijv. een lamp mee te regelen. Bij
een spleetpool motor, een 1-fase kortsluit-ankermotor, of een condensatormotor zal je de
slip regelen. Als je er bijv. een seriemotor mee regelt, dan zal het koppel daarvan een stuk
hoger zijn dan van de andere drie motoren. Maar ook als je de motoren in frequentie regelt
zal het koppel hoger zijn, dat bespreken we later. We gaan eerst naar de motoren kijken die
we hiervoor kunnen gebruiken en later naar de software voor in de controller.
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De spleetpool motor
Hieronder een plaatje van de spleetpool motor.

De spleetpool motor op het plaatje is een 1-fase inductiemotor met een speciale stator
constructie. De stator heeft naast de hoofdwikkeling twee kortgesloten hulpwikkelingen.
Deze wikkelingen zijn aangebracht in de spleetpool van de stator. Op het plaatje is de
kortsluitwinding te zien.
Door nu de hoofdwikkeling op de 230VAC aan te sluiten wordt er in de hoofdwikkelingen
een wisselend magnetisch veld opgewekt. Door de wisselwerking tussen de hoofdwikkeling
en de hulpwikkeling wordt er een kortsluitstroom opgewekt in de hulpwikkeling. De
kortsluitstroom is in fase verschoven ten opzichte van de stroom in de hoofdwikkeling. De in
de spleetpool ontstane kortsluitstroom zorgt voor een na ijlend wisselveld. In de motor
ontstaat nu een draaiveld dat voldoende sterk is om de motor in beweging te zetten. De
draairichting van een spleetpool motor is altijd één kant op, de motor kan dus niet omgepoold worden.
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De 1-fase kortsluitankermotor
Hieronder een plaatje van een 1-fase kortsluitankermotor.

De kortsluitankermotor of kooiankermotor zoals deze motor ook wel genoemd wordt, is een
asynchrone draaistroommotor. Dit is een inductiemotor met een kortsluitanker, het
kortsluitanker bestaat uit een geleidende kooi met een kortgesloten windingen. Dit type
motor wordt veel gebruikt in kleine apparaten.
De stator van de motor bestaat uit een ringvormig pakket, aan de binnenkant van dit pakket
zitten sleuven waar de spoelen in liggen. De motor heeft twee spoelen, namelijk een hoofden een hulpwikkeling. De stator wekt op deze manier een draaiveld op waardoor de motor
kan gaan draaien. Aan de buitenkant van de stator zitten allemaal koelribben om de
opgewekte warmte in de motor af te voeren. Maar er zijn ook motoren die de koelribben
niet hebben, die zijn gewoon glad aan de buitenkant.
De rotor van de motor is vaak opgebouwd van spuitgiet aluminium met staven erin
verwerkt, de uiteinden van deze staven zijn door middel van een ring kortgesloten. Omdat
de staven met de ringen een soort van kooi vormen, worden dit soort motoren ook wel
kooiankermotoren genoemd.
Een kortsluitankermotor werkt als een soort draaiende transformator. Het draaiveld wordt
opgewekt in de stator en induceert een spanning in de rotor. Doordat de rotor een gesloten
elektrisch circuit vormt gaan er stromen lopen in de geleidende rotorstaven. Hierdoor wordt
een magnetisch draaiveld opgewekt dat ervoor zorgt dat de rotor kan gaan draaien.
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De condensator motor
Hieronder een principe plaatje van een condensatormotor.

De condensatormotor is een veel voorkomende 1-fase motor en komt dan ook voor in zowat
ieder huishouden. De motor wordt toegepast bij ventilatoren zoals bijv. centrale afzuiging.
De motor is ook van het type kortsluitankermotor. In de rotor/anker zit ook een
kortsluitanker of een kooianker. Hetzelfde dus als bij een 1-fase kortsluitankermotor. De
condensator motor bevat ook één hulp- en één hoofdwikkeling. Deze wikkelingen zitten aan
één kant aan elkaar en aan de andere kant zit er een condensator tussen de hoofd- en hulpwikkeling. Deze condensator zorgt voor een fase verschuiving van 90 graden tussen de
hoofd- en hulpwikkeling. De motor wordt op een net van 230VAC aangesloten.
De wisselstroom in de statorspoel wekt een magnetisch veld op, dat veld wordt elke halve
periode gewisseld en draait dan 180 graden. Dit magnetisch veld veroorzaakt twee draaivelden die even groot zijn, alleen zal de motor nu niet kunnen gaan draaien. De rotor zal dus
stil blijven staan. Als je de rotor nu een klein zetje zou geven (hetzij links- of rechtsom) dan
zal de motor links- of rechtsom gaan draaien. Het is natuurlijk niet de bedoeling om dit
iedere keer te doen als je de motor aan zou zetten en dat is nu precies wat de condensator
voor ons doet. Die zorgt er dus voor dat de motor vanzelf aanloopt.
Deze motor kun je links- of rechtsom laten lopen door de plek van de condensator naar de
andere kant te verhuizen, alleen is dat niet bij alle motoren mogelijk. Maar als de
bedradingen van de hoofd- en hulpwikkeling apart naar buiten zijn gebracht, kun je de
condensator wel anders tussen de spoelen zetten zodat de motor wel omgepoold kan
worden.
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De seriemotor
Hieronder een plaatje van de seriemotor.

De seriemotor die ook wel universeel motor genoemd wordt, dankt zijn naam aan het feit
dat de motor zowel op wisselspanning als gelijkspanning werkt. De seriemotor wordt
gebruikt in boormachines, stofzuigers, keukenmachines, schuurmachines, enz.
Dit type motor is wel op verschillende manieren te regelen, dat kan bijv. met gelijkstroom en
een PWM regeling, maar dat kan ook via wisselstroom en een fase aansnijdregeling.
De stator bestaat uit een weekijzer kern met daarop de statorwikkelingen. De stator zorgt er
voor dat er een magnetisch veld ontstaat. De rotor bestaat uit zo’n zelfde soort kern waar
ook wikkelingen op liggen, deze wikkelingen zijn verbonden met de collector. De collector en
de stator worden van stroom voorzien via de koolborstels, deze borstels worden via veren
op de collector gedrukt.
De beide wikkelingen staan bij dit type motor in serie, van daar de naam seriemotor.
Doordat de motor is voorzien van koolborstels en de collector daar met een paar duizend
toeren per minuut langs draait, is dit wel aan slijtage onder hevig. Ook ontstaat er
vonkvorming tussen de borstels en collector. Deze vonkvorming kan ook storing veroorzaken
wat bijv. hoorbaar is op een radio of zichtbaar op een TV. Dit kan echter verholpen worden
door ontstoringscondensatoren.
De motor heeft ongeveer een rendement van 80% en zal dus redelijk warm worden, daarom
wordt er ook altijd een fan op de as gemonteerd zodat er lucht door de motor geblazen
wordt. Dat heeft wel tot gevolg dat de motor een redelijk geluidsniveau produceert en dat
komt door de fan voor de koeling, maar mede door het vrij hoge toerental.
Die fan zit trouwens ook op de 1-fase en 3-fase kortsluitankermotoren en soms ook op de
spleetpool en condensator motor. Maar dat ligt vaak aan de toepassing. Als een dergelijke
motor voor bijv. een pompje gebruikt wordt die ingebouwd zit, zal er een fan op zitten. Maar
als een dergelijke motor gebruikt wordt voor bijv. een ventilator dan zal deze geen extra
koelfan hebben.
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Voorbeeld programma fase aansnijding
Nu we iets meer weten over de motoren die je kunt gebruiken voor dit doel, gaan we naar
het programma kijken.
Eerst geven we in het programma in welk type controller we gaan gebruiken en dat is de
16F887. Daaronder komt de waarde te staan van het gebruikte kristal en daaronder de
configuratie van de controller. De configuratie is voor ieder type controller anders en het kan
zelfs dat het voor een bepaald programma aangepast moet worden. Daaronder zetten we
alle poorten digitaal. Dan komen we bij het declare gedeelte, hiermee geven we op dat we
ook analoog willen gebruiken. In dit geval willen we een 10 Bit analoog, dat wil zeggen dat
we een waarde tussen de 0 en 1024 kunnen inlezen.
Onder symbol kunnen we een bepaalde poort een naam geven, in dit geval geven we
PORTC.0 de naam PULS_IN. Dit wordt de ingang om de puls van de nulpuntdetectie binnen
te halen in de controller. Dan hebben we PORTC.2 en dat wordt de TRIGGER uitgang om de
triac aan te sturen.
Onder dim kunnen we een variabele ingeven, in dit geval WAARDE en die zetten we als een
woord. Hier past een waarde in van 0 tot 65535.
Met Clear maken we in dit geval het ram geheugen leeg. Clear kan ook nog een andere
functie hebben maar die gebruiken we nu niet.

Device 16F887

; Processor type

Xtal 10

; Cristal 10Mhz

Asm
; Config settings
CONFIG_REQ
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF &
IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V
EndAsm
All_Digital true

; Alle poorten digitaal

Declare Adin_Res = 10
Declare Adin_Tad = frc
Declare Adin_Stime = 50

; resolutie 10 bits
; set RC osc
; sample tijd 5

Symbol PULS_IN = PORTC.0
Symbol TRIGGER = PORTC.2

; Ingang nuldetectie
; Uitgang trigger puls triac

Dim WAARDE As Word

; Variabele waarde

Clear

; Wis geheugen
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Hieronder staan de poortregisters; hier bepalen we mee of het een in- of uitgang wordt en we stellen
de analoge poort ermee in. Eerst zetten we alle poorten op nul en dan bepalen we of het een in- of
uitgang moet worden. Als er een 0 staat is het een uitgang en als er een 1 staat is het een ingang. Die
instelling doen we onder TRIS.
Poort-A en poort-B staan als ingang. Van poort-C is alleen pin C0 een ingang en de rest een uitgang.
Poort-D staat dat uitgang en poort-E staat als ingang.
Als laatste staan de instellingen voor het analoge register. Daar kun je zien dat er maar één analoge
ingang gebruikt wordt, in dit geval zit die ingang op poort-A.0. Hoe dat precies zit kun je vinden in de
datasheet van de 16F887, hieronder een link naar de datasheet.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41291d.pdf
Tot zover over de instellingen van de controller.

PORTA
TRISA

;543210
= %000000
= %111111

; Hulpregel poort A
; Maak poort A laag
; Poort_A I/O

PORTB
TRISB

;543210
= %000000
= %111111

; Hulpregel poort B
; Maak poort B laag
; Poort_B I/O

PORTC
TRISC

;76543210
= %00000000
= %00000001

; Hulpregel poort C
; Maak poort C laag
; Poort_C I/O

PORTD
TRISD

;76543210
= %00000000
= %00000000

; Hulpregel poort D
; Maak poort D laag
; Poort_D I/O

PORTE
TRISE

;210
= %000
= %111

; Hulpregel poort E
; Maak poort E laag
; Poort_E I/O

;76543210
ADCON0 = %00000001

; Hulpregel analoog
; ADCON0 register analoog

;76543210
ADCON1 = %10000000

; Hulpregel analoog
; ADCON! register analoog

;543210
ANSELH = %000000

; Hulpregel analoog poort_B
; ANSEL register analoog poort_B
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Hieronder het programma. Er staat tekst boven de regels dus probeer die eens te ontcijferen.

;----------------------------------------; INLEZEN POTMETER OP ANALOGEINGANG NUL.
; TRIGGER PULS VOOR TRIAC OP NUL ZETTEN.
; WAARDE VERGELIJKEN EN NAAR RUN LUS GAAN.
;----------------------------------------START:
WAARDE = ADIn 0
TRIGGER = 0
If WAARDE < 1023 Then
GoSub RUN
EndIf
GoTo START
;--------------------------------------------------; INLEZEN POTMETER OP ANALOGEINGANG NUL.
; WAARDE VERGELIJKEN EN NAAR START LUS GAAN.
; WAARDE VERMENIGVULDIGEN MET ACHT.
; NULDETECTIE PULS LEZEN EN TRIGGER PULS UITSTUREN.
;--------------------------------------------------RUN:
WAARDE = ADIn 0
If WAARDE > 1022 Then
Return
EndIf
WAARDE = WAARDE * 8
If PULS_IN = 1 Then
TRIGGER = 0
DelayMS 1
DelayUS WAARDE
TRIGGER = 1
EndIf
GoTo RUN
End

Zoals je ziet heb je maar een paar regels code nodig om dit goed te laten werken In de eerste
lus wordt de potmeter ingelezen en een waarde vergeleken. En in de tweede lus wordt weer
de waarde van de potmeter ingelezen, een waarde vergeleken, een waarde
vermenigvuldigd, een trigger puls gegenereerd en een wachttijd bepaald. Dat is alles wat je
nodig hebt aan software om een motor aan te sturen en uiteraard een stukje hardware zoals
in het schema staat. Alle vier de besproken motoren kunnen op deze manier geregeld
worden.
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Voorbeeld programma frequentieregeling
We gaan nu kijken naar een frequentieregeling voor de motoren.

Op deze manier heb ik de regeling opgebouwd en getest. De controller stuurt een H_brug
aan en de H_brug op zijn beurt een transformator van 120W. De transformator
transformeert de pulserende 12VDC spanning op naar 230VAC en gaat via een 230VAC filter
naar de condensator motor. Het voorbeeld is met een condensator motor, maar alle hier
besproken motoren zijn hiermee getest behalve de seriemotor. De H_brug die ik gebruikt
heb staat beschreven in het artikel ‘werken met mosfets’; dit artikel is op Circuit Online te
vinden. Door nu de H_brug op een bepaalde manier aan te sturen kun je de spanning en de
frequentie regelen.
Dit werkt met een voedingspanning van 12VDC, dit heb ik gedaan voor de veiligheid, omdat
je op deze manier verder niets met het lichtnet “230VAC” te maken hebt. De 12VDC komt uit
een zware lab voeding. Met de potmeter is de frequentie in te stellen tussen de +/- 8.5Hz en
de 55Hz en de spanning wordt geregeld tussen de +/- 50VAC en 230VAC. Het maximale
uitgangssignaal is geen echte sinus maar een getrapte blokgolf, maar de motoren lopen er
prima op en zijn goed te regelen. Bij +/- 8.5Hz hoor je de motor licht tokkelen, maar dat
wordt snel minder als de frequentie hoger wordt.
Hieronder de signalen die uit de regelaar komen bij 8.5Hz.
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In het bovenste gedeelte van het voorbeeld zijn de signalen te zien die door de controller
gegenereerd worden. In het onderste gedeelte kun je het uitgangssignaal van de
transformator zien. Dit is het signaal van +/- 8.5Hz, de laagste frequentie dus. Je kan op het
onderste gedeelte van het voorbeeld zien dat de puls kort is in verhouding met de
ingetekende sinus, de transformator wordt hierdoor maar kort aangestuurd waardoor de
gemiddelde spanning laag is. De pulsbreedte van de puls is 6Ms en die verandert niet, maar
dat is in het andere voorbeeld weer te zien. Ik heb verder alle tijden erbij gezet in
milliseconden en hoop dat dit duidelijk is.
Hieronder de signalen die uit de regelaar komen bij 55Hz.

In het bovenste gedeelte van het voorbeeld zie je weer de signalen staan die door de
controller gegenereerd worden. Hier kun je duidelijk zien dat de frequentie een stuk hoger is
dan bij het eerste voorbeeld.
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Je kunt ook zien dat de pulsbreedte nog steeds 6Ms is zoals ik al eerder zei. Op het onderste
gedeelte van het voorbeeld kun je zien dat de sinus bijna helemaal gevuld is, de motor loopt
nu op +/- 55Hz. Verder staan alle tijden er weer bij.
Als je op deze manier een motor regelt zal je merken dat het koppel vele malen hoger is dan
de regeling via de fase aansnijding die eerder besproken is. Bij 8.5Hz merk je dat nog niet zo
erg, maar bij +/- 15Hz hebben de motoren al een redelijk koppel. Plus dat de motor nu wel
onbelast geregeld kan worden; de motor gaat dus niet voluit draaien bij bijv. 100VAC. De
motor remt ook af als je de frequentie terugdraait, dit is dus een veel betere regeling dan de
fase aansnijdregeling. Maar voor bijv. een ventilator, een pompje of soft-start van een motor
is de fase aansnijding prima te gebruiken. Bij deze regeling hoort ook een stukje software, ik
heb het heel simpel gehouden zoals je kunt zien.
Ik ga het niet meer over de instellingen hebben, dat moet wel bekend zijn nu.

Device 16F887

; Processor type

Xtal 10

; Cristal 10Mhz

Asm
; Config settings
CONFIG_REQ
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF &
IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V
EndAsm
All_Digital true

; Alle poorten digitaal

Declare Adin_Res = 8
Declare Adin_Tad = frc
Declare Adin_Stime = 50

; resolutie 8 bits
; set RC osc
; sample tijd 5

Declare CCP2_Pin PORTC.1

; PWM signaal uit

Symbol POS_SIN = PORTC.0
Symbol NEG_SIN = PORTC.2

; Positieve sinus
; Negatieve sinus

Symbol FREQUENTIE = 8000

; Frequentie instelling

Dim WAARDE As Byte

; Variabele pwm waarde

Clear

; Wis geheugen

PORTA
TRISA

;543210
= %000000
= %111111

; Hulpregel poort A
; Maak poort A laag
; Poort_A I/O

PORTB
TRISB

;543210
= %000000
= %000001

; Hulpregel poort B
; Maak poort B laag
; Poort_B I/O
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PORTC
TRISC

;76543210
= %00000000
= %00000000

; Hulpregel poort C
; Maak poort C laag
; Poort_C I/O

PORTD
TRISD

;76543210
= %00000000
= %00000000

; Hulpregel poort D
; Maak poort D laag
; Poort_D I/O

PORTE
TRISE

;210
= %000
= %111

; Hulpregel poort E
; Maak poort E laag
; Poort_E I/O

;76543210
ADCON0 = %00000001

; Hulpregel analoog
; ADCON0 register analoog

;543210
ANSELH = %000000

; Hulpregel analoog poort_B
; ANSEL register analoog poort_B

;------------------------------; PROGRAMMA FREQUENTIE REGELING.
;------------------------------;--------------------------------------; ZET UITGANG POS_SIN EN NEG_SIN OP NUL.
;--------------------------------------POS_SIN = 0
NEG_SIN = 0
;-------------------------------------------------; LEES WAARDE POTMETER OP ANALOGE INGANG NUL.
; VERGELIJK WAARDE.
; STUUR PWM WAARDE UIT MET EEN FREQUENTIE VAN 8KHz.
; STUUR POSITIEVE EN NEGATIEVE SINUS.
;-------------------------------------------------RUN:
WAARDE = ADIn 0
If WAARDE > 249 Then
WAARDE = 250
EndIf
HPWM 2,WAARDE,FREQUENTIE
POS_SIN = 1
DelayMS 9
POS_SIN = 0
DelayUS 500
NEG_SIN = 1
DelayMS 9
NEG_SIN = 0
GoTo RUN
End
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Zoals je kunt zien stelt het programma niet veel voor; het zijn eigenlijk maar een paar regels.
Ik denk dat hier verder niet veel uitleg nodig is.
Op deze manier kun je dus verschillende motoren regelen, ik hoop dat ik het een beetje
begrijpelijk heb uitgelegd. En dat het ook voor de niet elektronici een te begrijpen stukje is.
Als men wil kan men hier zelf ook mee experimenteren natuurlijk, het is een leuk school
projectje.
Met het bovengenoemde schema kunnen de genoemde motoren ook nog anders
aangestuurd worden. Op de H_brug zit ook een vrijgave ingang, als daar een PWM signaal op
gezet wordt en op de andere twee ingangen een puls met een frequentie van 50Hz, dan
kunnen de motoren ook geregeld worden. Alleen is het dan geen frequentieregeling meer
maar een soort fase aansnijding. De gegenereerde 50Hz sinus wordt dan gevuld met een
PWM signaal dat de uitgangsspanning en stroom bepaalt. Maar op deze manier wordt ook
weer de slip in de motoren geregeld en niet de frequentie.
Tot zover de voorbeelden.
Dit was het wel zo’n beetje wat ik wilde vertellen over de paneelbouw en het stukje over
microcontrollers. Ik hoop dat het allemaal een beetje begrijpelijk is en dat je nu een beetje
inzicht gekregen hebt hoe het één en ander in zijn werk gaat.

Auteur:
H. van Zwieten.
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