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Voorwoord 
 
 
 
 
Dit afstudeerwerk met als titel “PV en PQ, Interactie en grenzen” beoogt de balans aan te geven 
tussen een zo groot mogelijke inpassing van PV-vermogen enerzijds en de kwaliteit van de 
geleverde spanning anderzijds. De balans tussen wat wenselijk en mogelijk is. 
 
De opdracht voor dit project is afkomstig van NUON Duurzame Energie en Continuon, beide 
belanghebbend in de toepassing van Duurzame Energie en de kwaliteit van de levering. NUON 
Duurzame Energie is de grote promotor van Duurzame Energie, waarbij zonne-energie een 
belangrijke rol speelt. Continuon staat voor de taak om het benodigde transport van elektriciteit 
tussen producent en gebruiker (in de bestudeerde situatie tweerichtingsverkeer) op de juiste wijze 
en onder voorgeschreven condities plaats te laten vinden. 
 
Zelf ben ik uitermate geïnteresseerd in de ontwikkeling van Duurzame Energie, waardoor dit 
sluitstuk van mijn studie voor mij niet alleen een leerzame maar zeker ook een zinvolle en 
plezierige tijdsbesteding was. Op de vraag hoe ik werk, studie en gezin kon combineren was mijn 
antwoord steevast: “Iedereen heeft wel een hobby die tijd kost”. Een gemeend antwoord waarbij 
het voor mij alleen de vraag was of iedereen zoveel plezier in zijn hobby had dan ik. 
 
Dat de combinatie studie en gezin probleemloos verliep is niet mijn verdienste. Mijn kinderen 
hebben hier hun bijdragen aan geleverd en mij gemaand tot huiswerk maken en bij het behalen van 
een 6 kritisch gewezen op dit minimale resultaat.  
De bijdrage van mijn vrouw Marja is van nog grotere waarde geweest. Gedurende de 4 jaar van deze 
studie heeft ze mij volledig ondersteund en begrip getoond voor de avonden en weekenden waar 
studie een deel van vulden.  
 
De niet-dagelijkse ondersteuning (gelukkig maar) heb ik gekregen van mijn begeleiders.  
Op de TU waren er de maandelijks gesprekken met mijn afstudeerhoogleraar Wil Kling, begeleider 
Joop Sloot en promovendus Horatiu Peter. De gesprekken gaven richting aan het afstudeerwerk en 
waren motiverend voor een verdere verdieping op deelgebieden. Ook werden er de ideeën 
aangedragen voor publicaties en presentaties, belangrijk voor de overdracht van kennis en daarmee 
een belangrijke functie van de universiteit. 
 
Vanuit het bedrijf hebben als opdrachtgevers Arthur Meijnders en Frans Wiercx hun bijdrage 
geleverd door het aanbieden van deze afstudeervoordracht en het meelezen en van commentaar 
voorzien van datgene wat uiteindelijk als zichtbaar resultaat is opgeleverd, het afstudeerwerk. 
   
 Allen, mijn welgemeende dank!  
 
 
 
Mei 2002 
Sjef Cobben 
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1. INLEIDING 
 
 
 
Duurzame energie is een van de speerpunten van NUON. Om te komen tot een duurzamere 
energievoorziening wordt veel aandacht besteed aan de toepassing van PV-systemen. De 
toenemende groei van dit type opwekvermogen roept ook de vraag op om het gedrag van PV-
systemen en de invloed van de grootschalige toepassing van PV-systemen op distributienetten te 
bestuderen. 
Hierbij is het primair van belang om blijvend de kwaliteit van het distributienet te kunnen 
garanderen waarbij gelet moet worden op veiligheid en “Power Quality”. Onder dit laatste begrip 
vallen aspecten als: 
 

• 
• 
• 
• 
• 

Spanningsniveau 
Spanningsvariaties 
Symmetrie 
Spanningsvorm 
Betrouwbaarheid 

 
In figuur 1.1 zijn de diverse onderdelen van de energievoorziening afgebeeld die afzonderlijk en in 
hun onderlinge samenhang zullen worden toegelicht. 
 

 
 

figuur 1.1 Elektriciteitsvoorziening met netgekoppelde PV-systemen 
 
Hoofdstuk 3 vormt de rode draad van het afstudeerproject en behandelt alle aspecten die van 
belang zijn bij de inpassing van PV. Hierbij worden handvaten aangereikt voor netontwerpers om 
snel een inschatting te kunnen maken hoeveel PV-vermogen zonder problemen kan worden ingepast 
in bestaande netten. Ook wordt aangegeven welke ontwerpcriteria voor nieuwe netten het in te 
passen PV-vermogen beïnvloeden.  
   
In de volgende hoofdstukken worden de diverse aspecten zoals spanningshuishouding, netvervuiling 
en hinderlijke spanningsvariaties afzonderlijk en meer in detail behandeld. Ook wordt in deze 
hoofdstukken gekeken naar de relatie tussen berekeningen en in de praktijk gedane metingen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de PV-installatie met zijn specifieke (elektrische) eigenschappen bekeken. 
Belangrijke onderwerpen zijn de energieopwekking, de elektrische karakteristieken, de koppeling 
met het net en aspecten t.a.v. veiligheid. 
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In hoofdstuk 5 wordt de spanningshuishouding in het net toegelicht afhankelijk van het PV-
vermogen, de mogelijke belastingen, de transformatortrapstand en het netontwerp. Dit alles in 
relatie met de toegestane spanningsgrenzen vanuit de NEN-EN 50160. 
In hoofdstuk 6 komen de “hogere harmonischen”aan bod. De netkoppeling vindt plaats met 
inverters die naast de grondharmonische ook hogere harmonischen in het net injecteren. De invloed 
hiervan op de spanningsvorm wordt toegelicht. 
In hoofdstuk 7 zal het aspect “snelle spanningsvariaties” worden behandeld. Hierbij speelt de mate 
van bewolking, de windsnelheid en het werkingsprincipe van de inverter een rol.  
     
In deze studie is het PV-vermogen per woonhuis beduidend groter dan de traditionele belasting per 
woonhuis. Dit leidt tot een totaal anders belastingspatroon. Onderzocht is wat dit betekent voor het 
te ontwerpen distributienet. Ook kunnen de gevolgen (en dus ook de grenzen)  voor lokale 
opwekking in bestaande netten worden afgeschat. 
 
De resultaten van deze studie zijn mede verkregen door het berekenen van alle aspecten in een 
bestaand net met ruime toepassing van PV. Hiervoor is het programma DIgSILENT gebruikt. Bijlage A 
geeft een toelichting op de modellen zoals gebruikt in DIgSILENT.  
Bijlage B geeft de resultaten van de diverse berekeningen zoals ook gebruikt in de diverse 
hoofdstukken. 
 
Een beschrijving van de projecten die als uitgangspunt voor de berekening zijn gebruikt zijn 
opgenomen in Bijlage C. De metingen die in deze projecten zijn verricht ter verificatie van de 
berekeningen zijn eveneens opgenomen in Bijlage C. 
 
In Bijlage D tenslotte zijn de resultaten weergegeven van de metingen aan de inverter, zoals 
gebruikt in de 2 projecten, in laboratoriumomstandigheden. Met behulp van deze gegevens is het 
invertermodel voor DIgSILENT gemaakt.  
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2. SAMENVATTING/CONCLUSIES 
 
 
 
 
Wat is de interactie tussen netgekoppelde PV-systemen en distributienetten en waar liggen de 
grenzen van PV-vermogen dat probleemloos ingepast kan worden in nieuwe en bestaande netten? 
Deze vragen stonden centraal in deze studie en bestudering hiervan heeft de volgende algemene 
conclusies opgeleverd: 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Spanningsniveau en spanningsvorm zijn de twee belangrijkste aspecten van de kwaliteit van 
de levering die de grenzen bepalen. 
De belastbaarheid van componenten (kabels, transformatoren) kunnen ook maatgevend zijn 
voor het maximaal in te voeden PV-vermogen. 
Het spanningsniveau en de belastbaarheid van componenten zijn de eerste factoren die bij 
grootschalige toepassing in ogenschouw moeten worden genomen.  
De kwaliteit en het werkingsprincipe van de inverter hebben grote invloed op de 
spanningsvorm en hebben derhalve invloed op de grenzen van het PV-vermogen. 
Grote problemen met de spanningsvorm treden bijna altijd op rondom resonantie-
frequenties. Het mogelijk optreden hiervan kan vooraf worden onderkend. 

 
De introductie van grootschalige decentrale energieopwekking kan vergemakkelijkt worden als 
onderstaande acties worden genomen. 
 
Ten aanzien van de inverters van PV-systemen zou kritischer gekeken moeten worden naar de 
geïnjecteerde harmonische stromen.  

De normen voor de harmonische stromen voor deze inverters zouden moeten worden 
aangepast, waarbij de toelaatbare harmonische stromen gerelateerd worden aan de 
nominale stroom. Nu is er sprake van absolute waarden. 
Er moet gekozen worden voor een werkingsprincipe waarbij de invloed van bestaande 
netvervuiling op de geïnjecteerde harmonische stromen gering is. 

 
Ten aanzien van de netten moet ruimte gemaakt worden voor de spanningsopdrijving door de 
decentrale PV-systemen. 

De meest eenvoudige methode is het definiëren van een spanningsband  van 230 V ±10%. Dit 
betekent wel dat beveiligingen bij bestaande opwekkers aangepast moeten worden. 
Een andere mogelijkheid is het veranderen van de trapstand van een MS/LS-transformator 
waardoor er meer ruimte ontstaat voor spanningsopdrijving ten koste van de ruimte voor 
spanningsdaling. Dit is zinvol als er sprake is van veel PV-vermogen op een en dezelfde 
transformator. 
Het regelen van de middenspanning kan gezien de beperkte acties die dan genomen moeten 
worden en de omvang van het net waarop de actie betrekking heeft een aantrekkelijk 
alternatief zijn voor die gebieden waar over een groot gebied (verdeeld over meerdere 
transformatoren) PV-systemen worden aangebracht. 

 
Bij grootschalige toepassing van PV-systemen is een goed netontwerp, waarbij ook load-flow 
berekeningen zijn gemaakt t.b.v. het spanningsniveau noodzakelijk. Ook is een vereiste dat er naar 
de optredende harmonische vervorming is gekeken. Tenslotte moet de kans op het optreden van 
oscillaties worden afgeschat. Er zijn echter ook wel waarden voor PV-vermogen te geven waarbij 
aangenomen mag worden dat PV-systemen zonder problemen ingepast kan worden in zowel nieuwe 
als bestaande netten. 
 
Deze waarden zijn afhankelijk van de plaats waar PV-vermogen wordt ingevoed en de mate waarin 
het vermogen is verdeeld over een netkabel, meerdere netkabels of zelfs meerdere MS/LS-
transformatoren. In onderstaande figuur zijn de  diverse mogelijkheden weergegeven. 
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Situatie PV-vermogen 
1 PV-installatie op eind LS-kabel (1 aansluitpunt) 32 kW 
2 PV-installatie verdeeld over 1 LS-kabel 64 kW 
3 PV-installaties verdeeld over meerdere kabels(1 trafo) 128 kW 
 
Bij de bepaling van dit PV-vermogen is er van uitgegaan dat er een minimale ruimte van 2% voor 
spanningsopdrijving aanwezig is.  Bij dit beperkte PV-vermogen spelen ook problemen met de 
spanningsvorm nog niet. Het geplaatste condensatorvermogen (t.g.v. PV-systemen) is zo gering dat 
ook de kans op oscillaties nihil is.  Bij PV-vermogen verdeeld over meerdere transformatoren kan 
per transformator ca. 100 kW zonder problemen worden ingepast. 
 
Uiteraard kan vrijwel altijd meer PV-vermogen worden toegepast, echter een berekening is dan wel 
aan te bevelen. 
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3. INTERACTIE PV EN DISTRIBUTIENETTEN 
 
 
 
Dat er een interactie is tussen het PV-systeem en het net dat is zeker. Zowel ten aanzien van de 
spanningshuishouding als de spanningsvorm is deze interactie ook in de praktijk duidelijk zichtbaar. 
In hoeverre er ook sprake is van hinderlijke spanningsvariaties hangt af van een aantal factoren. In 
de praktijk speelt dit probleem thans niet of nauwelijks. Om te komen tot een goed netontwerp of 
een verantwoorde inpassing van PV-vermogen in bestaande netten kan de volgorde van werken 
worden aangehouden zoals weergegeven in figuur 3.1. 
 
 

 
 
 

figuur 3.1 Werkwijze voor inpassing PV-vermogen. 
 
In 1e instantie moet gekeken worden naar het spanningsniveau. De factoren die hierbij van belang 
zijn, zijn ook in figuur 3.1 aangegeven. Daarna moet de vraag beantwoord worden of beïnvloeding 
van de spanningsvorm een probleem kan zijn. Als laatste kan de mogelijke problematiek van 
hinderlijke spanningsvariaties worden beoordeeld. 
 

3.1 Spanningsniveau 

Ten aanzien van de spanningshuishouding moet worden afgeschat wat de beschikbare ruimte voor 
spanningsopdrijving in het net is. In nieuw te ontwerpen netten kan vooraf rekening worden 
gehouden met de gewenste ruimte, in bestaande netten kan door middel van trapstandregeling van 
de MS/LS-transformator de aanwezige ruimte worden vergroot. 
 
Het maximum PV-vermogen dat kan worden aangesloten op een LS-netkabel is afhankelijk van de 
plaats waar het PV-systeem wordt aangesloten en de toegestane spanningsverhoging. In eerste 
instantie wordt dus uitgegaan van geconcentreerd PV-vermogen. In figuur 3.2 is het maximum PV-
vermogen af te lezen voor een 150 Al netkabel en in figuur 3.3 voor een 95 Al netkabel. 
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figuur 3.2 Maximaal aan te sluiten geconcentreerd PV-vermogen op  150 Al netkabel 
 
 

 
 
 

figuur 3.3 Maximaal aan te sluiten geconcentreerd PV-vermogen op  95 Al netkabel 
 
Als er niet sprake is van geconcentreerd PV-vermogen maar van meerdere aansluitpunten gelijk 
verdeeld over de lengte van de kabel dan kan een vermenigvuldigingsfactor worden toegepast zoals 
aangegeven in figuur 3.4. 
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Deze verdeelfactor is gebaseerd op de formule:

∑
=

= N

i
i

Ntor

1

2

verdeelfac  (zie bijlage B2) 

 
Op een 150 Al netkabel kan op een lengte van 400 m dus ca. 110 kW PV-vermogen worden 
aangesloten als een spanningsopdrijving van 6% toegestaan is. Als dit vermogen verdeeld wordt over 
10 aansluitpunten, aangesloten na elke 40 m kabel dan kan dit vermogen worden vermenigvuldigt 
met 1,818. Hiermee wordt dan weer het maximale vermogen bereikt dat op een 150 Al LS-kabel 
mag worden aangesloten.  
 

 
figuur 3.4 Verdeelfactor afhankelijk van aantal aansluitpunten 

 
De hoeveelheid PV-vermogen dat op een LS-net kan worden aangesloten wordt o.a. beperkt door de 
maximaal toegestane spanning. Hoeveel ruimte er is voor spanningsopdrijving is afhankelijk van de 
spanning aan de primaire kant van de MS/LS transformator, de toegelaten spanningsband en de 
transformatieverhouding van de MS/LS transformator 
 
In figuur 3.5 is aangegeven welke ruimte aanwezig is bij een transformator met een 
overzetverhouding van 10.250/400 V. De eerste drie kolommen geven de ruimte voor 
spanningsopdrijving en spanningsverlies bij een aangeboden middenspanning van 10.600V, 
afhankelijk van drie mogelijke spanningsbanden. De kolommen 4 t/m 6 zijn van toepassing voor een 
middenspanning van 10.100 V. De kolommen 7 t/m 9 tenslotte geven de ruimten voor 
spanningsopdrijving en spanningsverlies als de middenspanning kan variëren tussen 10.100 en 10.600 
V.  Bij deze laatste situatie is de beschikbare ruimte beperkt. 
De aangegeven ruimte (zowel in positieve als negatieve zin) is de ruimte voor de spanningsval over 
zowel de transformator als het LS-net. Om de ruimte voor PV te vergroten zijn diverse opties zoals: 
 

• 
• 
• 

Regeling van de middenspanning (compoundering HS/MS transformator) 
compoundering op MS/LS transformator 
spanning aan LS-kant met 2% verlagen (trapstandregeling) 
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figuur 3.5 Ruimten voor spanningsopdrijving en spanningsdaling. 
 
In figuur 3.6 zijn de resultaten van deze opties weergegeven t.o.v de situatie van de laatste 3 
kolommen in figuur 3.5. Het regelen van de spanning (eerste twee opties) geven een groter bereik. 
Bij de laatste optie (trapstandregeling) wordt het bereik alleen verschoven maar niet vergroot. De 
meest eenvoudige optie is een regeling van de aangeboden middenspanning. De spanning op de 10 
kV-rail in het onderstation moet niet zoals nu vaak het geval is constant worden gehouden op een 
waarde tussen de 10.400 en 10.600 V maar moet variëren afhankelijk van de belasting. Bij geringe 
belasting (of relatief veel opwek) moet de spanning worden verlaagd tot 10.200 V. Bij maximale 
belasting kan de spanning worden opgeregeld tot een waarde van 10.600 V. 
 

 
 

figuur 3.6  Resultaat van mogelijke opties om ruimte te scheppen voor PV 
 
Wel moet bij het regelen van de middenspanning in het onderstation ook gekeken worden wat de 
invloed van de regeling is op andere afgaande velden. 
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Uit figuur 3.6 is af te lezen dat met eenvoudige maatregelen het mogelijk moet zijn om in 
bestaande en nieuwe netten een ruimte van 4% te scheppen voor spanningsopdrijving. In combinatie 
met de figuren 3.2 tot en met 3.4 is dan eenvoudig aan te geven hoeveel PV-vermogen op een LS-
kabel kan worden aangesloten. Bij een goede verdeling over meerdere kabels kan al snel tot het 
maximale transformatorvermogen worden teruggevoed. 
 
Dit is echter geen optie voor alle MS-ruimten die op een middenspanningsnet zijn aangesloten. Bij 
grootschalige toepassing van PV, verdeeld over meerdere MS-ruimten op dezelfde ring blijft een 
berekening van het maximaal aan te sluiten vermogen nodig. 
 

3.2 Spanningsvorm 

Uit het voorgaande blijkt dat het spanningsniveau een vooraf goed te berekenen kenmerk is. Voor 
de spanningsvorm is dit minder eenduidig. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

harmonische stromen geïnjecteerd door de inverter 
werkingsprincipe van de inverter 
aanwezig condensatorvermogen 
toegevoegd condensatorvermogen door de inverters 
impedantie van het net 
reeds aanwezige netvervuiling 
fasehoeken van de harmonische spanningsbronnen 

 
Een oordeel vormen over de spanningsvorm zonder kennis van deze gegevens is ondoenlijk.  
Specifiek voor de opgedane ervaringen in beide projecten kunnen een aantal algemene opmerkingen 
worden gemaakt, zoals: 
 

De gebruikte inverter in beide projecten behoort tot een categorie die relatief veel 
harmonische stromen produceert. 
Het werkingsprincipe is zodanig dat reeds aanwezige netvervuiling, afhankelijk van de 
fasehoek, kan leiden tot grotere harmonische stromen. 
Dit type inverter kan grotere harmonische stromen produceren/consumeren dan volgens de 
norm is toegestaan onder invloed van externe netvervuiling. 
Er wordt per inverter veel condensatorvermogen toegevoegd. 

 
Ondanks de slechte eigenschappen van de inverter is er alleen een overschrijding van de toegelaten 
vervorming van de netspanning bij die harmonischen waar resonantie optreedt. Het is derhalve wel 
van belang om een inschatting te maken van de resonantiefrequentie. 
 

De resonantiefrequentie kan berekend worden met:
LC

fres
••

=
π2

1
  

 
L  = Inductiviteit van de MS/LS-transformator en voedend 10 kV-net 
C = Totale condensatorcapaciteit per fase 
 
Om een eenvoudige inschatting te kunnen maken is voor een aantal veel voorkomende netsituaties 
in tabel 3.7 de condensatorcapaciteit aangegeven waarbij resonantie optreedt bij de betreffende 
harmonischen. Het kortsluitvermogen van het MS-net is gekozen op 30 MVA, 50 MVA en 100 MVA. Als 
nettransformator kan gekozen worden uit een 250 kVA en een 400 kVA normtransformator met een 
kortsluitspanning van 4%. 
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Tabel 3.7 Benodigde condensatorcapaciteit in µF t.b.v. resonantie 
 

MS-net 30 MVA MS-net 50 MVA MS-net 100 MVA 
harmonischen 250 kVA 400 kVA 250 kVA 400 kVA 250 kVA 400 kVA 
3 12249 17608 12953 18782 13743 20869 
5 4410 6339 4663 6762 4948 7513 
7 2250 3234 2379 3450 2524 3833 
9 1361 1956 1439 2087 1527 2319 
11 911 1310 963 1397 1022 1552 
13 652 938 690 1000 732 1111 
17 381 548 403 585 428 650 
19 305 439 323 468 343 520 
23 208 300 220 320 234 355 
25 176 254 187 270 198 301 
 

3.3 Hinderlijke spanningsvariaties 

 
De problematiek van hinderlijke spanningsvariaties is in relatie met PV-systemen is in de praktijk 
niet gebleken. De berekening van de optredende spanningsvariatie kan met de volgende formule: 
 

XIRIXIRIU bw •+•=••+••≈∆ ϕϕ sincos  
 
In deze formule is dus de optredende stroom (belastingsstroom of voedende stroom PV-systeem), de 
impedantie van het net (R, X) en de fasehoek tussen spanning en stroom opgenomen. Of een 
spanningsvariatie hinderlijk is hangt ook af van de frequentie waarin deze spanningsvariatie 
optreedt. Mogelijke oorzaken van spanningsvariaties zijn: 
 

• 
• 
• 
• 

Inschakelstromen 
Vermogensschommelingen (t.g.v. wisselende zoninstraling) 
Vermogensonrust (t.g.v. werking inverter) 
“Burst-mode”; periodiek vermogen toevoeren i.p.v. continu 

 
De verschijnselen worden in hoofdstuk 7 verder beschreven maar dit aspect zal bij het ontwerp of 
de beoordeling op PV kan worden ingepast in een bestaand net geen extra toevoegingen geven 
t.o.v. de 2 eerder beschreven aspecten. 
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4. HET PV-SYSTEEM 
 
 
 
 
Een netgekoppeld PV-systeem bestaat uit diverse onderdelen zoals: 
 

• de zonnecellen 
• een of meerdere modulen 
• de DC-installatie 
• de inverter 
• de AC-installatie 

 
Deze verschillende onderdelen zullen kort worden toegelicht. [6,7] 

4.1 Zonnecellen 

 
In 1839 werd door de Franse natuurkundige Edmond Becquerel het zgn. "fotovoltaïsche" effect 
ontdekt, waarbij licht wordt omgezet in elektriciteit. Dit effect houdt in dat elektronen door 
invallend licht wat extra energie krijgen, waardoor een elektrische spanning wordt opgewekt. Het 
fotovoltaïsche effect treedt alleen bij halfgeleiders. Deze halfgeleiders vormen de basis van elke 
zonnecel. 
 
Er zijn drie soorten stoffen te onderscheiden: metalen, isolatoren en halfgeleiders. In metalen 
hebben de atomen één of meer elektronen afgestaan die "vrij" door het metaal kunnen bewegen. 
Deze vrije elektronen zorgen voor de geleiding van elektrische stroom. In isolatoren staan atomen 
ook één of meer elektronen af, maar deze blijven dicht in de buurt van hun atoom. Ze kunnen niet 
vrij bewegen en dus ook géén elektrische stroom geleiden. Halfgeleiders hebben eigenschappen die 
hier tussenin staan. 
De elektronen die door een atoom zijn afgestaan blijven in eerste instantie dicht bij dit atoom. 
Door nu een bepaalde hoeveelheid energie toe te voegen aan de elektronen, kunnen ze loskomen 
van het atoom en zich vervolgens vrij gaan bewegen. Nu kan de stof dus wel elektrische stroom 
geleiden. Het bijzondere van een halfgeleider is dat deze vrije elektronen hun extra energie kunnen 
blijven vasthouden. In een zonnecel is de extra energie die de elektronen gekregen hebben een 
maat voor de spanning (en dus de elektrische energie) die de zonnecel afgeeft. Immers, het verband 
tussen potentiaal V, en energie E, wordt gegeven door:  

eVE −=  

waarbij e de elementaire ladingseenheid (1,60x10-19 C) is. De potentiële energie van een elektron 
wordt hier gedefinieerd door de energie die aan een elektron moet worden toegevoegd om het 
vanuit het oneindige in één van de schillen rond de atoomkern te krijgen. Omdat elektronen zich 
liever in een atoomschil bevinden dan in het oneindige, is de potentiële energie van elektronen in 
een stof altijd negatief.  

In figuur 4.1 is een energiediagram weergegeven van elektronen in een halfgeleider. De elektronen 
die aan hun atoom vastzitten zitten in de valentieband. De term valentieband geeft een bepaald 
energiebereik aan, waarbij de energie kleiner is dan een bepaalde waarde Ev. Geven we het 
elektron wat extra energie, dan kan hij loskomen van zijn atoom en in de geleidingsband komen De 
energie is dan groter dan Ec.Het elektron bevindt zich nu in een energetisch hogere, ofwel 
aangeslagen toestand. In de valentieband blijft dan een lege plaats achter, een gat genoemd. Een 
gat is niets anders dan een ontbrekend elektron en kan beschouwd worden als een deeltje met een 
positieve lading. Net als elektronen kunnen gaten zich ook door het rooster bewegen: als een 
elektron van een naburig atoom in een gat springt, verplaatst het gat (en dus de positieve lading) 
zich in de tegenovergestelde richting. Tussen de valentie- en geleidingsband zit een gebied van 
energieën waar geen enkel elektron kan en mag komen, dit is een ‘verboden’ gebied. De grootte 
van dit gebied wordt vaak aangeduid met de engelse term ‘bandgap’ en wordt uitgedrukt in 
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elektronvolt (1 eV = 1,60x10-19 J). De waarde van de bandgap, aangegeven door Eg, is een materiaal-
eigenschap. De bekendste halfgeleider, silicium, heeft een bandgap van 1,12 eV.    
 
 

 
 

figuur 4.1 Energiebanden in halfgeleider 
 
Met licht is het nu mogelijk om elektronen in de geleidingsband te brengen. Licht bestaat uit 
fotonen met een energie (in Joules) gegeven door:  

λ
hcE foton =  

 
met h de constante van Planck (6,62x10-34 Js), c de lichtsnelheid (3,0x108 ms-1) en λ de golflengte 
van het licht.  Om nu elektrische energie uit een zonnecel te krijgen moeten de aangeslagen 
elektronen een uitwendig circuit doorlopen. In dit uitwendige circuit wordt met de energie van de 
elektronen nuttige arbeid verricht. Om dit te bereiken moeten de aangeslagen elektronen zich dóór 
de halfgeleider heen naar een elektrisch contact bewegen. Als het elektron op zijn weg een gat 
tegenkomt zal het elektron in dit gat blijven zitten, door de tegengestelde lading trekken ze elkaar 
immers aan. Hierbij verliest het elektron zijn energie, welke wordt omgezet in warmte (ofwel 
roostertrillingen). De elektrische energie gaat dus verloren! Het is daarom van belang dat de 
elektronen en gaten binnenin de zonnecel van elkaar gescheiden worden. Omdat een elektron en 
een gat een tegengestelde lading hebben, kunnen we ze van elkaar scheiden door een elektrisch 
veld aan te leggen. Het te belichten deel van de zonnecel is dan dat deel, waar het elektrisch veld 
aanwezig is. In een halfgeleider kan een elektrisch veld worden aangebracht door een p-n overgang 
te maken. Hierbij wordt een zgn. p-type halfgeleider in contact gebracht met een n-type 
halfgeleider, waardoor in een gebied rondom de grens van deze materialen een elektrisch veld 
ontstaat. In figuur 4.2 is aangegeven hoe een zonnecel op basis van een p-n overgang werkt. Hierbij 
zijn ook de elektroden aangegeven die ervoor zorgen dat je een elektrisch contact met de zonnecel 
kunt maken.  
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figuur 4.2  Werking van een p-n type zonnecel. 
 
De buiging van de valentie- en geleidingsband in de halfgeleider is gekoppeld aan de potentiaal. Een 
elektron wordt door lichtinval aangeslagen naar de geleidingsband, waar het door het elektrisch 
veld van het achtergebleven gat wordt gescheiden. In het uitwendige circuit kan het elektron zijn 
energie kwijtraken, waardoor nuttige arbeid wordt verricht. De celspanning (=potentiaalverschil) 
kan berekend worden uit het energieverschil tussen de geleidingsband van het n-type materiaal en 
de valentieband van het p-type materiaal.  
   
In het ideale geval zet een zonnecel alle energie van het invallende licht om in elektrische energie. 
In de praktijk worden rendementen van maximaal 30% gehaald. Dit zijn dan wel hele dure 
zonnecellen, die vanwege hun prijs vrijwel alleen in de ruimtevaart worden gebruikt. Zonnecellen 
voor op het dak en in rekenmachientjes hebben over het algemeen een rendement van 15 tot 20%. 
Het rendement van een zonnecel, �, wordt als volgt gedefinieerd als het quotiënt van de elektrische 
energie en de energie van het invallend licht, in formulevorm: 

licht

elektrisch

E
E

=η  

 
De hoeveelheid energie per seconde van het invallend licht (ofwel het vermogen) is gegeven door 
het aantal fotonen n, dat per seconde binnenvalt maal de energie per foton, dus  
 

λ
hcnPlicht =  

 
Voor het gemak wordt hierbij van monochromatisch licht uitgegaan, d.w.z. licht met maar één 
bepaalde golflengte. De elektrische energie die per seconde door de cel geleverd wordt, wordt 
gegeven door het product van de stroom I, en de spanning V:  

UIPelektrisch =  
 
Het rendement wordt dan: 
  

nhc
UIλ

η =  

 
Stroom en spanning zijn afhankelijk van de intensiteit van het licht.  
De stroom-spanning karakteristiek van deze structuur, afhankelijk van de intensiteit van het licht, is 
weergegeven in figuur 4.3. In feite is het een diodekarakteristiek, die bij belichting langs de 
stroomas is verschoven over een afstand die overeenkomt met de stroom die de cel levert in 
kortgesloten toestand, de kortsluitstroom Isc.  
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figuur 4.3 Stroom-spanning karakteristiek van een zonnecel 
 
Ook is er een optimale belasting van de zonnecel mogelijk, waarbij het product van V en I maximaal 
wordt. Het maximaal vermogen dat de zonnecel kan leveren wordt bepaald door het “Maximum 
Power Point”, zoals aangegeven in figuur 4.4. Ook in kortgesloten situaties zal de stroom nauwelijks 
toenemen, hetgeen betekent dat PV-systemen geen wezenlijke bijdrage leveren aan het 
kortsluitvermogen in het net. 
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figuur 4.4 MPP zonnecel 
 
De spanning wordt bepaald door de energie van de elektronen, de stroom wordt bepaald door het 
aantal elektronen per tijdseenheid. Dus hoe meer licht, hoe meer elektronen er aangeslagen kunnen 
worden, en des te hoger de stroom. Bij zonnecellen is het gebruikelijk te praten over de 
stroomdichtheid: dit is de stroom per oppervlakte-eenheid, dus [Am-2] (of [Acm-2]).  
 
Wat betreft de energie van het invallende licht zijn er drie situaties te onderscheiden: de fotonen 
hebben meer, minder of precies genoeg energie om een elektron van de valentieband naar de 
geleidingsband aan te slaan. Als de fotonenergie kleiner dan de bandgap is, krijgen de elektronen 
niet genoeg energie om in de geleidingsband te komen. De zonnecel zal dan dus geen elektriciteit 
leveren, hoeveel licht er ook binnenkomt!  Het rendement van de zonnecel voor deze golflengten is 
dus 0%. Wanneer de energie van een foton precies gelijk is aan de bandgap wordt alle lichtenergie 
omgezet in elektrische energie (rendement 100%). Als de energie van het licht groter is dan de 
bandgap wordt het overschot aan energie van de aangeslagen elektronen via botsingen met atomen 
omgezet in warmte. Het rendement voor deze golflengten zal dus ergens tussen 0% en 100% liggen.  
 
Het totale rendement van een zonnecel zal voor zonlicht dus altijd kleiner zijn dan 100%. Er zullen 
immers maar heel weinig fotonen zijn met een energie exact gelijk aan de bandgap. Een andere 
belangrijke verliesfactor ontstaat door het transport van lading. Als een elektron in de 
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geleidingsband komt, moet het door de zonnecel heen naar de elektrode lopen. Omdat elk 
materiaal, dus ook een zonnecel, een zekere weerstand heeft tegen het lopen van stroom (de zgn. 
inwendige weerstand), zullen hier verliezen in de vorm van warmte-ontwikkeling optreden.  
 
In een PV-installatie worden geen afzonderlijke zonnecellen gebruikt. De zonnecellen worden 
opgenomen in een module die in verschillende uitvoeringsvormen op de markt worden gebracht. 
Een voorbeeld  van een dergelijke module is afgebeeld in figuur 4.5. 
 

 
 

figuur 4.5 PV-module 
 
Deze modulen worden in grotere aantallen opgenomen in een gelijkspanningsinstallatie. Er zijn 
echter ook uitvoeringen die rechtstreeks op het net kunnen worden aangesloten. De benodigde 
inverter is dan al op de achterzijde van de module gebouwd (de AC-module). 
 

4.2 Opbouw DC-gedeelte 

 
De gelijkspanningskant bestaat uit een verzameling in serie en parallel geschakelde modules die via 
kabels en diverse koppelkasten aangesloten worden op de inverter. Het spreekt vanzelf dat aan de 
installatie diverse eisen worden gesteld [5]. 
 
 

 
 

 
figuur 4.6 De gelijkspanningsinstallatie 
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De inverter zet de gelijkspanning tenslotte om in een wisselspanning. Naast de omzetting van gelijk- 
naar wisselspanning zijn in de inverter nog andere functies ondergebracht. 

4.3 De inverter 

 
 
Voor de omzetting van DC naar AC worden inverters toegepast. In de praktijk zijn er diverse 
werkingsprincipes die ieder hun eigen specifieke eigenschappen t.a.v. de terugwerking op het net 
[9]. Daarnaast hebben de inverters, met de regeling en beveiliging er om heen echter ook allemaal 
dezelfde functies (zie figuur 4.7). 
 

 
 
 

figuur 4.7 Algemene opbouw inverter t.b.v. PV 
 
In het kort zullen de benodigde functies worden opgesomd en de diverse werkingsprincipes. Bij de 
werkingsprincipes zullen de kenmerkende eigenschappen i.v.m. de terugwerking op het net worden 
aangegeven. 
 

4.3.1 Functies inverter 
Voor het goed functioneren van een netgekoppeld PV-systeem zijn de volgende functies in elk PV-
systeem aanwezig: 
 

• 
• 
• 

MPP-tracking 
Isolatiebewaking 
Beveiliging tegen eilandbedrijf 

 
Dit is geen volledige opsomming van alle functies, maar het zijn wel de belangrijkste functies voor 
het functioneren van het PV-systeem in samenhang met het net. 
 
MPP-tracking 
Het vermogen dat het PV-systeem levert is, afgezien van het omzettingsrendement, het produkt van 
DC-stroom en DC-spanning. Voor het leveren van het maximale vermogen moet gezocht worden naar 
het punt waar dit produkt maximaal is. In figuur 4.3 is voor een zonnecel het verband aangegeven 
tussen spanning en stroom enerzijds en spanning en vermogen anderzijds. Het maximale vermogen 
wordt ongeveer geleverd bij 80% van de open klemspanning. In de inverter is een regeling 
opgenomen om de PV-panelen op het MPP te laten functioneren. Voor het vinden van het MPP zijn 
diverse methodieken beschikbaar, zie [9]. 
 
Isolatiebewaking 
Het gelijkspanningsdeel van het PV-systeem is geïsoleerd ten opzichte van aarde. Aanraken van een 
actief deel in het DC-gedeelte zal niet leiden tot een stroom door het lichaam en kan derhalve geen 
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direct gevaar opleveren. Dit betekent wel dat er een isolatiebewaking aanwezig moet zijn om deze 
beschermingsmaatregel te bewaken.  
 
Beveiliging tegen eilandbedrijf 
Beveiliging tegen eilandbedrijf moet voorkomen dat PV-systemen (maar hetzelfde geldt ook voor 
andere typen zelfopwekkers) gaan invoeden op een spanningsloos gemaakt net. 
De inverters zijn hiervoor minimaal voorzien van een spanning- en frequentiebewaking zoals ook 
aangegeven in paragraaf 4.4. Bij een onderbreking in het net zal er altijd een situatie optreden dat 
er onbalans is tussen de nog aangesloten belasting op het PV-systeem en het opgewekte vermogen. 
Deze onbalans zorgt voor de afwijkingen in frequentie en spanning, nodig om de beveiligingen aan 
te laten spreken. Gezien de vele variaties in zowel opwekvermogen als belasting is de kans op “het 
niet aanwezig zijn van onbalans” nihil. 

4.3.2 Werkingsprincipes 
In onderstaande figuren worden kort een drietal werkingsprincipes toegelicht met een aantal 
kenmerken die van belang zijn voor de terugwerking op het net. 
 
De netgecommuteerde thyristorbrug, weergegeven in figuur 4.8, wordt ook veelvuldig toegepast 
voor de aandrijving van asynchrone machines. Om gebruikt te kunnen worden in een PV-systeem 
moet de aansturing van de thyristoren in het wisselrichterbedrijf plaatsvinden, tussen de 90 en 180 
graden. De regeling moet verder worden voorzien van de een regelkring die het punt van maximaal 
vermogen volgt. Dit type inverter wordt toegepast tot een vermogen van 1,5 kVA als 1-fase systeem. 
Als 3-fase systeem worden vermogens toegepast tot 300 kVA. Grotere vermogens worden ook 
toegepast maar dan in de regel met een 12-pulsige uitvoering om het aantal harmonischen te 
beperken. 

 
             figuur 4.8 Inverter met thyristoren 

 
Aan de DC-zijde van de inverter moet de gemiddelde spanning gelijk zijn aan de MPP-spanning, de 
spanning waarbij maximaal vermogen wordt geleverd. Deze spanning is te regelen met de stuurhoek 
van de thyristoren. 
Een nadeel van dit type inverter is de bijna blokvormige stroom die in het net wordt geïnjecteerd. 
Dit betekent dat er veel harmonische componenten in de stroom aanwezig zullen zijn die uiteraard 
ook weer hun invloed hebben op de vorm van de spanning. De arbeidsfactor is verder, afhankelijk 
van de stuurhoek van de thyristoren en is gemiddeld laag.  
Toepassing vindt veelal plaats bij grotere systemen. 
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Een veel toegepast type is de inverter met eigen commutatie en pulsbreedte modulatie (PWM-
converter). Door de breedte van de pulsen te variëren kan de sinusvorm worden benaderd. De 
harmonischen van dit type inverter zijn lager dan de harmonischen bij de eerder genoemde 
inverter. In de inverter kunnen verschillende typen halfgeleidercomponenten worden toegepast 
zoals: 

• 
• 
• 

MOS transistoren 
IGBT´s 
GTO-thyristoren 

 

 
figuur 4.9 PWM-inverter 

 
 
Bij de kleinere vermogens worden MOS transistoren toegepast i.v.m. de lage verliezen bij hogere 
schakelfrequenties. Het voordeel van deze inverter is tevens de goede arbeidsfactor. 
 
Het voordeel van de inverter met de HF-transformator, weergegeven in figuur 4.10, is de relatief 
kleine transformator die nodig is i.v.m. de hoge schakelfrequentie voor de transformator.  In de 
eerste sectie van de inverter vindt weer pulsbreedte modulatie plaats. Daarna vindt gelijkrichting 
plaats en filtering. Een wisselrichterbrug zorgt uiteindelijk weer voor de juiste polariteit van de 
diverse spanningspulsen. 
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figuur 4.10 Inverter met HF-transformator 
 
Bij dit type is de arbeidsfactor dicht bij 1, en de harmonische distorsie redelijk laag is. Voor de hoge 
schakelfrequenties worden MOSFET´s of IGBT´s gebruikt. 
Dit type inverter is ook toegepast bij de twee projecten, zoals beschreven in bijlage C. 

4.4 Aansluiting op het net en bemetering 

 
Bij de aansluiting op het net zijn diverse aspecten van belang. Ten eerste moet worden voldaan aan 
de Netcode [1]. Van belang zijnde bepalingen voor de PV-installatie zijn: 
 
Bepaling 2.4.2.2 
De beveiliging van de generator en een vermogenselektronische omzetter met een vermogen groter 
dan 5 kVA zijn in ieder geval op drie fasen voorzien van: 

a. Een onderspanningbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 80% van de 
nominale spanning én van 0,2 seconden bij 70% van de nominale spanning; 

b. Een overspanningbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij 106% van de 
nominale spanning; 

c. Een maximum-stroomtijdbeveiliging; bij een vermogenselektronische omzetter een 
overbelastingsbeveiliging; 

d. Een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij een afwijking 
van 2 Hz; deze beveiliging mag éénfasig zijn; 

e. Een inschakelvertraging na uitschakeling: 2 minuten. 
 

  25  



Bepaling 2.4.2.3  
De beveiliging van een vermogenselektronische omzetter met een vermogen kleiner dan 5 kVA is in 
ieder geval voorzien van: 

a. Een onderspanningbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 0,1 seconde bij 80% van 
de nominale spanning; 

b. Een overspanningbeveiliging met een aanspreeksnelheid van 0,1 seconde bij 106% van 
de nominale spanning; 

c. Een frequentiebeveiliging met een aanspreeksnelheid van 2 seconden bij een afwijking 
van ±2 Hz; 

d. Een overbelastingsbeveiliging. 
De spanningsbeveiligingen zijn éénfasig uitgevoerd, tenzij de vermogenselektronische omzetter 
driefasig is, in welk geval zij eveneens driefasig zijn uitgevoerd. 
 
Deze bepalingen beogen invoeding van de zelfopwekker op een spanningsloos gemaakt net te 
voorkomen. Daarnaast is er de wens om een groter vermogen zoveel mogelijk over de drie fasen te 
verdelen. Hiervoor is de volgende bepaling in de netcode opgenomen. 
 
Bepaling 2.2.1.8 
Vermogenselektronische omzetters met een nominaal vermogen groter dan 5 kW, dan wel een met 
de netbeheerder in individuele gevallen overeengekomen hogere waarde, zijn in de regel op drie 
fasen aangesloten. 
 
Hiermee wordt ook voorkomen dat te grote harmonische stromen over 1 fase van de aansluitleiding 
lopen, hetgeen zou kunnen leiden tot een te grote vervorming van de spanning. 
 
Zeker bij PV-systemen van enige omvang (meer dan 1 kW) is het afzonderlijk meten van de 
opgewekte energie zinvol. Voor energiebedrijven die de opgewekte energie weer willen verkopen 
als “groene energie” is afzonderlijke bemetering noodzakelijk. Bij de Dte loopt momenteel nog de 
discussie of het noodzakelijk is of de opgewekte energie dan ook in het openbare net moet worden 
ingevoed. Afhankelijk van die discussie zijn er een aantal mogelijke aansluitmethodieken zoals 
aangegeven in figuur 4.11. 
 
Aansluitmethodiek A 
Zowel de belasting als het PV-vermogen wordt afzonderlijk gemeten. De gehele installatie is 
beveiligd door hetzelfde beveiligingstoestel waardoor ook met 1 handeling het geheel spanningsloos 
wordt gemaakt.  Als het PV-systeem eigendom is van het energiebedrijf dan is er sprake van 2 
installaties in 1 perceel maar door het feit dat er gebruik wordt gemaakt van dezelfde 
hoofdbeveiliging blijft het overzichtelijk en veilig. De vraag die momenteel nog speelt is in hoeverre 
de opgewekte energie nog als groene energie kan worden verkocht. 
De Dte verlangt hiervoor momenteel namelijk nog een afzonderlijke aansluiting op het net. 
 
Aansluitmethodiek B 
Bij deze aansluitmethodiek is een afzonderlijke aansluiting op het net gerealiseerd. De PV-
installatie is in eigendom van het energiebedrijf en het opgewekte vermogen kan als groene energie 
worden verkocht. Wel is er een onduidelijkere situatie ontstaan t.a.v. de opbouw van de installatie. 
Er zijn namelijk 2 afzonderlijk gevoede installaties ondergebracht in 1 perceel en 1 meterkast. 
 
Aansluitmethodiek C 
Identiek aan aansluitmethodiek B, echter de aansluiting is nu gerealiseerd via een aftakking op de 
hoofdbeveiliging van de standaardinstallatie.  
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figuur 4.11 Aansluitmethodieken PV-systeem 
 
Aansluitmethodiek D 
Het PV-systeem is in eigendom van de klant en gemeten wordt de geleverde en teruggeleverde 
energie op het overdrachtspunt. Ook weer een overzichtelijke situatie, waarbij de meter in beide 
richtingen de energiestroom moet meten. 
Ten aanzien van de karakteristieken van de spanning, onderwerp van deze studie, is de keuze voor 
een bepaalde aansluitmethodiek niet van belang. 
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5. SPANNINGSNIVEAU 
 
 

5.1 Load-flow berekeningen 

 
Voor het beoordelen van de spanningshuishouding zijn load-flow berekeningen uitgevoerd [10]. Bij 
een standaard load-flow berekening wordt uitgegaan van: 
 

• Symmetrie in het driefasesysteem, waardoor alleen met de normale component van het 
systeem gerekend kan worden. 

• Er wordt in het frequentiedomein gerekend met uitsluitend de 50 Hz component. 
• Er wordt van lineaire componenten uitgegaan.  

 
Verbindingen (lijnen en kabels) worden voorgesteld door een π-equivalent bestaande uit een 
serieimpedantie (weerstand en reactantie) en een shuntadmittantie (capaciteit) die opgedeeld in 
twee helften aan het begin en eind van de verbinding is geplaatst. Verder is een shuntadmittantie 
opgenomen die de waarde van de isolatieweerstand vertegenwoordigt, zoals aangegeven in figuur 
5.1. 
(De waarde van de shuntadmittantie is in alle berekeningen op 0 gesteld). 
 

 
 

figuur 5.1 Schema verbinding 
 
Transformatoren worden voorgesteld door een circuit zoals weergegeven in figuur 5.2. 
 

 
 

figuur 5.2 netwerkstructuur transformator 
 
Hierin zijn dus opgenomen: 
 

• 

• 

• 

de mogelijkheid van verandering van de transformatortrapstand (tap, automatisch of 
handmatig aan te passen, LS- of HS- zijde te plaatsen) 
twee serieimpedanties bestaande uit een weerstand en reactantie voor zowel de HS-zijde 
als de LS-zijde 
een shuntadmittantie (susceptantie) 
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Bijlage A geeft de verdere details over de modellering van de netcomponenten zoals deze in 
DiGsilent zijn gebruikt. Met behulp van de gegevens van de diverse netelementen kan voor een 
netwerk bestaande uit N knooppunten een N bij N admittantiematrix Y worden afgeleid die de basis 
vormt voor de netwerkvergelijkingen. 
 
De stroom I die op een knooppunt wordt geïnjecteerd in het net is gelijk aan: 
 

∑
=

=+++=
N

n
ninNiNiii UYUYUYUYI

1
2211 ....  

 
 
In figuur 5.3 is dit weergegeven. 
 

 
 
 

figuur 5.3  Stromen (positief of negatief) naar een knooppunt 
 
Het complex vermogen dat op het knooppunt wordt geïnjecteerd is te berekenen met de formule: 
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De complexe grootheden V en Y kunnen nu geschreven worden als polaire grootheden. 
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Deze polaire grootheden ingevuld in de formule voor het complexe vermogen geeft de load-flow 
vergelijkingen, namelijk: 
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De invoedende vermogens op ieder knooppunt zijn dus afhankelijk van de amplitude en fasehoek 
van de verschillende knooppuntspanningen (en andersom). 
De bepaling van de knooppuntspanningen is dus het kenmerkende van iedere load-flow berekening. 

  29  



 
Er zijn in principe drie soorten knooppunten te onderscheiden in de load-flow berekening: 
 

• 
• 
• 

de belastingsknooppunten  
de generatorknooppunten (invoeden van PV-vermogen) 
een referentieknooppunt 

 
In de load-flow berekeningen die gedaan zijn is voor de belastingen het P- en Q-vermogen als 
bekend verondersteld. Ten aanzien van de generatoren (PV-systemen) is ook gewerkt met een 
bekend verondersteld P- en Q-vermogen, met een bepaalde karakteristiek. 
Verder moet er in ieder systeem één knooppunt aanwezig zijn waarvan het argument van de 
spanning gegeven is. Dit argument is de referentie waartegen het argument van alle andere 
spanningen en stromen wordt afgezet. Bij de berekeningen is het invoedingspunt op de 150/10 kV 
transformator als referentieknooppunt genomen. Verder is ook het vermogen van dit knooppunt niet 
gespecificeerd zodat dit wordt bepaald door de diverse belastingen en generatorknooppunten. In 
tabel 5.4 is dit nog eens samengevat. 
 
Tabel 5.4  Knooppuntstypen en variabelen 
Soort knooppunt Gegeven Te berekenen 
swingbus of slacknode 
150 kV invoedingspunt  

Q
P

 

generatorpunt 
PV-systemen 

Q
P

 
δ

U
 

belastingspunt 
 

Q
P

 
δ

U
 

δ
iU

 
De berekeningen zijn uitgevoerd aan een tweetal praktische netsituaties waar ook diverse metingen 
zijn verricht. In de figuren 5.5 en 5.6 is de netsituatie schematisch weergegeven van Stichting 
Bronsbergen, in figuur 5.7 en figuur 5.8 de netsituatie rondom Mayersloot-West. 

  30  



 

 
 

figuur 5.5 10 kV-net Bronsbergen 
 
 
 

  31  

I 
10 kV-net Bronsbergen ... 

HS-not 

lOm'l"""-_-_--_ 

'-'. 

'0 

8T'1m'_+-~ 

'8 

7 !'II'III:'m""-+-,",,"-



 
 

figuur 5.6 Laagspanningsnet Bronsbergen 
 
 
De load-flow berekening die in de figuren 5.5 en 5.6 is weergegeven komen goed, binnen een 
nauwkeurigheid van 1 a 2 volt, overeen met de resultaten zoals te zien zijn in figuur C.9. Ook de 
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spanningsschommeling van 5 a 6 volt in de situatie met en zonder opwek zoals te zien is in figuur 
C.9  blijkt uit een soortgelijke berekening in het gemoduleerde net. 
 

 
 

figuur 5.7 Middenspanningsnet Mayersloot-West 
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figuur 5.8 LS-net Mayersloot-West 
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5.2 Spanningsbanden 

 
Ten aanzien van de spanningshuishouding zijn er zowel aan het begin als aan het eind van de keten 
een aantal ankerpunten te onderkennen. Aan het begin van het MS-net is dit de geregelde spanning 
op het onderstation. Aan het eind van het laagspanningsnet is dit de spanningsband van 230V +10% 
en 230V –10% (zie figuur 5.9). Deze spanningsband is gekozen overeenkomstig de NEN-EN 50160, 
“Spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten” [2]. 
In een geïdealiseerde situatie waarbij een net optimaal benut wordt (maximale belasting, maximaal 
opwekvermogen) zal het net zodanig ontworpen moeten worden dat: 
 

• De bovengrens niet wordt overschreden bij maximaal opwekvermogen en minimale belasting 
• De ondergrens niet wordt onderschreden bij minimaal opwekvermogen en maximale 

belasting 
 

 
 
 

figuur 5.9 Spanningsbanden 
 
Voor het ontwerp van nieuwe netten zijn er aanvullende nog de volgende vragen te beantwoorden 
voordat de criteria voor netontwerp kunnen worden vastgesteld. 

 
• 
• 
• 

In hoeverre is de spanningsband van + en –10% te gebruiken? 
In hoeverre is de spanningshuishouding bepalend voor het netontwerp? 
In hoeverre is het reëel om te veronderstellen dat de spanningsopdrijving gelijk zal zijn aan 
de spanningsdaling? 

 
Momenteel wordt nog een bandbreedte gebruikt van +6% en –10% van de nominale spanning. Dit 
komt voort uit het feit dat we oorspronkelijk een nominale spanning hadden van 220 V. Om te hoge 
spanningen te voorkomen op toestellen die geschikt waren voor deze nominale spanning (+10%) is 
gekozen voor een spanningsstijging van 6% bij de nominale spanning van 230 V. De bovengrens ligt 
dan dicht bij elkaar, namelijk 242 V (oude situatie) en 243,8 V (nieuwe situatie). In de (nabije) 
toekomst is het hanteren van een spanningsband van +10% en –10% als eindsituatie een reële optie 
die ook ruimere mogelijkheden geeft voor invoeding met o.a. PV-systemen. 
 
Als eindsituatie omdat ook ruimte moet worden gehouden in de spanningsbanden om  veranderende 
belasting- of opwekpatronen in de toekomst te kunnen opvangen. Immers zowel belasting als opwek 
is geen statisch gegeven maar verandert afhankelijk van nieuwe technische ontwikkelingen, andere 
leefwijzen, uitbreidingen e.d. Voor nieuwe netten is derhalve t.b.v. het ontwerp een spanningsband 
van +6% en –6% aan te bevelen en deze spanningsband zal verder ook worden gebruikt om aan te 
geven hoeveel PV-vermogen in nieuwe netten kan worden ingepast. 
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Bij bestaande netten kan uit worden gegaan van een ruimere spanningsband. Netten die al dicht bij 
het einde van hun levensduur liggen kunnen volledig worden benut. Hierbij kan dus van + en –10% 
worden uitgegaan.    
 
Het antwoord op de vraag in hoeverre de spanningshuishouding het netontwerp bepaalt moet dus 
bekeken worden vanuit de spanningsband van + en –6%. Andere factoren die een rol spelen bij het 
netontwerp zijn: 
 

• 
• 
• 
• 

Optredende aanrakingsspanningen en uitschakeltijden (zeker bij TN-stelsels) 
Maximale belastbaarheid van de netcomponenten 
Maximaal toegestane spanningsvariaties 
Betrouwbaarheidsaspecten 

 
Bij de beoordeling van het in te passen PV-vermogen moet dus ook gekeken worden naar een 
mogelijke relatie met deze aspecten. 
 
Ten aanzien van de laatste vraag moet gekeken worden naar de verhouding tussen opwekvermogen 
en belasting. In het (recente) verleden werd geen rekening gehouden met opwekvermogen bij het 
netontwerp. In het middenspanningsnet werd uitgegaan van een maximale spanningsdaling van 4%. 
Over de transformator kon een spanningsdaling optreden van 2%. De secundaire spanning van de 
transformator werd vervolgens ingesteld op de maximale spanning van 230 V +6%, uitgaande van de 
maximale 10,5 kV spanning aan de middenspanningskant (zie figuur 5.10).  

 
 
 

figuur 5.10 Spanningsbanden zoals gebruikt bij netontwerp 
 
Aan de laagspanningskant was dan bij volledige belasting nog een spanningsdaling mogelijk van 10%. 
Onnodige investeringen in netten moeten worden voorkomen. Ook extra componenten (bijv. t.b.v. 
compoundering) moeten worden vermeden als de noodzaak hiertoe niet aanwezig is. In eerste 
instantie zal daarom worden gekeken naar het maximale PV-vermogen wat ingevoed kan worden 
zonder extra maatregelen anders dan het instellen van de transformator-trapstand.  

5.3 Maximaal PV-vermogen 

 
Bij de bepaling van het maximaal PV-vermogen op een net zijn de volgende aspecten van belang: 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

de impedantie van het net (lengte, doorsnede kabels) 
de aanwezige minimale en maximale belasting 
de toelaatbare spanning 
de maximale belasting van de netcomponenten 
reeds aanwezige zelfopwekkers 
de plaats waar PV-vermogen wordt ingevoed 

 
Het antwoord op de vraag hoeveel PV-vermogen op een net kan worden aangesloten is dus gezien 
het aantal variabelen niet eenduidig te beantwoorden.  In eerste instantie zal bij de twee netten 
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waar ook aan gemeten is worden gekeken naar het maximaal aan te sluiten PV-vermogen op de 
betreffende MS-ruimte en het bijbehorende middenspanningsnet. 
Bij de bepaling van het maximaal PV-vermogen is voor het middenspanningsnet uitgegaan van een 
spanning op het onderstation van 10.6 kV (+ of -1%). 

5.3.1 Berekening PV-vermogen Bronsbergen 
De 10 kV/400 V transformator bij MS-ruimte Roelofs is op trapstand 0 gezet. Bij een belasting 
overeenkomstig met de maximale belasting van het middenspanningsnet is  het optredende 
spanningsdaling bij recreatiewoning 1, ongeveer 4,5%. 
  
Bij de berekeningen is in eerste instantie gekeken hoeveel PV-vermogen op 1 LS-kabel kan worden 
aangesloten. Daarna is gekeken naar het maximale PV-vermogen op een transformatorruimte en 
tenslotte naar het totale PV-vermogen op het gehele middenspanningsnet. In bijlage B3 zijn diverse 
kenmerkende berekeningen opgenomen. In onderstaande tekst wordt hier dan naar verwezen. 
 
In tabel 5.11 is aangegeven welke berekeningen zijn uitgevoerd. Hierin is ook aangegeven wat het 
maximale PV-vermogen is, hetgeen kan worden aangesloten in de betreffende situatie. Ook is 
aangegeven welk aspect de hoogte van het PV-vermogen heeft bepaald. 
 
Tabel 5.11 Overzicht van berekeningen 1 LS-kabel Bronsbergen, trapstand 0 

Plaats waar het PV-vermogen wordt ingevoed Spanningsband en 
belasting Begin van de  

LS-kabel 
Verspreid over de 
LS-kabel 

Eind van de  
LS-kabel 

+6% en -10% 
10% belasting 

190 kW           B3.1  
Iz kabel            

32 kW             B3.2 
+6% spanning  

16 kW             B3.3 
+6% spanning 

+6% en -10% 
20% belasting 

195 kW 
Iz kabel 

35 kW             
+6% spanning     1) 

20 kW      
+6% spanning     1) 

+10% en -10% 
10% belasting 

190 kW 
Iz kabel 

142 kW           B3.4 
+10% spanning 

80 kW             B3.5 
+10%spanning 

+10% en -10% 
20% belasting 

195 kW 
Iz kabel 

150 kW 
+10% spanning   1) 

84 kW 
+10% spanning   1) 

 
Uit de diverse berekeningen zijn de waarden voor maximaal PV-vermogen af te leiden. Bij de met 1) 
aangegeven situaties wordt het vermogen beperkt door het feit dat de HS/MS transformator bij een 
belasting van 20% een trapstand wordt aangepast waardoor de voedende MS-spanning met ca. 60 V 
wordt verhoogd. Als geen aanpassing van de MS-spanning plaats had gevonden dan was bijvoorbeeld 
in de situatie met invoeding aan het eind van de kabel i.p.v. 20 kW een vermogen van 38 kW 
mogelijk geweest. 
 
Ook de trapstand van de MS/LS transformator in ruimte Roelofs kan een stap worden verhoogd 
waardoor de spanning aan laagspanningszijde van de transformator met ca. 2,5 % wordt verlaagd. In 
volbelaste situatie (zonder PV) leidt dit tot een nog toegestane spanningsdaling van ca. 6,7%. 
Hierdoor wordt de mogelijkheid om PV-vermogen in te voeden behoorlijk vergroot. In tabel 5.12 
zijn de maximale waarden van PV-vermogen bij deze trapstand weergegeven. 
 
Tabel 5.12 Overzicht van berekeningen 1 LS-kabel Bronsbergen, trapstand 1 

Plaats waar het PV-vermogen wordt ingevoed Spanningsband en 
belasting Begin van de  

LS-kabel 
Verspreid over de 
LS-kabel 

Eind van de  
LS-kabel 

+6% en -10% 
10% belasting 

190 kW            
Iz kabel            

100 kW           B3.6 
+6% spanning  

55 kW              
+6% spanning 

+6% en -10% 
20% belasting 

195 kW 
Iz kabel 

110 kW             
+6% spanning     1) 

61 kW      
+6% spanning     1) 

+10% en -10% 
10% belasting 

190 kW 
Iz kabel 

190 kW           B3.7 
Iz kabel 

120 kW  
+10%spanning 

+10% en -10% 
20% belasting 

195 kW 
Iz kabel 

195 kW 
Iz kabel               1) 

124 kW 
+10% spanning   1) 
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Nu duidelijk is wat bij dit net op 1 LS-kabel kan worden aangesloten kan worden gekeken naar het 
maximale PV-vermogen op de gehele MS-ruimte. Het PV-vermogen wordt dan verdeeld over een 
viertal LS-kabels. Tabel 5.13 geeft een overzicht van de diverse berekeningen. 
 
Tabel 5.13 Overzicht van berekeningen 1 LS-kabel Bronsbergen 

Transformatortrapstand (vermogen 400 kVA) Spanningsband en 
belasting 

Trapstand 0 Trapstand 1 

+6% en -10% 
10% belasting 

100 kW 
begrenzing spanning +6% 

280 kW                            B3.8 
begrenzing spanning +6% 

+6% en -10% 
20% belasting 

140 kW 
begrenzing spanning +6% 

320 kW 
begrenzing spanning +6% 

+10% en -10% 
10% belasting 

400 kW                           B3.9 
begrenzing spanning +10% 

400 kW                
begrenzing trafovermogen 

+10% en -10% 
20% belasting 

440 kW                           B3.10 
begrenzing trafovermogen 

440 kW 
begrenzing trafovermogen 

 
Voor de inschatting hoeveel PV-vermogen totaal op het middenspanningsnet kan worden ingevoed is 
op naast de MS-ruimte Roelofs nog op 12 MS-ruimten een PV-systeem aangesloten. De reeds 
aanwezige zelfopwekker is hierbij komen te vervallen, maar duidelijk is dat reeds aanwezige 
zelfopwekkers in mindering moeten worden gebracht op het totale PV-vermogen.  
 
Uit de berekeningen blijkt dat gegeven een transformatorstand 1 bij de MS/LS transformator de 
volgende vermogens per ruimte kunnen worden ingevoed: 
 

• 
• 

1,94 MW bij een maximale spanning van +6% (zie B3.11) 
3,9 MW bij een maximale spanning van +10% (zie B3.12) 

 
Bij deze laatste berekening is ook het spanningsniveau bij elke MS-ruimte weergegeven in figuur 
5.14. Hieruit blijkt dat door de grote hoeveelheid ingevoed PV-vermogen in samenhang met de 
geringe belasting de spanning op elk verder van het onderstation gelegen MS-ruimte de spanning 
stijgt. Dat betekent dat er aan de laagspanningszijde een kleinere ruimte voor spanningsopdrijving 
ontstaat. In figuur 5.15 is de spanning weergegeven op de diverse aansluitpunten op de kabel met 
de diverse belastingen en PV-systemen. 

 
figuur 5.14 Spanningsniveau in het MS-net 
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figuur 5.15 Spanningsniveau in het LS-net 
 
Conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat kritisch gekeken moet worden naar de 
spanningsregeling op de HS/MS-transformator. In deze situatie kan een verlaging van de spanning op 
de rail in het onderstation leidden tot een beter spanningsniveau (of meer PV-vermogen dat 
ingevoed kan worden) bij de bekeken afgaande 10 kV-kabels. 
 

5.3.2 Berekening PV-vermogen Mayersloot 
De 10 kV/400 V transformator bij MS-ruimte Tymengroet is op trapstand 0 gezet. Bij een belasting 
overeenkomstig met de maximale belasting van het middenspannings-net en nominale belasting van 
LS-klanten, gecombineerd met "nul-opwek" is de spanning bij Papegroet 1 ongeveer 0,97% van de 
nominale spanning van 230 V.  (zie B4.1). 
 
In tabel 5.16 is wederom aangegeven welke berekeningen zijn uitgevoerd. Hierin is ook aangegeven 
wat het maximale PV-vermogen is, hetgeen kan worden aangesloten in de betreffende situatie. Ook 
is aangegeven welk aspect de maximale waarde van het PV-vermogen heeft bepaald. 
 
Tabel 5.16 Overzicht van berekeningen 1 LS-kabel Mayersloot, trapstand 0 

Plaats waar het PV-vermogen wordt ingevoed Spanningsband en 
belasting Begin van de  

LS-kabel 
Verspreid over de 
LS-kabel 

Eind van de  
LS-kabel 

+6% en -10% 
10% belasting 

188 kW            
Iz kabel            

60 kW              
+6% spanning  

30 kW              
+6% spanning 

+6% en -10% 
20% belasting 

192 kW 
Iz kabel 

72 kW             
+6% spanning      

34 kW      
+6% spanning      

+10% en -10% 
10% belasting 

188 kW 
Iz kabel 

180 kW            
+10% spanning 

85 kW              
+10%spanning 

+10% en -10% 
20% belasting 

192 kW 
Iz kabel 

190 kW 
+10% spanning    

90 kW 
+10% spanning    

 
Uit de diverse berekeningen zijn de waarden voor maximaal PV-vermogen af te leiden. Ook de 
trapstand van de MS/LS transformator in ruimte Tymengroet kan een stap worden verhoogd 
waardoor de spanning aan laagspanningszijde van de transformator met ca. 2,5 % wordt verlaagd. In 
volbelaste situatie (zonder PV) leidt dit tot een nog acceptabele spanning van 216 V aan het eind 
van de laagspanningskabel. Hierdoor wordt de mogelijkheid om PV-vermogen in te voeden 
behoorlijk vergroot. In tabel 5.17 zijn de maximale waarden van PV-vermogen bij deze trapstand 
weergegeven. 
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Tabel 5.17 Overzicht van berekeningen 1 LS-kabel Mayersloot, trapstand 1 

Plaats waar het PV-vermogen wordt ingevoed Spanningsband en 
belasting Begin van de  

LS-kabel 
Verspreid over de 
LS-kabel 

Eind van de  
LS-kabel 

+6% en -10% 
10% belasting 

188 kW            
Iz kabel            

132 kW            
+6% spanning  

64 kW              
+6% spanning 

+6% en -10% 
20% belasting 

192 kW 
Iz kabel 

140 kW             
+6% spanning 

68 kW      
+6% spanning      

+10% en -10% 
10% belasting 

188 kW 
Iz kabel 

188 kW            
Iz kabel 

120 kW  
+10%spanning 

+10% en -10% 
20% belasting 

192 kW 
Iz kabel 

192 kW 
Iz kabel 

124 kW 
+10% spanning    

 
Nu duidelijk is wat bij dit net op 1 LS-kabel kan worden aangesloten kan worden gekeken naar het 
maximale PV-vermogen op de gehele MS-ruimte. Het PV-vermogen wordt dan verdeeld over een 
viertal LS-kabels. Tabel 5.18 geeft een overzicht van de diverse berekeningen 
 
Tabel 5.18 Overzicht van berekeningen MS-ruimte Mayersloot 

Transformatortrapstand (vermogen 400 kVA) Spanningsband en 
belasting 

Trapstand 0 Trapstand 1 

+6% en -10% 
10% belasting 

150 kW 
begrenzing spanning +6% 

300 kW                            
begrenzing spanning +6% 

+6% en -10% 
20% belasting 

170 kW 
begrenzing spanning +6% 

330 kW 
begrenzing spanning +6% 

+10% en -10% 
10% belasting 

400 kW   
begrenzing spanning +10% 

400 kW                
begrenzing trafovermogen 

+10% en -10% 
20% belasting 

430 kW       
begrenzing trafovermogen 

430 kW 
begrenzing trafovermogen 

 
Voor de inschatting hoeveel PV-vermogen totaal op het middenspanningsnet kan worden ingevoed is 
op naast de MS-ruimte Tymengroet nog op de 17 andere MS-ruimten een PV-systeem aangesloten. 
Uit de berekeningen blijkt dat gegeven een transformatorstand 0 bij de MS/LS transformator de 
volgende vermogens per ruimte kunnen worden ingevoed: 
 

• 
• 

• 
• 

2 MW bij een maximale spanning van +6%  
4 MW bij een maximale spanning van +10%  

 
Bij een transformatorstand 1 bij de MS/LS transformator kunnen de volgende vermogens per ruimte 
worden ingevoed: 
 

3,6 MW bij een maximale spanning van +6%  
7 MW bij een maximale spanning van +10%  
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6 SPANNINGSVORM 
 
 
 
De spanningsvorm is als uitgangspunt sinusvormig. Echter door de toename van belastingen die een 
niet-sinusvormige stroom vragen of bijvoorbeeld PV-systemen die een niet-sinusvormige stroom in 
het net injecteren zijn ook harmonische componenten in de spanning aanwezig. Onafhankelijk van 
de vraag waardoor de vervorming ontstaat kan gekeken worden naar de maximale waarden van 
vervormde spanning die mag worden aangeboden, zoals vastgelegd in de NEN-EN 50160. In de 
normen IEC 61000-3-2 en Amendment 1 is vastgelegd hoeveel harmonischen in de stroom aanwezig 
mogen zijn van toestellen met een nominale stroom kleiner of gelijk aan 16 A.  Uiteraard 
veroorzaken de toestellen door het injecteren van harmonische stromen een verdere vervorming 
van de spanning. In dit verband is antwoord gezocht op de volgende vragen: 
 
• Is het mogelijk dat toestellen die voldoen aan de IEC-norm de netspanning zodanig beïnvloeden 

dat niet meer wordt voldaan aan NEN-EN 50160 en zo ja, bij welke vermogens treedt dit op? 
• In hoeverre beïnvloedt een reeds aanwezig vervorming van de spanning de stroom die in het net 

wordt geïnjecteerd, m.a.w. kan een vervormde spanning die voldoet aan NEN-EN 50160 een 
toestel dat in eerste instantie voldoet aan de IEC norm zodanig beïnvloeden dat er meer 
harmonische stromen worden geïnjecteerd dan toegestaan? 

6.1 Randvoorwaarden netcode, de NEN-EN 50160 

 
In de netcode wordt t.a.v. de toegestane harmonische vervorming in de netspanning verwezen naar 
de NEN-EN 50160.  Hierin zijn de volgende voorwaarden opgenomen: 
 

• Onder normale bedrijfsomstandigheden, gedurende elke periode van een week, 95% van de 
10 minuten gemiddelde rms-waarde van elke individuele harmonische mag niet groter zijn 
dan de waarden, opgenomen in tabel 6.1. 

• De THD van de netspanning op het aansluitpunt (van de 2e t/m de 40e harmonischen) mag 
niet groter zijn dan 8%. 

 
Tabel 6.1 Maximale waarde van de harmonische spanningen 
Oneven harmonischen 
 
   Niet deelbaar door 3 
  

        deelbaar door 3 

Even harmonischen 

Harmonische       % v/d 
spanning 

harmonische     % v/d 
spanning 

harmonische % v/d spanning 

5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
25 

6 
5 
3,5 
3 
2 
1,5 
1,5 
1,5 

3 
9 
15 
21 

5 
1,5 
0,5 
0,5 

2 
4 
6…24 

2 
1 
0,5 

 
De totale harmonische vervorming wordt aangegeven met THD en wordt berekend met de 

formule: ∑
=

=
40

2

2)(
h

huTHD  

Dit is dus een effectieve waarde van de vervorming berekend van de 2e tot en met de 40e 
harmonischen. Aangegeven is dat ten gevolge van resonantie-effecten voor een individuele 
harmonische een hogere harmonische spanning kan optreden. 
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6.2 Normen voor toestellen, de IEC 61000-3-2 

In deze norm zijn er diverse klassen gedefinieerd met elk hun eigen maximale waarden van 
harmonische stromen. In het algemeen vallen toestellen onder klasse A, tenzij er sprake is van: 
 
• Handgereedschap of lastoestellen (geen professionele toepassing); klasse B 
• Verlichtingstoestellen; klasse C 
• PC's, monitoren e.d met een maximaal vermogen van 600 W; klasse D 
 
Tabel 6.2 geeft de maximale waarden van de harmonische stromen die mogen optreden bij klasse A 
toestellen. 
 
Tabel 6.2 Toegestane harmonische stromen per toestel 
Harmonischen  Maximaal toegestane 

harmonische stroom (A) 
Oneven harmonischen 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15≤n≤39 

2,30 
1,14 
0,77 
0,40 
0,33 
0,21 
0,15•(15/n) 

Even harmonischen 
2 
4 
6 
8≤n≤40 

1,08 
0,43 
0,30 
0,23•(8/n) 

 
 
De harmonische stromen zijn dus gegeven in absolute waarden. In figuur 6.3 (blauwe kolommen) 
zijn de procentuele waarden gegeven gerelateerd aan een stroom met een rms-waarde van 10 A. Bij 
een arbeidsfactor gelijk aan 1 komt dit ongeveer overeen met een vermogen van circa 2350 W, 
hetgeen weer het nominale vermogen van de inverter benadert en het vermogen zoals ook bij de 
metingen is gebruikt. In de rode kolommen zijn de toegestane stromen gerelateerd aan de 
grondharmonische die minimaal zal optreden als de harmonischen allemaal  hun maximale waarde 
hebben. 

De rms-waarde is: ∑
=

=
25

1

2

i
irms II   , rekening houdend met de 1e t/m de 25e harmonischen. 

De grondharmonische is: ∑
=

−=
25

2

22
1

i
irms III  

De grondharmonische is 9,52481 A, hetgeen betekent dat er procentueel t.o.v de grondharmonische 
dus iets meer harmonischen in het net mogen worden geïnjecteerd. 
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figuur 6.3 Toegestane harmonische stromen in % van In (In=10A) 
 

6.3 Metingen 

 
Aan de inverter zijn diverse metingen gedaan om te kijken naar de harmonische stromen die het PV-
systeem in het net injecteert. De resultaten van deze metingen zijn opgenomen in bijlage D. In 
figuur 6.4 zijn de resultaten samengevat in een grafiek voor een 4-tal metingen bij vermogens van 
resp. 600 W, 1100 W, 1880 W en 2350 W. Bij deze vermogens zijn de optredende harmonischen 
weergegeven gerelateerd aan de grondharmonische die optreedt bij de respectievelijke vermogens. 
 
Aangezien de harmonische stromen hun grootste absolute waarde hebben bij een vermogen van 
2350 W is het zinvol om de grenzen van de norm te vergelijken met de gemeten harmonische 
stromen bij 2350 W. In figuur 6.5 zijn beide waarden in een grafiek weergegeven. De 1e kolom geeft 
de normwaarden en de 2e kolom de gemeten waarden bij een schoon en hard net. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de inverter, aangesloten op een net zonder netvervuiling 
ruimschoots voldoet aan de gestelde eisen. Als een vervormde netspanning wordt aangeboden dan 
neemt ook de grootte van de harmonische stroom toe. Bij de metingen aan de inverter is een 
spanning aangeboden met een vervuiling die gekenmerkt is door: 
 
Vervuiling 1: 1% 3e, 2% 5e en 2% 7e harmonischen. 
Vervuiling 2: 4% 5e, 2% 7e, 1% 17e, 1% 19e, 2% 23e en 1% 25e harmonischen 
 
Deze harmonischen zijn gekozen op grond van landelijke meetgegevens. In een later stadium is nog 
een 3e vervuiling toegevoegd waarin ook 11e en 13e harmonische vervorming is opgenomen. (zie 
bijlage D). 
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figuur 6.4 Harmonische stromen procentueel t.o.v. grondharmonische 
 

 
 

figuur 6.5 Normwaarden en gemeten waarden bij 2350 W 
 
Duidelijk herkenbaar is dat de component van de harmonische spanning zorgt voor een versterking 
van de desbetreffende harmonische stroom. Dit is het gevolg van het kopiëren van de netspanning 
t.b.v. het moduleren in de inverter. Bij vervuiling 1 leidt dit niet tot een overschrijding van de 
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normwaarden (figuur 6.6). Bij vervuiling 2 treedt er bij de hogere harmonischen een aanzienlijke 
overschrijding op (figuur 6.7). 

 
 

figuur 6.6 Harmonische stromen bij netvervuiling 1 t.o.v. normwaarden 
 

 
 

figuur 6.7 Harmonische stromen bij netvervuiling 2 t.o.v. normwaarden 
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Om inzicht te krijgen in de invloed van de netimpedantie op de harmonische stromen die 
geïnjecteerd worden door de inverter zijn dezelfde metingen gedaan bij een inverter aangesloten 
op een zwak net (R=0,68 Ω, L=0,75 mH). Figuur 6.8 geeft de harmonischen weer bij een hard net 
(kolom 1) en een zwak net (kolom 2), waarbij de netspanning is vervormd met netvervuiling 1. 
 

 
 

figuur 6.8 Verschil in harmonischen bij hard en zwak net met netvervuiling 1. 
 
Op gelijke wijze geeft figuur 6.9 de verschillen weer maar dan met een netspanning die vervormd is 
met netvervuiling 2. 

 
 

figuur 6.9 Verschil in harmonischen tussen hard en zwak net met netvervuiling 2 
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Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken: 
 

• 
• 
• 

Bij een zwak net kan een versterking van even harmonischen optreden (2e, 4e, 22e en 24e). 
Oneven harmonischen worden slechts in geringe mate versterkt t.g.v. een zwak net. 
Harmonischen in de buurt van een resonantiefrequentie worden aanzienlijk versterkt. (17e, 
19e, 23e en 25e harmonischen). 

 
De laatste conclusie kan worden gebaseerd op de metingen die aan de inverters zijn gedaan bij een 
soortgelijk zwak net (maar veel lagere ohmse weerstand) waarbij ook bij een schoon net toch een 
behoorlijke stijging van de harmonische spanning optreedt bij deze frequenties. Zie hiervoor ook 
Bijlage D en figuur D11. 
 
Bij de beoordeling van harmonischen, de berekening hiervan in de 2 projecten en dus ook in de 
modellering van de inverters zijn niet alle harmonischen meegenomen. De belangrijkste 
harmonischen zijn de 3e, 5e, 7e, 9e, 11e, 13e, 17e, 19e, 23e en 25e harmonischen. Daarnaast is het 
wel zo dat de even harmonischen hoewel meestal laag, bij een zwak net versterkt worden 
aangetroffen in combinatie met naastliggende oneven harmonischen. 
 
In figuur 6.10 is te zien hoe de PV-inverter kijkt naar de aangeboden spanning (Uac) en vervolgens 
een gelijkvormige stroom (Iac) in het net injecteert. 

 
 

figuur 6.10 Kopiëren van de netspanning. 
 
Bij een schatting van de optredende harmonische stromen (en de vervorming van de netspanning) is 
het van belang om een indruk te hebben van reeds aanwezige netvervuiling. Ook is, zoals uit het 
vervolg zal blijken, de aanwezigheid van resonantiekringen voor bepaalde frequenties een factor 
van groot belang. 
 
Landelijk worden vele metingen gedaan om een indruk te krijgen van de bestaande netvervuiling. 
Tabel 6.11 en 6.12 geven de resultaten van deze landelijke steekproef voor laagspanningsnetten en 
middenspanningsnetten. 

  47  



 
Tabel 6.11 Resultaten landelijke steekproef voor laagspanningsnetten 
 
Resultaten metingen in laagspanningsnetten 
Harmonische NEN-EN 50160 gemiddelde standaardafw. grootste waarde 
3 5% 0,69% 0,35% 1,67% 
5 6% 2,59% 0,93% 4,74% 
7 5% 1,58% 0,55% 3,02% 
9 1,5% 0,26% 0,18% 0,78% 
11 3,5% 0,45% 0,18% 0,92% 
13 3% 0,33% 0,18% 0,99% 
17 2% 0,06% 0,06% 0,54% 
19 1,5% 0,06% 0,06% 0,29% 
23 1,5% 0,05% 0,07% 0,35% 
25 1,5% 0,04% 0,05% 0,32% 
 
Tabel 6.12 Resultaten landelijke steekproef voor middenspanningsnetten 
 
Resultaten metingen in middenspanningsnetten 
Harmonische NEN-EN 50160 gemiddelde standaardafw. grootste waarde 
3 5% 0,16% 0,09% 0,50% 
5 6% 2,85% 0,99% 5,22% 
7 5% 1,25% 0,46% 3,15% 
9 1,5% 0,02% 0,03% 0,29% 
11 3,5% 0,42% 0,20% 1,02% 
13 3% 0,27% 0,14% 0,73% 
17 2% 0,03% 0,03% 0,19% 
19 1,5% 0,04% 0,04% 0,21% 
23 1,5% 0,02% 0,03% 0,14% 
25 1,5% 0,01% 0,01% 0,06% 
 
Bij de berekeningen van de harmonische stromen m.b.v. DIgSILENT voor Mayersloot en Bronsbergen 
zijn de gemiddelde waarden zoals aangegeven in tabel 6.11 gebruikt als “standaard” netvervuiling 
die op voorhand aanwezig is.   
Daarnaast is per aansluiting een condensatorcapaciteit van 3 µF aangenomen. Dit representeert de 
gemiddelde capaciteit die aanwezig is bij diverse 1-fase motoren (bijv. t.b.v. ventilatie) 
 

6.4 Harmonischen Mayersloot 

Bij de berekening van de harmonischen in DIgSILENT is in eerste instantie gekeken naar de 
berekening bij 1 inverter aangesloten op het betreffende meetpunt.  
 
De resultaten van deze berekening zijn vergeleken met de meting (zie figuur 6.13). 
 
Vervolgens is de "gemiddelde" netvervuiling aangebracht d.m.v. een belasting op de LS-rail van 
Tymengroet aan te sluiten met harmonische stromen. Daarna zijn de harmonische stromen opnieuw 
berekend. Dit levert de resultaten op zoals weergegeven in figuur 6.14. 
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figuur 6.13 Harmonische stromen, Berekening (kolom 1) en werkelijkheid (kolom 2). 
  

 
 
 

figuur 6.14 Harmonische stromen met meerdere inverters 
 
De berekende waarden komen al dichter te liggen bij de werkelijk gemeten waarden. 
In verband met mogelijk optredende resonanties is ook gekeken naar de impedantie zoals deze 
gezien wordt vanuit het aansluitpunt van de inverter. In figuur 6.15 is deze impedantie-
karakteristiek weergeven als nog maar 1 inverter is aangesloten. 
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figuur 6.15 R-, X-, en Z-karakteristiek Mayersloot bij 1 inverter 
 
Tenslotte zijn alle inverters aangesloten en zijn de harmonischen opnieuw berekend. Dit levert 
tenslotte het beeld op zoals weergegeven in figuur 6.16. 
 

 
figuur 6.16 Harmonischen in Mayersloot met mogelijke afwijkingen. 

 
In de kolommen zijn de werkelijk gemeten waarden aangegeven. De gele markers geven de 
berekende waarden weer en de blauwe strepen de mogelijke afwijkingen die kunnen optreden 
afhankelijk van de fasehoek van de diverse harmonische bronnen. In eerste instantie waren de 17e 
en 19e harmonische stromen bij de berekening te laag. Als alle inverters zijn aangesloten dan 
ontstaat rondom deze harmonischen een resonantie, hetgeen leidt tot grotere harmonische 
spanningen en stromen op het aansluitpunt. De impedantiekarakteristiek, weergegeven in figuur 
6.17, geeft dit ook duidelijk aan. 
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figuur 6.17 Impedantiekarakteristiek Mayersloot bij alle inverters aangesloten. 
 
Dit betekent ook dat de berekening van de harmonischen wordt bemoeilijkt. Een kleine verandering 
in de bestaande netvervuiling leidt snel tot grote verschillen in de berekende waarden. In het 
project Bronsbergen komt dit nog duidelijker naar voren. Voor de overige harmonischen blijken de 
berekening vrij goed overeen te komen met de gemeten waarden. 

6.5 Harmonischen Bronsbergen 

 
Bij de berekening van de harmonischen in het project Bronsbergen is een zelfde aanpak gevolgd. In 
eerste instantie is weer gerekend aan het net met 1 aangesloten inverter bij recreatiewoning 1 (het 
meetpunt). De resultaten afgezet tegen de werkelijk gemeten waarden is weergegeven in figuur 
6.18.  
 
De grote waarden van de 11e en 13e harmonische stromen geven al aan dat er rondom deze 
frequenties resonantie optreedt. Uit de impedantiekarakteristiek was dit in eerste instantie niet af 
te leiden. De te verwachte oscillatiefrequentie lag rondom de 16e harmonische. Echter de PV-
systemen zijn bij Bronsbergen niet symmetrisch verdeeld over de 3 fasen. Dit is ook uit figuur C57 
goed af te lezen. Dat betekent ook dat op de gemeten fase relatief veel meer condensatorvermogen 
moet worden toegevoegd. De totale condensatorcapaciteit moet ca. 1260 µF bedragen. Bij een 
evenredige verdeling over de drie fasen is dit 420 µF per fase. De verdeling per fase is echter ca. 
45%, 45% en 10%. Om te komen tot een vergelijkbaar driefasig systeem moet per fase 0,45 maal 
1260 µF worden aangebracht. Dit is een capaciteit van 567 µF en een totale capaciteit van 1701 µF. 
Dit is derhalve een uitbreiding met 441 µF. Daarnaast wordt ook voor de 206 recreatiewoning met 3  
µF eigen condensatorcapaciteit per aansluiting gerekend. 
 
Als dit condensatorvermogen wordt toegevoegd komt de oscillatiefrequentie tussen de 11e en 13e 
harmonischen (figuur 6.19) te liggen. 
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figuur 6.18 Harmonische stromen Bronsbergen, berekend (k1) en gemeten (k2). 

 
 

 
 
 

figuur 6.19 Z-karakteristiek Bronsbergen met alle inverters 
 
Bij de berekening van de harmonische stromen is weer uitgegaan van het totale PV-vermogen en de 
“gemiddelde” netvervuiling. De resultaten van de berekening zijn in figuur 6.20 weergegeven. De 
waarden in de kolom zijn weer de daadwerkelijk gemeten waarden. De gele marker geeft de 
berekende waarden aan en de blauwe lijn de marges waarbinnen de harmonischen zich kunnen 
begeven, afhankelijk van de fasehoeken van de harmonische spanningsbronnen. 
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figuur 6.20 Harmonischen bij Bronsbergen met mogelijke afwijkingen 

 
De diverse harmonische stromen blijken goed overeen te komen met de berekende waarden. Grote 
afwijkingen zijn er rondom de oscillatiefrequentie. Reeds bestaande netvervuiling blijkt zeker 
rondom de oscillatiefrequentie grote gevolgen te hebben voor de harmonische stromen die 
optreden. Als de 11e en 13e harmonische spanning met een factor 4 worden vergroot dan levert een 
nieuwe berekening de twee langere blauwe lijnen op waarbinnen de harmonische stromen zich 
kunnen begeven. De waarden van harmonische stromen rondom oscillatiefrequenties laten zich dus 
moeilijk voorspellen. 
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7 SPANNINGSVARIATIES 
 
 

7.1 Randvoorwaarden netcode 

 
Het verlichtingsniveau, verkregen door elektrische verlichtingstoestellen, hangt nauw samen met de 
aangeboden spanning. Variaties in de spanning veroorzaken automatisch variaties in het 
verlichtingsniveau. In hoeverre dit als hinderlijk wordt ervaren is afhankelijk van de grootte van de 
variatie en de frequentie waarmee deze variatie optreedt. 
De snelle spanningsvariaties worden veroorzaakt door snelle variaties in de belasting of het 
opwekvermogen in relatie met de impedantie van het voedende net. De variaties in belasting of 
opwekvermogen kunnen te maken hebben inschakelverschijnselen of werkingsprincipes van 
toestellen of inverters. Bij PV-installaties kunnen ook omgevingsinvloeden zoals de mate van 
bewolking en de windsnelheid een rol spelen. 
 
De variaties in de spanning worden aangegeven in procenten t.o.v. de aangeboden spanning. In 
figuur 7.1 is dit aangegeven. 
 

 
 
 

figuur 7.1 Definitie spanningsvariaties 
 
De dc is de relatieve spanningsvariatie in stationaire toestand. De maximale spanningsvariatie die is 
opgetreden wordt weergegeven door dmax. 
Voor de beoordeling van dit probleem kan worden gerelateerd aan de netcode en een tweetal 
normen: 
 

• 
• 

• 

• 

NEN-EN 50160 
EN 61000-3-3 “Limitation of voltage fluctuations and flicker un low-voltage supply systems 
for equipment with rated current up to and including 16 A”. 

 
In deze normen worden 2 indicatoren gedefinieerd, namelijk: 

Pst : snelle spanningsvariaties gemeten en beoordeeld over een korte periode (bijvoorbeeld 
van 10 minuten). 
Plt : snelle spanningsvariaties beoordeeld over een langere periode gebruikmakend van 
opeenvolgende waarden van Pst (bijvoorbeeld een periode van 2 uur, gebruikmakend van 12 
Pst-waarden). 

In de netcode wordt gesteld dat voor snelle spanningsvariatie voor laagspanningsnetten  
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Plt ≤1 gedurende 99,5% van de week. Ook is in de netcode een bepaling opgenomen dat een 
aangeslotene op de aansluiting geen spanningsveranderingen groter dan 2 % van de nominale 
netspanning mag veroorzaken. 
 
In de EN  61000-3-3 is vastgelegd dat Pst niet groter mag zijn dan 1 en dat Plt niet groter mag zijn 
dan 0,65. In figuur 7.2 is de curve weergegeven van Pst=1. Hierbij is op de verticale as de 
toegestane spanningsvariatie weergegeven t.o.v. de frequentie waarin deze variatie optreedt op de 
horizontale as. Hierbij is uitgegaan van stapvormige veranderingen. 
 

 
 

figuur 7.2 Toelaatbare spanningsvariaties (Pst=1, F=1) 
 
 

 
 
 

figuur 7.3 Waarden voor de F-factor bij dubbele stap en lineaire veranderingen 
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Als er geen sprake is van stapvormige veranderingen dan moet dmax worden vermenigvuldigd met 
een factor F om weer een vergelijkbare spanningsverandering te krijgen die weer te toetsen is met 
figuur 7.2. In figuur 7.3 is de waarde van F opgenomen voor veranderingen die stapvormig, maar in 
2 stappen gaan en voor veranderingen die niet stapvormig maar lineair verlopen. In de norm EN 
61000-3-3 zijn ook voor andere vormen van veranderingen nog factoren opgenomen. 
 
In de praktijk worden de optredende spanningsveranderingen en de frequentie waarin deze 
optreden gemeten en wordt Pst bepaald door: 
 

limd
dPst =  

 
 
Plt kan dan vervolgens worden bepaald met de formule: 
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Bij de beoordeling van deze indicatoren moet dus gekeken worden naar de optredende 
spanningsvariaties en het aantal variaties per tijdseenheid. De grootte van de optredende variaties 
zijn afhankelijk van de netimpedantie en de variatie in de belastingsstroom. 

7.2 Spanningsvariaties t.g.v. PV  

 
Uit alle metingen die zijn gedaan is er geen direct verband gevonden tussen problemen met snelle 
spanningsvariaties en PV-systemen. Snelle spanningsvariaties ontstaan bij grote wisselingen in 
vermogens of stromen. Grote wisselingen in vermogens zouden kunnen ontstaan bij halfdichte 
bewolking en grote windsnelheden. De vraag is echter in hoeverre hiermee gelijktijdig een groter 
gebied met PV wordt beïnvloed. In de gemeten projecten waar ook sprake is van wisselende 
bewolking tijdens de dagen dat er gemeten is komen geen hinderlijke spanningsvariaties voor. 
Enkele malen zijn er wel te hoge waarden van Pst maar dit is dan niet terug te voeren op grote 
veranderingen in stromen of vermogens vanuit de PV-systemen. 
 
Een ander oorzaak van snelle spanningsvariaties kunnen de inschakelstromen zijn, zoals deze ook bij 
PV-systemen wel voorkomen. De grootte van de inschakelstroom is ca. 42A effectief, maar de 
tijdsduur is ongeveer 1 periode. Ook hier blijkt uit de metingen dat op de momenten dat de 
inschakeling plaatsvindt de Pst en Plt waarden niet noemenswaardig stijgen. 
 
Een laatste oorzaak van snelle spanningsvariaties zijn mogelijke vermogensschommelingen 
(uiteraard gepaard gaand met variaties in stroom). In de praktijk is dit niet gemeten omdat de 
inverter niet werkt met de zogenaamde “burst-mode”. Dit in de literatuur beschreven principe gaat 
bij lage vermogens over in een toestand waar periodiek vermogen wel of niet wordt afgegeven. 
Hiermee kan het rendement van de inverter worden verbeterd bij lage vermogens. Dit zou echter 
wel tot problemen met hinderlijke spanningsvariaties kunnen leiden. 
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BIJLAGE A: MODELLERING IN DIgSILENT 
 
 

A1 Inleiding 

 
Ten behoeve van de netberekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket DIgSILENT. Dit is 
een gebruikersvriendelijk hulpmiddel om in netten de volgende berekeningen uit te kunnen voeren: 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

figuur A1 Opbouw bibliotheek project Bronsbergen en Lagune 
 

 het pakket zijn al veel modellen van netcomponenten opgenomen. Daarnaast is het vrij 

Load flow berekeningen 
Fout-analyse (kortsluitberekeningen) 
Dynamische verschijnselen 
Transiënte verschijnselen 
Harmonische load-flow 
Betrouwbaarheidanalyse 
Rekenen met economische aspecten 

 

In
eenvoudig om zelf de bibliotheek aan te vullen met specifieke (niet al gemoduleerde) componenten 
of systemen. Het eenvoudigste is om voor elk project een eigen bibliotheek aan te leggen met 
daarin opgenomen alle componenten die in het betreffende net zijn opgenomen (zie figuur A1). 
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A2 Modelleren componenten 

 
In tabel A2 is een overzicht gegeven van de componenten die in de projecten Lagune en 
Bronsbergen zijn gebruikt. Het hoogspanningsnet is hierbij als 1 component of systeem beschouwd.  
 
Tabel A2 Overzicht gebruikte componenten 
 

Component Lagune Bronsbergen 
HS-net X X 
Transformator 150/10 kV 66 MVA  X 
Transformator 50/10 kV 18 MVA  X  
10 kV-kabel, 3 � 240 Al  X 
10 kV kabel, 3 � 95 Al  X 
10 kV kabel, 3 � 70 Cu  X 
Transformator Dyn11 10 kV/400 V X  
Transformator Dyn5   10 kV/400 V  X 
Netkabel 4i150 Al met aardscherm X X 
Netkabel 4i95 Al met aardscherm X X 
Netkabel 4i50 Al met aardscherm X X 
Aansluitkabel 4i6 Cu met aardscherm X  
Aansluitkabel 4i10 Cu met aardscherm  X 
PV-model Mastervolt 2500 X X 
Belastingmodel woning X  
Belastingmodel recreatiewoning  X 

 
De modellering van de diverse componenten worden in deze bijlage toegelicht. 

A2.1 Modelleren HS-net 
Bij de bestudering van de diverse aspecten in het laag- en middenspanningsnet is het voldoende om 
het hoogspanningsnet te representeren als een “black box” met het kortsluitvermogen en de 
verhouding van R/X als kenmerkende eigenschappen. Hierbij kan nog een maximaal en minimaal 
kortsluitvermogen worden opgegeven.  

A2.2 Modelleren transformator 
Voor het modelleren van de gebruikte transformator(en) kan gebruik worden gemaakt van de 
diverse standaardtransformatoren die in DIgSILENT zijn opgenomen. Wel moeten de diverse 
parameters worden aangepast zoals deze in de figuren A5 t/m A7 zijn aangegeven. De meeste 
parameters kunnen worden overgenomen van de testrapporten die bij elke transformator door de 
fabrikant worden meegeleverd. 
 
Het algemene schema van een transformator is weergegeven in figuur A3. 
In figuur A4 is het vervangingsschema weergegeven voor de 3e harmonische. 

 
figuur A3 Schema transformator 

 
In figuur A4 is het schema weergegeven in het geval van 3e harmonische.  Bij deze harmonische is er 
geen verbinding met het MS-net omdat de harmonische in de fasen aan de LS-zijde gelijkgericht 
zijn. 
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figuur A4 Schema transformator voor 3e harmonische 
 
 

 
figuur A5 Parameters transformator (1) 
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figuur A6 Parameters transformator (2) 

 
figuur A7 Parameters transformator (3) 
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Zoals aangegeven in figuur A7 is bij de HS/MS-transformator in eerste instantie gekozen voor een in 
stappen regelbare MS-spanning die geregeld wordt binnen de spanningsgrenzen 10.4 en 10.6 kV. De 
wijze waarop de regeling van de MS-spanning plaatsvindt heeft redelijk wat invloed op het in te 
voeden PV-vermogen. Het constant houden van de MS-spanning in het onderstation is niet de meest 
gewenste regeling. De weergegeven modellering geeft de daadwerkelijke situatie aan. 

A2.3 Modelleren kabels 
Voor het modelleren van de aansluitkabels moeten de karakteristieke parameters van de kabel 
worden ingevuld. Hiervoor is al een standaard “Line-model” in DIgSILENT opgenomen.  
In de volgende 3 figuren zijn de invulvelden weergegeven. De ingevulde waarden zijn de waarden 
van de veel toegepaste 150 Al netkabel. 
 

 
figuur A8 Basisgegevens kabels 

 
De benodigde kabelparameters zijn op te vragen bij de fabrikant of kunnen uit bestaande databases 
worden verkregen. Daarnaast kunnen diverse gegevens worden bepaald m.b.v. normen zoals IEC364-
5-523 (Electrical installations of buildings, wiring installations, current carrying capacities). Van 
belang zijn de afwijkingen die berekend zijn t.o.v. de standaard in DIgSILENT aangenomen waarden. 
Dit betreft: 
 

• 
• 

De homopolaire impedantie van de kabels (zie figuur A11 en bijlage B1.1) 
De frequentieafhankelijk van de kabelimpedanties (zie figuur A12 en bijlage B1.2) 
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figuur A9 Aanvullende gegevens t.b.v. load flow 

 
figuur A10 Overige in te voeren gegevens kabels 
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A2.4 Modelleren belasting 
Bij zowel de “load flow” berekeningen als bij berekening van de harmonischen is een goed model 
van de belastingen nodig. Voor eenvoudige “load flow” berekeningen kan nog worden volstaan met 
een belasting zonder harmonischen die gedurende de dag varieert in vermogen. Bij de berekening 
van de minimale en maximale spanning die in een net kan optreden moet worden gekeken naar: 
 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Model met maximaal PV-vermogen en minimale belasting 
Model met minimaal PV-vermogen en maximale belasting 

 
Voor het ontwerpen van een LS-net moet voor de berekening van de maximale belasting worden 
gekeken naar: 
 

maximale belasting per aansluiting 
het aantal aansluitingen 
gelijktijdigheidfactor bij meerdere aansluitingen 
verwachte groei gedurende de levensduur van het net 

 
De maximale belasting per aansluiting is afhankelijk van het ontwerp van de installatie en de 
voorzieningen in de aangesloten installatie. Dus afhankelijk of er bijvoorbeeld elektrisch gekookt 
wordt, er elektrische verwarming is, een elektrische boiler etc.  
Hoe groter het aantal aansluitpunten, hoe groter de totale belasting. De maximale belasting per 
netdeel is echter kleiner dan het product van het aantal aansluitingen en de maximale belasting per 
aansluiting want: 

in BngB max,max ••=  

  
De gelijktijdigheidfactor gn is afhankelijk van het aantal aansluitingen. 
In onderstaande formules is de definitie en de waarde van de gelijktijdigheidfactor vastgelegd. 

n
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In bovenstaande formule van Rusk [12] voor de berekening van de gelijktijdigheid bij n 
aansluitpunten is g∞ de gelijktijdigheid voor een oneindig aantal aansluitpunten. 
De gelijktijdigheidfactor voor een groot aantal aansluitpunten is te bepalen door de relatie met het 
elektriciteitsverbruik. Door Strand en Axelsson uit Zweden is proefondervindelijk het volgende 
verband vastgesteld: 

VbaVB +=max  
met : Bmax = maximale belasting 
 V = jaarlijks kWh-verbruik 
 a,b = empirisch te bepalen coëfficiënten 
 
De coëfficiënten a en b zijn afhankelijk van het belastingspatroon en moeten voor diverse soorten 
belasting zoals bijvoorbeeld bij eengezinshuizen, flats, bungalows etc. worden vastgesteld.  In 
Nederland zijn voor woonwijken waarden gevonden die in de buurt liggen van: 
 

0437,0;101847,0 3 =•= − ba  
 
De relatie tussen de grootheden a,b en V enerzijds en Bmax,i en g∞ anderzijds is: 
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Rekening houdend met een groei in het huishoudelijk verbruik voor een periode van 25 a 30 jaar en 
gebruikmakend van bovenstaande formules kan de maximale belasting per aansluitpunt worden 
bepaald. In tabel A11 is dit in het algemeen aangegeven en ook de waarden die zijn gebruikt in de 
diverse doorgerekende projecten. 
 
      Tabel A11 Berekening maximale belasting afhankelijk van aantal aansluitpunten 

Plaats Aantal verbruikers Bmax (kW) gn 
LS-aansluiting 
LS-kabel 
Transformator 
MS-net 

1 
40 
200 
1000 

4 
1,4 
1,1 
1,0 

1 
0,35 
0,28 
0,25 

Mayersloot  1,2  
Bronsbergen  1  

 
Voor de berekening met de maximale belasting wordt de waarden per woonhuis op 1,2  (zie figuur 
A12) resp. op 1kW gesteld. Verder is de belasting zo gemodelleerd dat de belasting gemakkelijk en 
gelijktijdig kan worden geregeld in stappen van 10% (zie figuur A13). 

 
figuur A12 Model belasting, gemodelleerd als 3 fase belasting 
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figuur A13 Belasting in stappen van 10% in te stellen 

 
Voor berekeningen t.a.v. netvervuiling (harmonischen) kan ook aan de belasting een geringe mate 
van harmonische stromen worden toegevoegd. De belasting kan hiervoor als “current source” 
worden gedefinieerd waardoor ook een willekeurig aantal harmonische stromen kan worden 
toegevoegd in afhankelijkheid van de nominale stroom. 

A2.5 Modelleren PV-systeem 
Omdat bij het moduleren van de uitgangsspanning van de in de twee projecten gebruikte PV-
inverter gekeken wordt naar de actuele netspanning gaat ook de "harmonische bron" in de inverter 
zich gedragen als spanningsbron. De mate waarin gereageerd wordt op een harmonische vervuiling 
in de netspanning is afhankelijk van de diverse impedanties in het circuit zoals aangegeven in figuur 
A14. 
 
Aan de linkerkant zijn de netimpedanties weergegeven met de harmonische spanning die in het net 
aanwezig kan zijn. Vervolgens is een ohminductieve belasting aangebracht. Aan de ingang van de 
inverter is een condensator aanwezig en dan zijn er de impedanties in de inverter met de 
harmonische spanningsbron. 
Met behulp van de gedane metingen (zie bijlage D) kan een inschatting worden gemaakt van de 
diverse impedanties. De inwendige ohmse weerstand kan worden bepaald uit de energieverliezen in 
de inverter. Deze zijn ca. 240W bij een aan het net geleverd vermogen van 2350 W. Dit betekent 
een inwendige ohmse weerstand van 2,4 Ω. 
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figuur A14 Schema inverter als harmonische spanningsbron 

 
e inductieve weerstand is bepaald door meting van de inductiviteiten in de inverter en deze D

bedraagt ca. 4.8 Ω. De condensatorcapaciteit kan worden bepaald door te kijken naar het geleverde 
blindvermogen van de inverter op het moment dat deze stand-by staat. Het geleverde 
blindvermogen is dan 160 Var. 
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it is bij benadering ook de capaciteit die aan de uitgang van de inverter is aangebracht. 

 eerste instantie zijn de harmonische spanningen Uhi berekend gebruikmakend van de 

e berekening is gemaakt voor een 15 kW inverter (3 fasen). 
0 W (gemeten). 

 
De harmonische spanning wordt tenslotte omgerekend naar een percentage van de spanning op de 

 
D
 
In
meetresultaten bij een hard en schoon net. Voor deze situatie kan het vervangingsschema van 
figuur A14 worden vervangen door het schema van figuur A15. De netspanningsbron kan worden 
kortgesloten omdat geen harmonische spanning in het net aanwezig is. De netimpedanties zijn 
verwaarloosd omdat deze gering zijn t.o.v. de impedanties in de inverter. In tabel A16 zijn de 
gemeten stromen van tabel D6 weergegeven en de berekende Uhi zoals opgenomen in het 
invertermodel. 
 
D
De nominale stroom is ca. 21 A. Het vermogensverlies ca. 130
Per fase derhalve 433 W en R=433/21²=0,98 Ω (afgerond 1Ω). 
Voor de 15 kW inverter wordt X=2Ω bij 50 Hz.  
De harmonische spanning wordt berekend met: 
 

ZIU hhi •=  

aansluitpunten van de harmonische spanningsbron. Deze is bij benadering 250 V. 
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figuur A15 Berekening harmonische spanningen inverter 
 
       Tabel A16 Berekening harmonische spanningen inverter 15 kW 

h R X Z I(%) I(A) Uh Uh (%) 
3 3 11,1 11,49826 10 2,12766 24,46438 9,785754 
5 1 10 10,04988 2,5 0,531915 5,345679 2,138271 
7 1 14 14,03567 0,55 0,117021 1,642472 0,656989 
9 3 33,3 33,43486 1,18 0,251064 8,394285 3,357714 
11 1 22 22,02272 0,46 0,097872 2,155415 0,862166 
13 1 26 26,01922 0,83 0,176596 4,594884 1,837954 
17 1 34 34,0147 0,53 0,112766 3,835701 1,53428 
19 1 38 38,01316 0,46 0,097872 3,720437 1,488175 
23 1 46 46,01087 0,33 0,070213 3,23055 1,29222 
25 1 50 50,01 0,33 0,070213 3,51134 1,404536 

 
 
In figuur A17 is de inverter weergegeven zoals deze in DIgSILENT wordt gebruikt. 
De R en X van de inverter is als kabel opgenomen met de berekende waarden van deze impedanties. 
De condensator is afzonderlijk opgenomen op het aansluitpunt. Bij de inverter is de mogelijkheid 
aanwezig om een harmonische spanningsbron op te geven met elke willekeurige harmonische en de 
amplitude en fasehoek van de spanning (zie ook figuur A18). De amplitude moet in procenten 
worden opgegeven van de spanning op de klemmen van de inverter. Voor het kunnen invoeren van 
alle harmonischen moet gekozen worden voor “unbalanced”. 
 
Op deze wijze zijn voor alle voorkomende vermogens een bijbehorende inverter gemodelleerd. Bij 
andere vermogens moet de R en X van de verbinding worden aangepast. De R wordt zo gekozen dat 
het rendement van de inverter constant is. De X wordt in dezelfde verhouding gekozen t.o.v. de R 
als bij de 15 kW inverter. 
De capaciteit moet ook bij een ander vermogen worden aangepast en bedraagt 9 µF per 2,5 kW. 
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figuur A17 Het invertermodel 
 

figuur A18 De harmonische spanningsbron 
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BIJLAGE B: BEREKENINGEN 
 
 

B1 Berekening t.b.v. modellering kabels 

 
Bij de modellering van de kabels is gekeken naar: 
 
1. De invloed van de temperatuur op de weerstand van de kabel. 
2. De berekening van de homopolaire impedantie. 
3. De invloed van de frequentie op de impedantie van de kabel. 
 

B1.1 Temperatuursinvloed 
De invloed van de temperatuur op de weerstand van de kabel is te berekenen met de formule: 
 

)1(20 T
A

l
RT ∆•+

•
= α

ρ
 

 
Waarbij : RT = de weerstand bij de temperatuur T 
  ρ20 = de soortelijke weerstand bij 20°C  

α = de temperatuurscoëfficiënt  
∆T = het temperatuursverschil tussen T en 20°C  
 

B1.2 Homopolaire impedantie 
De homopolaire impedantie van kabels kan worden berekend aan de hand van de volgende stappen: 
 

• 

• 
• 
• 

Bepalen van de gegevens zoals aangegeven in figuur B1 voor een kabel met nul en 
aardscherm, waarbij nul en aardscherm zijn gekoppeld. 
Bepalen van de van toepassing zijnde vergelijkingen 
Opstellen van de matrix t.b.v. de berekening van de onbekenden. 
Berekenen Zo (Ro en jXo) 

 
Als voorbeeld is dit voor de 150 Al netkabel weergegeven. 
 

 
 

figuur B1 Schema t.b.v. homopolaire impedantie (nul en aardscherm gekoppeld) 
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Het berekenen van de inductiviteiten kan met de kabelgegevens zoals aangegeven in figuur B2. 
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figuur B2 Opbouw 150 Al netkabel 
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(Hierbij is het scherm in 8 gelijke delen opgebouwd gedacht) 
Voor het schema zoals weergegeven in figuur B1 gelden de volgende vergelijkingen: 
 

0)()()()()( 1111331221111 =−•+•+•+•++• ULjILjILjILjILjRI ssnn ωωωωω  

0)()()()()( 2222332222121 =−•+•+•++•+• ULjILjILjILjRILjI ssnn ωωωωω  

0)()()()()( 3333333232131 =−•+•++•+•+• ULjILjILjRILjILjI ssnn ωωωωω  

0)()()()()( 332211 =−•++•+•+•+• nsnsnnnnnnn ULjILjRILjILjILjI ωωωωω  

0)()()()()( 332211 =−+•+•+•+•+• sssssnsnsss ULjRILjILjILjILjI ωωωωω  
 
Verder geldt: 

0
0
0

0

54

31

21

51

321

=−
=−
=−
=−

+++++

UU
UU
UU

EUU
IIIII sn

 

 
Deze vergelijkingen zijn in matrixvorm te schrijven met: z*x=y 
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1,01,0,0,0,0,0,0,0
0,0,1,0,1,0,0,0,0,0
0,0,0,1,1,0,0,0,0,0
1,0,0,0,1,0,0,0,0,0
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[ ]0,0,0,,0,0,0,0,0,0 Ey =  

 
[ ]snsn UUUUUIIIIIx ,,,,,,,,, 321321=  

 
Voor de berekening van de diverse waarden van R, X en de matrix x is bijgaand matlab-programma 
geschreven. 
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% berekening homopolaire impedantie netkabel 150 Al 
%invoergegevens 
l=1000; 
rhocu=1.7248*10^-8; 
rhoal=2.8264*10^-8; 
alphacu=3.93*10^-3; 
alphaal=4.03*10^-3; 
dT=35;dTs=30; 
A=150*10^-6;As=50*10^-6; 
a=100;r=7.5;d=20;PI=3.14159; 
f=50;E=1; 
 
%berekening R met temp. correctie 
rhos=rhocu*(1+(alphacu*dTs)); 
rho1=rhoal*(1+(alphaal*dT)); 
R1=l*rho1/A 
R2=R1;R3=R1;RN=R1; 
Rs=l*rhos/As 
 
%berekening L 
L11=l*2*10^-7*(log(a/r)+0.25); 
L22=L11;L33=L11;LNN=L11; 
L12=l*2*10^-7*(log(a/d)); 
L13=L12;L1N=L12; 
 
%berekening bedrijfsinductiviteit 
Lb=L11-L12; 
 
%berekening X 
X11=2*PI*f*L11; 
X22=X11;X33=X11;XNN=X11; 
X12=2*f*PI*L12; 
X13=X12;X1N=X12;X23=X12;X3N=X12;X1N=X12;X2N=X12;X3N=X12; 
X1s=1.1*X12;X2s=X1s;X3s=X1s;XNs=X1s; 
Xss=0.25*X11; 
Xb=2*f*PI*Lb 
 
%Matrix z 
z=[(R1+j*X11)(j*X12) (j*X13) (j*X1N) (j*X1s) -1 0 0 0 0; 
  (j*X12) (R2+j*X22) (j*X23) (j*X2N) (j*X2s) 0 -1 0 0 0; 
  (j*X13) (j*X23) (R3+j*X33) (j*X3N) (j*X3s) 0 0 -1 0 0; 
  (j*X1N) (j*X2N) (j*X3N) (RN+j*XNN) (j*XNs) 0 0 0 -1 0; 
  (j*X1s) (j*X2s) (j*X3s) (j*XNs) (Rs+j*Xss) 0 0 0 0 -1; 
  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0; 
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1; 
  0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0; 
  0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0; 
  0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1]; 
 
%Matrix y 
y=[0 0 0 0 0 0 E 0 0 0]'; 
 
%berekening x 
x=z\y 
 
%berekening R0+jX0 
z0=E/x(1) 
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De berekening levert de volgende uitkomsten op : 
R1 = 0.2150 
Rs = 0.3856 
Xb = 0.0793 
 
x = 
 
   1.4440 - 0.3252i 
   1.4440 - 0.3252i 
   1.4440 - 0.3252i 
  -2.6508 + 1.1841i 
  -1.6811 - 0.2085i 
   0.3341 + 0.0621i 
   0.3341 + 0.0621i 
   0.3341 + 0.0621i 
  -0.6659 + 0.0621i 
  -0.6659 + 0.0621i 
 
z0 = 0.6591 + 0.1484i 
 
De verhouding tussen de homopolaire impedantie en de normale bedrijfsimpedantie is : 
 
R0/R1 =0,6591/0,215=3,06 
X0/Xb = 0,1484/0,0793= 1,87 
 
(Volgens VDE 102 gelijk aan 2,99 resp. 1,86, In DIgSILENT ingevoerd 3 resp. 1,86). 

B1.3 Frequentie en kabelimpedanties 
De frequentie heeft invloed op zowel de R als de X van de kabel [13]. 
Voor de ohmse weerstand geldt: 
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Het skin-effect wordt weergegeven door: 
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Het skin-effect veroorzaakt dus een toename van de weerstand bij een toename van de frequentie. 
De oorzaak is de stroomverdringing naar de buitenzijde van de geleider door het magneetveld van 
de geleider. 
 
Bij het proximity-effect ontstaat de weerstandstoename juist door stroomverdringing binnen de 
geleider t.g.v. wervelstromen geïnduceerd door het magneetveld van een naastliggende geleider. 
 
Voor het proximity-effect geldt: 
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In bovenstaande formules is: 
 
RL = de weerstand per meter bij gelijkstroom 
dc = de diameter van de geleider (eventueel omgerekend naar cirkelvormige  

   doorsnede) 
s = dc+de dikte van de isolatie tussen de geleiders 
 
Bij invoeren van de juiste parameters en berekening van de weerstand bij de diverse harmonischen 
leidt dit tot het resultaat voor de 150 Al netkabel zoals weergegeven in figuur B3. 
 

 
 

figuur B3 Verloop Rh/Rdc 150 Al netkabel bij de 1 t/m 25e harmonischen 
 
In figuur B4 en B5 is het verloop weergegeven voor de 95 Al, resp. de 50 Al netkabel. Bij de dunnere 
aansluitkabels is de verhoging van de weerstand verwaarloosbaar. Verder is het matlab-programma 
opgenomen, gemaakt om Rh/Rdc te berekenen.  
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figuur B4 Verloop Rh/Rdc 95 Al netkabel bij de 1 t/m 25e harmonischen 
 
 

 
 

figuur B5 Verloop Rh/Rdc 50 Al netkabel bij de 1 t/m 25e harmonischen 
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Matlab-programma t.b.v. berekening Rh/Rdc 
 
%berekening R en X afh van frequentie 
%sjef cobben 09-02-2002 
 
%Invoergegevens 
 
PI=3.14159; 
f=50; 
Rdc=0.215*10^-3 
 
 
%berekening R met skin en proximity-effecten 
 
%skin-effect 
for k=1:25; 
    
xskin(k)=8*PI*f*k*10^-7/Rdc; 
yskin(k)=xskin(k)^4/(192+0.8*xskin(k)^4); 
if xskin(k)>2.8; 
   yskin(k)=0.0563*xskin(k)^2-0.0177*xskin(k)-0.136; 
end; 
if xskin(k)>3.8; 
   yskin(k)=xskin(k)/(2*1.414)-(11/15); 
end; 
 
%proximity-effect 
dc=13.8; 
s=18; 
xprox(k)=xskin(k); 
tus(k)=xprox(k)^4/(192+0.8*xprox(k)^4); 
yprox(k)=tus(k)*(dc/s)^2*(0.312*(dc/s)^2+(1.18/(tus(k)+0.27))); 
 
Rskin(k)=Rdc*(1+yskin(k)); 
Rprox(k)=Rdc*(1+yprox(k)); 
R1(k)=Rdc*(1+yskin(k)+yprox(k)); 
 
%berekende waarden 
z(k)=(1+yskin(k)+yprox(k)) 
 
end; 
 
%grafisch 
i=1:1:25; 
plot(i,R1(i)/Rdc) 
hold on 
plot(i,Rskin(i)/Rdc) 
hold on 
plot(i,Rprox(i)/Rdc) 
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Bij de modellering van de kabels in DIgSILENT is voor de frequentieafhankelijk van kabels de 
volgende formule standaardformule opgenomen: 

b

nf
faafk 








•+−= )1()(  

Voor de modellering volgens figuur B3 is hiermee een voldoende nauwkeurige benadering niet te 
verkrijgen. Daarom is gebruik gemaakt van een andere optie, het vastleggen van de weerstand bij 
elke frequentie tot en met de 20e harmonische (zie figuur B6). 

 
 

figuur B6 Weerstand 95 Al netkabel afh. van frequentie (in % t.o.v. Rdc) 
 
Op deze wijze is de weerstand en inductiviteit van alle kabels vastgelegd. 
Voor de dunnere kabels (aansluitkabels) speelt de frequentieafhankelijkheid geen rol. 
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B2 Berekening spanningsopdrijving 

 
 
 
 

 
 
 

figuur B7 Voorbeeldnet berekening spanningsopdrijving 
 
Impedanties in de keten waar in eerste instantie naar wordt gekeken zijn: 
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Impedantie LS-kabel 
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Gegevens trafo: Uk=3,9%, Pcu=3,732 kW; Sn=400 kVA 
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Gegevens 150 Al kabel: 
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Uitgaande van een spanning aan het eind van de kabel van 240 V resp. 415 V: 
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De spanningsval over transformator en kabel is: 

VX
U
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R
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De spanningsval over het MS-net is gezien de kleine impedanties te verwaarlozen. 
Bij meerdere invoedingspunten, gelijk verdeeld over de netkabel, is een eenvoudige formule af te 
leiden voor de spanningsdaling 
 

 
 

figuur B8 Net met 2 invoedingspunten 
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In het algemeen voor N, gelijk verdeelde voedingspunten, waarbij het vermogen per invoedingspunt 
gelijk is aan het totale vermogen gedeeld door het aantal voedingspunten: 
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De spanningsval over de transformator blijft uiteraard gelijk. 
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B3 Berekeningen Bronsbergen 

 
 
B3.1 Begin van 1 LS-kabel, begrenzing Iz van de netkabel 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

1<1---1 
• 

t<l-----1!· 



 
B3.2 Verspreid over 1 LS-kabel, belasting 10%, begrenzing spanning +6% 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kVI400 V .8n.rormMor DYn5 

16rmm-...., ..... ..,.-- 17rm;n-....., ..... ~--

PV(81kW) 

27wonlngen 

PV(24kW} 

1<1------1 

PV(12XWJ2) 

PV-vennogen 32 kW 

231Recreatiewooing 1 



 
 
B3.3 Eind van 1 LS-kabel, belasting 10%, begrenzing spanning +6% 
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i .. 
Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kVI400 V .. .n.ronn.w DYn5 

16rm'll'T"-'--"""-

PV(S1kW} 

PV(24kW) 

i 1 <J------i 

PV(12kW/2) 

PV-vennogen 16 kW 

231Recreallewoning 1 



 
B3.4 Verspreid over 1 LS-kabel, 10% belasting, begrenzing spanning +10% 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kV/400 V ", .. IIorm __ DYnS 

maximale belasting 250 A 

16,..".....,.-............. _ 

PV(81kW) 

27wonlngen 

j<Jf-----

PV(24kW) 

f<l---

PV(12kWI2) 

PV-vennogen 142 kW 

231Recreatiewoning 1 



 
B3.5 Eind van 1 LS-kabel, 10% belasting, begrenzing spanning +10% 
 

 

  85  

Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kW400 V tr.-.donMIiw DYn6 

maximale bela sting 250 A 

16~mT-""""""""-

PV(81kW) 

27wonlno-n 

[<1---

PV(24kW) 

PV(t2kWJ2) 

PV-vennogen 80 kW 

231Recreatiewoning 1 



 
B3.6 Transformatorstand 1, verspreid over de kabel,belasting 10%, begrenzing spanning 6% 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

1D kVI400 V tr.,.torm'" OYn5 

16M111'111'l"-_-_- 17!"'ll11"a"!"-_ ..... _-

PV(81kW) 

27wonlngwl 

PV(24kW) 

J<J----------~. 

PV(12kWI2) 

PV-vennogen 100 kW 

231Recrealiewoning 1 



 
B3.7 Transformatorstap 1, verspreid over de kabel, belasting 10%, begrenzing Iz kabel 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kV/400 V tra'l"orm., OVn5 

maximale belasting 250 A 

17 .......... - ............ -

i 

1<1----1 
; 

PV(24kW) 

!<I-----I 

PV(t2llWI2) 

PV{81kW) 

PV-vermogen 190 kW 

231Recrealiewoning 1 

I 
15 ... 



B3.8 Verdeeld over transformator, 10% belasting,  begrenzing spanning +6% 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kV/0400 V lr .. .ronn.a DVnS 

maxlmale belasting 250 A 

16,..,.,,..,.-___ -
17 .... =---_-_-

PV(81kW) 

27woningln 

-=-

PV{24kW) 

1<J------I 

P\I(12KWI2) 

PV-vermogen 280 kW 

231Recreatiewoning 1 



 
B3.9 Verdeeld over de transformator, begrenzing spanning 10% (± transformatorvermogen) 
 

 
Transformatortrapstand 0 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kV'400 V tr.,1Jform1llot OYn5 

maximale belasting 250 A 

161"'!:11:'ln'-_'-_- 17 !"'m,.,.._ ..... -..--

PV(81kW) 

27'WOnlngen 

!<l----I 

PV(24kW) 

f <l--------l 

PV(12kW/2) 

PV-vermogen 400 kW 

231RecrQatiewoning 1 



 
B3.10 Verdeeld over transformator, 20% belasting, begrenzing transformatorvermogen 
 

 
Transformatorstand 0 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kVl400 V "M.t'orrn.kIt DYn5 

16I"1l1'!IT'-"-'~""'- 17 T"mT.'T'-,.-. ...... ,....-

PV(ltkW) 

27wonlngen 

i !<J------l 

PV(2 .. kW) 

[<1------..., 

PV(12kWI2) 

PV-vennogen 440 kW 

231Recreatiewoning 1 



 
B3.11 MS- en LS-net met PV-vermogen, belasting 10%, begrenzing spanning +6% 
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10 kV-net Bronsbergen 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kW400 V IrM.rormllklr DYn5 PV-vermogen: 140 kW 

16,..,. .... __ ...... __ 
17rm'!l'T'"...., ...... """'!'--

PV(81kW) 

!<J----I 

i 
.~ <1-------1 . 

231Recrealiewoning 1 



 
 
B3.12 MS- en LS-net met PV-vermogen, belasting 10%, begrenzing +10% 
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10 kV-net Bronsbergen 
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Laagspanningsnet Bronsbergen 

10 kV/400 V .. .nlfonnlllor DYn5 PV-vennogen: 300 kW 

maximale belasting 250 A 

16nllrl!n""~"""""'!"-- 17rmlilT"~"""""'!"--

PV(81kW) 

1<J------------~ 

231Recreatiewoning 1 



 

B4 Berekeningen Mayersloot-West 

 
B4.1 Maximale belasting zonder PV-vermogen 

 

  95  

MS-net Mayersloot 
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B5 Voorbeeldberekening Harmonischen 

 
In figuur B9 is het schema van een inverter, aangesloten op een net, weergegeven. 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor een 15 kW inverter (zie A2.5 voor de impedanties). 
De impedanties van het net zijn gekozen overeenkomstig het MS-net en de transformator zoals 
gebruikt bij bijlage B2, inclusief een 100m 150 Al netkabel. 
 

 
 

figuur B9 Schema net met inverter 
 
De waarden van de diverse impedanties zijn: 
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De berekeningen worden uitgevoerd voor de 5e harmonische. In eerste instantie wordt gekeken naar 
de stromen vanuit de inverter als er geen bestaande netvervuiling is. De berekeningen zijn ook 
uitgevoerd met DIgSILENT en de resultaten van deze berekeningen zijn in de volgende figuren 
opgenomen. 
In figuur B10 is het vectordiagram van de harmonische spanningsbron in de inverter opgenomen met 
de stroom die in het net wordt geïnjecteerd. 
 
De waarde van de spanning is 5,412 V met een hoek van -157,75˚ t.o.v. de voedende 
middenspanning. De waarde van de stroom is 0,531 A met een hoek van 84,14˚ t.o.v. de spanning. 
Bij verwaarlozing van de netimpedanties kan de stroom worden berekend met: 
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figuur B10 Vectordiagram harmonische spanning en stroom bij bron 
 
De spanningsdaling over de impedanties bedraagt: 
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De spanningsval over de weerstand is in fase met de stroom, de spanningsval over de inductiviteit is 
90˚ verschoven t.o.v. de stroom. De spanning over de condensator is dan nog 0,077V met een hoek 
van -168˚. De stroom door de condensator wordt dan: 
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===  

 
De stroom door de condensator is weer 90˚ verschoven t.o.v. de spanning en komt hierdoor in 
dezelfde richting te liggen als de stroom uit de harmonische spanningsbron. 
De totaalstroom uit de inverter wordt dan 0,533 A. (zie ook figuur B11). 
 
Als er geen externe spanningsbron is dan is de totaalstroom de som van de stroom uit de inverter en 
de stroom door de condensator. Vervolgens wordt de harmonische spanningsbron vanuit het net 
toegevoegd. De harmonische spanning bedraagt 1,9%. Hierdoor ontstaat een harmonische spanning 
van 4,386 V op het aansluitpunt van de condensator. De stroom door de condensator wordt dan 
4,386/(167/5)=0,131 A (zie figuur B12). 
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figuur B11 Totaalstroom uit de inverter. 
 
 

 
 
 
 

figuur B12 Stroom door de condensator bij bestaande netvervuiling 
 
De harmonische spanning in de inverter is 5,379 V onder een hoek van -159,36˚, zoals afgebeeld in 
figuur B13. 
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figuur B13 Stroom en spanning bij harmonische bron in de inverter 
 
De stroom kan worden berekend door het vectoriele verschil in begin- en eindspanning te delen 
door de impedantie van de inverter. 
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De totaalstroom uit de inverter is nu: 0,62 A en niet de som van de condensatorstroom en 
inverterstroom, gezien de fasehoek tussen beide stromen. 
 
Door de fasehoek van de bestaande netvervuiling te veranderen kan de inverterstroom worden 
vergroot. Deze is maximaal als de spanning op het aansluitpunt tegengesteld is aan de 
inverterspanning. De inverterstroom wordt dan bij benadering (5,3+4,3)/10=0,96 A. 
Berekeningen met DIgSILENT levert een inverterstroom van 0,962A op. De condensatorstroom is 
0,128 A en de totaalstroom 0,836 A. (De condensatorstroom is dus bijna 180˚ verschoven t.o.v. de 
inverterstroom). De fasehoek van de 5e harmonische spanning is hierbij van de oorspronkelijke 180˚ 
verschoven naar 90˚. Als de fasehoek verschoven wordt naar -90˚ dan wordt de inverterstroom 
0,099A, de condensatorstroom 0,133A en de totaalstroom 0,224A. 
 
Kortom: de waarde van de harmonische stroom uit de inverter is bij reeds bestaande netvervuiling 
sterk afhankelijk van de fasehoek van deze harmonische spanning. 
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BIJLAGE C: PROJECTEN 
 
 

C1 Project Mayersloot 

 

C1.1 Algemene omschrijving 
De PV-systemen waaraan is gerekend en gemeten bevinden zich in Langedijk, wijk Mayersloot-West. 
Het project is beschreven op de WEB-site van PV-Nederland (www.zon-pv.nl/pvinfo) onder de naam 
“PV-lagune Mayersloot-West”. 
Figuur C1 geeft schematisch de netsituatie weer van de aangesloten PV-systemen. 
 

 
 

figuur C1 Aansluiting PV-systemen Lagune 
 
In figuur C2 zijn de diverse woonhuizen met PV afgebeeld. 
 

 
 

figuur C2 Project Lagune 
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Figuur C3 geeft een overzicht van de MS-ruimte geplaatst en de gelegde netkabels. 

150 Al
50 Al
Woningen met PV

 
 

figuur C3 Overzicht gedeelte Mayersloot-West 

C1.2 Metingen Mayersloot-West 
In figuur C4 is schematisch de aansluiting van de omvormers weergegeven bij Papegroet 1 (zie rode 
stip) in project Mayersloot-West. De plaats in de installatie waar de diverse stromen en spanningen 
zijn gemeten is in de figuur weergegeven.  
 

 
 

figuur C4 Overzicht meetopstelling in project Mayersloot-West 
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In de tabellen C5 t/m C7 zijn de harmonische stromen en spanningen weergegeven die bij de 
diverse vermogens zijn gemeten m.b.v. de Dranetz. 
 
Tabel C5 Harmonischen bij een vermogen van 230 en 600 W 
Harmonische vervorming 

PV-vermogen : 230 W PV-vermogen : 600 W 
ITHD= 16,09% UTHD= 2,815% ITHD= 12,84%  UTHD= 2,679% 

harm. 
 
K Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek 
2 2,929 355 0,067 353 1,430 274 0,067 000 
3 3,728 004 0,157 303 6,303 112 0,045 086 
4 0,799 301 0,022 102 0,318 342 0,022 091 
5 12,12 311 2,671 122 9,693 154 2,550 122 
6 1,332 241 0,022 248 0,477 071 0,022 223 
7 4,261 098 0,808 214 3,072 290 0,738 211 
8 0,666 116 0.000 091 0,424 249 0,000 113 
9 3,063 231 0,157 298 3,125 345 0,268 279 
10 0,399 050 0,022 252 0,265 138 0,000 277 
11 3,063 054 0,180 297 1,589 093 0,157 293 
12 0,533 018 0,022 083 0,371 348 0,022 109 
13 2,130 134 0,112 335 0,371 226 0,157 352 
14 0,533 223 0,022 303 0,318 163 0,022 314 
15 1,997 283 0,067 305 0,371 172 0,067 342 
16 0,000 241 0,022 093 0,265 026 0,045 112 
17 1,731 166 0,090 045 0,477 356 0,067 030 
18 0,533 153 0,045 282 0,318 233 0,067 280 
19 2,264 173 0,000 350 0,636 229 0,045 289 
20 0,399 312 0,022 125 0,318 053 0,045 102 
21 3,995 057 0,045 310 1,324 083 0,022 222 
22 0,266 087 0,045 239 0,106 301 0,045 246 
23 0,799 210 0,135 132 0,636 193 0,022 257 
24 0,799 249 0,045 056 0,265 164 0,045 051 
25 1,332 259 0,045 238 0,742 121 0,089 140 
26 0,133 321 0,000 196 0,159 286 0,022 177 
27 1,997 126 0,022 227 0,794 332 0,045 217 
28 0,799 201 0,022 015 0,159 011 0,022 004 
29 1,465 331 0,022 008 0,689 093 0,045 345 
30 0,399 351 0,000 240 0,159 099 0,000 177 
31 1,198 024 0,000 225 0,318 092 0,022 215 
32 0,399 107 0,000 027 0,159 212 0,022 294 
33 1,198 202 0,022 012 0,477 236 0,022 031 
34 0,399 303 0,000 224 0,106 308 0,000 198 
35 0,399 043 0,000 319 0,106 258 0,022 274 
36 0,265 061 0,000 162 0,052 331 0,000 056 
37 1,065 151 0,000 033 0,318 066 0,022 108 
38 0,399 196 0,000 232 0,159 066 0,000 282 
39 0,266 303 0,022 196 0,212 089 0,000 246 
40 0,399 063 0,000 028 0,212 263 0,000 196 
41 0,133 146 0,022 058 0,159 014 0,022 005 
42 0,266 138 0,000 316 0,106 218 0,000 329 
43 0,266 208 0,022 222 0,477 237 0,022 242 
44 0,266 336 0,000 136 0,212 071 0,000 277 
45 0,399 247 0,022 055 0,371 275 0,022 063 
46 0,399 164 0,000 353 0,265 246 0,000 180 
47 0,533 133 0,000 247 0,530 049 0,022 265 
48 0,266 166 0,000 251 0,530 013 0,000 181 
49 0,533 225 0,022 059 0,477 135 0,000 036 
50 0,666 047 0,000 258 0,318 022 0,000 081 
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Tabel C6 Harmonischen bij een vermogen van 1100 en 1560 W 
Harmonische vervorming 

PV-vermogen : 1100W PV-vermogen : 1560 W 
ITHD=  10,69% UTHD= 3,17% ITHD= 10,26% UTHD= 2,39% 

harm. 
 
K Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek 
2 1,063 258 0.067 350 0,946 245 0,066 348 
3 7,557 081 0,157 096 8,412 073 0,265 087 
4 0,402 335 0,022 067 0,185 307 0,022 069 
5 6,149 128 2,819 113 4,813 133 2,164 120 
6 0,201 048 0,022 236 0,185 010 0,022 226 
7 3,103 244 1,365 211 1,460 222 0,839 192 
8 0,172 162 0,022 134 0,144 159 0,000 130 
9 1,063 284 0,201 292 1,337 248 0,199 276 
10 0,115 090 0,000 221 0,082 344 0,000 232 
11 1,408 014 0,224 336 1,316 334 0,243 304 
12 0,287 260 0,022 137 0,144 223 0,022 104 
13 0,316 274 0,089 061 0,329 249 0,044 011 
14 0,144 065 0,022 338 0,206 004 0,022 316 
15 0,862 059 0,112 347 0,967 030 0,199 356 
16 0,029 279 0,022 097 0,082 195 0,044 115 
17 0,833 209 0,134 007 0,946 211 0,066 312 
18 0,201 096 0,067 287 0,226 003 0,066 277 
19 0,316 048 0,089 012 0,720 044 0,177 327 
20 0,230 266 0,067 132 0,267 159 0,066 087 
21 1,236 284 0,089 152 1,213 193 0,155 116 
22 0,144 138 0,045 250 0,123 239 0,066 243 
23 0,489 033 0,089 265 0,514 331 0,155 256 
24 0,201 268 0,067 060 0,103 131 0,066 016 
25 0,172 170 0,045 214 0,329 230 0,088 137 
26 0,230 349 0,022 198 0,103 310 0,022 162 
27 0,546 139 0,045 267 0,329 042 0,088 236 
28 0,144 098 0,022 025 0,021 002 0,022 020 
29 0,316 241 0,022 047 0,103 153 0,044 076 
30 0,230 219 0,022 259 0,123 068 0,022 202 
31 0,144 262 0,022 257 0,288 106 0,044 251 
32 0,115 341 0,022 019 0,144 175 0,022 357 
33 0,230 307 0,045 075 0,26 218 0,044 041 
34 0,115 108 0,022 143 0,165 309 0,000 078 
35 0,086 051 0,045 243 0,082 186 0,044 196 
36 0,115 001 0,000 279 0,082 151 0,000 219 
37 0,460 090 0,045 050 0,185 346 0,044 025 
38 0,057 232 0,000 217 0,041 329 0,000 275 
39 0,259 253 0,045 186 0,062 016 0,022 184 
40 0,029 041 0,022 022 0,000 249 0,000 338 
41 0,201 130 0,000 211 0,123 344 0,022 063 
42 0,086 216 0,022 144 0,062 031 0,022 175 
43 0,374 297 0,022 290 0,288 122 0,022 227 
44 0,172 030 0,022 255 0,144 165 0,000 077 
45 0,086 293 0,045 065 0,062 323 0,044 022 
46 0,115 226 0,022 006 0,103 325 0,000 033 
47 0,431 055 0,022 224 0,062 174 0,022 204 
48 0,086 026 0,000 160 ,082 153 0,000 131 
49 0,402 214 0,000 057 0,185 280 0,000 011 
50 0,144 327 0,000 281 0,183 064 0,000 210 
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Tabel C7 Harmonischen bij 2350 en 0 W (PV-systeem ter plekke uitgeschakeld) 
Harmonische vervorming 

PV-vermogen : 2350 W PV-vermogen : 0 W 
ITHD= 12,56% UTHD= 2,89% ITHD= 0% UTHD= 2,81% 

harm. 
 
K Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek 
2 1,407 239 0,066 346 0  0,066 349 
3 10,68 067 0,859 106 0  0,727 102 
4 0,314 287 0,022 114 0  0,000 059 
5 5,163 135 2,467 129 0  2,444 129 
6 0,205 330 0,022 260 0  0,022 284 
7 1,134 217 0,837 211 0  0,837 206 
8 0,178 089 0,000 099 0  0,000 093 
9 1,639 228 0,330 269 0  0,286 273 
10 0,068 054 0,022 272 0  0,000 269 
11 1,325 337 0,198 337 0  0,022 341 
12 0,150 129 0,022 114 0  0,044 103 
13 0,533 198 0,022 218 0  0,022 181 
14 0,123 300 0,066 317 0  0,044 322 
15 1,625 356 0,485 014 0  0,418 013 
16 0,123 087 0,044 120 0  0,066 123 
17 1,666 164 0,286 233 0  0,220 230 
18 0,068 146 0,110 248 0  0,110 252 
19 1,120 310 0,308 321 0  0,330 322 
20 0,150 025 0,110 048 0  0,088 042 
21 0,942 105 0,286 090 0  0,242 090 
22 0,164 088 0,066 186 0  0,066 179 
23 0,724 242 0,264 245 0  0,264 244 
24 0,055 163 0,022 061 0  0,022 004 
25 0,396 109 0,154 093 0  0,154 099 
26 0,082 234 0,022 169 0  0,000 196 
27 0,178 275 0,176 215 0  0,176 216 
28 0,178 318 0,022 332 0  0,022 008 
29 0,178 098 0,110 027 0  0,110 024 
30 0,055 085 0,000 027 0  0,000 166 
31 0,137 322 0,088 192 0  0,088 192 
32 0,041 354 0,022 194 0  0,022 222 
33 0,164 126 0,088 009 0  0,088 008 
34 0,082 131 0,022 320 0  0,022 341 
35 0,082 310 0,066 183 0  0,066 183 
36 0,068 309 0,022 106 0  0,022 110 
37 0,109 146 0,044 001 0  0,044 005 
38 0,082 111 0,022 281 0  0,022 268 
39 0,041 281 0,022 168 0  0,044 172 
40 0,096 274 0,022 079 0  0,022 092 
41 0,055 354 0,022 341 0  0,022 357 
42 0,096 065 0,022 270 0  0,022 259 
43 0,027 124 0,000 325 0  0,000 208 
44 0,082 201 0,022 076 0  0,022 087 
45 0,137 327 0,022 106 0  0,022 089 
46 0,109 017 0,022 247 0  0,022 240 
47 0,096 157 0,022 302 0  0,022 282 
48 0,109 188 0,022 036 0  0,022 051 
49 0,027 128 0,022 110 0  0,022 113 
50 0,109 180 0,022 292 0  0,022 291 
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De volgende figuren geven de resultaten van de memobox. 
 
In eerste instantie zal voor elke meting een totaaloverzicht worden gegeven van de gemeten 
grootheden. Hierbij worden de gemeten aspecten ook vergeleken met de grenswaarde van de 
EN50160. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van: 

• 
• 
• 

Spanningsniveau 
Flikker (snelle spanningsvariaties) 
Harmonischen 

 

 
 

figuur C8 Totaaloverzicht waarden t.o.v. EN50160, Papegroet 1 
 

 
 

figuur C9 Spanningsniveau in relatie met PV-stroom; Papegroet 1 
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figuur C10 Pst en Plt bij Papegroet 1 
 

 
 

figuur C11 THD van de stroom bij Papegroet 1 (in relatie met PV-stroom) 
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figuur C12 THD van de spanning bij Papegroet 1 (in relatie met PV-stroom) 
 

Metingen in MS-ruimte Tymengroet 
 

 
 
 

figuur C13 Totaaloverzicht bij MS-ruimte Tymengroet
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figuur C14 Spanning en stroom in fase 1, MSR Tymensgroet 
 
 

 
 

figuur C15 Pst en Plt bij MSR Tymensgroet
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figuur C16 THD van stroom en spanning in MSR Tymensgroet 
 

 
 

figuur C17 Stroom door de nulleider en THD van de stroom, MS-ruimte Tymensgroet 
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C2  Project Bronsbergen 

 

C2.1 Algemene omschrijving 
Vesting de Bronsbergen is een recreatiegebied met 206 recreatiewoningen die elk een eigen 
aansluiting en bemetering hebben. Op het terrein is derhalve een NUON distributienet aangelegd. 
Op 106 woningen zijn PV-panelen aangebracht. Het betreft 35 stuks recreatiewoning type IJssel met 
elk een PV-vermogen van  ca. 5kWp (zie figuur C18) en  73 woningen type Berkel met elk een PV-
vermogen van ca. 2,5 kWp. 
In figuur C19 is schematisch de aansluiting van recreatiewoningen aangegeven die op dezelfde kabel 
zijn aangesloten als recreatiewoning 1 (woning waar gemeten is). 
In figuur C20 is een gedeelte van het recreatieterrein met de netkabels aangegeven. Hierop is ook 
de plaats van de middenspanningsruimte zichtbaar. Ook de plaats van recreatiewoning 1 is hierop 
aangegeven. 
 

 
 
 

figuur C18 Recreatiewoning type IJssel 
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figuur C19 Schema aansluiting recreatiewoningen 
 
 

 
 

figuur C20 Weergave gedeelte recreatieterrein 

  112  



 
Recreatiewoning 1 is links onder gesitueerd. 
De netkabel is over vrijwel de gehele lengte een 150 mm2 Al kabel. 
Alleen de laatste 50 m naar de recreatiewoning 1 is een 95 mm2 Al kabel. 
De aansluitkabel is een 10 mm2 Cu kabel. 

C2.2 Metingen Bronsbergen 
In figuur C21 is de meetopstelling in project Bronsbergen weergegeven. 
 
 
 

 
 
 

figuur C21 Meetopstelling in project Bronsbergen 
 
In tabel C22 t/m C26 zijn de gegevens weer samengevat. 
 
Deze gegevens zijn gemeten met een Dranetz op 20 augustus 2001. 
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Tabel C22 Harmonischen bij een vermogen van 400W 
Harmonische vervorming 

PV-vermogen : 400 W per inverter 
ITHD(1)=13,36%  ITHD(2)=13,09% ITHD(3)=15,17%  UTHD=2,778% 

harm. 
 
K Ik/I1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek 
2 1,255 091 1,252 058 1,123 111 0,071 020 
3 3,838 118 3,387 119 3,293 100 0,236 193 
4 0,443 216 1,031 229 1,684 249 0,047 221 
5 7,675 212 7,732 216 8,009 210 1,437 205 
6 0,000 063 0,815 001 1,460 029 0,024 318 
7 7,454 285 7,511 285 8,757 288 2,238 187 
8 0,221 061 0,957 323 0,749 141 0,024 129 
9 2,214 032 2,356 038 3,368 038 0,283 193 
10 0,148 240 1,031 173 1,347 241 0,047 331 
11 3,321 183 3,461 187 4,004 183 0,306 360 
12 0,295 112 0,884 254 1,609 018 0,071 094 
13 1,845 263 1,767 282 3,069 282 0,377 004 
14 0,590 296 0,663 175 1,572 159 0,071 208 
15 2,435 325 2,430 327 2,957 358 0,306 351 
16 0,517 112 0,221 030 1,085 292 0,071 329 
17 1,033 078 1,399 093 1,722 127 0,118 033 
18 0,221 321 0,442 273 0,674 043 0,047 129 
19 1,624 225 1,473 250 2,246 266 0,236 156 
20 0,369 197 0,295 101 0,823 147 0,024 258 
21 0,959 246 1,178 259 0,749 323 0,071 113 
22 0,517 344 0,221 145 0,674 264 0,024 027 
23 0,221 130 0,074 201 0,711 184 0,094 176 
24 0,148 106 0,295 195 0,449 048 0,024 316 
25 0,148 171 0,295 178 0,561 271 0,094 303 
26 0,295 151 0,295 345 0,187 156 0,000 122 
27 0,221 223 0,295 126 0,449 078 0,024 162 
28 0,738 272 0,147 110 0,112 206 0,000 099 
29 0,443 134 0,295 149 0,749 188 0,024 049 
30 0,664 027 0,295 133 0,075 201 0,000 043 
31 0,590 089 0,368 234 0,225 231 0,047 112 
32 0,590 146 0,221 071 0,150 072 0,000 199 
33 0,443 102 0,589 068 0,561 094 0,047 258 
34 0,443 262 0,221 324 0,037 312 0,000 236 
35 1,033 353 0,295 144 0,337 105 0,024 205 
36 0,369 000 0,515 023 0,150 058 0,000 050 
37 0,590 291 0,663 328 0,711 357 0,024 359 
38 0,221 171 0,442 187 182 0,000 284 
39 0,738 200 0,368 347 0,674 357 0,047 083 
40 0,295 237 0,515 301 0,150 0,000 291 
41 1,402 228 0,663 259 0,936 291 0,024 301 
42 0,148 214 0,295 134 0,112 140 0,000 048 
43 1,328 164 0,663 239 0,098 246 0,024 155 
44 0,295 072 0,221 142 0,037 216 0,000 165 
45 1,181 086 0,295 172 0,561 184 0,000 307 
46 0,590 137 0,368 174 0,112 113 0,000 144 
47 1,255 101 0,663 138 1,085 170 0,000 062 
48 0,959 303 0,663 040 0,337 165 0,000 007 
49 1,919 350 0,295 102 0,898 076 0,047 283 
50 0,738 014 0,147 062 0,412 167 0,000 015 

0,150 

327 
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Tabel C23 Harmonischen bij een vermogen van 540 W 

PV-vermogen : ca. 540  W per inverter 
I =13,36%  THD(1) THD(2) I =15,17% THD(3) U =3,005 THD

harm. 
 
k I /I  (%) k fasehoek I /I  (%) k 1 fasehoek I /I  (%) k 1 fasehoek k 1 fasehoek 
2 1,123 078 0,818 059 111 0,070 006 
3 5,671 103 5,565 102 095 0,327 149 
4 0,449 200 0,436 204 224 0,023 225 
5 6,569 187 6,547 187 181 1,729 206 
6 0,168 002 0,327 038 341 0,023 319 
7 

Harmonische vervorming 

I =13,09% 
1 U /U  (%) 

0,732 
5,450 
0,976 
6,535 
0,949 

5,839 262 5,728 258 6,318 257 2,244 191 
8 0,225 012 0,491 265 0,624 091 0,023 107 
9 1,965 343 2,128 345 336 215 
10 0,546 140 181 038 

145 146 0,678 022 
0,225 070 0,600 308 0,070 123 1,220 304 

13 2,291 0,467 022 
0,505 218 0,600 091 1,247 063 0,093 228 
0,393 128 0,546 129 0,298 303 0,093 264 

16 017 0,164 244 0,949 181 0,070 340 
17 1,123 010 1,364 024 1,762 028 0,187 115 
18 0,056 269 0,164 236 0,651 280 0,023 176 
19 0,786 118 0,600 139 1,274 138 0,140 200 
20 0,337 086 0,218 038 0,678 021 0,047 352 
21 0,281 053 0,218 071 0,352 285 0,070 325 
22 0,449 246 0,109 286 0,597 128 0,023 102 
23 0,281 296 0,055 327 0,542 331 0,070 154 
24 0,168 004 0,055 338 0,542 250 0,023 215 
25 0,449 259 0,382 257 0,407 153 0,047 022 
26 0,281 084 0,055 212 0,434 353 0,023 244 
27 0,674 155 0,164 209 0,542 169 0,047 167 
28 0,281 185 0,218 141 0,407 109 0,023 302 
29 0,337 118 0,655 131 0,298 032 0,047 308 
30 0,393 286 0,327 321 0,298 235 0,023 014 
31 0,393 001 0,546 021 0,569 009 0,047 134 
32 0,168 344 0,164 132 0,136 306 0,000 120 
33 0,505 347 0,382 346 0,108 308 0,047 309 
34 0,561 115 0,218 300 0,217 024 0,000 104 
35 0,337 206 0,436 278 0,488 228 0,023 149 
36 0,449 252 0,273 168 0,298 150 0,000 140 
37 0,561 228 0,546 177 0,163 217 0,023 268 
38 0,561 027 0,218 005 0,244 286 0,000 233 
39 0,505 092 0,164 180 0,488 074 0,023 036 
40 0,337 162 0,218 111 0,136 078 0,000 199 
41 0,561 104 0,600 043 0,081 088 0,000 054 
42 0,393 292 0,327 247 0,108 211 0,000 315 
43 0,786 305 0,436 175 0,624 273 0,023 168 
44 0,112 036 0,491 004 0,271 031 0,023 069 
45 0,225 013 0,873 303 0,244 026 0,023 284 
46 0,449 179 0,818 137 0,298 159 0,000 153 
47 1,067 191 0,491 102 0,732 162 0,000 337 
48 0,393 325 0,655 264 0,352 259 0,000 108 
49 0,056 351 0,764 207 0,352 291 0,023 058 
50 0,225 019 0,873 073 0,569 067 0,000 264 

2,711 0,327 
1,112 243 1,057 0,047 

11 3,369 3,273 3,715 137 
12 

2,190 205 214 2,820 201 
14 
15 

0,393 
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Tabel C24 Harmonischen bij een vermogen van 1000 W 
Harmonische vervorming 

PV-vermogen : 1000 W per inverter 
ITHD(1)=10,03%  ITHD(2)=10,15% ITHD(3)=10,13%  THD=3,083% 

harm. 
 
K Ik/I1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek 
2 1,080 045 0,201 057 0,408 142 0,070 010 
3 7,764 078 7,874 077 7,630 075 0,723 128 
4 0,234 138 0,144 282 0,539 208 0,023 228 
5 4,174 178 4,224 174 4,033 171 1,843 207 
6 0,117 015 0,144 351 0,539 286 0,047 352 
7 3,473 225 3,707 222 3,742 219 2,077 197 
8 0,146 297 0,172 175 0,408 030 0,023 118 
9 0,963 189 0,948 191 1,267 210 0,350 169 
10 0,175 260 0,374 049 0,641 096 0,070 049 
11 2,510 046 2,414 046 2,679 046 0,887 025 
12 0,438 012 0,402 208 0,859 205 0,140 139 
13 0,263 234 0,287 169 0,495 163 0,140 100 
14 0,379 121 0,201 296 0,684 305 0,117 239 
15 0,671 326 0,776 324 0,670 319 0,420 246 
16 0,263 181 0,172 316 0,510 022 0,047 278 
17 0,759 128 0,833 133 0,510 166 0,280 038 
18 0,117 186 0,201 042 0,364 106 0,047 288 
19 0,234 001 0,316 349 0,670 003 0,117 217 
20 0,175 285 0,086 159 0,335 202 0,023 348 
21 0,175 188 0,144 220 0,277 118 0,070 009 
22 0,088 051 0,086 166 0,248 299 0,023 113 
23 0,321 296 0,201 292 0,248 232 0,070 161 
24 0,088 231 0,115 033 0,349 050 0,023 297 
25 0,263 160 0,201 180 0,277 224 0,070 008 
26 0,029 205 0,057 132 0,233 151 0,000 053 
27 0,263 248 0,144 258 0,204 312 0,070 147 
28 0,117 211 0,144 310 0,189 076 0,000 161 

0,088 345 0,115 022 0,204 071 0,023 321 
30 0,088 286 0,172 116 0,087 040 0,000 347 
31 0,117 132 0,029 198 0,175 179 0,023 152 
32 0,146 035 0,086 243 0,029 171 0,000 240 
33 0,029 135 0,144 195 0,116 252 0,047 315 
34 0,175 156 0,086 349 0,073 351 0,000 055 
35 0,088 257 0,201 076 0,102 076 0,047 131 
36 0,234 310 0,057 180 0,131 168 0,000 189 
37 0,088 117 0,115 287 0,015 197 0,023 325 
38 0,146 089 0,086 155 0,058 254 0,000 313 
39 0,146 290 0,201 257 0,189 277 0,023 168 
40 0,088 186 0,115 294 0,102 348 0,000 084 
41 0,146 089 0,316 080 0,218 099 0,023 009 
42 0,058 315 0,086 074 0,073 094 0,000 008 
43 0,146 244 0,230 223 0,204 250 0,023 165 
44 0,146 029 0,086 256 0,102 223 0,000 156 
45 0,058 063 0,201 003 0,146 039 0,023 325 
46 0,292 202 0,144 108 0,146 074 0,000 313 
47 0,175 175 0,172 136 0,146 169 0,023 154 
48 0,263 356 0,115 301 0,102 239 0,000 106 
49 0,263 341 0,402 238 0,160 291 0,000 070 
50 0,234 216 0,144 242 0,087 002 0,000 312 

U

29 
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Tabel C25 Harmonischen bij een vermogens van 1680 en 1880 W  
Harmonische vervorming 

PV-vermogen : 1680 W PV-vermogen : 1880 W 
ITHD(1)=12,11%  UTHD(1)=4,378% ITHD(1)=19,65%  UTHD(1)=8,549% 

harm. 
 
K Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) 
2 1,005 036 0,046 015 1,969 290 0,206 131 
3 9,029 070 1,290 116 10,04 085 1,376 134 
4 0,457 123 0,069 269 1,132 039 0,321 261 
5 4,350 177 2,027 212 4,446 184 1,904 218 
6 0,183 228 0,069 349 0,607 129 0,229 006 
7 2,394 199 1,981 197 1,591 177 1,697 190 
8 0,110 146 0,092 321 0,541 085 0,275 278 
9 1,371 210 0,484 246 1,722 233 0,734 
10 0,347 220 0,207 024 1,690 134 0,780 340 
11 4,643 004 2,418 009 7,316 351 3,693 015 
12 0,402 269 0,299 062 5,709 185 2,913 029 
13 3,217 130 1,474 117 12,66 089 6,307 109 
14 0,658 355 0,322 174 0,410 238 0,161 053 
15 1,755 209 0,806 187 1,608 128 0,826 129 
16 0,238 070 0,092 216 0,344 038 0,206 227 
17 0,366 223 0,138 105 0,623 161 0,298 160 
18 0,201 104 0,092 228 0,377 079 0,275 254 
19 0,749 263 0,415 218 0,492 259 0,298 273 
20 0,201 137 0,092 286 0,333 011 0,023 343 
21 0,512 291 0,161 293 0,213 236 0,069 180 
22 0,165 214 0,046 303 0,230 041 0,161 222 
23 0,311 342 0,184 226 0,330 255 0,161 273 
24 0,183 181 0,046 314 0,279 075 0,046 235 
25 0,073 236 0,138 339 0,312 270 0,092 212 
26 0,329 243 0,046 316 0,312 110 0,138 255 
27 0,146 324 0,023 138 0,410 331 0,229 290 
28 0,219 276 0,023 352 0,295 170 0,138 322 
29 0,073 096 0,092 338 0,295 003 0,115 353 
30 0,091 357 0,023 029 0,164 228 0,069 020 
31 0,146 059 0,023 166 0,197 031 0,092 316 
32 0,055 266 0,023 274 046 0,131 0,069 006 
33 0,165 259 0,046 326 0,180 107 0,092 057 
34 0,128 343 0,000 021 0,066 306 0,046 108 
35 0,165 057 0,023 134 0,049 212 0,046 255 
36 0,091 077 0,023 096 0,049 206 0,023 267 
37 0,165 197 0,023 334 0,049 015 0,046 351 
38 0,073 217 0,000 135 0,082 271 0,046 026 
39 0,073 044 0,000 061 0,115 112 0,023 230 
40 0,110 345 0,000 070 0,131 284 0,046 034 
41 0,110 268 0,023 073 0,131 154 0,046 035 
42 0,173 110 0,000 175 0,098 336 0,046 051 
43 0,201 086 0,023 240 0,115 155 0,046 088 
44 0,091 007 0,000 353 0,082 039 0,023 082 
45 0,091 254 0,023 049 0,033 270 0,046 143 
46 0,146 165 0,023 162 0,033 341 0,023 311 
47 0,018 319 0,023 201 0,016 235 0,023 118 
48 0,091 320 0,023 291 0,016 168 0,023 324 
49 0,037 056 0,023 016 0,098 077 0,023 105 
50 0,055 278 0,023 062 0,049 259 0,023 001 

fasehoek 

277 

 

  117  



 
Tabel C26 Harmonischen bij een vermogen van 1470 W en bijzondere meting  
Harmonische vervorming 

PV-vermogen : 1470 W, rechterkolom bijzondere meting bij 3,303 A 
ITHD(1)= 10,37% UTHD(1)=3,316% ITHD(2)=10,52%  ITHD(1)=39,77% 

harm. 
 
K Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek Ik/I1 (%) fasehoek Uk/U1 (%) fasehoek 
2 1,165 048 0,069 009 0,192 019 14,89 272 
3 8,450 072 0,924 121 8,562 070 7,183 
4 0,312 141 0,000 208 0,043 094 4,600 040 
5 4,037 178 1,941 210 177 5,650 214 
6 0,021 009 0,046 352 0,149 055 1,937 149 
7 2,664 200 2,103 193 2,961 198 1,977 318 
8 0,062 229 0,023 110 0,192 148 3,390 176 
9 1,249 192 0,393 192 1,235 190 1,856 338 
10 0,146 229 0,092 035 0,234 036 6,134 248 
11 2,768 009 1,178 011 2,785 009 17,27 
12 0,229 342 0,162 114 0,447 146 19,49 
13 0,853 116 0,347 084 0,745 129 20,26 
14 0,354 071 0,162 210 0,298 237 4,843 331 
15 0,375 266 0,323 215 0,405 260 4,439 
16 0,187 132 0,046 257 0,192 249 3,148 147 
17 0,499 087 0,254 043 0,554 334 084 2,341 
18 0,125 147 0,023 269 0,170 335 2,260 234 
19 0,271 252 0,185 206 0,256 246 1,977 065 
20 0,083 232 0,023 307 0,064 063 0,969 200 
21 0,104 273 0,092 002 0,149 043 229 1,210 
22 0,083 007 0,000 180 0,064 077 1,980 260 
23 0,125 167 0,116 175 0,021 032 1,610 088 
24 0,125 162 0,023 315 0,064 288 297 1,291 
25 0,125 100 0,092 348 0,234 145 1,372 140 
26 0,166 071 0,000 081 0,064 024 1,655 336 
27 0,208 109 0,092 132 0,192 275 2,018 207 
28 0,146 137 0,023 282 0,128 195 1,816 034 

0,208 225 0,023 301 0,085 052 0,928 291 
30 0,125 248 0,023 352 0,106 013 1,291 124 

0,125 355 0,023 157 137 0,085 1,251 320 
32 0,104 315 0,000 097 0,085 0,686 110 194 
33 0,125 272 0,046 308 0,277 280 0,525 046 
34 087 0,000 130 0,128 251 0,565 077 
35 0,104 055 0,046 127 0,298 059 0,646 259 
36 0,146 217 0,023 267 0,149 056 0,686 227 
37 0,125 275 0,046 272 0,298 217 1,372 024 
38 0,208 337 0,023 356 0,085 191 0,807 176 
39 0,208 104 0,023 123 0,128 022 0,646 053 
40 0,166 139 0,023 122 0,064 180 1,211 239 
41 0,208 296 0,023 351 0,128 009 0,969 114 
42 0,083 299 0,023 285 0,085 016 1,493 349 
43 0,229 118 0,023 172 0,234 206 0,969 219 
44 0,062 058 0,000 059 0,106 191 0,404 095 
45 0,187 299 0,023 322 0,170 006 0,404 012 
46 0,042 164 0,000 267 0,149 324 0,404 276 
47 0,083 056 0,023 116 0,085 169 0,726 125 
48 0,042 137 0,000 134 0,128 112 0,323 214 
49 0,166 172 0,000 274 0,106 012 0,363 315 
50 0,125 240 0,000 276 0,149 280 0,888 350 

106 

4,068 

073 
317 
204 

293 

29 

31 

0,146 
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In recreatiewoning 1 (type IJssel) zijn de volgende metingen verricht met de memobox. 
De metingen zijn verricht in het weekend van vrijdag 8-06-2001 t/m maandag 11-06-2001. 
 
 

 
 

figuur C27 Totaaloverzicht in relatie met EN50160, Recreatiewoning 1 
 
 

 
 

figuur C28 Overzicht met overschrijdingen t.a.v. EN50160, Recreatiewoning 1 
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figuur C29 PV-stromen bij recreatiewoning 1 
 
 

 
 

figuur C30 Spanningsniveau en PV-stroom recreatiewoning 1 
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figuur C31 Pst en Plt bij recreatiewoning 1 
 

 
 

figuur C32 Pst en Plt bij recreatiewoning 1 
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figuur C33 Stroom en spanning als Pst>1 
 
 

 
 

figuur C34 THD van de spanning in relatie met PV-stroom 
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figuur C35 3e harmonische in relatie t.o.v. effectieve stroom 
 
 

 
 

figuur C36 5e harmonische in relatie met effectieve stroom 
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figuur C37 7e harmonische in relatie met de effectieve stroom 
 
 

 
 

 
figuur C38 11e en 13e harmonische in relatie met effectieve stroom 

Van vrijdag 17-08-2001 tot en met maandag 20-08-2001 zijn de volgende metingen met de memobox 
gedaan. De transformatortrapstand is aangepast zodat de spanning aan de secundaire kant 
gemiddeld (zonder belasting/opwek) rond de 225 V ligt.  
De stroom I1 is de stroom van beide PV-systemen samen (dus I3 in figuur C22). 
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figuur C39 Totaaloverzicht meting 17 t/m 20 augustus, recreatiewoning 1 
 
 

 
 

figuur C40 Totaaloverzicht bij recreatiewoning 1 
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figuur C41 Spanning bij recreatiewoning 1in relatie met PV-stroom 
 

 
 

figuur C42 Pst en Plt bij recreatiewoning 1 (in relatie met PV-stroom) 
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figuur C43 THD van de spanning in relatie met PV-stroom 
 
 

 
 

figuur C44 3e en 5e harmonische in relatie met totale effectieve PV-stroom 
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figuur C45 11e, 12e en 13e harmonische in relatie met PV-stroom 
 
 

 
 

figuur C46 2e en 4e harmonische in relatie met PV-stroom 
 

Op 20 augustus is in recreatiewoning 1 verder nog gemeten met de memobox met een tijdsinterval 
van 5 seconden.  Dit leverde de volgende resultaten op. 
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figuur C47 Werkzaam en blindvermogen van PV-systeem 
 
 

 
 

figuur C48 Totaaloverzicht bij recreatiewoning 1, d.d. 20 augustus 2001 
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figuur C49 Totaaloverzicht in relatie met EN50160, recreatiewoning 1 
 
 

 
 

figuur C50 Pst en Plt bij recreatiewoning 1 
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figuur C51 THD van de spanning in relatie met PV-stroom 
 
 

 
 

figuur C52 THD van stroom en spanning in relatie met PV-stroom 
 

(THD van de stroom laat een grote sprong zien. Dit gebeurt echter op het moment dat het PV-
systeem wordt uitgeschakeld. De stroom is dan derhalve nul) 
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figuur C53 THD van de spanning in relatie met de spanning 
 
 

 
 

figuur C54 THD van de stroom in relatie met PV-stroom 
 

Meting in middenspanningsruimte Roelofs (10 minuten interval) 
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figuur C55 Totaaloverzicht bij MS-ruimte Roelofs 
 
 

 
 

figuur C56 Totaaloverzicht in relatie met EN50160 bij MS-ruimte Roelofs 
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figuur C57 Stromen in de drie fasen bij MS-ruimte Roelofs 
 
 

 
 

figuur C58 Spanningen en stroom in MS-ruimte Roelofs 
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figuur C59 Pst en Plt bij MS-ruimte Roelofs 
 
 

 
 

figuur C60 THD van spanning bij MS-ruimte Roelofs 
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figuur C61 3e en 5e harmonische in relatie met effectieve stroom 
 
 

 
 

figuur C62 11e,12e, 13e en 14e harmonische in relatie met totale effectieve stroom 
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figuur C63 3e en 9e harmonische in relatie met totale effectieve stroom 
 
 

 
 

figuur C64 2e en 4e harmonische bij MS-ruimte Roelofs 
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figuur C65 10e en 12e harmonische bij MS-ruimte Roelofs in relatie met spanning 
 
 

 
 

figuur C66 10e en 12e harmonische in relatie met de stroom 
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figuur C67 11e en 13e harmonische in relatie met de stroom 
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BIJLAGE D: METINGEN INVERTER 
 
 
 
Voor het modelleren van de inverter en het verkrijgen van voldoende inzicht in de eigenschappen 
van de inverter die in beide projecten is toegepast is gekeken naar de opbouw van de inverter en 
zijn diverse metingen gedaan. Gemeten zijn de: 
 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Werking beveiliging 
Inschakelverschijnselen (t.b.v. hinderlijke spanningsvariaties) 
Harmonischen bij hard en schoon net 
Harmonischen bij zacht en schoon net 
Harmonischen bij hard en vervuild net 
Harmonischen bij zacht en vervuild net 

 

 
De opbouw van de inverter is weergegeven in figuur D1. 
 

 
 
 

figuur D1 Opbouw inverter, gebruikt bij beide projecten 
 
De gelijkspanning wordt aangeboden aan een hoogfrequent schakelende brug die de gelijkspanning 
zodanig moduleert dat er een sinusvormige stroom aan de uitgang van de inverter ontstaat. De 
modulatie vindt plaats met de netspanning als ingangssignaal, hetgeen betekent dat vervorming in 
de netspanning leidt tot een verdere vervorming in de te injecteren stroom. Deze gemoduleerde 
gelijkspanning wordt vervolgens door de achterliggende brug weer omgepoold tot een 50 Hz 
wisselspanning. 
Bij laag vermogen wordt maar 1 tak van de HF-trafo´s gebruikt, hetgeen weer een kleine 
verbetering van het rendement oplevert. De netspanning (en frequentie) wordt verder gemeten om 
de inverter van het net af te kunnen schakelen als de netspanning of frequentie buiten in te stellen 
waarden komt. 
 
In figuur D2 is het venster te zien waarmee de instelling plaatsvindt. 
Uitschakeling vindt plaats als de spanning boven de 250 V stijgt. Als de spanning dan weer zakt tot 
243 V, wordt de inverter weer bijgeschakeld. De inverter schakelt hierbij niet geheel af maar de 
brug wordt niet meer aangestuurd. 
 

D1 Werkingsprincipe 
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figuur D2 Instellingen van de inverter 
 
In dit scherm is ook te zien dat de MPP-setting ingesteld is op 78% van de maximale paneelspanning. 
Aan het begin van de inverter is een (elektronische) schakelaar aanwezig die elke minuut gedurende 
een zeer korte tijd de inverter afschakelt en de open klemspanning bekijkt van het paneel, 
waardoor de instelling op het maximum vermogen weer kan plaatsvinden. 
  

 
De inverter schakelt parallel aan het net als er voldoende instraling is om vermogen aan het net te 
leveren. Het minimale vermogen is 50 W. Op het moment dat het relais inschakelt ontstaat een 
piekstroom t.g.v. het onder spanning brengen van de condensator aan de uitgang van de inverter 
(zie figuur D3). 

D2 Inschakelverschijnselen 
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figuur D3 Inschakelverschijnsel 

 
Naast dit inschakelverschijnsel (waarvan de grootte afhankelijk is van het moment van inschakelen) 
zijn er ook vermogensschommelingen zolang het te leveren vermogen zich nog tussen de 50W en 
150W bevindt. De brug aan de uitgang wordt onregelmatig aangestuurd wat betekent dat er 
afwisselend perioden optreden met levering blindvermogen en perioden met levering wattvermogen 
(met gelijkblijvend blindvermogen). In figuur D4 is dit goed zichtbaar. 
 

 
 
 

figuur D4 Vermogensschommelingen bij lage instraling 
 
Ook bij het aansturen van de laagfrequent brug waarbij de inverter weer vermogen gaat leveren 
treden inschakelstromen op. In figuur D5 is dit weergegeven. 
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figuur D5 Inschakelstroom bij inschakelen brug aan de uitgang 
 
De inschakelstromen die hierbij optreden zijn dus aanzienlijker kleiner in amplitude maar treden in 
het vermogensgebied tussen 50 en 150 W veelvuldig op. 
 

 
De harmonischen (tot en met de 25e) zijn in eerste instantie gemeten bij aansluiting van de inverter 
op een hard en schoon net. In tabel D6 zijn de harmonische stromen weergegeven met de 
bijbehorende fasehoek. De stromen zijn weergegeven in % van t.o.v. de grondharmonische. 
Gemeten is bij een vermogen van resp. 600 W, 1100 W, 1880 W en 2350 W omdat dit ook vermogens 
zijn waarbij in de 2 projecten gemeten is. 
 
Na deze meting is de netspanning vervormd met respectievelijk: 
 

• 
• 

1% 3e harmonische (fasehoek 180 graden) 
2% 5e harmonische (fasehoek 180 graden) 

• 2% 7e harmonische (fasehoek 0 graden) 
 
Vervolgens zijn weer bij de diverse vermogens de harmonische stromen gemeten. De resultaten zijn 
in tabel D7 weergegeven. 
  

D3 Harmonischen  
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Tabel D6 Harmonischen bij hard en schoon net. 
 

P=600 W P=1100 W P=1880 W P=2350 W Harm h 
Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 
2 1,977 -20,13 1,395 -37,60 1,692 -43,90 2,001 -42,51 
3 7,510 -88,96 8,276 -110,23 -121,94 10,309 -124,98 
4 0,401 -137,22 0,141  0,307 173,43 0,498 -166,03 
5 5,214 149,77 2,695 138,52 139,01 2,484 135,84 

0,202 144,86 0,016  0,109  0,261  
7 1,192 113,49 0,343 95,22 0,513 0,554 -146,56 
8 0,256 121,84 0,077  0,026  0,147  
9 1,132 63,01 1,034 -165,57 1,052 177,26 1,177 166,95 
10 0,227 156,11 0,189  0,044  0,121  
11 0,456 26,16 0,317 -178,47 0,556 177,50 0,461 165,44 
12 0,105  0,137  0,105  0,085  
13 0,629 -32,94 -80,29 0,650 -162,85 0,832 -168,99 
14 0,020  0,073  0,070  0,077  
15 0,525 -37,61 0,498 -95,99 0,495 -161,60 0,515 150,89 
16 0,155  0,018  0,099  0,060  
17 73,56 -72,21 0,532 -165,92 
18 -114,89 0,081   

0,708 108,78 0,418 -149,45 
20  

0,200 105,38 0,420 -76,52  0,358 -151,02 0,342 
22 0,016  0,041   0,033  0,008 
23 0,294 48,89 0,366 -49,21 -135,64 0,334  
24 0,019  0,034  0,038  0,027  
25 0,435 123,46 -28,30 0,354 -134,35 0,324  

9,242 

2,219 
6 

-149,17 

0,495 

0,402 0,445 0,434 -154,56 
0,222  0,021 0,052 

19 0,535 -75,92 0,459 173,11 
0,113  0,060 0,003  0,013  

21 

0,355 

0,329 
 
 
Vervolgens is de netspanning vervormd met de volgende harmonischen: 
 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

4% 5e harmonische (fasehoek 180 graden) 
2% 7e harmonische (fasehoek 180 graden) 
1% 17e harmonische (fasehoek 165 gaden) 
1% 19e harmonische (fasehoek 165 graden) 
2% 23e harmonische (fasehoek –20 graden) 
1% 25e harmonische (fasehoek –20 graden) 

 
Bij de diverse vermogens zijn weer de harmonische stromen gemeten (zie tabel D8).
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Tabel D7 Harmonischen bij hard maar vervuild net 
 

P=600 W P=1100 W P=1880 W P=2350 W Harm h 
Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 
2 1,738 -10,14 1,260 -32,09 1,552 -39,29 1,892 -38,62 
3 6,169 -87,02 7,641 -109,91 9,140 -122,25 10,30 -124,99 
4 0,456 -105,68 0,146  0,309 -159,72 0,510 -156,47 
5 7,594 177,01 5,290 167,15 4,911 160,66 5,150 155,78 
6 0,259 150,09 0,076  0,136  0,292  
7 4,782 66,67 3,198 25,29 2,307 -5,25 2,233 -12,46 
8 0,299 127,62 0,140  0,052  0,165  
9 1,339 -20,36 0,719 -115,83 0,995 -145,49 1,178 -158,55 
10 0,217 -178,21 0,147  0,027  0,111  
11 1,017 -54,49 0,739 -163,17 0,914 171,36 0,836 153,30 
12 0,147 -108,14 0,170  0,072  0,098  
13 0,350 -86,70 0,261 -69,01 -174,63 0,598 -173,56 
14 0,050  0,087  0,037  0,074  
15 0,451 -38,86 0,580 -87,28 0,637 -154,56 0,549 164,72 
16 0,104  0,035  0,098  0,076  
17 0,391 30,22 0,498 -89,80 0,496 -169,10 0,566 175,98 
18 0,231 -105,84 0,085  0,024  0,051  
19 0,639 107,01 0,432 -71,91 -146,84 0,344 174,42 
20 0,185 -91,15 0,084  0,010  0,022  
21 0,422 105,74 0,468 -65,97 0,418 -147,36 0,402  
22 0,047  0,029  0,017  0,006  
23 0,316 36,92 0,350 -51,04 0,327 -147,67 0,337 168,20 
24 0,048  0,028  0,035  0,024  
25 0,319 105,07 0,311 -22,20 -134,20 0,314  

0,398 

0,344 

0,351 
 
 
Na deze metingen aan een hard net is een zwak net nagebootst door in serie met de harde 
voedingsbron een impedantie op te nemen met een R=0,68 Ω en een inductiviteit van 0,75 mH. Dit 
is een relatief hoge impedantie (dus zeer zwak net). 
 
Vervolgens zijn weer de harmonische stromen gemeten bij een vermogen van 2350 W bij 
respectievelijk een schoon net en een vervuild net met dezelfde vervorming als bij de vorige 
metingen. 
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Tabel D8 Harmonische stromen bij hard en vervuild net (2) 
 

P=600 W P=1100 W P=1880 W P=2350 W Harm h 
Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek Ih/I1 % hoek Ih/I1 % Hoek 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 
2 1,890 -16,29 1,424 -32,29 1,636 -40,68 1,944 -40,19 
3 7,537 -85,20 7,994 -106,87 9,083 -118,72 10,134 -121,89 

0,334 -123,52 0,218  0,320 -159,78 0,537 -155,90 
5 10,998 -179,46 7,717 166,17 6,820 160,33 6,884 156,32 
6 0,167 165,55 0,134  0,094  0,226  
7 4,882 -157,50 3,499 170,65 3,154 161,29 2,932 155,47 

0,258 135,67 0,106  0,041  0,115  
9 1,036 -51,72 0,777 -160,41 0,906 175,11 1,024 164,81 
10 0,132  0,083  0,040  0,102  
11 0,992 -9,17 0,237 -127,86 0,558 -164,63 0,466 176,59 
12 0,073  0,108  0,118  0,093  
13 0,686 -5,80 0,534 -69,32 0,521 -154,32 0,738 -165,07 
14 0,030  0,096  0,057  0,089  
15 0,567 -89,95 0,353 -93,18 0,329 -148,04 0,306  
16 0,055  0,013  0,060  0,066  

5,215 8,09 3,825 -107,50 2,807 -175,19 2,538 162,36 
18 0,087  0,027  0,032  0,035  

6,206 44,34 4,329 -94,71 3,035 -172,95 2,697 156,96 
0,065  0,018  0,043  0,017  
0,832 110,04 0,432 -55,66 0,379 -150,75 0,344  
0,050  0,074  0,067  0,036  

23 13,947 -71,31 9,070 116,38 6,118 19,50 5,271 -15,11 
0,135 106,93 0,055  0,062  0,040  

25 7,701 -31,81 4,863 128,41 3,218 21,82 2,785 -17,53 

4 

8 

17 

19 
20 
21 
22 

24 

 

 
• 
• 
• 

 
Tenslotte is ook een meting gedaan aan 2 inverters parallel om een idee te krijgen in hoeverre 
harmonische stromen in fase met elkaar worden geïnjecteerd. Hierbij zijn vervolgens de volgende 
metingen gedaan met 2 inverters parallel: 
 

• meting met hard net en schone spanning  
• meting met hard net en ververvorming 1 
• meting met hard net en nieuwe vervorming 3 

 
Vervorming 3 is een vervorming van de spanning met: 

2% 5e harmonische (fasehoek 180 graden) 
1% 7e harmonische (fasehoek 0 graden) 
1% 11e harmonische (fasehoek 180 graden) 

• 1% 13e harmonische (fasehoek 180 graden) 
 
De resultaten van de meting met hard net en vervuiling 3 zijn weergegeven in tabel D10. 
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Tabel D9 Harmonische stromen bij een zwak net en een vermogen van 2350 W 
 
h Schoon net Vervorming 1 Vervorming 2 
 Uh % hoek Ih % hoek Uh % hoek Ih % hoek Uh % hoek Ih % hoek 
1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
2 0,111  2,69 -38 0,105  2,605 -34 -27 0,179 176 4,453 
3 0,506  10,76 -122 1,075 -156 10,61 -121 0,476 -85 10,16 -115 
4 0,033 -93 0,65 -161 0,033  0,65 -150 0,062  1,149 -132 
5 0,174  2,75 140 2,261 177 5,56 157 4,30 176 7,516 160 
6 0,026 174 0,36 61 0,027  0,379 81 0,039  0,557 134 
7 0,039  0,46 -147 2,088 -6 2,390 -10 2,20 172 3,382 145 
8 0,018  0,21 -55 0,019  0,227  0,016  0,180  
9 0,131 -154 1,34 174 0,127 -117 1,287 -150 0,078  0,802 156 
10 0,014  0,14 144 0,006  0,068  0,006  0,061  
11 0,075  0,65 160 0,127 -173 1,083 159 0,069  0,600 172 
12 0,022  0,18 16 0,014  0,111  0,008  0,070  
13 0,142 -145 1,02 -165 0,767 -160 0,767 177 0,109 -166 0,794 172 
14 0,17 -84 0,123  0,123  0,027  
15 0,127 171 0,80 157 0,700  0,7 -178 0,050  0,317  
16 0,015  0,09  0,043  0,043  0,004  0,032  
17 0,143 167 0,80 -173 1,018 179 1,018 169 1,713 158 4,183 148 
18 0,027  0,14 -23 0,069  0,069  0,034  0,172  
19 0,164 172 0,82 173 0,586  0,586 164 2,005 149 141 
20 0,024  0,12 -112 0,130  0,130  0,038  0,181  
21 0,187 153 0,85 161 0,902 167 0,902 171 0,299 113 1,364 119 
22 0,014  0,06  0,100  1,1  0,186 167 0,813 -4 
23 0,219 139 0,91 156 133 1,075 145 5,404 -45 14,94 -41 
24 0,040  0,16 -93 0,052  0,052  0,268 69 1,086 -94 
25 0,300 112 1,15 137 0,985 111 0,985 130 3,220 -75 9,983 -70 

0,025  0,186  

5,295 

1,075 

 
Uit alle metingen komt naar voren dat: 
 
De gelijkstroomcomponent ongeveer uitmiddelt (soms positief, soms negatief) 

 

de even harmonischen een verschillende fasehoek hebben en bij meerdere inverters parallel elkaar 
verzwakken. 
De oneven harmonischen opgeteld kunnen worden omdat de oneven harmonischen van beide 
inverters dezelfde fasehoek hebben. 

Tenslotte is nog gekeken naar mogelijke resonantieverschijnselen bij een net met een bepaalde 
netinductiviteit in combinatie met de condensatoren in de inverter. Bij een netinductiviteit van 
0,75 mH (en zeer lage R) in combinatie met 1 inverter (condensator 10 µF) treedt een neiging tot 
oscilleren op rondom de 29e harmonische. Bij 2 inverters parallel en dezelfde netinductiviteit 
verschuift deze resonantiefrequentie naar de 23e harmonische. In figuur D11 zijn de diverse 
harmonische spanningen weergegeven in absolute waarden, terwijl een schoon net was aangeboden. 
De eerste kolom is bij 2 inverters parallel, de tweede kolom bij 1 inverter. 
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Tabel D10 Meetresultaten 2 inverters parallel 
 

P=2238 W per inverter 
Uh/I1 % hoek Ih/I1 %  

Invert. 1 
hoek 
Invert. 1 Invert. 2 

hoek 
Invert. 2 

Ih/I1 % 
totaal 

hoek 
totaal 

1 100 0 100 0 100 0 100 0 
2 0 - 1,65 -37 1,837 148 0,139 - 
3 0 - 9,482 -120 9,316 -118 9,399 -119 
4 0,415 -141 0,463 47 0,045 - 
5 2 175 4,861 157 4,758 155 4,808 156 
6 0 - 0,245 107 0,149 -58 0,053 - 
7 1 0 0,978 -8 1,002 -9 0,990 -9 
8 - 0,126 14 0,134 - 0,048 - 
9 0 - 1,048 -161 1,066 -163 1,058 -162 
10 0 - 0,066 - 0,102 - 0,023 - 
11 1 170 2,344 160 2,325 157 2,355 158 
12 0 - 0,028 - 0,051 - 0,020 - 
13 168 2,359 163 2,307 161 2,332 162 
14 0 - 0,101 - 0,062 - 0,081 - 
15 0 - 0,557 175 0,614 174 0,584 175 
16 0 - 0,151 -73 0,046 - 0,064 - 
17 0 - 0,512 -174 0,427 -170 0,468 -173 
18 - 0,057 - 0,011 - 0,026 - 
19 - 0,354 -170 0,373 -172 0,363 -171 
20 0 - 0,044 - 0,024 - 0,026 - 
21 0 - 0,345 -173 0,362 -179 0,354 -176 
22 0 - 0,041 - 0,039 - 0,023 - 
23 0 - 0,310 -179 0,327 178 0,319 179 
24 0 - 0,031 - 0,025 - 0,026 - 
25 0 - 0,282 -177 0,327 176 0,305 179 

Harm h 
Ih/I1 % 

0 - 

0 

1 

0 
0 

 
 

 
 

figuur D11 Optredende oscillaties bij 1 inverter en 2 inverters parallel 
 
Door deze oscillaties treden verhoogde harmonische spanningen op met als gevolg ook hogere 
harmonische stromen. Bij de meting aan de inverter is dit duidelijk terug te zien in de versterking 
van de 23e en 25e harmonische stromen. 
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SYMBOLENLIJST 
 
 
 
f : frequentie     [Hz] 
fres : resonantiefrequentie    [Hz] 
L : inductiviteit     [H] 
C : condensatorcapaciteit   [F] 
U : spanning     [V] 

G : conductantie     [S] 

∆U : spanningsval      [V] 
I : schijnbare stroom     [A] 
R : ohmse weerstand    [Ω] 
X : inductieve weerstand    [Ω] 
Z : impedantie     [Ω] 
Y : admittantie     [S] 

B : susceptantie     [S] 
E : energie     [J] 
P : werkelijk vermogen    [W] 
Q : blindvermogen    [Var] 
S : schijnbaar vermogen    [VA] 
Pk : kortsluitvermogen    [VA] 
HD : harmonische distorsie    [%] 
THD : totale harmoniche distorsie   [%] 
dc : relatieve spanningsvariatie   [%] 
dmax : maximale optredende spanningsvariatie [%] 
dlim : maximaal toelaatbare spanningsvariatie [%] 
N : aantal perioden met Pst metingen 
n : aantal fotonen per sec  
e : elementaire ladingseenheid   [C] 
h : constante van Planck    [Js] 
c : lichtsnelheid     [m/s] 
λ : golflengte licht    [m] 
η : rendement 
g : gelijktijdigheidsfactor 
B : belasting     [W] 
Bmax : maximale belasting    [W] 
V : jaarlijks kWh verbruik    [J] 
ρ20 : de soortelijke weerstand bij 20°C  [Ωm/K] 
α : de temperatuurscoëfficiënt  
∆T : temperatuursverschil     [°C] 
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