
Nolen, Prof. Dr. Henri George. - Hoogleeraar in do
electro-techniek. - Geb. 30 Juni 1890 te Rotterdam. -
Vader: Prof. Willem Nolen, hoogleeraar in de interne
geneeskunde te Leidon, geb. 31 Juli 1854; Moeder:
Daniëla Anna Do Chaufepié, geb. 31 Mrt. 1858. -Geh. op
13 Maart 1916 te Katwijk Binnen met Huberta Gerarda
van Walsem. — Kinderen: Willem Aart Johann, geb. 21
Jan. 1917; Aart Johann, geb. 21 Maart 1918; Hubertha
Gerarda, geb. 21 Dec. 1919 en Henriëtte, geb. 28 Oct. 1926.
- N. bez. te Leiden de O.L. school en de H.B.S. Tot 1913
stud. hij aan de T.H. te Delft electrotcchniek en behaalde



cum laude den
ingenieurstitel.
Gedurende zijn
studietijd was
hij pres. van het
Delftsch Stud.
Corps en maak-
te hij deel uit van

verschillende
besturen, alam-

nak-redactie,
enz.; van 1913
tot 1915 was hij
ass. van Prof.

Eeldmann;
l Aug. '16 werd
hij ben. tot in-
genieur bij de
Willem Smit &
Co.'s Transfor-
inatorenfabriek
N.V. te Nijme-
gen. Hier werd
hem eerst de be-
rekening der
transformato-

ren opgedragen en de leiding der beproevingen en onder-
zoekingen. Later werd hem de geheele bedrijfsleiding toe-
vertrouwd en in 1925 werd hij me de-directeur der N.V.
Eenerzij ds lagen de werkzaamheden op techn.-wetenschap-
pelijk, anderzijds op organisatorisch-economisch terrein.
Wat het laatste betreft, in genoemde fabriek werd van het
begin af een zorgvuldige kostprijsberekening gemaakt en
de betreffende systemen werden door Dr. Nolen verder
uitgewerkt. Daardoor was men in staat de juiste waarde
van verschillende fabricagemethodes en de economische
geschiktheid van nieuwe typen te beoordeelen. Hiermede
ging gepaard een moderniseering van het loonstelsel en
der magazijn-administratie. Techn. vond sinds 1916 een
voortdurende toename plaats in de aantallen gefabr.
transformatoren en vooral ook in de grootte der eenheden
en de hoogte der spanningen. Hiermede gingen uitgebreide
voorzieningen voor fabr. en beproeving gepaard. Van o.a.
4000 k VA als max. vermogen groeiden de vermogens tot
28000 en thans zelfs tot 52000 k v A. Men vatte ook de con-
structie aan voor de hoogere spanningen, die de electr.
voorzieningen van Ned. eischten; 25 kV, 50 kV, 100 kV,
150 kV. In deze branche der electrotechniek wordt dan
ook het grootste deel der benoodigde machines in Ned.
gemaakt. Prof. N. maakte o.a. de ontwerpen voor de
28000 kVA, 50 kV transformatoren der Prov. Geld. E.M.,
bijna alle 50 kV transformatoren van P.U.E.M., P.E.G.TJ.S.
P.E.N, en voor eenige 100 kV tranformatoren der hoog-
spanningslijnen in Gron. en Friesl. later ook voor de
eerste 150 kV transform. in ons land in Limburg, gevolgd
door de reusachtige eenheden voor de verbinding Rotter -
dam-Den Haag. De 500 k V transform. der Nederlandsche
Kabelfabriek, Transformatorenfabr., K.E.M.A. en de
T.H.S. werden eveneens door hem ontworpen, evenals de
gelijkrichtertransform. voor de zenderinstal. van Philips
en Seintoest. fabriek P.T.T. en voor de onderstations der
Ned. Spoorwegen, behoorende bij de Electrificatie 1937.-
Zijn publicaties lagen op versch. terrein en waren gedeel-
telijk van theoret. aard. Naast een aantal kleinere mede-
deelingen mogen genoemd worden: „De intermitteerende
aardsluiting" in het Tijdschrift voor Electr. 1923; „Der
induktive Spannungsabfall des Transformators mit Zick-
zackschaltung" in de E.T.Z. 1920; „Die dritten harmo-
nischen bei Dreiphasen Kerntransformatoren" in het
Zwits. Bulletin van 1927; een reeks artikelen over
„Hoogspanningsisolatiemateriaal" in Bouwstoffen van
1927; een uitgebreide experimenteele studie over „Tem-
peratuurverdeeling in Olietransformatoren" in Electro-
techniek 1930, enz. enz. - Het resultaat der in het lab. te



Nijmegen verrichte metingen betreffende onsymmetrie
en bovenharmonischen in transform. werd verwerkt in het
proefschrift „Transformatorvelden" van 1925, in welk
jaar hij cum laude tot doctor in de technische wetenschap-
pen promoveerde, waarbij Prof. C. Feldmann promotor
was. - Na zijn benoeming in 1937 tot hoogleeraar aan de
T.H. te Delft benoemde de Transformatorenfabriek Prof.
N. tot algemeen technisch adviseur en commissaris der
N.V. — Liefhebberijen, van Prof. N. zijn vooral muziek en
literatuur. - Rotterdamscheweg 99, Delft.


