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Samenvatting 

Amsterdam Airport Schiphol (AAS) wil zich graag positioneren als 'most preferred airport in 
Europe'. Het bewustzijn ten aanzien van duurzame energie is binnen AAS ook onder de 
aandacht. Schiphol Group heeft de ambitie om minimaal 20% duurzame energieopwekking op de 
locatie AAS van het eigen energieverbruik in 2020 op te wekken (Biauwdruk Energie). Deze 
duurzame ambitie kan worden bereikt door inzet van zonnepanelen, warmte koude 
opslagsystemen en geothermie. Als vervolg op de blauwdruk energie is er een afstudeeropdracht 
geformuleerd voor de technische haalbaarheid van zonnepanelen op AAS. Van daaruit is er een 
hoofdonderzoeksvraag geformuleerd: 

Zijn zonnepanelen toepasbaar op gronden in eigendom van Amsterdam Airport 
Schiphol en zijn er synergiemogelijkheden met andere duurzame energiesystemen? 

Het onderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd: een analyse en ontwerp fase. Aan het eind 
worden er conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 

Analyse fase 
In de analyse fase is de probleemstelling in meerdere onderwerpen ingedeeld; randvoorwaarden, 
reflectie, straling en de samenstelling van een zonnepaneel. Op de Luchthaven is het niet altijd 
mogelijk om objecten te positioneren zonder rekening te houden met de verkeersveiligheid. Er 
zijn hiervoor richtlijnen opgesteld en vastgelegd door de International Civil Aviation Organization 
(ICAO). Voor de Nederlandse luchtvaart worden deze richtlijnen beheerd door de 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Er zijn richtlijnen voor de communicatie, radar- en 
surveillance apparatuur (CNS) en voor de obstakelvrije ruimte (VOBA). De analyse van deze 
richtlijnen hebben geleid tot een zonnepaneel potentieel op maaiveld van 630 hectare. Er kan 
worden geconcludeerd dat de ICAO richtlijnen minimale richtlijnen zijn. De LVNL heeft specifieke 
richtlijnen voor AAS opgesteld afhankelijk van de lokale omstandigheden. 

De beglazing van een zonnepaneel geeft een bepaalde hoeveelheid stralingsreflectie, afhankelijk 
van de reflectiecoefficient van de anti reflectie laag. De optische stralingsreflectie van het 
zonnepaneel mag niet leiden tot problemen voor de verkeersveiligheid. De intensiteit van de 
stralingsreflectie wat door het menselijke oog wordt waargenomen is afhankelijk van de afstand 
tussen de waarnemer en het zonnepaneel. Voor het minimaliseren van de optische reflectie 
dienen er zonnepanelen toegepast te worden met een reflectiecoefficient die kleiner is dan 3%. In 
dit geval zijn de gevolgen voor de verkeersveiligheid verwaarloosbaar. 

Een kristallijne zonnecel is een halfgeleider met twee gedoteerde lagen. Door nu beide type 
halfgeleiders, P-en N gedoteerde materialen, aan elkaar te plakken treedt er diffusie open 
ontstaat er een spanningspotentiaal, een zogenaamde PN overgang. De straling van de zon dient 
zo veel mogelijk door de eel te worden geabsorbeerd. Door het aansluiten van een belasting, 
tussen de positieve- en negatieve elektrode zal er een belastingstroom vloeien. Er treden ook 
ver1iezen in de zonnecel op ten gevolge het contactrooster, deze ontstaan door; recombinatie, 
reflectie en schaduw. 

De hoeveelheid stralingsintensiteit die op aarde wordt waargenomen is voornamelijk afhankelijk 
van de afstand tussen de aarde en de zon. De stralingsintensiteit die door een zonnepaneel 
wordt benut varieert van golflengten van ongeveer 380 tot 11 00 nanometer. Voor het optimaal 
benutten van de zonnestraling bij een zonnepaneel is het van belang om meer inzicht te krijgen in 
de positie van de zon. 
De optimale hellingshoek en orientatiehoek zijn berekend en deze hebben een correlatie met de 
zonhoek en zonazimut. 

zonne-energiesysteem AAS 



Voor de berekening is gebruik gemaakt van de gemeten stralingsintensiteit E op een horizontaal 
vlak op AAS. De optimale hellingshoek YP en orientatiehoek ap voor AAS zijn vast gekozen voor 

de zonnepanelen die worden gepositioneerd op het maaiveld. Dit betekent dat; YP = 31° en 

aP = 180° , georienteerd geheel op het zuiden het optimum is voor AAS, zie figuur 1. 

Ontwerp fase 
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figuur 1 hel/ingshoek en orUintatiehoek van en zonnepaneel 

Voor AAS is er een zonne-energie model opgesteld door het gebruik van het procesmodel zoals 
in figuur 2 weergegeven. 
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De resultaten van de analyse fase zijn toegepast voor het ontwerp van het zonne-energie model, 
zie tabel1. 

Hellingshoek [graden] 31 
Orientatiehoek [graden] 180 
Grondoppervlak [m2] 90000 

Tabe/1 

Het zonne-energiesysteem wordt een netgekoppeld systeem ,omdat er infrastructuur aanwezig is 
en deze infrastructuur kan worden uitgebreid. Op basis van de prijs/kwaliteit verhouding is voor 
het zonne-energiemodel gekozen voor een multi kristallijn zonnepaneel van 200Wp. De 
zonnepanelen zullen gekoppeld worden aan een DC/AC string omvormer van het type SMA. 
Voor de berekening van het kabelsysteem is uitgegaan van een minimaal vermogensverlies van 
1%. Het zonne-energiemodel kan worden ge"implementeerd in het Noord -West gebied. 
Voor de berekening van de energieopbrengst dient rekening gehouden te worden met het gebied 
en diverse correctiefactoren . De jaarlijkse energieopbrengst bedraagt gemiddeld 3,017GWH en 
dit draagt voor ongeveer 0,5% bij aan de duurzaamheiddoelstelling van AAS volgens de 
Blauwdruk Energie. 

Het zonne-energiemodel kan worden ge"implementeerd in de elektrische infrastructuur van de 
Luchthaven, dan ontstaat er een duurzaamheidsysteem. Er zijn diverse synergie mogelijkheden 
zoals de koppeling met een warmte koude opslagsysteem of de inzet bij peak shaving. Bij peak 
shaving is er een relatie met decentrale warmte kracht koppelingen. Beide systemen maken 
onderdeel uit van een Load management systeem. Bij netgekoppelde systemen dient rekening 
gehouden te worden met Power Quality. In het onderzoek is er aileen gekeken naar het 
harmonische verschijnsel en hoe dit vervolgens kan worden beperkt. Het harmonische 
verschijnsel is altijd in het netwerk aanwezig en kan niet volledig worden vermeden. Voor het 
zonne-energie systeem dient een goed aardingssysteem en kabelsysteem aangebracht te 
worden. Bij de realisatie dienen metingen uitgevoerd te worden om inzicht te krijgen in de mate 
van harmonische vervorming. 

Conclusies en aanbevelingen 

Er kan worden geconcludeerd dat er voldoende grondoppervlak aanwezig is om zonnepanelen te 
positioneren op het maaiveld. Met zonne-energie kan een deel van de duurzaamheid ambitie van 
AAS in 2020 worden bereikt. Het zonne-energiesysteem kan onderdeel zijn van een dedicated 
duurzaamheidsysteem. Om meer inzicht te krijgen in het effect van reflecties bij 
communicatiesystemen dient er een project geformuleerd en uitgevoerd te worden. Schiphol 
Group dient meer draagvlak te creeren bij de overheid ten aanzien van de mogelijkheden om hun 
klimaat ambities te bereiken. Via deze weg is het mogelijk om een integraal subsidiebeleid te 
ontwikkelen voor de industrie en dan met name Schiphol Group. Hierdoor wordt het 
implementeren van technologische innovaties ten behoeve van zonne-energie versneld. 
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Summary 

Amsterdam Airport Schiphol (AAS) wants to be the most preferred Airport in Europe. It also wants 
to be an example regarding the awareness of renewable energies. Schiphol Group has the 
ambition to generate at least 20% of the energy consumption in 2020 by renewable energy 
sources installed at the Airport (Blue Energy Plan). This renewable energy ambition can be 
reached by solar panels, thermal energy storage (WKO) and geothermic energy. MS is looking 
for a technical feasibility study to implement solar panels on ground level at MS. Therefore the 
main research question is formulated as follows: 

,Is it possible to implement solar panels on ground level on property of Amsterdam Airport 
Schiphol and are there synergy options with other renewable energy systems?" 

The research is divided in two phases, analysis phase and a design phase. In the end, 
conclusions and recommendations will be presented. 

Analysis phase 
In the analysis phase, the problem is divided into several subjects; constraints, reflections, 
radiation and the assembly of a solar panel. At the Airport, it is not always possible to implement 
an object without taking into account the flight safety. Guidelines are edited and owned by the 
International Civil Aviation Organization (ICAO). For the Netherlands these guidelines are 
controlled by the Dutch Air traffic control (LVNL). There are guidelines for communication, radar
and surveillance equipment (CNS) and obstacle free-zones. The analyses have lead to a solar 
surface potential of 630 hectares. There can be concluded that the ICAO guidelines are minimum 
guidelines. The LVNL has set up guidelines for MS based on ICAO guidelines and the specific 
local circumstances. 

The solar glass of a solar panel will reflect an amount of radiation according to the reflection 
coefficient and the anti reflection coating. The optical reflection of the radiation from the solar 
glass must not disturb the flight safety. The intensity of radiation reflection observed by the 
human eye depends on the amount of radiation and the distance between the observer and the 
solar panel itself. To minimize the reflection, solar panels need to be used with a reflection 
coefficient of less than 3%. In this way the optical reflection for the flight safety is not of harm to 
the flight safety. 

A crystalline solar cell is a semiconductor and has two different doped silicon layers. If a n- and p
doped semiconductor are brought together a PN-junction is formed. At the junction, electrons 
from the n-type diffuse into the p-type layer and an electric field is created . If the p-n 
semiconductor is exposed to the light, photons are absorbed by the electrons. When sunlight falls 
on a solar cell, charge carriers separate and when an external load is connected, a current will 
flow. Losses will occur on the solar cell due to the recombination, reflection and shading: such 
effects are caused by the front contacts. 

The amount of solar radiation depends upon the distance between the sun and the earth. The 
wave spectrum that is useful for a solar panel varies between 380 and 1100 nanometers. 
The knowledge of the sun's path and solar azimuth according to the angle of inclination is 
important for calculating the optimal tilt angle and orientation angle of the solar panel. The optimal 
tilt- and orientation angle are calculated and correlated to the solar angle and solar azimuth. For 
the calculations, the global radiation E measured on a horizontal surface at MS has been used. 
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The optimal tilt angle YP and orientation angle ap for AAS are fixed for the solar panels positioned 

on ground level; this means that rP = 31° and ap = 180°, orientated in the South direction see 

figure 1. 
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Figure 1 Tilt and orientation angle of a solar panel 

Design phase 
For AAS a solar energy model is developed by the use of the process model in figure 2. 

Selected area 
m2 

Standard Silioon 

Figure 2 Process model 

Total 
Solar power 

The results from the analyze phase are used for the solar energy model and given in table 1 . 

Tilt angle [degrees] 31 
Orientation angle [degrees) 180 
Area [m2] ., 90000 
Table 1 

The solar energy system will be connected to the grid because of the viability of the electrical 
infrastructure. 

zonne-energiesysteem AAS v 



For the solar energy model a multi crystalline solar panel of 200Wp is proposed because of the 
optimum efficiency/price ratio. The solar panels will be connected to a DC/AC string inverter of 
the supplier SMA. To calculate the cable system, the power losses are minimized and defined to 
1%. The solar energy model can be implemented in the North- West area. For the calculation of 
the yield the area needs to be taken into account as well some correction factors . The yearly yield 
is calculated at 3,017GWh and represents approximately 0,5% of the renewable part of AAS 
according to the ambition of the Blue Energy plan (627GWh). 

The solar energy model can be implemented in the electrical infrastructure of the Airport. In this 
way a renewable system for AAS can be created. There are several renewable synergy options 
e.g. the interaction with a thermal energy storage system or the use of peak shaving. For peak 
shaving it is possible to have the interaction with co generators and both systems can be part of a 
load management system. 
When there is a connection to the grid the Power Quality issues must be taken into account. 
The research has only been focused on the harmonic distortion and to what kind of effects it can 
lead. Harmonics are always part of the network and can not be avoided completely, but they can 
be minimized. 
For the solar energy system it means that a good grounding- and cable system must be defined. 
Measurements must be implemented after the realization of the solar energy system to get 
knowledge of the harmonic distortion. 

Conclusions and recommendations 

It can be concluded that there is enough surface available to implement solar panels on ground 
level. Solar energy is one of the potentials to reach the renewable energy ambition in 2020 of 
20%. The solar energy system can be part of a dedicated renewable energy system at AAS. 
Furthermore, AAS is recommended to start a pilot to get the knowledge of the reflections 
according to the communication systems. Schiphol Group needs to create a better awareness of 
the renewable issues by the Government in order to set up a better renewable policy. In this way, 
subsidies will become better accessible for the industry and this will stimulate the successful 
implementation of solar technology. 
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Voorwoord 

Dit onderzoeksrapport is geschreven in het kader van mijn afstudeeropdracht aan de Technische 
Universiteit Eindhoven faculteit Elektrotechniek. Het afstudeeronderwerp heeft betrekking op een 
zonne-energiesysteem voor Amsterdam Airport Schiphol. 

De keuze voor het afstudeeronderwerp is voornamelijk tot stand gekomen door mijn dagelijkse 
werkzaamheden bij Schiphol Group als strategisch adviseur binnen het programma Energie 
strategie 2020. De onderzoeksresultaten en de procesaanpak zijn bedoeld voor iedereen met 
een technische achtergrond die op zoek is naar informatie over het positioneren van zonne
energiesystemen op het maaiveld van een luchthaven en de aspecten die hierbij van toepassing 
zijn vanuit de Luchtvaart. 

Langs deze weg zou ik graag prof.ir. Wil Kling en prof.dr.ir. Johanna Myrzik hartelijk danken voor 
hun ondersteuning en constructieve feedback gedurende het afstudeeronderzoek. Een speciaal 
woord van dank gericht aan een aantal personen welke mij ook tijdens het afstudeeronderzoek 
hebben ondersteund, feedback hebben gegeven en waarmee ik fijne discussies heb gevoerd; 
Lonneke Reinders, Sebastien Baumlin, Rutger Boere en Heiko Stieber. 

Met dit afstudeeronderzoek komt er een eind aan mijn deeltijdopleiding Elektrotechniek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven . Deze studie is mede tot stand gekomen door de 
ondersteuning en de mogelijkheden die geboden zijn door mijn huidige werkgever Schiphol 
Group en mijn vorige werkgever Essent (Enexis). 

Tot slot een bijzonder woord van dank aan mijn ouders die mij de gehele studie hebben 
ondersteund en het vertrouwen in mij hadden dat ik deze studie succesvol zou afronden. Helaas 
het succesvol afronden van mijn studie komt voor mijn vader te laat. Pap, bedaank .. .. diechzou 
gruuts geweest z'ne!! 

Amsterdam, oktober 2009 
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1. INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In de afgelopen decennia is de maatschappelijke discussie zich sterk gaan richten op de 
nadelen van het gebruik van fossiele brandstoffen voor mens en milieu. De impact is 
voomamelijk gebaseerd op de wijze hoe er wordt omgegaan met fossiele brandstoffen; 
aardgas, olie en steenkool. De nadruk ligt hierbij op het op een verantwoorde en efficiente 
wijze gebruik maken van fossiele brandstoffen, omdat deze bij de verwerking een nadelig 
effect hebben op het klimaat door de uitstoot van C02 en NOx. De uitstoot van 
broeikasgassen nemen toe en dienen aangepakt te worden. De Nederlandse overheid heeft 
op nationaal niveau klimaatdoelstellingen geformuleerd [1]: 

• 30% C02 reductie in 2020 t.o.v. van het niveau in 1990 
• minimaal 20% hernieuwbare energiebronnen in 2020 

Schiphol Group wil zich aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van de overheid. In 2007 is 
door Schiphol Group een klimaatplan opgesteld waarin de klimaatambities worden 
beschreven [2]. Het klimaatplan formuleert het beleid, de strategie en een programma ten 
aanzien van de klimaatissues. Dit klimaatplan moet leiden tot een gerichte en 
organisatiebrede aanpak om een trendbreuk daadwerkelijk te realiseren. 

Vanuit het klimaatplan is de behoefte ontstaan voor een integraal Energieplan: de 8/auwdruk 
Energie [3]. De Blauwdruk Energie (BE) beschrijft de mogelijkheden voor de realisatie van 
minimaal 20% duurzame energieopwekking op de locatie Amsterdam Airport Schiphol (AAS) 
van het eigen energieverbruik in 2020. Hiervoor is een prognose opgesteld voor de 
energievraag in 2020 op basis van autonome groei en ongewijzigd beleid. De prognose geeft 
een verdubbeling van de energievraag van 299 tot 627GWh, zie figuur 1.1. 
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Figuur 1.1 Energievraag 2020 [3] 

De belangrijkste uitgangspunten voor de prognose van de energievraag in 2020 zijn, zie 
figuur 1.1: 

• Een autonome ontwikkeling van de energievraag in Nederland, zie tabel1 [4]. Hierbij 
wordt onderscheidt gemaakt tussen Elektriciteit, Warmte en Koude. 
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Energievraag Autonome ontwikkeling 
[%veranderingliaar] 

Elektriciteit 2 
Warmte -1 
Koude 2 

Tabe/1 Autonome ontwikkeling Energievraag Nederland 

• Een niet autonome groei van de verwachte planologische ontwikkeling op het gebied 
van de luchtvaart en vastgoed naar 2020. De groei in luchtvaart- en 
vastgoedactiviteiten geven een significante toename van de energievraag. 

• De niet autonome groei van de energievraag als gevolg van verwachte groei in 
luchtvaart gerelateerde activiteiten, wordt afgeleid volgens figuur 1.2. 

Vliegtuigbewegingen 

(x 1.000) 

510 

2007 2020 

Passagiers 

(x 1.000.000) 

60 

2007 2020 

Figuur 1.2 Groei luchtvaartgerelateerde activiteiten 

Vracht 

(x 1.000 ton) 

2500 

2007 2020 

{bron: rapport Commissie Alders] 

• De specifieke ontwikkeling van luchtvaart gerelateerde projecten zoals het 400Hz & 
PCA project en duurzame mobiliteit. Preconditioned Air (PCA) heeft betrekking op de 
externe toevoer voor de klimaatvoorziening van het vliegtuig en voor de elektrificatie 
van het vliegtuig wordt gebruik gemaakt van een 400Hz systeem. 

• Er is een inventarisatie opgesteld van de verwachte ontwikkeling van het vastgoed op 
de locatie Schiphol tot 2020. 

De minimale eis van 20% verduurzamen in 2020 is afhankelijk van de absolute energievraag 
en dit wordt sterk be'invloedt door het op een verantwoorde en efficiente wijze benutten van 
de energie. Het doorvoeren van energie besparende maatregelen, energie efficiency, heeft 
tot gevolg dat het aandeel van 20% verduurzamen van de absolute energievraag op AAS 
kleiner wordt. 

De BE geeft aan dat verduurzaming kan worden gerealiseerd door het toepassen van 
zonnepanelen, warmte koude opslag (WKO) systemen, Geothermie en eventueel Off shore 
Wind. In de BE is niet specifiek gekeken naar de technische haalbaarheid van zonnepanelen. 
Dit onderzoek dient meer inzicht te geven in de technische haalbaarheid van zonnepanelen 
opAAS. 

1.2 Schiphol Group 

Schiphol Group is eigenaar en exploitant van AAS en andere Luchthavens [5]. De ambitie 
voor Schiphol Group (SG) is om een van de meest toonaangevende 
luchthavenondernemingen van de wereld te zijn . Zij willen duurzame een waarde voor hun 
stakeholders creeren door het ontwikkelen van AirportCities en het positioneren van 
Amsterdam Airport Schiphol als 'most preferred airport in Europe' . 
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Organisatie 

Schiphol Group (SG) is eigenaar en exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam 
Airport en Lelystad Airport en bezit 51 % van de aandelen in Eindhoven Airport. Buiten 
Nederland neemt SG via Schiphol USA Inc. deel in JFK IAT dat Terminal4 op John F. 
Kennedy Airport bij New York exploiteert. Verder heeft SG een belang in Brisbane Airport 
Corporation Holding Pty Ltd., exploitant van de luchthaven van Brisbane in Australia. 
Schiphol Group heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met Aeroports de Paris. Beide 
luchthavenorganisaties hebben een belang van acht procent in elkaar. In een 
samenwerkingsprogramma wordt o.a. gekeken naar synergia in duurzame oplossingen voor 
de energievoorziening. 

1.3 Probleemstelling 

In de Blauwdruk Energie (BE) is geconcludeerd dat 20% verduurzaming van het totale 
energieverbruik in 2020 deels kan worden bereikt door het implementeren van zonnepanelen. 
De inschatting is dat er voldoende energiepotentieel aanwezig is voor het positioneren van 
zonnepanelen (maaiveld en gebouw ge'integreerd). In de BE is gekeken naar het theoretische 
potentieel op basis van randvoorwaarden en niet naar de technische haalbaarheid van 
zonnepanelen op AAS. Als vervolg op de BE is er een afstudeeropdracht geformuleerd voor 
de technische haalbaarheid van zonnepanelen op AAS. 

Hoofdonderzoeksvraag 

Zijn zonnepanelen toepasbaar op gronden in eigendom van Amsterdam Airport 
Schipho/ en zijn er synergiemoge/ijkheden met andere duurzame energiesystemen? 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn er een aantal deelvragen gedefinieerd die 
opeenvolgend in de hoofdstukken van het onderzoek beantwoordt zullen worden: 

1. Hoe is de samenstelling van een zonnepaneel en hoe werkt deze? 
2. Wat is de optimale hellingshoek, de orientatiehoek en de energieopbrengst van 

zonnepanelen gepositioneerd op AAS? 
3. Wat is de impact van de optische reflectie van zonnepanelen voor het vliegverkeer op 

AAS? 
4. Wat is het theoretische potentieel voor het positioneren van zonnepanelen volgens 

de geldende richtlijnen binnen de Luchthaven? 
5. Hoe wordt het zonne-energie systeem voor AAS ontwikkeld in relatie tot de 

elektrische infrastructuur op AAS? 
6. Welke synergiemogelijkheden zijn er in combinatie met het zonne-energiesysteem 

voor AAS? 

1.4 Afbakening 

In dit onderzoek wordt de toepassing van zonnepanelen op gronden in eigendom van AAS 
onderzocht. De gronden in eigendom van AAS zijn geografisch in figuur 1.3 weergegeven. 
Het geografische gebied kan in twee gebieden worden onderverdeeld [6]; 

• Aangewezen Luchthaventerrein 
• Strategische gronden in eigendom van Schiphol Group 

De strategische gronden zijn in eigendom van Schiphol Group maar zijn ook gedeeltelijk 
verpacht aan boeren in de omgeving. In dit onderzoek wordt aileen de technische 
haalbaarheid van zonnepanelen op maaiveldniveau onderiocht en niet gebouwge'intrigeerde 
zonnepanelen. 
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Figuur 1.3 Aangewezen Luchthaventerrein 

1.5 Leeswijzer 

Het afstudeeronderzoek zal in twee fasen worden uitgevoerd ; de analyse- en ontwerpfase, 
zie figuur 1.4. De indeling van het afstudeerverslag zal volgens deze methodiek worden 
opgesteld. De randvoorwaarden die van toepassing zijn voor de verkeersveiligheid van het 
vliegverkeer zijn noodzakelijk voor het vaststellen van het potentieel en vervolgens de 
technische haalbaarheid van zonne-energiesystemen. De combinatie van zonnecellen en 
andere duurzame systemen zullen in de laatste fase van het onderzoek worden bepaald. 

De conclusies en aanbevelingen worden in het laatste hoofdstuk beschreven, zodat het totale 
onderzoek leidt tot het ''Technisch haalbaarheidsonderzoek zonne-energiesysteem AAS" voor 
Amsterdam Airport Schiphol. 
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2. Zonnecel technologie 

2.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de werking van een zonnecel en hierbij zal worden ingegaan op: 
• de opbouw 
• de werking 
• het rendement 

Een overzicht van de diverse soorten zonnecellen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn maakt 
onderdeel uit van dit hoofdstuk. Dit overzicht is van belang om in het vervolgonderzoek de juiste 
keuze te kunnen maken welk type zonnecel toegepast zou kunnen worden voor het zonne
energiesysteem voor MS. 

2.2 De samenstelling van een ha/fgeleidermateriaal 

Een kristal is opgebouwd uit atomen en elk atoom bestaat uit een kern met een aantal elektronen. De 
elektronen zijn verdeeld over een discrete set van energietoestanden, gegroepeerd in energiebanden 
en gescheiden van elkaar door verboden zones. Het elektrische gedrag is afhankelijk van de 
bezettingsgraad van de energieband. De kwantummechanica leert dat bij een volledig bezette 
energieband een elektron niet in staat is over te gaan naar een naburig energieniveau [7]. 
Een halfgeleider materiaal heeft een valentieband Ev een geleidingsband Ec en een verbodenzone E9 
met een elektronen afstand van 1eV, zie figuur 2.1.Geleiding kan aileen optreden als een elektron de 
sprong kan maken vanuit de valentie- naar de geleidingsband. Dit betekent dat het elektron voldoende 
energie (>1eV) dient op te nemen om de verboden zone E9 te overbruggen. 

Figuur 2.1 

Verboden zone 
Eg 

Energiebanden van een halfgeleidermateriaal (9] 

Het halfgeleidermateriaal silicium (SI) heeft in de buitenste schil vier valentie-elektronen. Elk valentie 
elektron vormt met een elektron van een naburig atoom een covalente binding, ze vormen 
gezamenlijk het kristal, zie figuur 2.2. 

n·...,iconductur 

sllconaDD 

Figuur 2.2 Kristalstructuurgedoteerd Silicium (8] 
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Onder invloed van een elektrisch veld zullen de elektronen deelnemen aan de geleiding van 
elektrische stroom. De geleiding in een halfgeleider vindt plaats door elektronen in de geleidingsband 
en gaten in de valentieband. Hierdoor ontstaat er een elektrongat, ook generatie genoemd. Het 
terugvallen van een elektron vanuit de geleidingsband naar de valentieband wordt recombinatie 
genoemd. Het aantal vrije ladingsdragers hangt af van de temperatuur en dit betekent dat bij toename 
van de temperatuur de elektronen concentratie in de geleidingsband toeneemt als ook het aantal 
gaten in de valentieband. Dit is echter beperkt tot een bepaalde temperatuur, omdat bij een veel te 
hoge temperatuur het effect zal worden tegengewerkt waardoor de spanning zal dalen. 

Een silicium eel is een extrinsiek halfgeleider materiaal, omdat deze is samengesteld uit twee 
gedoteerde lagen. Een laag met een hoeveelheid fosfor (groep Ill) en een laag met een hoeveelheid 
borium (groep V), zie figuur 2.2. Het toevoegen van het borium resulteert in een elektron dat niet 
deelneemt aan de covalente binding van het kristal en is hierdoor in staat om naar de geleidingsband 
over te gaan. De additionele elektronen leveren een bijdrage tot geleiding en worden 
donoren of n-type onzuiverheden genoemd. Hierbij zijn de elektronen of negatieve ladingsdragers de 
meerderheidsladingdragers en de gaten de minderheidsladingdragers [9]. 
Het toevoegen van borium geeft een onvolledig covalente binding, omdat er een elektron ontbreekt. Er 
is weinig energie nodig om een elektron van een naburig atoom aan te trekken en een gat vrij te 
maken. Elektronen die uit de valentieband opgenomen kunnen worden door de geleverde vrije gaten 
zijn acceptoren Een halfgeleider materiaal gedoteerd met acceptoren wordt een p-type halfgeleider 
genoemd. Hierbij zijn de gaten de positieve- of meerderheidsladingdragers en de elektronen de 
minderheidsladingdragers. Door nu beide type halfgeleiders aan elkaar te plakken, zie figuur 2.3 
treedt er diffusie open ontstaat er een spanningspotentiaal, een zogenaamde PN overgang. Er treedt 
een diffusiestroom van elektronen op van rechts naar links en deze worden dan weer gecompenseerd 
door een elektrostatische stroom van links naar rechts die exact even groot is. 

p-area space charge area n-area 

1ree holes free electrons 

Figuur 2.3 Overzicht PN overgang [8] 

2.3 De opbouw van een zonnecel 

In een zonnecel die is samengesteld uit vele plakjes kristallijn silicium vindt fotovolta"lsche omzetting 
plaats waarbij een foton uit de elektromagnetische straling van de zon elektrische energie opwekt. 
Elektromagnetische straling kan beschreven worden als een golfverschijnsel. De wet van Planck geeft 
aan dat Iicht uit een stroom van elementaire deeltjes bestaat ook fotonen genoemd. Deze deeltjes 
hebben een hoeveelheid energie volgens vergelijking 2.1 . De frequentie van de elektromagnetische 
straling wordt door v [VtJgekenmerkt. 

Het foton dient ervoor te zorgen dat een elektron vanuit de valentieband de sprong kan maken naar 
de geleidingsband ter grootte van 1,1 eV. De maximale golflengte die een elektron uit de valentieband 
kan halen en inschieten in de geleidingsband is gelijk aan vergelijking 2.2 [8,9]. 

vergelijking 2. 1 

h*C 
Arnax = E [m] 

ph 

vergelijking 2.2 

zonne-energiesysteem AAS 7 



Index: 
Eph-+ foton energie [J] 
h -+ constante van Planck [ 6,624 · 10-23 Js] 

c -+ lichtsnelheid [ 2,998 · 108 mf s] 

J..-+ golflengte van de elektromagnetische straling [m] 

Een zonnecel kan worden voorgesteld zoals in figuur 2.4 weergegeven. 

Figuur 2.4 Samenstelling silicium zonnecel 

Samenstel/ing zonnece/ 
1. Contactrooster (negatieve elektrode) 
2. Achtercontact (positieve elektrode) 
3. N-type Silicium 
4. P-type Silicium 
5. PN overgang (junction) 

[10] 

Aan de bovenzijde van de eel bevindt zich het contactrooster waarin aile stroom verzameld wordt die 
door de eel wordt opgewekt [8]. De metaalbedekking van het contactrooster mag niet te dik zijn want 
er dient zoveel mogelijk zonlicht geabsorbeerd te worden. De bovenzijde van de zonnecel wordt 
voorzien van een anti reflectielaag om ervoor te zorgen dat er weinig of geringe reflectie van het 
zonlicht optreedt. De straling van de zon dient zo veel mogelijk door de eel te worden geabsorbeerd. 
De zonnecel heeft vaak een blauwviolette kleur en dit wordt veroorzaakt door de anti-reflectielaag op 
het silicium [15]. Donkergekleurde zonnecellen hebben een lagere reflectie voor zichtbaar Iicht. Door 
het aansluiten van een belasting, bijvoorbeeld een gloeilamp, tussen de positieve- en negatieve 
elektrode zal er een belastingsstroom stromen. De uitgangsspanning van een zonnecel is ongeveer 
0,6Volt gelijkspanning en kan voor meerdere doelen worden toegepast. In praktijk worden meerdere 
silicium cellen in serie geschakeld voor een hogere uitgangsspanning en deze vormen dan een 
zonnepaneel of module. Er treden ook verliezen in de zonnecel op ten gevolge het contactrooster en 
deze ontstaan door; recombinatie, reflectie en schaduw. 

2.4 Rendement van een zonnecel 

Het rendement van een zonnecel is van een aantal factoren afhankelijk. Een zonnecel is elektrisch 
gezien een stroombron met parallel een diode, in een simpele vorm weergegeven in fig. 2.5. Een 
zonnecel die niet wordt be Iicht of met andere woorden waarbij geen instraling plaatsvindt, werkt als 
een diode. De stroom die ontstaat bij de PN overgang is de stroom /PH. Een zonnecel heeft een totale 
stroom die gelijk is aan vergelijking 2.3 [9] . 
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Index: 
lph --+ fotonenstroom [A] 
lo --+ diodestroom [A] 
15 --+ verzadigingsstroom [A] 

ks--+ con stante van Boltzmann [ 1,381·1 o-23 JK-1
] 

q --+ elektrische lading [Vs] 
T--+ celtemperatuur [Kelvin] 
V--+ celspanning [V] 

I 
.--------,.-----~--+ 

/o 

Vo D v 

vergelijking 2.3 

Figuur 2.5 Elektrisch schema van een ZONNECEL eel [8) 

Bij een onbelaste zonnecel zal de fotonenstroom gelijk zijn aan de diodestroom, /PH = /0 • Er is een 

relatie tussen de stroom en de stralingsintensiteit van de zon, Hoe hoger de stralingsintensiteit E hoe 
groter de stroom. De 1-V karakteristiek van een zonnecel bij verschillende stralingsintensiteiten E is in 
figuur 2.5 weergegeven. 

3.5..----- -------------------, 

c( 

.5 
~ 2.5 f-----1 ~dGOWion' .t-----~ 
~ 2 .... 

11.5 
L-------1J~~~!]w~~~r---------~ ,_ r 

I""""'"'------~ 

0.5 ~---~Je~~~~~w~~~·J- ~------~ 

..... 

t 

o+-------,-------~------~~.-~:~~~~---~ 
10 15 :..___.., 20 25 

v..., ran~ 
module wltage V In V 

Figuur 2.5 IV karakteristiek bij verschillende stralingsintensiteHen E [8) 
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Uit figuur 2.5 kan worden geconcludeerd worden dat de stroom door een zonnecel sterk afhankelijk is 
van de stralingsintensiteit of stralingsenergie E. 
Bij een kortgesloten circuit geldt voor figuur 2.5 dat de kortsluitstroom lsc ongeveer gelijk is aan de 
fotonenstroom /PH en geldt vervolgens dat lsc ~ /PH. Voor de open klemspanning Voc geldt in deze 

vergelijking 2.4 en deze is normaliter kleiner dan de diodespanning van een onbelichte silicium eel. 

V I =kaT ln('PH +1J 
oc lo=O q / S 

vergelijking 2.4 

Een zonnepaneel is een array van in serie geschakelde zonnecellen en leveren een maximaal 
haalbare uitgangsvermogen dat het Maximum Power Point (MPP) genoemd [11]. 
Het MPP onder de Standaard Test Condities (STC) heet Peak Power en wordt uitgedrukt in Wattpiek 
(Wp) en is voor commerciele doeleinden niet realiseerbaar op basis van de optimale STC 
voorwaarden : stralingsintensiteit E=1000W/m2

, de celtemperatuur van 25°C en een Air Mass (zie 
hoofdstuk 3) van 1 ,5. Het MPP is afhankelijk van de spanning- en stroomwaarde die lager is dan V0 c 
en lsc en kan berekend worden volgens vergelijking 2.5 en is weergegeven in figuur 2.7. 

Index: 
VMPP--+ spanningsbereik van de omvormer [A] 
IMPP --+ stroom van de omvormer [A] 
V0 c --+ open klemspanning van de zonnecel [V] 
IMPP --+ kortsluitstroom van de zonnecel [A] 

4( 

E 

I 
'5 

3.5 

) ,_, 
2.5 

1.5 

0.5 

,..,.A 

ilrNB 

fill factor FFa ~ 
ar~a A 

vergelijking 2.5 

o+-----r----.r----.-----r----~----~----. 
0 0.1 

Figuvr 2.7 

0.1 o.3 o.• 
alholtage inV 

Spanning- en Stroomkarakterisliek met MPP 

0.7 

{8] 

De maximale werking van een zonnecel wordt aangeduid met de vulfactor, zie vergelijking 2.6 en 
figuur 2.7. 

FF = P MPP V MPP x I MPP Area B vergelijking 2.6 

V oc x I sc V oc x I sc Area A 

De vulfactor is nooit groter dan 1, omdat oppervlak B altijd kleiner is dan oppervlak A, en voor de 
gegeven karakteristiek in figuur 2.7 bedraagt de vulfactor: 

FF = VMPP x/MPP - 0,5x2.7 = 0,75 
v oc X I sc 0,6 X 3 
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Het rendement van de zonnecel of het zonnepaneel paneel is te berekenen door het meten van de 
kortsluitstroom, de open klemspanning (zie vergelijking 2. 7). 
Voor het bepalen van het rendement wordt altijd uitgegaan van de STC waarden, waarbij de 
stralingsintensiteit Esrc en de oppervlakte van het paneel A gegeven zijn. 

vergelijking 2. 7 

De celtemperatuur van een zonnepaneel is bepalend voor: de fotonenstroom IPH· kortsluitstroom lk, de 
open klemspanning V0 en het MPP (spanningsregeling van de omvormer). De open klemspanning V0 c 
van het zonnepaneel is het meest gevoelig voor de temperatuur t.o.v. de celstroom . 
De open klemspanning afhankelijk van de celtemperatuur kan worden berekend door het gebruik van 
vergelijking 2.8, waarbij de STC waarden gelden. 

vergelijking 2.8 

De open klemspanning V0 c van een zonnecel bij verschillende celtemperaturen is weergegeven in 
figuur 2.8. Er dient bij het ontwerp van het zonne-energiesysteem rekening gehouden te worden met 
de temperatuurscoefficienten. Het zonnepaneel presteert optimaal onder lage temperaturen i.v.m. de 
inwendige weerstand van de siliciumcel. Bij toenemende celtemperatuur zal de thermische weerstand 
toenemen waardoor het rendement van het totale zonnepaneel afneemt. 

< 3 •. ~----------------------------------------, 
.E -

ID 20 v.,,.. r111ge 

Figuur 2.8 ZONNECEL spanning bij verschiflende celtemperaturen. 

lO 40 
modu'- -ol1age V in V 

[8) 

Het zonnepaneel wordt getest onder de STC en hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
bedrijfstemperatuur van 25°C. Per graad stijging zal het vermogen met ongeveer 0,3% afnemen. De 
temperatuur van een zonne-energiesysteem kan in de zomerperiode al gauw oplopen tot 70°C, 
waardoor de warmteverliezen van het zonne-energiesysteem wel10.5% kunnen bedragen. Bij het 
ontwerp dient hier rekening gehouden mee te worden. De temperatuurcoefficienten worden door de 
fabrikant opgegeven en voor een multi kristallijn zonnepaneel geldt (Sharp ND-220/210/200); 

• Nominaal vermogen Pm-+ -0.485%fC 
• Open klemspanning V0 c-+ -130mVfc 
• Kortsluitstroom lsc -+ +0.053%/°C 

De zijn temperatuurcoefficienten per zonnepaneel afwijkend en afhankelijk van de samenstelling van 
het paneel. Om ervoor te zorgen dat ook bij hoge temperaturen het paneel optimaal functioneert, dient 
er rekening gehouden te worden met het type omvormer i.v.m. het regelbereik van VMPP· Het type 
omvormer zal in hoofdstuk 6 nader worden toegelicht. De zonnepanelen worden door natuurlijke 
luchtkoeling gekoeld en er wordt vaak geen geforceerde luchtkoeling toegepast. De positionering en 
de hellingshoek van het zonnepaneel dienen de natuurlijke luchtkoeling te bevorderen afhankelijk van 
de windsnelheid. 
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Het rendement van een zonnepaneel wordt door de fabrikant opgegeven onder de STC en is dus 
afhankelijk van de verhouding van de stralingsenergie en de opgewekte energie in de celstructuur, zie 
vergelijking 2.7 en 2.9. 

E(opgewekt,llt) EJkWh] 
1J - - ---=-i--~ 

- E(ingestraald,llt) - E; [kWh] 

vergelijking 2.9 

De totale energieopbrengst van het zonne-energiesysteem wordt ook de Yield genoemd en deze 
waarde is van belang om aan te tonen wat de totale jaarlijkse opbrengst van het systeem zal zijn. De 
energieopbrengst zal in hoofdstuk 6 nader worden toegelicht. 

2.5 Schaduweffect 

Het rendement van een zonne-energiesysteem wordt be"invloedt door de mate van schaduwwerking. 
De zonnepanelen zullen voor AAS op het maaiveld worden opgesteld waarbij schaduwwerking 
afhankelijk is van; de orientatiehoek, de instralingshoek, positionering van het paneel, de 
weeromstandigheden en eventueel objecten die in de nabijheid staan opgesteld. 
Te veel schaduwwerking heeft een nadelig effect op de spanning en stroom van het zonnepaneel, zie 
figuur 2.9. De zonepanelen worden in serie of parallel geschakeld afhankelijk van de maximaal 
toelaatbare spanning en stroom [8]. 
Als een eel niet wordt belicht, diode werking, zal deze werken als een belasting. Er wordt geen stroom 
opgewekt en de totale celstroom van de andere cellen zal door de niet belichte eel stromen. De 
hoogte van deze stroomwaarde is gelijk aan de kortsluitstroom. Het spanningspotentiaal van de niet 
belichte eel is in omgekeerde richting en waardoor er warmteontwikkeling optreedt in de niet belichte 
eel, zie figuur 2.9, een thermisch vermogensverlies. 

25 
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~ 
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l 
10 zo 3D 40 50 60 70 80 90 

voltage In v 
8 rnodult>s H1 4 modules z modules unshaded 

8 modult>S sh~ded 4 string~ <. · l "'2 stnngs ~1 string 

Figuur 2.9 Schaduweffect parallel geschakelde zonnepaneel array [8] 

De thermische breakdown voltage, er treedt doorslag op, van een zonnecel is afhankelijk van de 
temperatuur, zie tabel1 [12]. Om hot-spot werking te minimaliseren wordt deze stroom door een 
bypass diode afgevoerd, zie figuur 2.10. De bypass diode is ontworpen voor hoge spanningen en 
deze worden meestal over meerdere zonnecellen aangesloten. 
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Cell type 

ASE-EFG 
A~tro Power 
Kyoccra 4" 
Kyoccra 6" 
Photowatt 
Siemeus 

critical voltaic 
for thennal 
breakdown 

-10.4V 
-12.6V 
-1 5.2V 
-25.2V 
-7.2V 
-21.1V 

worst case cell 
parameters 

at continuous 
operation at ·I OV 
T MAX 110\". dull 

l25°C 2.05A 
l25°C l.33A 
98°C 0.72A 
6l°C O.SlA 
125°C l.43A 
70°C 0.77A 

Tabe/1 Thennische doorslag diverse zonnecellen [12] 

I 

I 

+ 

Figuur 2. 10 Bypass diode bij een niet geheel belichte zonnecel [8] 

Het effect van een bypass diode bij een standaard zonnepaneel van 36 zonnecellen onder de STC is 
weergegeven in figuur 2.11 . De stroom zonder de bypass diode neemt met 75% af en er kan worden 
gesteld dat deze eel voor 75% schaduw heeft. De spanning van de MPP regelaar neemt ook af met 
50%. 

3.5 ...-------------------------~ 

1.5 

10 15 

Voc 

20 

Figuur 2. 11 1-V karakteristiek van een zonnepaneel met en zonder bypass diode [8] 

Het schaduweffect kan worden geoptimaliseerd door tijdens het ontwerp van het zonne
energiesysteem reken ing te houden met de minimale afstand van de panelen onderling en eventuele 
objecten die in de nabijheid staan opgesteld. In hoofdstuk 3 zal het schaduweffect worden berekend 
afhankelijk van de hellingshoek van het zonnepaneel en de instral ingshoek van de zon. 
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2.6 Beglazingssysteem van een zonnepaneel 

Het beglazingssysteem van een zonnepaneel zorgt voor de beseherming van het silicium , eehter is 
ook bepalend voor het totale systeem rendement [8]. Het zonlieht zal als eerste het glasoppervlak van 
het zonnepaneel bereiken waardoor er een gedeelte door het glas zal worden geabsorbeerd en een 
gedeelte worden gerefleeteerd. Het beglazingssysteem van een zonnepaneel is ijzervrij glas en kan 
diverse vormen of strueturen aannemen. In hoofdstuk 4 wordt het beglazingssysteem nader 
onderzocht, omdat refleetie een belangrijk onderdeel vormt voor de veiligheid van het vliegverkeer op 
MS. 

2.7 Type zonnecellen 

Er zijn versehillende soorten zonneeellen op de markt verkrijgbaar met elk hun specifieke 
eigensehappen. De rendementsverbetering en de produetiemethodieken worden nog steeds verder 
ontwikkeld. In figuur 2.12 is een overzieht van de diverse typen zonneeellen, het bijbehorende 
rendement en de fabrikant weergegeven [11, 13]. 

Hierbij wordt voor het rendement onderscheidt gemaakt in: 
• eel rendement onder laboratorium eondities (STC) 
• module rendement onder praktische eondities 
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Figuur 2.12 Overzicht type zonnecelfen 
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De meest toegepaste zonneeellen zijn kristallijn siliciumeellen i.v.m. de prijs- kwaliteit verhouding. Een 
kristallijne siliciumeel kan worden opgedeeld in: 

• mono kristallijn silieium 
• multi (of poly) kristallijn silicium 

Het versehil tussen beiden is de samenstelling van de celstruetuur en het productieproees. Bij mono
kristallijn bestaat de gehele eel uit een siliciumkristal waarbij de silicium atomen gerangsehikt zijn . Een 
multi - kristallijne eel bestaat uit meerdere kristallen en deze worden vervolgens gegoten. Bij een 
multikristallijne eel ontstaan de kristalgebieden tijdens het stollen. Het rendement voor multikristallijne 
eellen ligt lager dan voor monokristallijne eellen . 
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Naast kristallijn silicium cellen zijn er ook nog andere typen (zie figuur 2.12): 
• Amort silicium 
• Galliumarsenide 

Amort silicium cellen zijn dunne film cellen met een veellager rendement dan kristallijne silicium cellen 
en waarbij de kristalstructuur ontbreekt. Bij Amort cellen wordt de opdamp techniek toegepast (dunne 
halfgeleiders 11-1m die worden aangebracht op een dragermateriaal), waardoor de productie relatief 
goedkoop is. De toepassing van een damptechniek heeft tot gevolg dat het rendement relatief laag is, 
namelijk 6 - 8%. 

111-V halfgeleider cellen zijn samengesteld uit Galliumarsenide (Ga-As) die een hoog rendement 
bevatten 25- 35% en worden toegepast in de ruimtev~art technologie, echter waarbij de 
productietechniek zeer kostbaar en ingewikkeld is en deze zijn dus ook erg duur in aanschaf. 

Bij het antwerp van het zonne-energiesysteem voor AAS zal er een keuze gemaakt worden uit mono
of multikristallijne silicium zonnecellen. De totale energieopbrengst en de prijs- kwaliteit verhouding 
zijn hierbij bepalend. 

2.8 Conclusie 

Er zijn diverse soorten typen zonnecellen verkrijgbaar met elk hun eigen specificaties. Het rendement 
van een zonnecel is niet aileen afhankelijk van de structuur en de productietechniek maar ook van de 
celtemperatuur. Bij toename van de celtemperatuur zal de open klemspanning van de zonnecel 
afnemen. Het schaduweffect veroorzaakt ook een verlaging van het rendement en bij het antwerp van 
een zonne-energie systeem dient hier rekening mee gehouden te worden. De 
temperatuurscoefficienten worden door de fabrikant opgegeven en deze dienen ook zorgvuldig 
bekeken te worden. Bij het antwerp van het zonne-energiesysteem voor AAS zal rekening gehouden 
worden met deze temperatuurscoefficienten. 
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3. Bepaling van de hellingshoek en orientatiehoek van het zonnepaneel 

3.1 lnleiding 

Voor de bepaling van de optimale tilt of hellingshoek en de ori~ntatiehoek van een zonnepaneel is het 
van belang om meer inzicht te krijgen in de instraling van de zon op een horizontaal vlak. In dit 
hoofdstuk zal het effect van de instraling van de zon op een horizontaal oppervlak nader worden 
toegelicht in relatie tot de hellingshoek en orientatiehoek van het zonnepaneel. Er dient ook rekening 
gehouden te worden met het eventueel optredende schaduweffect, omdat dit gevolgen heeft voor de 
totale energieopbrengst. Het schaduweffect en de energieopbrengst van het zonnepaneel worden in 
dit hoofdstuk ook bepaald. 

3.2 Strafing van de zon 

Het elektromagnetische stralingsspectrum van de zon wordt uit~edrukt in de golflengte (nanometer) 
als functie van de zonneconstante of stralingsintensiteit E (W/m ), waarbij het medium vacuum betreft. 
Het stralingsspectrum, zie figuur 3.1, is onder te verdelen in zichtbaar Iicht en niet zichtbaar Iicht. Het 
menselijke oog is gevoelig in het gebied van ongeveer 400-800 nanometer, zichtbare Iicht, met een 
maximale gevoeligheid bij 550 nanometer [14]. De straling van de zon bestaat uit ongeveer 50% 
infrarode (IR) straling, 48% zichtbare straling en 2% ultraviolette (UV) straling. 

1.6 

1.2 

0.8 

Figuur3.1 

lN 1 ~~-1 lnlnrood 

400 BOO 

[]I zonnespectrum (AM1 .5-G, 1000 W/m2) 

D omzetbaar door kristallijn-siliciumcel 

1100 nm - 1.1 eV = bandafstand van silicium 

1200 1600 2000 2400 

Golflengte A. [nm] 
Spectrale verdeling van de eleklromagnetische straling van de zan. 

De stralingsintensiteit die door een zonnepaneel wordt benut varieert voor golflengten van ongeveer 
380 -1100 nanometer en is in figuur 3.1 weergegeven in het donker grijze gebied [15]. De 
stralingsenergie zal voor een gedeelte voordat het aardoppervlak wordt bereikt worden verstrooid, ook 
wei scattering genoemd. De verstrooiing is het gevolg van aanwezige gasmoleculen (stof en 
ijskristallen) die ervoor zorgen dat een gedeelte wordt geabsorbeerd. De weerkaatsing van de 
onderlinge straling en de aanwezigheid van wolken be'lnvloeden de instraling op het aardoppervlak 
[14, 16]. De stralingsenergie van een zonnestraal neemt dus af naarmate deze het aardoppervlak 
bereikt. De straling van de zon kan worden onderverdeeld in directe- en diffusie straling. De optimale 
tilt en de orientatiehoek van het zonnepaneel op AAS zullen worden berekend door gebruik van de 
globale straling die op AAS gemeten wordt. 

3.2.1 De stralingsintensiteit van de zan 

De stralingsintensiteit van het Iicht en de samenstelling varieren met de lengte van de weg die de 
lichtstraal door de atmosfeer moet afleggen [11]. Om de directe straling van de zon op een horizontaal 
vlak bij verschillende breedtegraden op aarde te karakteriseren is de Air Mass (AM) index ingevoerd, 
zie figuur 3.2. 
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De AM kan worden berekend door het gebruik van vergelijking 3.1, waarbij rs de zonhoek weergeeft 

[9, 11] . Een AM van 1 treedt opals de zon op een heldere dag loodrecht boven de aarde instraalt. 
Voor zonnepanelen wordt voor de STC een AM 1 ,5 gehanteerd en een gemiddelde instraling E van 
ongeveer 1000W/m2

• 

AM=-
1

-
siny5 

... rs = 90 " 

..... ~ AM=1 ..... ~ 
~,~ 

' rs = 74 .88 ° ... .t A M= 1.04 ......... 
~,"' ..... ~ rs =29 .31 ° 

.... _ .... A M =2 .04 

~,"' 

Atmosfeer 

vergelijking 3. 1 

AM =oo 
... !~ .. -----~ ----.... -.... ~,"' 

Figuur 3.2 De Air Mass is afhankelijk van de instralingshoek 

Betekenis diverse AM breedtegraden: 
• AM=O --+ buitenkant van de aardatmosfeer 
• AM=1 --+ aan de evenaar, breedtegraad 0°, het hoogst als de zon loodrecht boven de evenaar 

in het Zenit staat 

• AM=1,5-+y5 =41.81° 

• AM=2--+ Ys = 30° 

3.2.2 Stralingshoeken 

De zon straalt zijn energie uit op het aardoppervlak en deze energie dient door het zonnepaneel 
optimaal benut te worden. Voor het optimaal benutten van de zonnestraling bij een zonnepaneel zijn 
er diverse stralingshoeken [17] van belang die dienen te leiden tot de tilt en hellingshoek voor een 
gepositioneerd zonnepaneel op AAS. In figuur 3.3 wordt de instralingshoek (a) en azimut van de zon 
(A) vanuit het zuiden in het coordinaten systeem weergegeven. 

zonne-energiesysteem MS 

Horizon Coadinate System 
11¥11!11 

Figuur 3.3 Stralingshoek van de zon (a) en azimut (A) {18] 
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Globale beschrijvinq stralinqshoeken 

• Breedtegraad 
De breedtegraad q> vormt de hoek van een verbindingslijn tussen de positie en het middelpunt 
van de aarde met het vlak van de evenaar. De breedtegraad varieert van 0° - 90° met een 
toevoeging NB, ten noorden van de evenaar op het noordelijke halfrond, of ZB, ten zuiden van 
de evenaar op het zuidelijk halfrond. Voor de locatie MS bedraagt de breedtegraad 52.31°. 

• Zonhoek 
De zonhoek rs wordt gemeten vanuit een imaginaire lijn tussen de zon en de waarnemer en 

het horizontale vlak waar zich de waarnemer bevindt, zie figuur 3.3. De zonhoek is negatief op 
het moment dat de zon zich onder de horizon bevindt en kan worden berekend volgens 
vergelijking 3.2. De zonhoek is van een aantal hoeken afhankelijk; de breedtegraad rp, de 

declinatiehoek t5 en de uurhoek w die in vergelijking 3.2 staan vermeldt. 

sin(rs) = [cos(rp)· cos(t5)· cos(w)]+ [sin(rp)· sin(J)] vergelijking 3.2 

• Azimuth van de zon 
De azimut a5 komt overeen met de kompasrichting waarin de zon wordt waargenomen en is 

de hoek gemeten vanuit het noorden en de projectie van de zon op een horizontaal vlak 
m.a.w. voor het Noorden geldt: a5 = 0° en kan berekend worden volgens vergelijking 3.3. 

_ [cos(rs) · cos(rp)] 

{

180°- arccos [sin(rs ) · sin(rps ) - sin(t5)] indien zontijd :512:00 uur 

«s - 180° +arccos [sin(rs ) · sin(rps )- sin(J)] indien zontijd > 12:00 uur 
[cos(rs) · cos(rp)] 

• Declinatiehoek 

vergelijking 3.3 

De positie van de zon wordt sterk be"invloedt door de hoek tussen het equatoriaal vlak van de 
aarde en het rotatievlak van de aarde om de zon. Deze hoek wordt de declinatiehoek t5 
genoemd en varieert tussen +23,45° en -23,45° over het gehele jaar, zie figuur 3.4 en 
vergelijking 3.4. 

Figuur 3.4 Declinatiehoek [19] 

t5 = 23,45 · sin( ( ~~~ }284 + n )J, 
vergelijking 3.4 

waarvoor geldt dat n overeenkomt met het dagnummer van het jaar 
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• Uurhoek 
De uurhoek w van een hemellichaam is de hoekafstand van de loodrechte projectie op de 
equator van dat hemellichaam tot de hemelmeridiaan, gemeten langs de hemelequator, zie 
figuur 3.5. De uurhoek, H in figuur 3.5, van een hemellichaam geeft dus de positie aan van dat 
hemellichaam t.o.v. de hemelmeridiaan en deze neemt geleidelijk toe door de beweging [20]. 

'"'* 

Figuur 3.5 Uurhaek [20] 

3.3 Bepaling van de hellingshoek en orientatiehoek 
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In deze paragraaf zal de tilt (hellingshoek) en de orientatiehoek van het gepositioneerde 
zonnepaneel op het maaiveld voor AAS worden bepaald. Op de luchthaven Schiphol wordt de 
globale instraling van de zon gemeten. De globale instraling van de zon is de som van de 
directe- en diffusie straling waarbij de albedo straling, de grondreflectie, niet wordt 
meegenomen. De gemiddelde globale instraling E voor de jaren 2006 en 2007 die op AAS op 
een horizontal vlak E.1. zijn gemeten [21], zijn in de figuren 3.6 en 3. 7 weergegeven. 

Stralingsdiagram AAS -2006-

- JAN 
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- MRT 
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- MEl 
- JUN 
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- SEP 
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- NOV 
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4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

TIJD [uur] 

Figuur 3.6 Gemeten stralingsintensiteit E.L 2006 
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Stralingsdiagram AAS -2007-
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Figuur 3. 7 Gemeten stralingsintensiteit E1. 2007 

De stralingsintensiteit die wordt waargenomen is afhankelijk van de zonhoek rs , de 

breedtegraad (jJ en de zonazimut a5 . Uit beide figuren 3.6 en 3. 7 kan worden geconcludeerd 

dat in 2006 de hoogste stralingsintensiteit is waargenomen in de maanden april 2006 en juli 
2007. 
Voor de berekening van de optimale hellingshoek en de orientatiehoek is de instralingshoek 
van de zon en de zonazimut van belang. De instralingshoek rs en de zonazimut as is 

berekend door gebruik van een beschikbaar berekeningsmodel [17]. Het berekeningsmodel 
maakt gebruik van de vergelijkingen zoals deze in paragraaf 3.2 zijn weergegeven. De 
resultaten van de zonhoek rs als functie van de Azimuth as zijn in figuur 3.8 weergegeven. 

De elliptische baan die de zon gedurende de dag doorloopt, opkomst in het Oosten en 
ondergang in het Westen voor Nederland, is hierin zichtbaar en deze is maximaal in het 
Zuiden om 12:00 uur. 
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Figuur3.8 Positie van de zon gedurende de dag (52.31°N) 

De hellingshoek van een zonnepaneel kan worden bepaald volgens figuur 3.9 en vergelijking 
3.6. In vergelijking 3.6 wordt de instralingshoek van een niet horizontaal oppervlak bepaald 

door het in product van de normaalvector n van het oppervlak en de zonvector 5 . De hoek 
tussen de normaalvector en de zonvector wordt de instralingshoek op een "getild" vlak 8 
genoemd. De stralingsintensiteit E op een niet horizontaal opgesteld zonnepaneel kan worden 
berekend volgens vergelijking 3.5 [22]. De tilt YP van het zonnepaneel als ook de 

orientatiehoek ap dienen zo gekozen te worden dat E gemaximaliseerd is m.a.w. E = E j_. 

0
\1/, 

..... / 

- -
/ ..... 
'/1\' '', .. "·.S 

Figuur 3.9 Overzichl van de diverse hoeken 

E = E1 cose 

s = (cos as ·cos rs ,-sin as· sin rs ,sinrs Y 
n = (- cosap ·sin YP ,sinap ·sin YP ,cosrp Y 

cos(e) = s •n 

{39] 

vergelijking 3.5 

cos(B)= - cosas ·cosrs ·cosap ·sinyp -sinas ·cosrs ·sinaP · sinyp +sinrs ·cosrP 
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Voor vergelijking 3.6 geldt dat er een correlatie is tussen de vier variabelen cos B = f(rs, as, r P, ap}, 

waarbij de instralingshoek rs en Azimuth a5 vaste waarden zijn en er hierdoor maar twee variabelen 

overblijven cos B = f(r P, ap}. Het maximum van vergelijking 3.6 dient bepaald te worden. Er geld en 

een aantal uitgangspunten voor het bepalen van het maximum; 

• De orientatiehoek varieert tussen 0° < ap ~ 360° en deze is vergelijkbaar met de zonazimut 

• De stralingsintensiteit van de zon is optimaal voor het tijdinterval 10 : oo < t s 14 : 00, zie figuren 
3.6 en 3.7 

• De berekening wordt aileen uitgevoerd van elke 21 " dag van elke maand i.v.m. het jaargetijde 

Voor het bepalen van het maximum wordt gebruik gemaakt van de Hessiaan Matrix, zie vergelijking 
3.7. 

i)2f i)2f vergelijking 3. 7 

H = 
a a~ aapayp i)2f i)2f i)2f 

~ r =-- S= f=-i)2f i)2f a a~ . 
aapdyp ar~ 

iJypaap i)y~ 

Voor de Hessiaan matrix gelden er een aantal randvoorwaarden: 

A. ~=0 "~= 0 
ayp aap 

B. Maximum --... det{H) > 0 " s 2 
- r . t < 0 " r < 0 

C. Minimum--...det{H)>O "s2 -r·t<O "r> O 

D. Zadelpunt --... det{H) < 0 " s 2 
- r · t > 0 

Voor vergelijking 3.6 geldt dater een maximum is bereikt dan en aileen dan indien er is voldaan aan 
de randvoorwaarden A en B. 

Toelichting berekening maximum 

cosB ={- cosas ·cosrs · cosap · sinyp - sinas · cos rs · sinap · sinyp + sin rs ·cos yp)= f(ap.yp} 

~ = 0 ~ cos as ·cosrs · sinap · sinyp- sin as· cos rs ·cosaP ·sin YP = 0 
iJap 

~=0 ~ cosas· sinap = sinas ·cos aP 
iJap 

. sin as · cosap 
~ stnap = = tan as · cosap 

cos as 

~ = 0 ~ - cos as ·cosrs · cosap · cos yp - sin as · cosrs ·sinap ·cosyp - sinrs · sin yp = 0 
i)yp 

1 =cos as · cos Ys ·cos ap · sin YP + sin as ·cos Ys ·sin ap · sin YP 

2 = cos as ·cos rs · sin aP ·cos YP -sin as ·cos Ys · cos ap · cos rP 

3 =cos as · cos Ys · sin ap ·cos YP -sin as ·cos Ys · cos aP ·cos rP 

4 =cos as · cos Ys ·cos ap ·sin YP +sin as ·cos Ys ·sin ap ·sin YP -sin Ys ·cos rP 
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De resultaten van de berekening zijn in tabel 1 op bijlage 1 weergegeven en er kan worden 
geconcludeerd dat aan de voorwaarden A en B is voldaan en er een maximum optreedt. De zonhoek 
rs is in figuur 3.10 weergegeven en hierbij geldt dat de zonhoek maximaal is om 12:00 uur maar ook 

gelijk is voor en na 12:00 uur, Ys\t=1o:oo = Ys\t=14:oo · 
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Figuur3.10 De zonhoek voorelke 21• van de maand tussen 10:00en 14:00 uur 
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De hellingshoek YP is in figuur 3.11 weergeven waarbij ook het gemiddelde voor het tijdinterval is 

bepaald. Voor de hellingshoek geldt dat deze maximaal is om 12:00 uur. De hellingshoek is gelijk voor 

en na 12:00 uur, rP\ 
1 

= YP\ 
1 

. . Er is dus een correlatie tussen de zonhoek en de hellingshoek. 
t= 0:00 t= 4.00 
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Figuur 3.11 De tilt gamma{p) voorelke 21" van de maand tussen 10:00 en 14:00 uur 

Bij de berekening van de hellingshoek zijn het aantal zonuren of zonminuten niet meegenomen. Deze 
zijn van belang voor het bepalen van het optimum, omdat deze dag afhankelijk zijn. In figuur 3. 11 is 
een gemiddelde hellingshoek bepaald om zo een optimum aan te geven zonder gebruik van het 
aantal zonminuten. Het gemiddelde heeft de kleinste afwijking t.o.v. de maand maart. Er geldt voor de 

maand maart een hellingshoek rpl
12

,
00 

= 51,94° . Deze waarde zal worden meegenomen bij het 

vaststellen van het optimum afhankelijk van het aantal zonminuten. De weegfactor voor het aantal 
zonuren is berekend door het quotient van het aantal zonminuten op de betreffende dag en de som 
van het aantal zonminuten van de betreffende maanden (8690uur). In tabel1 is een overzicht van het 
aantal zonuren, het verschil voor de tilt in graden t.o.v. het gemiddelde en de weegfactor voor de tilt. 
De weegfactor is het verschil in graden, delta, vermenigvuldigd met het aantal zonuren. 

MAAND ZONUREN Gamm(p) Gamma(p) Delta= WEEGFACTOR 
WEEGFACTOR B Optimum A A-B . Gamma(p) 

JAN 5,70 72,3 51,94 20,36 116 
FEB 6,94 63,37 51,94 11.43 79 
MRT 8,29 52 24 51,94 0,3 2 
APR 9 68 40 93 51 94 11 01 107 
MEl 10,89 32,21 51,94 19 73 215 
JUN ~VM 2"8.88 '"' .. .,. ... ..... .... ~,:~;:, 

JUL 10,96 31,76 51,94 20,18 221 
AUG 9.79 40 06 51,94 11 ,88 116 
SEP 8.43 51,06 51,94 0,88 7 
OKT 7,00 62,86 51 ,94 10,92 76 
NOV 5.76 71,91 51,94 19,97 115 
DEC 5,14 75.74 51,94 23,8 122 

Tabel1 Weegfaclorgamma(p) 

Uit tabel 1 is af te leiden dat op basis van het voorgaande de hoogste weegfactor geldt in de maand 
juni en hierbij geldt een hellingshoek van 28,88°. De afwijking t.o.v. het maximum dient minimaal te 
zijn om een spreiding van de tilt aan te geven, omdat ook de orientatiehoek voor het optimum van 
belang is. De afwijking is minimaal voor de maanden mei tot en met juli , de zomermaanden. De 

spreiding van de hellingshoek voor AAS varieert van 28,88 ° :::; YP < 32.21° . 

Er dient vervolgens ook een spreiding voor de orientatiehoek bepaald te worden voor het bepalen van 
het optimum. 
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De orientatiehoek ap is voor de gegeven tijdstippen en maanden in bijlage 1 en figuur 3.12 

weergegeven . 
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Voor de orientatiehoek ap geldt dat deze aileen afhankelijk is van de zonazimut : ap = 180° + a5 • Het 

optimum voor aile maanden geldt bij apl
12

,
00 

= 180° , echter is de orientatiehoek ook afhankelijk van de 

hellingshoek en het aantal zonminuten. De gemiddelde orientatiehoek geeft de kleinste afwijking voor 

de maand september en deze bedraagt, api14:<JO = 160,99°. In tabel2 zijn het aantal zonuren, het 

verschil in het aantal graden de t.o.v. de orientatiehoek en de weegfactor (zoals berekent voor de 
hellingshoek) weergegeven. 

MAAND ZONUREN Alpha (p) Alpha (p) Delta= WEEGFACTOR 
WEEGFACTOR B Optimum B B-A Alpha (p) 

JAN 5,70 130,05 160,99 30,94 176 
FEB 6,94 152,25 160,99 8,74 61 
MRT 8,29 151' 15 160,99 9,84 82 
APR 9,68 148,14 160,99 12,85 124 
MEl 10,89 143,84 160,99 17,15 187 
JUN 11 ,43 138,34 160,99 22,65 259 
JUL ~ 
AUG 9,79 132,39 160,99 28,60 280 
SEP 8,43 137,88 160,99 23,11 195 
OKT 7,00 143,36 160,99 17,63 123 
NOV 5,76 147,98 160,99 13,01 75 
DEC 5, 14 151,03 160,99 9,96 51 

Tabal 2 Weegfactor alpha(p) 

Uit tabel 2 is at te leiden dat op basis van het voorgaande de hoogste weegfactor geldt in de maand 
julien hierbij bedraagt de orientatiehoek 132,7°. De afwijking t.o.v. het maximum dient minimaal te zijn 
om een spreiding van de orientatiehoek aan te geven. De afwijking is minimaal voor de maanden mei 
tot en met september, de zomermaanden (hoogst aantal zonuren). De spreiding van de orientatiehoek 

voor AAS varieert van 132,7° ~ ap < 143,84°. 

Naar aanleiding van deze berekeningen dient er voor AAS een vaste hellingshoek en orientatiehoek 
bepaald te worden. Voor het bepalen van het optimum wordt uitgegaan van vergelijking 3.5 waarvoor 

geldt, E = E .L cos(} en E l_= 1000 W / m 2 
• In tabel 3 en 4 is een vaste tilt gegeven bij een variabele 

orientatiehoek. 
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Er kan worden geconcludeerd dat de maximale energie opbrengst wordt bereikt door de het 

zonnepaneel te orienteren geheel op het zuiden bij een hoek ap = 180 °. In tabel 5 is de maximale 

stralingsintensiteit E bepaald voor een variabele hellingshoek en orientatiehoek. 
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Gamma(p) Alpha(p) E(max) 

10:00 29 180 9187 
12:00 29 180 10604 
14:00 29 180 9188 

TOTAAL 28979 
Gamma(p) Alpha(p) E(max) 

10:00 29 133 5937 
12:00 29 133 9206 
14:00 29 133 10019 

TOTAAL 25162 
Gamma(p) Alpha(p) E(max) 

10:00 31 180 9317 
12:00 31 180 10754 
14:00 31 180 9317 

TOTAAL 29388 
Gamma(p) Alpha(p) E(max) 

10:00 31 138 6295 
12:00 31 138 9555 
14:00 31 138 10263 

TOTAAL 26113 
Tabe/6 Overz1cht max1male stralmgsmtens1te1t 

Voor tabel 6 geldt voor een orientatiehoek ap * 180° de stralingsintensiteit E kleiner is dan voor een 

orientatiehoek ap = 180°, afhankelijk van de hellingshoek. De hellingshoek en orientatiehoek zijn 

gecorreleerd en er kan worden vastgesteld dat het optimum voor AAS voor de orientatiehoek 

ap = 180° en de hellingshoek rP = 31° bedraagt. In diverse literatuur wordt voor de hellingshoek een 

hoek aangenomen die aileen afhankelijk is van de breedtegraad ffJ, waarvoor geldt YP = 90°- ffJ. 
Hierbij is geen rekening gehouden met het aantal zonminuten, de orientatiehoek en de gemeten 
stralingsintensiteit. Er is op basis van dit gegeven geen grote afwijking tussen de berekende 
hellingshoek en de hellingshoek die door de literatuur wordt gegeven: 

!).yp = 90°-52,31°-31° = 6,69°. 

3.4 Schaduw berekening 

De invloed van schaduw heeft gevolgen voor de energie opbrengst van een zonne-energiesysteem, 
samenstelling van meerdere zonnepanelen. In hoofdstuk 2 paragraaf 2.5 is het gevolg van 
schaduwwerking verder uitgewerkt. De zonnepanelen worden voor AAS op het maaiveld 
gepositioneerd en er dient berekend te worden op basis van de hellingshoek YP wat de minimale 

onderlinge afstand van de zonnepanelen dient te zijn, zie vergelijking 3.11 [8]. De minimale afstand is 
de afstand van zonnepanelen die achter elkaar worden opgesteld, zie figuur 3.13. Voor het ontwerp 
van een zonne-energiesysteem dient met schaduwwerking rekening gehouden te worden om het 
effect te minimaliseren. 

d. =b· sin(180° -rP -r8) 
m•n sin Ys 

Vergelijking 3. 11 

b = paneelbreedte 

zonne-energiesysteem AAS 27 



.. :SV·, , 
;~, 

... ~ .," 

Figuur 3.13 Berekening schaduweffect {22] 

Berekening minimale paneel afstand 
Voor de berekening van de minimale paneelafstand wordt uitgegaan van de vastgestelde hellingshoek 

voor AAS YP = 31° en de laagste zonhoek r.l
12

,
00 

= 14,26°, omdat bij de laagste zonhoek om 12:00 

uur (hoogste stralingsintensiteit) het schaduweffect het grootst is. De hoogte van de opstelling kan ook 
worden bepaald en is dus afhankelijk van de hellingshoek en de paneelbreedte, zie figuur 3.12. 

d . =b . sin(180°- rp- rs) 
min sin Ys 

d . = b . sin(180- 31-14,26°) 
""" sin 14,26 ° 

dmin = 2,88365b 

h = sin(rP )x b = sin(31)x b = 0.515b 

Voor een zonnepaneel met een breedte van 1 meter dient het eerste volgende zonnepaneel op een 
afstand van minimaal 0,515 meter geplaatst te worden. Normaliter worden zonnepanelen in een 
constructie geplaatst waarbij zonnepanelen achter elkaar worden gemonteerd. De minimale afstand 
van de constructies onderling neemt dus toe afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat in een 
constructie achter elkaar wordt bevestigd. 

3.5 Conclusie 

De maximale energieopbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de hellingshoek, 
orientatiehoek en de stralingsintensiteit van de zon . Voor het zonne-energiesysteem van AAS zal 
wordt gekozen voor een vaste hellingshoek en orientatiehoek. De orientatiehoek en de hellingshoek 
zijn gecorreleerd met de zonhoek en de zonazimut. Het maximum van deze hoeken wordt bereikt om 
12:00 uur als de stralingsintensiteit ook maximaal is. Voor de zonhoek als ook voor de hellingshoek 
geldt dat deze voor twaalf uur gelijk zijn aan de hoek na twaalf uur, bijvoorbeeld; rs I = rs I en 

1=10:00 1=14:00 

rp/1=
10

,
00 

= r p/
1
=

14
,
00

• De orientatiehoek is aileen afhankelijk van de zonazimut; a p = 180° + a 5 . Voor de 

energie opbrengst van een zonne-energiesysteem dient er rekening gehouden te worden met de 
schaduwwerking van de panelen onderling, deze dienen op een minimale afstand van elkaar 
gepositioneerd te worden om het effect te minimaliseren. 
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4 Optische reflectie 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op reflectie bij zonnepanelen. Reflectie bij zonnepanelen op AAS 
zijn onder te verdelen in reflectie door instraling van de zon, optische reflectie, en reflectie van 
communicatie- en radarsignalen van CNS (Communicatie- Navigatie en Surveillance) apparatuur. Op 
AAS zijn voor de verkeersveiligheid deze aspecten een belangrijk onderdeel en het effect hiervan 
dient nader onderzocht te worden. De afstudeeropdracht beperkt zich aileen tot de optische reflectie 
van een zonnepaneel. De reflectie ten behoeve van CNS apparatuur wordt niet onderzocht maar dient 
als onderzoek separaat uitgevoerd te worden. De instraling van de zon en het effect van de optische 
reflectie kan leiden tot verblinding of irritatie van het menselijke oog en dit zal in dit hoofdstuk nader 
worden onderzocht. 

4.2 Reflectie en transmissie 

Als zonlicht instraalt op een medium dan zal een hoeveelheid zonlicht worden geabsorbeerd en een 
gedeelte worden gereflecteerd. Het beglazingssysteem van een Zonnepaneel is het eerste medium 
dat door de instraling van de zon wordt bereikt. De opbouw van een standaard kristallijn silicium 
zonnepaneel (8] is samengesteld uit een aantallagen die allen gelaagd zijn aangebracht zoals 
weergegeven in figuur 4.1. 

Figuur 4. 1 Globale opbouw zonnepaneel {8] 

De kristallijn silicium celligt tussen een laag ethyleen vinyl acetaat (EVA) en dit is gedaan om zoveel 
mogelijk straling te absorberen en heeft dus een lage brekingsindex. Vervolgens wordt er een ijzervrije 
glasplaat ter bescherming gemonteerd. De beglazing is ook voorzien van een antireflectie laag en er 
zijn diverse glastypen op de markt verkrijgbaar. De nadruk van het onderzoek ligt op de reflectie van 
het beglazingssysteem en het daarbij optredende effect voor het vliegverkeer. Op basis van de EVA 
laag treedt er nagenoeg geen reflectie op waardoor de stralingsreflectie van het beglazingssysteem 
door het menselijke oog als eerste zal worden waargenomen. Deze stralingsreflectie kan leiden tot 
verblinding of irritatie. De mate van verblinding of irritatie hangt af van de stralingsintensiteit, het type 
glas, het type zonnecel, de hellingshoek en orientatiehoek van het zonnepaneel. Deze aspecten 
zullen nader worden onderzocht en toegelicht. 

4.2. 1 Absorptie versus reflectie 

Om meer inzicht te krijgen in de mate van reflectie en transmissie wordt in deze paragraaf globaal 
ingegaan op de wet van Snellius welke toegepast dient te worden voor de bepaling van het effect. 
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Een lichtstraal zal bij de overgang van het ene naar het ander medium (1 - 2) in figuur 4.2, gedeeltelijk 
worden geabsorbeerd maar ook voor een gedeelte worden gereflecteerd afhankelijk van de 
brekingsindex van het medium. Het Iicht plant zich met verschillende snelheden voort in het medium, 
zie vergelijking 4.1. Het scheidingsvlak tussen twee verschillende media zijn niet identiek en hebben 
een andere brekingsindex, ook wei de optische dichtheid genoemd, zie figuur 4.2. Deze kan 
wiskundig worden beschreven volgens de Wet van Snellius zie vergelijking 4.2. 
In vergelijking 4.1 wordt de algemene vergelijking voor de brekingsindex gegeven [35] voor het 
berekenen van de brekingsindex van een medium. 

n - Co 
1 - , c0 >C1 c, 

:::::> n, > 1 
vergelijking 4. 1 

Index 

- c0 = 3 · 1 08 mf s--+ Lichtsnelheid 

- c1 < 3 ·108 m/s--+ Lichtsnelheid in het medium 

De brekingsindex van het medium n, is altijd grater dan 1, omdat de lichtsnelheid c1 in het medium 
afneemt en dus altijd kleiner is dan de lichtsnelheid c0• 

Volgens de wet van Snellius geldt de algemene vergelijking: 

vergelijking 4.2 

¢gereflecteerd 

n, 

rf>doorgelaten 

Figuur 4.2 CoiJfficiiJnlen bij een glasplaat [14] 

Index 

- nnl( l --+ Optische dichtheid medium 
n,~~ 

- B,--+ Hoek van het invallende Iicht op het medium 

- 82 --+ Hoek van het uittredende Iicht van het medium 

- p--+ reflectiefactor, het deel van de straling dat door een materiaal gereflecteerd wordt 

- a--+ absorptiecoefficient, het deel van de straling dat door een materiaal wordt opgenomen 
- -r--+ transmissiecoefficient, het deel van de straling dat door niet door het materiaal 

wordt opgenomen 

Bij een absorptie vrije glasplaat, a = 0, gelden dezelfde berekeningen zoals deze gelden tussen twee 
media. 
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Materialen zullen altijd een percentage van het invallende zonlicht reflecteren, soms aileen aan het 
oppervlak of in het materiaal zelf, a -:t 0 . De mate van reflectie is afhankelijk van het type materiaal en 
de orientatiehoek welke wordt aangeduid met de reflectiefactor p , zie figuur 4.2. Voor de berekening 

van de mate van reflectie kan gebruik worden gemaakt van vergelijking 4.3 [14]. 

¢gerenecteerrJ = P · ¢opvallend 
vergelijking 4.3 

De direct ingestraalde zonnestraal die wordt geabsorbeerd zal voor een gedeelte worden omgezet in 
warmte en de hoogte van deze absorptiefactor kan worden bepaald door het gebruik van vergelijking 
4.4. 

¢geabsorbeerrJ = a. ¢opvallend 
vergelijking 4.4 

De absorptiefactor of de mate waarin de zonnestraal wordt geabsorbeerd, zie vergelijking 4.4, is 
afhankelijk van de absorptiecoefficient a en deze is 0 voor een absorptie vrije glasplaat. 
De hoeveelheid straling die gebruikt kan worden voor het opwekken van elektriciteit bij een zonnecel 
wordt aangeduid met de transmissiecoefficient r. De transmissiecoefficient, zie vergelijking 4.5, is 
sterk afhankelijk van de hoek van inval op het medium en de golflengte van de zonnestraal. De 
transmissiefactor voor het beglazingssysteem bij een zonnepaneel wordt bepaald door het gebruik 
van "standaard" daglicht dat loodrecht in een parallelle bundel op de glasplaat invalt en kan worden 
bepaald vergelijking 4.5. 

¢doorgelaten = r. ¢opvallend 
vergelijking 4.5 

Het totaal direct ingestraalde zonlicht op het oppervlak van een glasplaat is maximaal 1 en op basis 
van het voorafgaande dient de som van aile factoren gelijk aan 1 te zijn volgens vergelijking 4.6 [14]. 

r+p+a=1 vergelijking 4.6 

4.2.2 Transmissie 

Het beglazingssysteem van een zonnepaneel uitermate belangrijk voor de optimale werking van het 
en heeft invloed op de energieopbrengst van het zonnepaneel. De absorptiecoefficient van het 
beglazingssysteem van een zonnepaneel wordt door de fabrikant niet afgegeven, maar de 
transmissiecoefficient. De transmissiecoefficient is een maat voor de hoeveelheid straling die wordt 
doorgelaten door het glas. Transmissie is ook afhankelijk van de hoek van de invallende straling op 
het beglazingssysteem en de golflengte van de zonnestraal. Er zijn diverse typen glas die gebruikt 
kunnen worden als beglazingssysteem voor een zonnepaneel, zie tabel1 [14]. Voor de toepassing 
van commerciele zonnepanelen wordt voornamelijk helder ijzervrij glas gebruikt. 

1D& - -
~....,. ... .._ 

Helder enkelglas 0,92 

Helder dubbelglas 0,7-0,84 

Gematteerd glas (gladde zijde) 0,63-0,78 

Gematteerd glas (matte zijde) 0,82-0,88 

Draadglas 0,53-0,7 

Acrylglas 0,55-0,78 
Tabe/1 Glastypen 

De transmissiecoefficient r in tabel1 geldt voor een directe straal met loodrechte inval op een 
horizontaal vlak. Deze straal kan worden be'invloedt door het paneel in een bepaalde hellingshoek a te 

plaatsen, n1 sin81 = n1 sin90° = n1 . 
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De reflectiecoefficient p van helder enkelglas bedraagt ongeveer 0,08 (8%) wat neerkomt op een 

transmissiefactor T van 0.92. Uitgaande van de STC waarden; stralingsintensiteit E=1000W/m2
, 

AM=1 ,5 bedraagt de totale transmissie volgens vergelijking 4.6: 

¢doorgelaten = o.92 ·1 ooo w I m2 = 92o w 1m2 

De totale stralingsreflectie bedraagt 80W/m2 m.a.w. elke m2 geeft een stralingsreflectie van BOW. 
Deze waarde zegt niets over de mate van verblinding of irritatie voor het vliegverkeer. 

4.3 Verlichtingssterkte 

De stralingsintensiteit van de zon is niet gelijk aan de lichtsterkte van een lichtbron. Er dient een 
verband gelegd te worden tussen de stralingsreflectie en verlichtingssterkte om meer inzicht te krijgen 
op het effect voor verblinding en of oogirritatie. De verlichtingssterkte zegt iets over de bestraling op 
een oppervlak gemeten vanuit de positie van een lichtbron, de hoek van het bestralingsvlak ten 
opzichte van de richting van het Iicht. De verlichtingssterkte kan worden berekend met gebruik van 
vergelijking 4.8 [14]. 

vergelijking 4.8 

Er geldt dat 1 lux geli~k is aan 1 lumen (IP} per m2 (A) oppervlak, zie figuur 4.3, omdat de straling 
gegeven wordt perm [14]. 

Figuur 4.3 Verlichtingssterkte van een lichtbron 

De verlichtingssterkte kan gekoppeld worden aan de stralingsintensiteit E. Voor het menselijke oog 
zijn golflengten van 400-700 nanometer zichtbaar. Bij een golflengte van 610 nanometer is de 
spectrale dichtheid of gevoeligheid van het oog, zie figuur 4.4, 550 nanometer [23]. Om het verband te 
leggen tussen de spectrale dichtheid van het oog bij verschillende golflengten wordt het oog 
gestandaardiseerd i.v.m. de identiteit van het oog. De identiteit van het menselijke oog is namelijk niet 
identiek en dus verschillend per persoon. Er wordt als referentiebron een kaars genomen met een 
temperatuur die gelijk is aan de stoltemperatuur van platina en dit definieert een standaard oog, zie 
figuur 4.4. De lnternationale standaard hanteert een conversie, waarvoor geldt dat 1Watt=3421umen 
[23]. 
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Figuur 4.4 Spectrale dichtheid van het standaard oog [23] 

Voor de berekening, zie figuur 4.4, wordt uitgegaan van een spectrale dichtheid van 1 gegeven een 
golflengte van 550nm (kleur geel - groen), omdat bij deze golflengte de maximale gevoeligheid van 
het oog optreedt. Uitgaande van het voorafgaande kan de verlichtingssterkte worden berekend. 

¢Jdoorgelaten = 0.92 ·1000Wm-2 = 920 w I m 2 

f/JgereRecteerd =0,08·1000Wm-
2 

= BOW/m2 ~ 

~~.l=S50nm = 80 x 342 = 27360 lumen/ m2 

Het aantallumen voor straling per m2 bedraagt 27.360 en deze waarde is afhankelijk van de afstand 
van het menselijke oog t.o.v. de lichtbron en de hoek van instraling. Hoe verder de lichtbron van het 
menselijke oog, de pupil, verwijderd is hoe lager de lichtintensiteit zal zijn. Deze relatie kan worden 
aangetoond door de verlichtingssterkte E als functie van de afstand te bepalen ---. E = f(r). In figuur 

4.5 is het menselijke oog, de pupil, t.o.v. de lichtbron punt P weergegeven. Voor de berekening van de 
lichtsterkte die door de pupil wordt waargenomen kan gebruik worden gemaakt van cilinder 
coordinaten, zie vergelijking 4.9. 

vergelijking 4.9 

Samenvoegen van vergelijking 4.8 en 4.9: 

El = ~~"=ssonm = 27360/umen ~ E = f(r) 
pupil AI . nr 2 

pupil 
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Figuur 4.5 Lichtintensiteit pupil t.o. v. een lichtbron vanuit punt P 

Het kijken in een lichtbron kan tijdelijk leiden tot verblinding en dit is sterk afhankelijk van de 
hoeveelheid Iicht dat op het netvlies valt [46]. Bij een kleine pupilopening zoals overdag kan de 
verblinding van 10 seconden tot 10 minuten duren. Bij avond of nacht is de pupil groter en door de 
traagheid van reactie kan het effect wei een half uur aanhouden. 
De pupilwijdte overdag bedraagt ongeveer 1 mm en bij avond of nacht is de pupilgrootte ongeveer 
7mm. Dit betekent dat de pupil in de avond I nacht ongeveer 50 maal meer Iicht op het netvlies toelaat 
dan overdag. Er dient dus rekening gehouden te worden met het oppervlak van de pupil t.o.v. de 
afstand van de lichtbron punt P betreffende de lichtintensiteit. De relatie tussen de lichtsterkte E, de 
afstand r en vaste reflectie 8 is in tabel 2 weergegeven en grafisch in figuur 4.6. 
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8 r E 
_[lumen] [m] [lux] 

27360 1 8708,966 
27360 10 87,08966 
27360 100 0,870897 
27360 1000 0,02736 

Tabel 2 De verlichtingssterkte E als functie van de afstand r 

De relatie van de verlichtingssterkte t.o.v. de 
bronafstand 

10 100 1000 

Afstand r [m] 

Figuur 4.6 Verloop van de verlichtingssterkte t.o. v. de afstand van het menselijke oog 
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De verlichtingssterkte neemt niet lineair af met de afstand tot de lichtbron, zie vergelijking 4.9. Bij 
zonnepanelen die op het maaiveld zijn gepositioneerd staan op een afstand t.o.v. het vliegverkeer dat 
verblinding of irritatie nagenoeg nihil is. De reflectie kan nog worden geminimaliseerd door gebruik te 
maken van antireflectie laag op het glas. 

4.4 Anti reflectie glas 

De techniek van het beglazingsysteem bij zonnepanelen wordt nog steeds verder ontwikkeld waarbij 
gebruik gemaakt wordt van een anti reflectie laag op het enkel ijzervrij glas. Een anti reflectie laag 
zorgt ervoor dater meer zonlicht wordt doorgelaten en minder reflectie optreedt, zie figuur 4.7. 

Anti - raflactialaag 

Absorptlacol!fficilnt <2% 

Llchttransm Issie >90% 

Figuur 4. 7 Benuttinggraad in strafing zonlicht {24) 

Bij een loodrechte instraling (100%) van de zon in figuur 4.7 is duidelijk te zien dat met een anti 
reflectielaag de reflectie van 8% naar ongeveer 3% zal afnemen. Dit maakt het dus mogelijk dat door 
ontspiegeling van het glas en de productiemanier bij het aanbrengen van een antireflectie laag aan de 
buitenzijde er gemiddeld 5% meer zonlicht wordt doorgelaten. Het meer benutten van de zonnestraal 
geeft ook een verhoging van de energieopbrengst. Voor een zonnepaneel met anti reflectielaag geldt 
nu uitgaande van de gegeven STC waarden voor de totale transmissie: 

¢dootgelalen = o.97 .1 ooo w I m2 = 97o w 1m2 

Voor de berekening van de stralingsintensiteit naar de verlichtingssterkte wordt gebruik gemaakt van 
de voorgaande vergelijkingen. 

rpdOOif/Oiatan = 0.97 ·1 ooowm-2 = 970 w I m2 

r/Jgareflectaard = 0,03 . 1 000 Wm -2 = 30 w I m2 ~ 

¢vI .t=ssonm = 30 x 342 = 10260 lumen I m2 

De lichtsterkte die door de pupil van het menselijke oog wordt waargenomen gegeven bij een 
golflengte van 550nm als functie van de afstand tot de lichtbron bedraagt, zie tabel 3 en figuur 4.8. 

Ej = f/Jv I A=550nm 

pupd AI 
pupH 

10260/umen 
1l1'2 

a 
[lumen] 
10260 
10260 
10260 
10260 

~ E=f(r) 

r E 
[m] [lux] 
1 3265,862191 

10 32,65862191 
100 0,326586219 

1000 0,003265862 

Tabel 3 De verlichtingssterlrte E als functie van de afstand r 
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Figuur4.8 Verloop van de verlichtingssterkte t.o.v. de afstand van het menselijke oog, de pupi, 
met en zonder anti-reflectielaag 

Uit figuur 4.8 kan worden geconcludeerd dat een anti reflectielaag de mate van reflectie afneemt en 
hierdoor zal het effect voor verblinding of irritatie van het menselijke oog nog kleiner. 
Beglazingssystemen zijn al vanaf het beginstadium in onderzoek om de mate van reflectie te 
optimaliseren en de energieopbrengst te verbeteren van een zonnepaneel. Er is onderzoek verricht op 
drie soorten beglazingssystemen van de glasfabrikant Centrosol met een anti reflectielaag die een 
rendementsverhoging tot gevolg hebben [25]. Er is onderscheidt gemaakt tussen een anti
reflectielaag aan een zijde of aan beide zijden van het glas. De glasfabrikant heeft een nieuwe Nano
Power Anti reflectie (HiT) laag aangebracht en een aantal testen uitgevoerd en weergegeven op 
bijlage 2. De testresultaten wijzen uit dat voor ijzervrij enkelglas voorzien van een anti reflectielaag de 
maximaal haalbare reflectie 3% bedraagt. Er wordt niet aileen gekeken naar het beglazingssysteem 
maar ook de impact van het zonlicht op de zonnecel. 
De anti reflectie laag wordt aan de bovenzijde van het zonnepaneel aangebracht. Op deze wijze wordt 
er weinig tot nagenoeg geen zonlicht gereflecteerd. Het aanbrengen van meerdere anti reflectielagen 
Ievert een positief effect op de mate van reflectie. Een andere methodiek om reflectie tot een minimum 
te beperken is door opruwen van het glas. 

4.5 Verkeersveiligheid 

Voor de verkeersveiligheid is het van groot belang dat de mate van optische reflectie geen effect 
veroorzaakt voor de verkeersveiligheid. De verkeersveiligheid kan worden verstoord als men vanuit de 
verkeerstoren het vliegtuig niet kan waamemen, Line of Sight, en als er verblind ing of irritatie van het 
menselijke oog bij de gezagsvoeder optreedt tijdens de landing en opstijgen van het vliegtuig. De 
mate van reflectie is zoals eerder vermeldt sterk afhankelijk van het type beglazingssysteem, de 
invalshoek van de zonnestraal en de orientatie en hellingshoek van het zonnepaneel , zie figuur 4.9. 
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Figuur4.9 Zonnepaneel opgesteld in zuidelijke richting en landing van het v/iegtuig vanuH noordelijke richting 

Er is in het onderzoek een relatie gelegd tussen de stralingsreflectie van de zon en de reflectie bij een 
lichtbron. Bij de start- en landingsbaan wordt gebruik gemaakt van een verlichtingssysteem en dit is 
onder te verdelen in diverse verlichtingstypen met elk hun specifieke functie. De verlichtingssterkte 
van het verlichtingssysteem mag volgens de richtlijnen niet meer dan drie maal de lichtintensiteit 
bedragen [26]. De maximale zichtbare stralingsreflectie die waarneembaar is voor het menselijke oog 
bij een reflectiefactor van 3% gegeven een golflengte van 550nm bedraagt 30W/m2

• Deze waarde 
komt overeen met een verlichtingssterkte van ongeveer 32.66 lux bij een afstand van 10 meter gezien 
vanuit de pupil t.o.v. de lichtbron. 

De zonnepanelen zullen op een afstand van de baan zodanig staan opgesteld dat deze tijdens de 
landing geen effect zullen hebben voor de gezagsvoerder of de verkeerstoren, omdat de afstand tot 
het paneel t.o.v. het vliegtuig zo groat is dat de intensiteit van de stralingsreflectie kan worden 
verwaarloosd. Tijdens de landing zal de gezagvoerder gericht zijn op het baanoppervlak en in mindere 
mate de obstakels naast de baan. Er zullen ook zonnepanelen op het niet aangewezen luchthaven 
terrein worden gepositioneerd maar deze hebben ook nagenoeg geen impact op de start- en of 
landing van het vliegverkeer, omdat de afstand tot het zonnepaneel voldoende groat is. De verblinding 
of irritatie die kan optreden vanuit de verkeerstoren voor de verkeersleiding, Line of Sight, is naar 
aanleiding van het voorgaande ook minimaal. Voor meer inzicht te krijgen in de mate van optische 
stralingsreflectie zullen er zonnepanelen gepositioneerd dienen te worden op het maaiveld in de 
gebieden waar dit volgens de regelgeving is toegestaan. 

4.6 Conclusie 

De stralingsreflectie van een zonnestraal op een zonnepaneel kan worden geminimaliseerd door het 
aanbrengen van een anti reflectielaag op het beglazingssysteem. De waarneming van de reflectie is 
afhankelijk van de afstand van het menselijke oog t.o. v. het zonnepaneel en de hoogte van de 
stralingsintensiteit. De hellingshoek en orientatiehoek bepalen voor een gedeelte ook de mate van 
reflectie. Voor de vliegveiligheid is reflectie een belangrijk aspect en deze dient ook gegarandeerd te 
blijven. Het positioneren van zonnepanelen op het maaiveld zal voor de optische reflectie nagenoeg 
geen effect hebben op de vliegveiligheid. De keuze van het type zonnepaneel bepaald dan ook de 
mate van reflectie. De zonnepanelen die voor AAS zullen worden toegepast dienen een 
reflectiecoefficient van kleiner dan 3% te bezitten om zo de optische stralingsreflectie te 
minimaliseren. 
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5. Zonnepaneel potentieel AAS 

5.1 /n/eiding 

In dit hoofdstuk wordt het theoretische zonnepaneel potentieel voor AAS bepaald. Voor een Luchthaven 
zijn er richtlijnen opgesteld voor het plaatsen van objecten. Deze richtlijnen zijn van belang bij het bepalen 
van het theoretisch potentieel voor zonnepanelen op AAS. De geldende richtlijnen zullen in dit hoofdstuk 
worden beschreven. 

5.2 Randvoorwaarden 

Op AAS gelden er randvoorwaarden die in de richtlijnen van International Civil Aviation Organization 
(ICAO) en in Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) zijn vastgelegd. Deze richtlijnen dienen voor de 
verkeersveiligheid en hebben o.a. betrekking op de obstakelvrije ruimte en hoogtebeperkingen. Bij het 
plaatsen van objecten zoals een zonnepaneel wordt het object getoetst aan deze richtlijnen. 

De LVNL is verantwoordelijk voor het civiele Luchtruim in Nederland maar ook voor luchtvaart 
gerelateerde activiteiten op en rondom AAS [27]. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en de 
instandhouding van technische installaties en systemen die dienen voor de luchtverkeersbeveiliging. 
Voor de luchtverkeersbeveiliging wordt gebruik gemaakt van Communicatie, Navigatie en Surveillance 
(CNS) apparatuur; 

• Communicatie 
• Navigation 
• Surveillance 

5.2. 1 /GAO- en L VNL richtlijnen 

Om het theoretische potentieel voor zonnepanelen te bepalen wordt het aangewezen luchthaventerrein in 
beschouwing genomen. Niet aileen het aangewezen luchthaventerrein wordt bekeken maar ook de 
gronden die AAS wegens strategische overwegingen in eigendom heeft. De randvoorwaarden voor de 
vliegverkeersveiligheid worden voornamelijk in de hoogtebeperkingen (Building Contricted Areas) 
betreffende CNS apparatuur vastgelegd. De toetsingsvlakken staan beschreven in de 
procesbeschrijvingen van; 

• ICAO EURO DOC015 [28] 
• ICAO ANNEX 10 [29] 
• ICAO ANNEX 14 [26] 
• LVNL VOBA versie 1.0 [27] 

Er gelden daarnaast ook nog richtlijnen voor de obstakelvrije ruimte die in de ICAO richtlijnen zijn 
vastgelegd, ANNEX 10 en ANNEX 14. Deze richtlijnen beschrijven de randvoorwaarden die gelden voor 
start- en landingsbanen en taxibanen. In figuur 5.1 worden de diverse onderdelen weergegeven die van 
toepassing zijn voor de be paling van het theoretische potentieel voor het toepassen van zonnepanelen op 
het aangewezen Luchtenhaventerrein en strategische gronden. 
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Figuur 5.1 Richt/ijnen ICAO en LVNL 

De bepaling voor de theoretische haalbaarheid van zonnepanelen op AAS zijn onder te verdelen in een 
aantal categorieen: 

• hoogtebeperkingen en obstakel vrije ruimte 
• lichtreflectie 
• signaalverstoring I signaalreflectie 

Het onderdeel reflectie is reeds nader toegelicht in hoofdstuk 4 en deze resultaten worden niet 
meegenomen in de bepaling van het potentieel. De signaalreflectie is geen onderdeel van het 
afstudeeronderzoek en in een vervolg nader onderzocht te worden. 

5.3 Obstakelvrije ruimte 

De obstakel vrije ruimte geeft de ruimte aan die het vliegverkeer nodig heeft voor het veilig Ianden, 
opstijgen en taxien. De obstakelvrije ruimte is van toepassing bij de start- en landingsbaan (runway) en de 
taxibaan als ook bij CNS apparatuur. 

Start- en Landingsbaan 

Een start- of landingsbaan is samengesteld uit een aantal constraints en weergegeven in figuur 5.2. De 
breedte van een baan is afhankelijk van de baancode, code 4 voor AAS, en deze is weer afhankelijk 
van de minimale baanlengte. 

Trash old 
Zone 

y 

Figuur 5.2 Start- en Landingsbanen Luchthaven Schiphol 
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Constraints start- en landingsbaan: 
• Een zone van minimaal 60 meter geldt er voor de tresholdzone en aan het einde van de baan 

geldt er een veiligheidszone van minimaal 240 meter. In deze zones mogen geen objecten 
worden opgesteld. 

• Bij een start- en of landingsbaan die gebruik maakt van navigatie systemen wordt er een 
minimale verboden zone aan beide zijden van 150 meter gehanteerd vanuit de hartlijn in de 
lengterichting van de baan en over een totale lengte van 900 meter. 

• Het is toegestaan om navigatie systemen te plaatsen vanaf 60 - 70 meter vanuit de hartlijn in de 
lengterichting van de baan aan beide zijden. Deze afstand is noodzakelijk om indien er een 
vliegtuig naast de baan Iandt of uitschiet niet extra gevaar loopt. 

• Een baan die aan beide zijden wordt gebruikt als start- en of landingsbaan heeft aan beide zijden 
een tresholdzone. 

Taxibaan 

Voor taxibanen geldt er een verboden gebied dat wordt gekenmerkt door de taxiway shoulders (Z), zie 
figuur 5.3 en om deze reden is het niet mogelijk zonnepanelen in het verbodengebied te positioneren. 

> 

---·- RUNWAY - ----

Figuur 5.3 Lay<Jut interconnectie Start- en of landingsbaan t.o.v. de taxibaan 

De lay-out van een taxibaan is voor elk baantype identiek, echter de minimale afstand Yen verboden 
zone Z niet, zie tabel 1. 

CODE4 c D E F 
Taxibaanbreedte (X) 15/18 18 23 25 
Afstand hartliin baan en hartlijn taxi (y) - 176 182 5 190 
Taxiway shoulders (Z) 25 38 44 60 
Radius of TURN-OFF 550 

Tabe/1 ovemcht verboden zone 

5.4 Hoogtebeperking 

Voor de Line of Sight, vanuit de verkeerstoren, en CNS apparatuur gelden er hoogtebeperkingen. Deze 
hoogtebeperking geven de maximaal toelaatbare hoogte aan. Het is noodzaak dat het vliegverkeer vanuit 
de centrale positie van de verkeerstoren, de verkeersleiding, overal wordt waargenomen. Het zicht mag 
dus niet worden belemmerd door obstakels . De positionering van de zonnepanelen en de mate van 
reflectie mogen dus geen belemmering van het zicht veroorzaken. De mate van reflectie is in hoofdstuk 4 
nader toegelicht. 
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5.5 CNS apparatuur 

De geldende richtlijnen voor Communicatie, Navigatie en Surveillance (CNS) apparatuur hebben 
betrekking op de obstakel vrije ruimte [27.28.29]. Deze ruimte die mag door geen enkel obstakel worden 
ingenomen. Het is belangrijk om te onderzoeken of zonnepanelen in de nabijheid van de start- en of 
landingsbaan gepositioneerd kunnen worden. 

5.5. 1 Communicatie 

Communicatie is een belangrijk aspect binnen de Luchtvaart. Het is van groat belang dat de 
verkeersleiding altijd communicatie heeft met de gezagvoerder. Bij het niet tot stand komen van een 
communicatieverbinding is het onmogelijk om bi-directionele instructies te geven voor een veilige 
afhandeling van het luchtverkeer. De communicatie komt tot stand via radiosignalen en de 
beschikbaarheid van het communicatiesysteem is urgent. Om deze reden zijn er twee soorten systemen; 

• primair communicatiesysteem 
• secundair communicatiesysteem 

Het primaire communicatiesysteem heeft betrekking op meerdere zend- en ontvangststations die staan 
opgesteld op en random het luchthaven terrein. Bij het optreden van een storing aan het primaire 
zendstation wordt automatisch overgeschakeld naar het secundaire systeem. Het secundaire systeem 
omvat aile noodzendstations en noodontvangstations. 

5.5.2 Navigatie 

Navigeren kenmerkt zich tot het afleggen van een route tussen de beginpositie en het eindpunt de 
bestemming. Voor de luchtvaart is navigatie ook van groat belang en hiervoor is een navigatie 
infrastructuur aangebracht. De navigatie infrastructuur bestaat uit diverse systemen; 

• Instrument Landing System (ILS) 
• VHF Omni-Directional Radiorange (VOR) 
• Distance Measuring Equipment (DME) 
• VHF Directional Finder (VDF) 
• Non Directional Beacon (NOB) 
• Localiser 

De navigatiesystemen die een belangrijk onderdeel vormen voor het bepalen van het zonnepaneel 
potentieel zullen nader worden beschreven. 

5.5.3 Instrument Landing System (ILS) 

Het Instrument Landing System is een radionavigatiesysteem waarmee een vliegtuig een 
precisienadering op een landingsbaan kan uitvoeren. Het systeem geeft de gezagvoerder een 
nauwkeurig beeld van de positie van het vliegtuig ten opzichte van de ideale koerslijn en de draaihoek op 
de landingsbaan terecht komt. Het ILS systeem maakt ook landingen mogelijk indien de 
weersomstandigheden niet optimaal zijn. 

Het ILS is samengesteld uit meerdere deelsystemen welke gelokaliseerd zijn op grondniveau en 
bestaande uit; 

• Localiser (LOC) 
• Glijpad (GPA) 
• Marker of DME 

In deze paragraaf zullen de verschillende obstakelvrije ruimten van het ILS systeem worden toegelicht 
[54]. In het eerste gedeelte wordt de Glijpadantenne besproken en vervolgens de Lokaliseerantenne. De 
mate van optische lichtreflectie is bij dit systeem het meest van toepassing, omdat bij toenadering van het 
vliegtuig het blikveld van de gezagvoerder richting de baan is. 
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GliiPadantenne 

De glijpadantenne is onderdeel van het ILS systeem en zendt de coordinaten (frequenties) van de zone of 
positie van de landingsbaan aan het vliegtuig. Op deze wijze weet de gezagvoerder de dalingshoek. De 
glijpad antenna heeft een verboden zone zeals weergegeven in figuur 5.4, op basis van het rood 
gemerkte gedeelte. Een glijpadantenne is een directionele antenna en kenmerkt zich tot de in figuur 5.5 
weergegeven toetsingsvlakken. De glijpad antenna is samengesteld uit minimaal drie afzonderlijke 
antennas. De antennas staan gegroepeerd opgesteld en geven afhankelijk van de onafhankelijke hoogte 
de dalingshoek aan. 
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Figuur 5.4 Toetsingsvlak Glijpadantenne (Directioneel) 

Figuur 5.5 Toetsingsvlak Glijpadantenne 
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De constraints van de glijpadantenne (GPA) van aile landing- en of startbanen volgens de richtlijnen zijn, 
zie tabe13; 

• De glijpadantenne staat opgesteld op een bepaalde afstand van de hartlijn van de desbetreffende 
baan, zie tabel 2 
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• Een verboden zone vanaf het maaiveld in de lengterichting van de baan en vanaf de GPA in de 
lengterichting van de beginpositie van de baan bedraagt 800 meter 

• Het rechthoekige gebied met een breedte van 250 meter aan beide zijden van de antenne 
• Het spreidingsvlak van de glijpadantenne (Directioneel) is opgedeeld in twee trechtervormige 

vlakken; 
vanaf de antenne met een hoek van 0,2° tot een hoogte van maximaal 3,5 meter en 
maximale lengte van 1000m 
vanaf de antenne met een hoek van 0,9° tot een hoogte van maximaal100 meter en een 
maxim ale lengte van 6. 750 meter 

Dit geeft de hoogte beperking aan voor het plaatsen van een zonnepaneel. 

LUC£ Gt'AX GPAT 

Baanoverzicht [m] [m] [m] 

Polderbaan 350 120 270 
ZwanenburQbaan 325 120 290 
Kaagbaan 570 120 290 
Buitenvelderbaan 260 120 290 
Aalsmeerbaan 860 120 280 
Oostbaan 280 120 220 

Tabe/2 Baanoverz1cht LOG en GPA 

Localiser 

De Localiser (LOC) is een Onmindirectionele antenne en bestaat uit een rij antennes die symmetrisch aan 
het einde van de landingsbaan t.o.v. de hartlijn van de baan staan opgesteld. De Localiser zendt twee 
frequentiesignalen uit die door het vliegtuig worden ontvangen. Afhankelijk van de signaalsterkte weet de 
gezagvoerder de positie van het vliegtuig t.o.v. de landingsbaan. lndien een van beide frequentiesignalen 
afwijkt, weet de gezagvoerder afhankelijk van het frequentiesignaal hij moet bijsturen, naar links of rechts. 
In combinatie met de glijpadantenne dient de Localiser voor een veilige landing. Het toetsingsvlak van 
een Localiser is in figuur 5.6 weergegeven en voor de positionering van de desbetreffende landing- en 
startbanen, zie tabel 2. 

Figuur5.6 Toetsingsvlak Lokaliseerantenne 

De constraints van de lokal iseerantenne (LOC) volgens de richtlijnen zijn; 
• Verboden zone Lokaliseerantenne ~ 

De lokaliseerantenne staat opgesteld op een afstand van 300 meter vanaf het einde 
van de landingsbaan 
het gebied boven het maaiveld/nulpunt van de antenne binnen een straal van 600 
meter 
vanuit het nulniveau metals startpunt het middelpunt van de antenne een hoek 
a= 5° die een denkbeeldige trechter vormt het spreidingsvlak van de antenne. 

• Vrije zone Lokaliseerantenne ~ 
het gebied buiten een straal van 600 meter vanaf het maaiveld/nulpunt van de antenne 
het gebied onder het roodgekenmerkte gebied, zie figuur 5.6. 
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In de richtlijnen van LVNL is er voor de Luchthaven Schiphol nog een extra toetsingsvlak dat van belang 
is gedefinieerd , zie figuur 5.7; 

• In de lengterichting van de baan is aan beide zijden gemeten vanaf de lokaliseerantenne tot aan 
de glijpadantenne een 0 meter vlak met een breedte van 350 meter 

• Vanaf het 0 meter vlak is er een toetsingsvlak dat begint aan beide zijden van de baan met een 
maximale hoogte van 20 meter en een maximale lengte van 1300 meter 

Figuur 5.7 Toetsingsvlak Glijpad- en Lokaliseerantenne 

5.5.4 Precission Approach Path Indicator (PAP/) 

De Precission Approach Path Indicator of PAPI is een visueel hulpmiddel dat onderdeel is van het ILS 
systeem voor benadering van een landingsbaan. Het PAPI systeem is samengesteld uit een aantal 
modules met lampen die opgesteld staan aan de linkerzijde van de baan, zie figuur 5.8. De afstand van 
het PAPI systeem t.o.v. de baan is afhankelijk van de positie van de glijpadantenne. Het PAPI systeem 
geeft aan of de dalingshoek van het vliegtuig t.o.v. de baan correct is. Het systeem is onderdeel van de 
glijpadanten ne. 

PAPI: A Pilot•s eye view 

On Glide Path 

Figuur 5.8 PAP/ systeem 
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Het PAPI systeem dient zichtbaar te zijn onder normale weersomstandigheden bij daglicht op een afstand 
van 5NM, 5 zeemijl = 9260 meter, en bij donker of nacht op een afstand van 20NM [26]. Het systeem is 
opgebouwd uit vier lampen die twee kleuren kunnen aannemen wit of rood. Het kleurpatroon is optimaal 
indien het vliegtuig een hellingshoek heeft van 3° en bij deze positie zullen de lampen in het patroon wit
wit- rood -rood branden. De verschillende dalingshoeken afhankelijk van het vliegtuigtype met 
kleurindicatie zijn weergegeven in figuur 5.9. 
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Figuur 5.9 Dalingshoek PAP/ sysleem 

Bij het positioneren van zonnepanelen in de nabijheid van het PAPI systeem dient in acht genomen te 
worden dat de reflectie van het zonnepaneel het zicht niet mag belemmeren. De positionering van het 
ILS systeem is in figuur 5.10 weergegeven en voor aile CNS apparatuur op bijlage 3. 

----- . 

. IQW~~""I 
/' \.~,..., .. \~ 

I ' #.' Nt.:N~Volr .. \."';l'l 

Overzicht ILS systeem 

zonne-energie systeem AAS 45 



5.5.5 VHF Omni-Directionele Radiorange (VOR) en Distance Measuring Equipment (DME) 

Een VHF Omni-Directionele Radiorange (VOR) antenne geeft een vliegtuig de koersinformatie. Een DME 
(Distance Measuring Equipment) antenne geeft het vliegtuig de afstandsinformatie ten opzichte van het 
baken. Een combinatie van beide systemen maakt het mogelijk dat het vliegtuig zijn koers kan bepalen en 
navigeren. 
De systemen worden toegepast voor enroute-, vertrek en naderingsprocedures en zijn strategisch 
bepaalt. Door het toepassen van twee DME's is hetzelfde resultaat bereikt, koersbepaling en navigeren, 
en vervangt de tweede DME de VOR. Ook wordt een DME als alternatief voor de Marker bij een ILS 
toegepast. Een VOR en DME zijn een Omni-Directionele antenne en het toetsingsvlak beperkt zich zoals 
in figuur 5.11 weergegeven. De vrije straal van de DME beperkt zich tot 300 meter, echter wordt deze 
vaak met een VOR gecombineerd die een vrije straal heeft van 600 meter. Hierdoor valt de vrije straal 
van de DME weg, omdat deze in de vrije straal van de VORis opgenomen. 

Maaiveld+

1

: '--------'-----
3000 1500 ···&-···· 

Ante nne 

Vrije zone 

Tx/Rx 

Figuur 5.11 Toetsingsvlak VOR en DME 
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~ 
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De zend- of ontvangstantenne TxiRx is weergegeven op het nulniveau en dit wordt gekenmerkt als het 
maaiveld. De constraints voor het VDF communicatiesysteem, Omni- directionele antenne, worden 
gekenmerkt door twee gebieden of zones, zie figuur 5.11; 

• Verboden zone (rood gebied) ~ 
het gebied boven het maaiveld/nulpunt van de antenne binnen een straal van 600 
meter 
vanuit het nulniveau met als startpunt het middelpunt van de antenne een hoek 
a= 0,9° die een denkbeeldige trechter vormt het spreidingsvlak van de antenne. 

• Vrije zone ~ 
het gebied buiten een straal van 600 meter vanaf het maaiveld/nulpunt van de antenne 
het gebied onder het roodgekenmerkte gebied 

5.6 Het zonnepaneel potentieel 

Naar aanleiding van de geldende richtlijnen die zijn opgesteld en vastgelegd door ICAO en LVNL is voor 
het positioneren van zonnepanelen het potentieel op het maaiveld vastgesteld op, zie figuur 5.12: 

• Aangewezen luchthaventerrein-+ 125ha (ICAO), 25ha (LVNL) 
• Strategische gronden-+ 605ha (ICAO&LVNL) 

Uit onderzoek blijkt dat de geldende richtlijnen door ICAO minimale richtlijnen zijn t.o.v. de richtlijnen 
volgens de LVNL ten behoeve van het ILS systeem. Er is een extra verboden zone bij de start- en 
landingsbaan gedefinieerd van 350meter aan beide zijden vanuit de hartlijn. Deze obstakelvrije ruimte 
heeft tot gevolg dat het zonnepaneel potentieel voor het aangewezen luchthaventerrein van 125 hectare 
afneemt tot 25 hectare. In bijlage 4 zijn de uitwerking van de ICAO- en LVNL richtlijnen voor het 
zonnepaneel potentieel weergegeven. Ten gevolge van het strategische belang en i.v.m. de veiligheid zijn 
deze richtlijnen, ANNEX10/14 en VOBA, niet opgenomen in een bijlage. 
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Figuur 5.12 Zonnepanee/ potentieel AAS 

5. 7 Conclusie 

Het is op AAS mogelijk zonnepanelen te positioneren binnen het aangewezen luchthaven terrain en op 
strategische gronden met een oppervlakte van in totaal 630 hectare. Uit onderzoek blijkt dat de ICAO 
richtlijnen minimale richtlijnen zijn t.o.v. de LVNL richtlijnen, de specifieke richtlijnen voor AAS. De LVNL 
richtlijn heeft betrekking op het ILS systeem waarbij een extra toetsingsvlak van 350 meter is opgenomen 
bij de start- en landingsbaan. Naar aanleiding van de LVNL richtlijnen is het theoretische potentieel voor 
zonnepanelen binnen het aangewezen luchthaven terrain afgenomen van 125hectare tot 25hectare en dit 
is aileen ten behoeve van het ILS systeem. Bij het theoretische potentieel is niet gekeken naar de reflectie 
van het zonnepaneel maar de obstakel vrije ruimte en de hoogte beperkingen. 
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6 Het zonne-energiesysteem AAS 

6.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het antwerp van het zonne-energiesysteem voor AAS naar 
aanleiding van de resultaten die zijn beschreven in de hoofdstukken 2 tot en met 5, de analyse fase. 
De onderdelen die in dit hoofdstuk onderzocht zullen worden zijn: 

• Globale omschrijving van de soorten zonnesystemen (stand-alone en netgekoppeld) 
• Omvormer systemen (centraal versus decentraal) 
• Het antwerp van een zonne-energie model 
• De energieopbrengst 

Aile onderdelen samen vormen het zonne-energiesysteem voor AAS. Het zonne-energiesysteem kan 
vervolgens in de bestaande infrastructuur van AAS ge"implementeerd worden. 

6.2 Soorten systemen 

Een zonne-energiesysteem kan worden onderverdeeld in een autonoom systeem , d.w.z. een systeem 
dat niet gekoppeld is aan het vaste elektriciteitsnetwerk, of een netgekoppeld systeem waarbij dit wei 
aan de orde is. De keuze voor het soort systeem is enkel en aileen afhankelijk van de infrastructuur. Is 
er voldoende capaciteit aanwezig in de bestaande infrastructuur of is er infrastructuur voorhanden? 
De infrastructuur binnen het aangewezen luchthaventerrein is aanwezig en kan eventueel worden 
uitgebreid voor de aanleg van het zonne-energiesysteem. Het zonne-energiesysteem voor AAS zal 
worden uitgelegd als een netgekoppeld systeem . 

Bij het antwerp van een autonoom systeem dient rekening gehouden te worden met de energiebalans 
tussen de elektriciteitsproductie en de elektriciteitsvraag [30]. De wijze van energieopslag is een 
belangrijk ontwerpcriterium, omdat het systeem niet gekoppeld is aan het reguliere 
elektriciteitsnetwerk d.w.z. bij een storing of geen elektriciteitsproductie dient er een back-up systeem 
aanwezig te zijn. Energieopslag vindt vaak via accumulatoren plaats die zich gedurende de dag 
opladen (meer aanbod dan vraag) en bij geen of onvoldoende elektriciteitsproductie van de 
zonnepanelen zich via de belasting ontladen. Op deze wijze wordt er een redundant systeem 
gecreeerd. Het kan ook mogelijk zijn om in gebieden een autonoom systeem te kiezen maar dan dient 
met het voorgaande rekening gehouden te worden. Dit betekent niet dat de mogelijkheden voor een 
autonoom systeem uitgesloten zijn maar het antwerp zal zich aileen richten op netgekoppeld systeem. 
Bij netgekoppelde systemen wordt vaak geen gebruik gemaakt van een aparte energieopslag zoals bij 
een autonoom systeem , afhankelijk van de toepassing, en is er een vaste netkoppeling met het 
reguliere elektriciteitsnetwerk, zie figuur 6.1. 

Figuur 6.1 Lay-out van een Netgekoppeld systeem 
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Elk zonne-energiesysteem of dit nu autonoom of netgekoppeld van aard is wordt samengesteld uit 
een array van zonnepanelen en een omvormersysteem. De typen omvormers zullen in paragraaf 6.3.1 
worden toegelicht. De zonnepanelen kunnen in serie dan wei parallel geschakeld worden afhankelijk 
van de toepassing [8]. Bij een serieschakeling aan zonnepanelen dient rekening gehouden te worden 
met de maximaal toelaatbare spanning van de DC/AC omvormer en voor parallel geschakelde 
zonnepanelen geldt een maximaal toelaatbare stroom. 

6.3 Type Omvormer 

Bij het ontwerp van een zonne-energiesysteem is het type DC/AC omvormer bepalend voor het totale 
ontwerp en deze vormt dan ook het hart van het systeem, zie figuur 6.2. Een omvormer heeft tot doel 
de gelijkspanning (DC) die wordt opgewekt door een zonnepaneel om te zetten naar wisselspanning 
(AC). Een omvormer dient tevens ook voor een betrouwbare en veilige netkoppeling. 
Er zijn in principe maar twee typen omvormers [8,30]: 

• Centrale omvormer (A) 
• String omvormer (B) 

Netwerk 

Netwerk 
B 

Figuur6.2 Overzicht soorten omvormers 

Een centrale omvormer wordt vaak toegepast bij grotere zonnesystemen waarbij meerdere 
zonnepanelen aan een omvormer worden geschakeld, zie figuur 6.2. Een centrale omvormer heeft het 
nadeel dat deze niet voor een zonne-energiesystemen kan worden toegepast waarbij de 
zonnepanelen niet identiek zijn georienteerd i.v.m. o.a. het schaduweffect. Bij het ontwerp dient 
tevens rekening gehouden te worden met de kans dat er een storing in het omvormersysteem 
plaatsvindt. Een storing in het omvormersysteem heeft tot gevolg dat een groot gedeelte van het 
zonne-energiesysteem wordt uitgeschakeld. Een back-up systeem is dan ook vaak een vereiste. Een 
centraal omvormersysteem is dan ook complex in omvang d.w.z. het ontwerp en de beveiliging van 
het gelijkspanningssysteem. 

Een string omvormer is een omvormer waarbij het aantal zonnepanelen kleiner is dan bij een centrale 
omvormer, zie figuur 6.2. Deze omvormer is kleiner in ontwerpvermogen. Een string omvormer kan 
worden toegepast bij klein- en grootschalige zonnesystemen. Het werkingsprincipe van een string 
omvormer is gelijk aan die van een centrale omvormer, echter heeft het voordeel is dat de stroom en 
spanningsverhouding kleiner zijn. Ook het bekabelingsysteem en de vermogensverliezen van een 
string omvormer zijn kleiner, omdat de omvormer in de directe nabijheid van het zonnepaneel wordt 
geplaatst. Het beveiligen van het totale systeem is minder complex dan bij een centraal systeem. 
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Een ander bijkomend voordeel van een string omvormer is dat bij een storing niet een groot aantal 
zonnepanelen "uitgeschakeld" worden. De hersteltijd bij een storing aan string omvormer is relatief 
vele malen kleiner dan bij een centraal systeem en er is geen back-up systeem noodzakelijk. 

6.3. 1 Rendement omvormer 

Er zijn diverse omvormers op de markt verkrijgbaar met een diversiteit aan rendement en om een 
goed vergelijk te kunnen maken gebaseerd op het rendement van de omvormer is er een Europese 
standaard ingevoerd, 'lEura· De instralingsintensiteit fluctueert de gehele dag waarbij de omvormer 
geen constante belasting heeft [8,30]. Het rendement van een omvormer is afhankelijk van het 
vermogen aan de ingang van de omvormer d.w.z. bij een laag ingangsvermogen afhankelijk van de 
stralingsintensiteit zal het rendement ook lager zijn, zie figuur 6.3. Het totale Euro rendement kan 
berekend worden door het totaal van zes afzonderlijke rendementen te bepalen bij een verschillend 
uitgangsvermogen, zie vergelijking 6.1. 

llEuro = 0,03 ·'7s% + 0,06 ·'710% + 0,13 ·'720% + 0,1·'730% + 0,48 ·'7so% + 0,2 · '7100% Vergelijking 6. 1 

De condities voor het bepalen van het rendement zijn: 
• Omgevingstemperatuur 25°C±2°C 
• Minimum ingangsspanning 
• Nominale spanning 
• 90% van de maximale ingangsspanning 

Voor vergelijking 6.1 geldt dat X . 'lv.,. overeenkomt met X% per jaar operationeel bij een 

omvormerbelasting van Y% d.w.z. 0,2 · 77100 % --+ 20% per jaar operationeel bij een omvormerbelasting 

van 100%. 
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Figuur6.3 SMA omvonner rendement [31] 
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Uit figuur 6.3 is duidelijk af te lei den dat het rendement van ongeveer 97% is gebaseerd op de deellast 
dit is afhankelijk van de stralingsintensiteit E = 1 ooo w / m 2 zoals ook al eerder aangegeven. 

In gebieden waar een hogere stralingsintensiteit per m2 wordt waargenomen geldt dus een ander 
rendement. Het verbeteren van het omvormer rendement is nog steeds in ontwikkeling en ligt 
momenteel tussen de 95-98%. Voor het systeem van AAS wordt gekozen voor een string omvormer 
met een rendement van 98%. Er is gebruik gemaakt van een SMA string omvormer, omdat deze ook 
voor hogere vermogens nog een optimaal rendement heeft zoals in figuur 6.3 is weergegeven. 
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6.4 Het zonne-energiemodel voor AAS 

In de analysefase is de hoeveelheid grondoppervlak op AAS onderzocht, echter zal voor het antwerp 
van het zonne-energiesysteem een gebied worden gekozen binnen het aangewezen luchthaven 
terrain. 
Er zal een model worden ontworpen dat vervolgens gebruikt kan worden als standaard antwerp 
binnen het totale beschikbare grondoppervlak. Bij het antwerp dient de energievraag en het 
energieaanbod in balans te zijn. 
Naar aanleiding van het voorafgaande zal de energieopslag in de bestaande infrastructuur van de 
elektriciteitsvoorziening van AAS worden uitgevoerd. De energievraag voor AAS Wvraag is altijd hager 
dan de energieopbrengst Wopgestetd van het zonne-energiesysteem en er geldt dus: Wopgesteld ::;; Wvraag . 

Het zonne-energiemodel zal worden bepaald door het uitvoeren van en aantal processtappen zoals in 
figuur 6.4 weergegeven. Het zonne-energiemodel kan vervolgens worden ge"implementeerd in de 
bestaande infrastructuur van AAS. 

Beschikbaar 
gronoppervlak 

AAS 

Aantal m2 
geselecteerd gebied 

+ 
Zonnepaneel 

I 
Standaard siliciumcel 

DC/AC 
Omvormer 

Aantal 
Vermogensregeling omvormers 

Figuur 6. 4 Processtappen 
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Zonne-energie Totaal 
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r--opgesteld zonnepaneel__. 

sys eem vermogen 

Opbrengst 
systeem 

De processtappen in figuur 6.4 zullen elk afzonderlijk worden onderzocht en hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de resultaten zoals deze in de analysefase hoofdstuk 2 Um 5 zijn beschreven. 

6.4. 1 Beschikbaar grondoppervlak 

Voor AAS geldt dat er voldoende beschikbaar grondoppervlak aanwezig is voor het positioneren van 
zonnepanelen op het maaiveld. Het is niet mogelijk om een zonne-energiesysteem voor het totale 
beschikbare grondoppervlak te ontwerpen maar door gebruik te maken van een standaard 
ontwerpmodel kan dit overal worden toegepast, echter dient elke toepassing opnieuw bekeken te 
worden. 
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Het ontwerpmodel zal worden toegepast in het gebied aangegeven met A, zie figuur 6.5, Noord -
West binnen het aangewezen luchthaventerrein en heeft oppervlakte van 90.000m2. 
De keuze voor het gebied is naar aanleiding van de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de 
infrastructuur. 

Polantleol PV op St,.loglset. grondon 

- Otblod 
Polantleel PV op...,_eanlucltlhiiYen tormn 

- Getlltd -- - ... -undlngsbanen --------- Gtp&aOO. a-n 
A8ngewezen Luchlhaven Terreln 

OQoos 
Figuur 6.5 Beschikbaar grondoppervlak AAS, blauw 605ha en rood 25ha, gebied A 90.000m2 

6.4.2 Type zonnepaneel 

Er zijn diverse zonnepanelen op de markt verkrijgbaar en voor het ontwerpmodel wordt gekozen voor 
een kristallijn silicium zonnepaneel met een nominaal vermogen van 200Wp. Er is gekozen voor een 
multi kristallijn zonnepaneel op basis van de prijs/kwaliteit verhouding. De specificaties van het 
zonnepaneel zijn gesommeerd navolgend weergegeven en gedetailleerd in bijlage 5 vermeldt. 

Pn = 200Wp 

Voc = 36V 

/ 50 = 7,5A 

VMPP = 28,4V 

IMPP = 7,05A 

Voc = -130mV/K 

fsc = +0,053 %/K 

Pn = -0,485%/K 

Er dient bij het ontwerp ook rekening gehouden te worden met de temperatuurscoefficienten die van 
belang zijn voor de juiste werking van het systeem. Het model wordt gedimensioneerd op basis van 
het gekozen zonnepaneel. 

6.4.3 Bepaling omvormer en het aantal zonnepanelen per omvormer 

Er zijn verschillende type omvormers verkrijgbaar, echter het ontwerpmodel zal worden samengesteld 
uit een specifieke string omvormer. De string omvormer is van het type SMA 11000TL met een 
nominaal vermogen van 11kW en ontwikkeld in 2008 [31]. 
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De reden voor deze omvormer is dat de firma SMA tot op heden marktleider is in het produceren van 
gedegen string omvormers en het rendement van de omvormer maar liefst 98% bedraagt. 
De specificaties van de string omvormer zijn in bijlage 6 en gesommeerd navolgend weergegeven: 

Poe= 11,4kW 

Voc,MPP = 333- SOOV 

Voc,MAX = 700V 

lpv,max = 34A 

Max.string = 5 

PAC= 11kW 

Vnom = 220- 240V 

/max= 48A 

fn = 50Hz ± 4,5Hz 

COS9' = 1 

Het aantal zonnepanelen dat per omvormer kan worden aangesloten dient berekend te worden op 
basis van de voorgaande gegevens. Het aantal is afhankelijk van het MPP spanningsregelbereik van 
de omvormer t.o.v. de open klemspanning van het zonnepaneel en de maximaal toelaatbare 
ingangsstroom van de omvormer. De open klemspanning dient berekend te worden voor de minimale 
en maximaal optredende paneeltemperatuur, waarvoor geldt: -10°C < T ~ 70°C. Het totaal aantal aan 
te sluiten zonnepanelen van de omvormer is mede afhankelijk van de temperatuurcoefficienten van 
hetzonnepaneel. 

Bepaling van het aantal zonnepanelen per ingang van de DC/AC omvormer: 

333 :S VMPP,omv < 500V 

Vaclr = (voc,T . (273 + r)) :::::;> 

Vocl7o'c = (-130 ·1 o-J . 70) = -9,1V ' VacL1o'c = (-130 ·10-3 
. -10) = 1,3V 

- VMPP,omv = 500 = 17 6 - VMPP ,MIN - 333 -1172 :::::;> 12 < n :S17 
nMAX - VMPP 28,4 ' ' nMn - VMPP - 28,4 - ' 

De berekening geeft aan dat het aantal zonnepanelen ligt tussen de 12 en 17. Er wordt gekozen voor 
15 zonnepanelen die in serie, maximaal toelaatbare spanning, worden geschakeld i.v.m. de symmetrie 
aan de ingang van de omvormer (5 ingangen). Er geldt nu voor het MPP bereik van de DC/AC 
omvormer: 

( V ) (
VMPP PV) ( ) (28,4) n = 15 ::::::> VMPP = n · oc · --· - ::::::> VMPP = 15 · 36V · -- = 426V 

Vac 36 

V 1 = (n . V )· ( 1 + [VMPP Vacl7o'c Jl ::::::> 
MPP 70oc MPP V V 

oc oc 
vI =(15·284V)·(1-(

28
,4)(

9
•
1
))=341V MPP 70'C ' 36 36 

V I =(n·V )·(1+[VMPPVocl,o'c)] ::::::> 
MPP 1D'C MPP V V 

oc oc 

Het minimum MPP bereik van de omvormer bedraagt 333V en op basis van het bovenstaande is de 
MPP spanning bij 700C (341V) nog voldoende, omdat deze temperatuur een spanningsverlaging van 
de open klemspanning veroorzaakt van het zonnepaneel. De omvormer heeft 5 ingangen en 
afhankelijk van de maximaal toelaatbare stroom dient het totale aantal zonnepanelen per omvormer 
bepaald te worden. 

Ningang = 5 => nPV,ingang = 15 , #string= 
1
MAX = 

34 
= 4,533 => #string= 4 

lsc 7,5 

Totaa/ PV = (nPv,ingang·#string )= 15 · 4 = 60 

De berekening geeft aan dater maar 4 ingangen van de DC/AC omvormer gebruikt kunnen worden, 
omdat de maximaal toelaatbare stroom 34A bedraagt. 
lndien er zonnepanelen met een afwijkende kortsluitstroom worden toegepast heeft dit invloed op het 
aantal ingangen die gebruikt kunnen worden. Het aantal zonnepanelen per DC/AC string omvormer 
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bedraagt naar aanleiding van het voorafgaande 60 en deze kunnen worden gepositioneerd afhankelijk 
van de paneelafmeting op een daarvoor bestemde constructie met een minimale afmeting zoals in 
tabel 6.1 weergegeven, een zonnepaneelconstructie. Hierin zijn er vier rijen met elk 15 zonnepanelen 
weergegeven, waarbij de afmeting van een zonnepaneel 1652 x 1000 mm bedraagt. 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 

~be/6.1 Overzicht aantal zonnepanelen peromvorrner 24.780mm 

Een string omvormer heeft ook een spanningsbegrenzing aan de uitgang (AC) en deze bedraagt voor 
de geselecteerde SMA string omvormer 253V, zie ook bijlage 6. Bij het bereiken van deze waarde, 
overspanning , binnen een tijdinterval van 10 minuten zal de omvormer worden uitgeschakeld. De 
normering voor een spanningsdip volgens de netcode [48] bedraagt, + 10% . UN en -20%. UN , waarbij 

UN overeenkomt met de nominale netspanning. 

6.4.4 DC/AC kabelsysteem 

Het kabelsysteem van het zonne-energiemodel dient berekend te worden om een minimaal 
toelaatbare kabellengte te definieren om zo de verliezen van het systeem te bepalen en te 
minimaliseren. Het kabelsysteem van het model wordt in drie categorieen ingedeeld: 

A. DC bekabeling string omvormer 
B. AC bekabeling voeding string omvormer 
C. AC bekabeling hoofdvoeding 

Als randvoorwaarde wordt gesteld dat het maximaal toelaatbare vermogensverlies 1% bedraagt. Het 
aantal omvormers bedraagt 9 met een nominaal vermogen van 99kW. Er is voor 9 omvormers 
gekozen i.v.m. een driefasen systeem [31]. Bij de bepaling van het vermogensverlies dient ook 
rekening gehouden te worden met de geleider temperatuurcoefficienten, zie vergelijking 6.2, omdat de 
gelijkstroomcomponent het vermogensverlies sterk be"invloedt [32]. 

Index vergelijking 6.2: 

acu.2o'c---+ temperatuurscoefficient van het kernmateriaal koper 

Rdc,2o'c---+ gelijkstroomweerstand 

vergelijking 6.2 

Voor de bepaling van de minimaal toelaatbare kabellengte van het zonne-energie model wordt 
uitgegaan van standaard gegevens. De berekeningen van de minimaal toelaatbare kabellengten zijn 
op bijlage 7 weergegeven. In tabel 6.2 is een overzicht van de minimale kabellengten weergegeven en 
figuur 6.6 geeft het complete overzicht van het zonne-energiemodel. 

Geleiderdoorsnede _[mm2J.. A_lm.l B_1m.l C_im.l 
2x2,5CU 20 
3x10CU 25 
4x95CU 80 

Tabe/6.2 Ovemcht mm1maaf toe/aatbare kabellengten 

Elk zonnepaneel is voorzien van een verbindingskabel, stekkerverbinding, met een doorsnede van 
ongeveer 2,5mm2 die de panelen onderling verbindt en bij een centrale aansluitkast per 
zonnepaneelconstructie worden gecentraliseerd. De centrale aansluitkast wordt vervolgens verbonden 
met de string omvormer. Er is dus geen berekening uitgevoerd voor de bekabeling van de 
zonnepanelen onderling, omdat de bekabeling al een minimale kabellengte heeft. 
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6.4.5 Het zonne-energiemodel 

Naar aanleiding van het voorafgaande zijn aile afzonderlijke onderdelen in figuur 6.6 weergegeven. Er 
is bij het antwerp gekozen voor een symmetrisch driefasen systeem waarbij elke string omvormer via 
de fasespanning 230V zal worden aangesloten, zie verbinding B. Per omvormer worden er 60 
zonnepanelen aangesloten, zie verbinding A. De 400V distributieverbinding van het systeem is 
aangegeven via C. Het aantal omvormers dient deelbaar te zijn door 9 i.v.m. het symmetrisch systeem 
met een nominaal vermogen van 99KW [31]. 

I= 37,5A 

Loc,min =20m 

Aoc = 2x2,5mm 2 

I= 47,81A 

LAC,min = 25m 

AAc = 3x10mm2 

Ppy 9 = llkW n = 9 
.... 1=71_ I <1~-----~--;--_.... 

Figuur 6.6 Ontwerp zonne~nergiemodel 

,--------.., 

1--,... ---;~P.-PV-,to~< ~~=1-:-k-W-~~1--{ 
I= 24 .. 1A ! VSj 

VS2 

, _______ _ 
LAC,mln = BOrn 

AAc = 4x95mm 2 

De SMA string omvormer heeft een vermogensregeling ingebouwd, Power Balancer, om asymmetrie 
te voorkomen, zie figuur 6.7 [31]. De vermogensregeling heeft betrekking op de fasehoek en de 
amplitude, absolute waarde, van de fasespanning en stroom. 

Figuur6.7 SMA string omvormer driefasen symmetrisch systeem, eenfasig aangesloten 

Bij het optreden van een storing aan een van de string omvormers zullen de andere twee string 
omvormers van het symmetrisch systeem hun vermogensgrens begrenzen tot 5kVA. Bij het optreden 
van een storing in het vaste elektriciteitsnetwerk zullen de string omvormers automatisch van het 
netwerk afgeschakeld worden . 
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6.4.6 Zonne-energie systeem AAS 

Het zonne-energiemodel zal worden toegepast in het beschikbare grondoppervlak van ongeveer 
90.000m2 in het gebied Noord- West. Bij de bepaling van het aantal zonnepaneelconstructies is er 
een correctie uitgevoerd, omdat het aantal zonnepaneelconstructies deelbaar dient te zijn door 9 in 
verband met het symmetrisch driefasen systeem. 
Elke constructie zal worden voorzien van een string omvormer met een minimaal nominaal vermogen 
van 12kW (AC) en opgesteld aan de achterzijde van de paneelconstructie. 

Het opgestelde zonnepaneel vermogen van een zonnepaneel van 200Wp bedraagt voor het zonne
energiesysteem 3, 132MWp. Het gebied Noord- West is opgebouwd uit een aantal werkgebieden, zie 
figuur 6.8 groene cirkel, waarin een aantal paneelconstructies staan opgesteld die worden 
weergegeven als blauwe rechthoeken met een lengte van 24,78 meter en een breedte van 4 meter. 
Het aantal omvormers is gelijk aan het aantal paneelconstructies (60 zonnepanelen per constructie), 
zie tabel 6.3 waarin de vier werkgebieden staan vermeldt met het opgestelde paneelvermogen per 
werkgebied. 

Werkgebied Aantal constructles Totaal PV vermogen LWPl 
1 63 756000 
2 90 1080000 
3 72 864000 
4 36 432000 

Tabe/6.3 Overztchl opgesteld PV vermogen per werkgebted 

Figuur 6.8 Overzicht zonne-energie systeem AAS 

Het aantal paneelconstructies is bepaald door het berekenen van de minimale onderlinge 
paneelafstand m.b.t. het schaduweffect. Voor de berekening is gebruik gemaakt van de navolgende 
uitgangspunten, zie ook hoofdstuk 3: 

• de zonnepanelen zullen in zuidelijke richting worden georienteerd Ys = 180° 

• De hellingshoek van het zonnepaneel bedraagt yP = 31° 
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• het grootste schaduweffect treedt op in de winterperiode wanneer de zonstand om 12:00 uur 
het laagst is bij de hoogste zonintensiteit 

Het schaduweffect wordt berekend volgens vergelijking 3.11, zie hoofdstuk 3 paragraaf 3.4 en is 
weergegeven in figuur 6.9. 

"'o( ...... ,, 

l = 3,429m 

d = 11,5346m 

. :::::.J£.: . 
··~· 

r----,----.----...,-----,-:...L..t D =d""" -I =8,106m 

d . =b. sin(180° - YP - rs} 
m~n sin Ys 

d. =4·sin(180o-31o-14,26o}=115346m 
min sin 14,26° ' 

Figuur 6.9 Berekening minimale paneelafstand i.v.m. het schaduweffect 

De werkgebieden geven de minimale bekabeling van de 10kV/400V distributietransformatoren t.o.v. 
de 400V laagspanningsverdeler weer, groene verbinding figuur 6.1 0. Het ontwerpvermogen van de 
distributietransformatoren zijn afhankelijk van het aantal zonnepaneelconstructies, de rode cirkels (1 -
34) die binnen het werkgebied vallen. Bij de paneelconstructie dient ook rekening gehouden te worden 
met de ontwerpeisen die vanuit de Luchthaven Schiphol worden opgelegd [33]. Een eis binnen de 
Luchthaven Schiphol die geldt bij het opstellen van een obstakel is dat het obstakel, de 
zonnepaneelconstructie, bestand dient te zijn tegen een windkracht 12 en dit is de hoogste klasse van 
de schaal van Beaufort. Windkracht 12 betekent dat de windsnelheid gemiddeld over 10 
minuten boven de 117 km/uur ligt [21]. 

50/10kV Schiphol Centrum 
;- · , VerdeelstationV5-PV 

SopgNI = 54MVA 

Un = 10kV 

£ ... -· 
U = 10kV 

-~ ~ 
U=10kV :i 

Pf'V =756kWp 

Figuur 6.10 Lay-out zonne-energiesysteem gekoppeld aan het /nkoopstation Schiphol centrum 
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Het zonne-energiesysteem Noord- West zal vanuit het 50/10kV lnkoopstation Schiphol Centrum 
worden gevoed. Voor het verhogen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het zonne
energiesysteem wordt er een parallelle 1 OkV transport kabelverbinding tussen het lnkoopstation en 
het verdeelstation VS-PV uitgevoerd, paarse verbinding. De 10kV kabelverbinding wordt in een 
bestaand kabeltrace geplaatst met een minimale kabellengte van 2885m, zie de figuren 6.7 en 6.9 en 
bijlage 8. De 6/1 OkV kabel is van het type XLPE en heeft een geleiderdoorsnede van minimaal 95CU. 
Om in de toekomst meerdere zonnepanelen of andere duurzame energiesystemen te koppelen wordt 
er een grotere capaciteit uitgelegd dan noodzakelijk, 150CU. Door het aanpassen van de 
geleiderdoorsnede van de kabel dienen ook de verliezen opnieuw berekend te worden. De berekening 
is op bijlage 9 vermeldt en deze geeft een maximale lengte van 4847 meter bij een vermogensverlies 
van 1% en een spanningsverlies van 1, 18%. 

De beveiliging en het type schakelaars als ook de verdeelinrichting van het zonne-energiesysteem 
zullen niet in het onderzoek worden meegenomen, maar dienen bepaald te worden als het zonne
energiesysteem wordt ge"implementeerd. De toegepaste string omvormer van het type SMA heeft als 
voordeel dat er gelijkstroomschakelaars zijn opgenomen. Op deze wijze zijn extra 
gelijkspanningsschakelaars overbodig en wordt aan de gestelde veiligheidsnormen voldaan. 

6.4. 7 Energieopbrengst 

Bij het gebruik van een zonne-energiesysteem dient inzicht gegeven te worden in de energiebalans 
d.w.z. de elektriciteitsvraag en het elektriciteitsaanbod dienen in evenwicht te zijn. De totaal jaarlijkse 
elektriciteitsproductie wordt uitgedrukt in een geprognosticeerde jaaropbrengst en is afhankelijk van 
een aantal factoren: 

• Correctiefactoren 
• Het totaal opgestelde zonnepaneel vermogen 
• Stralingsintensiteit van de zon 

De opbrengst van een zonnepaneel is afhankelijk van de stralingsintensiteit van de zon, de 
hellingshoek, de orientatiehoek en de temperatuur van het zonnepaneel. Om de jaarlijkse 
energieopbrengst te kunnen berekenen dienen er een aantal correctiefactoren berekend te worden op 
basis van een referentiewaarde. De referentiewaarden zijn afgeleid uit de STC waarden, de optimale 
hellingshoek, de reflectiecoefficient en de temperatuur van het zonnepaneel. De correctiefactoren zijn 
in tabel 6.4 weergegeven en omvatten (30]: 

• V;ncl -+ de hellingshoek is vast gekozen en zal gedurende het jaar niet wijzigen. Voor AAS is 
deze vastgesteld op YP = 31° . De correctiefactor V inet is berekend op basis van de vaste 

hellingshoek t.o.v. de variabele hellingshoek. 
• V1emp-+ deze correctiefactor geeft het spanningsverlies t.g.v. de temperatuur van het 

zonnepaneel aan . 
• Vref-+ de reflectiecoefficient is voor AAS vastgesteld op 0,97 (3%) 
• G200612007 -+ de correctiefactor voor de globale stralingscoefficient E=1000W/m2 t.o.v. de 

gemeten stralingsintensiteit op een horizontaal vlak. 

De berekeningen van de verschillende correctiefactoren zijn in bijlage 10 weergegeven. 

AN EB .. '~l'.R . , MEl 

lnc;l ·r ,33 18 ,07 02 

tam!(. ,02 02 ,95 1,88 
ro.f ,. ,9( 91 ,91 ,9( ',Sf 

~· 
i PPY IK"«PJ.· 132 132 132 132 31 32 

U,09 U,98 0, 4,81 
0,7U ,04 2,53 3,95 4,68 

IM_ 4121 """' 3088 282U 2bfj 

Jbnonaot 20071J<Whl 75790 100 265628 437504 403515 
[l<Wh] 89535 106834 242568 !34269 388251 

JUL .. AUG SEP . OK NOV 
lnc;l ,Ub 16 ,32 
tamp ·' 0,80 0,86 0,89 0,98 
ref 0,97 0,9( 0,97 0,97 0,97 

upgu•1• vonnogon Ppv l.l<WP) 3132 3132 3132 3132 3132 

IG •. 2CIOJ 4,74 4,54 2,62 75 0,75 

IG. 2008 6,33 3,33 3,31 ,59 0,82 

ISOM. 2613 2639 2806 3513 4010 

IOobronast 20071J<Whl 38406, 1357 225546 190664 90416 
Oobrenast 2008 [l<Whl 51294; 27269: 284395 /3532 99158 

Tabel 6.4 Energreopbrengst 
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1,8; 
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132 

4,92 
5,9; 
2b43 

390305 
47361: 

QEC 
1,41 
1,02 

0,97 
3132 
0,53 
0,36 
4369 
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48146 
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De totale energieopbrengst is bepaald voor 2006 en 2007 en bedraagt gemiddeld 3,017 GWh, zie 
tabel 6.5 en vergelijking 6.4 [30]. 

vergelijking 6. 4 

Opbrengst AAS [GWh] 3017 
627 

'Yobijdrage Duurzaamheiddoelstellin 0,4811 
Tabe/6.5 Bijdrage duurzaamheiddoelstelling AAS 2020 

De elektriciteitsopbrengst draagt voor 0,4811% bij aan de duurzaamheiddoelstelling van 20% zoals 
deze is vastgelegd in de Blauwdruk Energie uitgaande van een ongewijzigde energievraag. 
De energieopbrengst van het zonnepaneel wordt ook be'invloedt door de weersomstandigheden d.w.z. 
de status van het zonnepaneel. De zonnepanelen worden onder een hellingshoek opgesteld en zijn 
daardoor zelfreinigend, bij regenval worden de zonnepanelen gereinigd. Geadviseerd wordt de 
zonnepanelen gemiddeld 1 maal per jaar te reinigen worden om de energieopbrengst te 
optimaliseren. 

6.5 Conclusie 

Er is voor AAS een netgekoppeld zonne-energiemodel opgesteld dat kan worden ge'implementeerd in 
de bestaande infrastructuur, elektriciteitsvoorziening, binnen het aangewezen luchthaven terrain of op 
strategische gronden. Het zonne-energiemodel is samengesteld uit: 

• 60 multi kristallijne zonnepanelen per string omvormer 
• 9 DC/AC string omvormers met een nominaal vermogen van 11 kW 
• bekabelingsysteem 

De verliezen van het systeem worden voor een groot gedeelte veroorzaakt door de bekabeling. De 
minimaal toelaatbare kabellengten zijn bepaald voor een maximaal vermogensverlies van 1%. Binnen 
het aangewezen luchthaventerrein is een gebied gekozen, Noord- West omvang 90.000m2

, 

waarbinnen het zonne-energiemodel kan worden toegepast. Er is gekozen voor een netgekoppeld 
zonne-energiesysteem op basis van de infrastructuur. Het totaal aan vermogen opgestelde 
zonnepanelen bedraagt 3.132kWp en deze hebben een totaal jaarlijkse energieopbrengst van 
3,017GWh. De energieopbrengst draagt voor 0,4811% bij aan de duurzaamheiddoelstelling van AAS 
in 2020 bij een ongewijzigde energievraag van 627GWh. Bij een netgekoppeld systeem is de 
netkwaliteit een belangrijk aspect en dit zal in hoofdstuk 7 nader worden toegelicht. 
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7. Netkwaliteit 

7.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de aspecten die van belang zijn voor een netgekoppeld 
zonne-energiesysteem, de netstabiliteit. Voor de netstabiliteit ligt de nadruk op Power Quality (PQ) en 
in relatie met het zonne-energiesysteem. Er zal oak worden ingegaan op de synergia mogelijkheden 
met andere duurzame energiesystemen. 

7.2 Power Quality 

Voor systemen die aan het vaste elektriciteitsnetwerk worden gekoppeld dient er voldoende aandacht 
besteedt te worden aan het Power Quality aspect. De term Power Quality beschrijft de kwaliteit van 
het elektrische vermogen. Dit vermogen is afhankelijk van de kwaliteit van de spanning en de stroom 
[34,49]. De netspanning dient van voldoende niveau te zijn, dat wil zeggen dat het een ideale 
sinusvorm dient te benaderen en niet te veel af te wijken van de grondharmonische, de netfrequentie 
50Hz. De kwaliteit van de stroom en spanning zijn echter niet ideaal en wordt be"invloeden be"invloedt 
door: 

• Harmonische vervorming 
• Asymmetrie 
• Spanningsfluctuaties (spanningsdip) 
• Onderbrekingen 
• Atmosferische omstandigheden (bliksem) 

Deze kwaliteitsproblemen kunnen aan verschillende oorzaken worden toegewezen, waarbij een aantal 
problemen de oorzaak zijn van een gedeelde infrastructuur [36,49]. Een storing in het netwerk kan 
een spanningsverlies veroorzaken dat gevolg heeft voor een aantal klanten (aangeslotenen). Het is 
oak mogelijk dat een probleem bij de ene klant een stroomstoot bij de andere klant tot gevolg heeft 
indien deze van hetzelfde systeem gebruik maken. Harmonische verschijnselen worden vaak 
veroorzaakt in de eigen installatie van de klant en zich vervolgens voortplanten via het netwerk en op 
die manier gevolgen hebben voor anderen. Ondanks het feit dat apparatuur binnen de gestelde 
normen en criteria ontwikkeld en gefabriceerd dienen te worden leveren ze tach een bijdrage aan de 
mate van netvervuiling. 

7.2. 1 De kwaliteit van de netspanning (EMC) 

Voor de spanningskwaliteit is de elektromagnetische comptabiliteit (EMC) een optredend kenmerk. Bij 
EMC dient het verband getrokken te worden met het fenomeen elektromagnetische interferentie (EMI) 
de verstoring. EMI is gedefinieerd als het op een onaanvaardbare wijze be"invloeden van de werking 
van een apparaat of een systeem door een stoorsignaal. EMI is dus het stoorprobleem maar niet het 
stoorsignaal op zich. 

EMC is gedefinieerd als het vermogen van een toestel , apparaat of systeem om in zijn 
elektromagnetisch milieu goed te kunnen functioneren zodanig dat de werking niet wordt verstoord 
[36]. EMC is in twee hoofdaspecten onder te verdelen: 

1. Het goed kunnen functioneren van het apparaat waarbij het niet vatbaar is voor EM 
signalen die andere apparaten veroorzaken. 

2. De emissie van EM signalen ge"initieerd door het apparaat veroorzaakt geen EMI 
problemen bij andere aanwezige apparaten. 

EMC heeft betrekking op het verloop van een laagfrequent leidinggebonden c.q . capacitief of inductief 
gekoppeld verschijnsel zoals harmonische, spanningsfluctuaties en spanningsdips tot hoogfrequente 
elektromagnetische straling. Er wordt bij EMC onderscheidt gemaakt tussen stralende en 
leidinggebonden elektromagnetische verstoring. Power Quality (PQ) is aileen van toepassing op 
leidinggebonden elektromagnetische verstoringen en als bijkomend aspect een 
beschikbaarheidcomponent, zie figuur 7.1 [36]. 
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Elektromagnetische 
Compatibiliteit (EMC) 

Figuur 7. 1 De relatie tussen EMC en PO {36] 

Het PQ verschijnsel kan simplistisch worden ge'illustreerd zeals in figuur 7.2 is weergegeven waarbij 
de verstoring veroorzaakt door apparaat 1 een vervuiling van de netspanning voor aile aangesloten 
(slachtoffer) veroorzaakt door de impedantie van het netwer1<. De impedantie van het netwerk zorg 
tevens voor een dempend effect m.b.t. het afzakken van spanningspieken. 

Netstroom Netspanning 
1-------t~Netimpedantlel--------1~1 

Figuur 7.2 Netvervuiling van stoorbron naar slachtoffer {36] 

De kwaliteitseisen voor de netspanning zijn vastgelegd in de Netcode en de norm NEN -EN 50160 
Deze norm geeft een overzicht van de kwaliteitseisen die gelden op het aansluitpunt in open bare laag
en middenspanningsnetten onder normale omstandigheden, waarbij de ideale met sinusvormig 
verlopende symmetrische driefasen spanningen als referentie wordt genomen. 
Er zijn in lnternationaal verband een aantal niveaus van vervuiling vastgelegd [34,36]: 

• Compatibiliteitsniveau 
• Emissieniveau 
• lmmuniteitsniveau 

Al deze vervuilingniveaus zullen globaal worden toegelicht en zijn weergegeven in figuur 7.3. 

,,- .. -...... 
---------...... ,--'-----#' ............ _,.,.--

---------------- -- immunititeitsniveau 

immunititeitslimiet 
immunititeitsmarge 

compatibiliteitsniveau 
emissiemarge 

,., ...... ---...... ,, ,;·--.......... emissielimiet 
,,' ... _, ......... 

,,. ... ,' ' ..... __________ ,,,--- ...... ,. _____ ... _ 
emissieniveau 

onafhankelijke variabele 

Figuur 7.3 Vervuilingniveaus en limieten [36] 

De gestippelde lijnen in figuur 7.3 beschrijven een mogelijk niveau van emissie en immuniteit voor een 
enkel apparaat. 

Compatibiliteitsniveau 
Het compatibiliteitsniveau is een referentiewaarde voor de coordinatie van emissie en immuniteit in 
een elektriciteitsnetwerk. Deze niveaus zijn geen absolute grenswaarden maar niveaus van verstoring 
welke eventueel overschreden mogen worden. 
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Het compatibiliteitsniveau wordt gebaseerd op een 95% waarschijnlijkheid. Als de maximale waarde 
van het compatibiliteitsniveau wordt overschreden dan bestaat er een verhoogde kans dat toestellen 
die op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten worden verstoord of dater overbelasting van 
componenten optreedt. 

Emissieniveau 
Het emissieniveau wordt gekenmerkt als het niveau van een bepaalde elektromagnetische verstoring 
die ge'injecteerd wordt door een apparaat of systeem . De netbeheerder van het elektriciteitsnetwerk 
streeft naar beperking van deze netvervuiling om te voorkomen dat de spanningen in het 
elektriciteitsnetwerk het compatibiliteitsniveau overschrijden. 
De emissielimiet wordt zo gekozen dat de som van aile stoorsignalen van aile apparatuur aangesloten 
op hetzelfde elektriciteitsnetwerk zelden boven het compatibiliteitsniveau uitkomen. 

/mmuniteitsniveau 
Het immuniteitsniveau geeft de mate van elektromagnetische vervuiling aan voordat het apparaat 
wordt be'invloedt in het juiste functioneren. 

Een voorbeeld is in figuur 7.4 weergegeven waarbij geldt dat de netspanning aangeduid wordt door de 
emissie en de toestellen die zijn aangesloten op deze spanning de immuniteit [34]. De emissie 
spanning varieert van 210- 260V en bedraagt gemiddeld 235V, (235± 10%). Apparatuur die wordt 
aangesloten is niet bestand tegen een spanning van 270V maar wei voor een spanning van 245V. Als 
de spanning 290V bedraagt, zal de apparatuur defect raken. Het compatibiliteitsniveau vanuit de 
Netcode voor laagspanning is vastgesteld op 253V. Het planniveau wordt lager gekozen op basis van 
de netconfiguratie. 
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Figuur 7.4 EMC concept {34] 

Power Quality omvat niet aileen de spanningskwaliteit maar ook de kwaliteit voor de stroom. Er kan 
ook worden gesteld, zoals eerder vermeldt, dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit afhankelijk is 
van; de fabrikant, de netbeheerder en de aangeslotene (de klant), zie figuur 7.5. 

Fabrikant 

Specifkaties 

Netcode 

Netbeheerder L-------------l. Aangeslotene 

Specificatles ............. ~ Klachten 

Figuur 7. 5 Verantwoordelijkheden spanningskwalfteit {34] 
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Het harmonische verschijnsel en de oplossingen die het verschijnsel tot een minimum kunnen 
beperken zijn in bijlage 11 beschreven. Een oplossing die kan bijdragen tot het minimaliseren van het 
harmonische verschijnsel is het aanbrengen van voldoende systeem aarding. Het aarden van het 
zonne-energiesysteem zal in paragraaf 7.2.2 worden toegelicht. 

7.2.2 Aardingssystemen 

Het aarden van installaties vormt een belangrijk aspect en dient o.a. voor de veiligheid van personen 
binnen de zone waar het aardingssysteem is ge'installeerd. Een aardingssysteem kenmerkt zich tot 
drie voorwaarden [37] en deze voorwaarden zijn in de normering opgenomen: 

• 8/iksemins/ag en kortsluiting, het aardingssysteem dient personen te beschermen bij het 
optreden van een kortsluiting of door directe blikseminslag 

• Veiligheid, het aardingssysteem dient bliksem- en kortsluitstromen te geleiden zonder 
onaanvaardbare stapspanningen of aanraakspanningen 

• Bescherming van apparatuur en functionaliteit, het aardingssysteem moet elektronische 
apparatuur beschermen door een het aanbrengen van een laagimpedant pad. De bekabeling 
dient afgeschermd te zijn om interferentie van storingsbronnen te voorkomen. 

De eis van een aardingssysteem is dan ook het aanbrengen van een relatief lage impedantie i.v.m. 
een hoge stroomcapaciteit bij een fundamentele frequentie om te voorkomen dat er gevaarlijke 
spanningen ontstaan. Het aanbrengen van een lage impedantie naar aarde is op een vrij eenvoudige 
manier te realiseren. Er dient wei rekening gehouden te worden dat de geleider die in de aarde wordt 
aangebracht bestand is tegen bevriezing, uitdroging en dat een groot volume aarde wordt bestreken. 
Een groot volume aarde vermindert de stroomdichtheid en een juiste verbinding beperkt het elektrisch 
veld, waardoor de stap- en aanraakspanning wordt gereduceerd. 

In een elektriciteitsnetwerk kunnen diverse aardingssystemen worden toegepast, echter de 
netstructuur bepaald de manier waarop de aarding is uitgevoerd vanuit de 10kV/400V 
distributietransformator. De distributietransformatoren die worden toegepast in het zonne-energie 
systeem van AAS zijn via het sterpunt aan de 400V zijde geaard. 
Er zijn diverse aardingssystemen die bij de verbruiker toegepast kunnen worden [38]; TT- stelsel , IT 
- stelsel, TN-C- stelsel, TN-S- stelsel en een TN-C-S- stelsei.Voor het zonne-energiesysteem zal 
gebruik worden gemaakt van een TN-S stelsel, zie figuur 7.6. Een TN-S stelsel heeft een gescheiden 
aard- en nulgeleider. Het voordeel van deze scheiding is dater stromen vloeien in de nulgeleider die 
een mate van 39 harmonische bevatten en niet in de aardgeleider. 
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De aardgeleider dient ook een pad te vormen voor lekstromen die zich voornamelijk voordoen bij het 
gebruik van filters. De stromen zijn afkomstig van een capacitieve spanningsdeling over de 
voedingsspanning en hebben een open bronspanning die gelijk is aan de halve voedingsspanning. De 
stromen zijn relatief klein, echter kunnen een gevaar zijn voor elektrische schokken bij het loskomen 
van de verbinding. De aardingsimpedantie dient dus voldoende laag te zijn en de voorkeur RA < 30Q. 
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De lsolatieweerstand 

Het zonne-energiesysteem dient ook aan de voorgeschreven veiligheidscriteria te voldoen die zijn 
vastgelegd in de normering. De normering DIN IEC61215 en DIN EN 61646 geven een waarde voor 
de isolatieweerstand die geldt voor het zonne-energie systemen betreffende het zonnepaneel, 
gelijkstroombekabeling en de DC/AC string omvormer. De isolatieweerstand R150 kan berekend 
worden op basis van de systeemspanning en is weergegeven in figuur 7.7 . 
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Figuur 7.7 lsolatieweerstand [39] 

De normering stelt de volgende isolatieweerstanden vast [39]: 

• zonnepaneel --+ Risa > 40MQm2 

• DC/AC omvormer geldt --+ R;so > 1 kQ/V 

Bij de zonne-energiesystemen is de isolatieweerstand per module een parallelschakeling t.o.v. aarde 

en wordt de totale isolatieweerstand gelijk aan Riso = Rmodule , waarbij n het aantal panelen voorstelt. 
n 

De isolatieweerstand wordt door de omvormer gemeten en deze zal op basis van het ontwerpmodel 
liggen tussen de 900 - 1500k0. 

De parasitaire werking van het zonnepaneel 

Een zonnepaneel vormt elektrisch gezien een geladen plaat die via een metalen constructie met 
aarde is verbonden. Het fenomeen is vergelijkbaar met een opgeladen condensator waarbij de 
capaciteit van het paneel afhankelijk is van de oppervlakte en de dikte van het paneel, zie ver~elijking 
7.6. en figuur 7.13. In figuur 7.8 stelt de dikte d (mm) de glasplaat voor en het oppervlak A (m ) het 
oppervlak van het zonnepaneel [40]. 

C =Eo ·E, ·A vergelijking 7.6 

d 

Index verge/ijking 7.6: 
• E0 -+ permeabiliteit 8,85 ·10-12 AsfVm 

• E, --+ relatieve permeabiliteit 

De relatieve permeabiliteit is afhankelijk van het soort glas dat is toegepast en dit getalligt tussen 5 -
10. 
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A 

Figuur 7. 8 Doorsnede van een zonnepaneel (40) 

De SMA string omvormer is een transformatorloze string omvormer en bij elke omvormer zal een 
hoeveelheid wisselspanning van het wisselstroomnetwerk bij het zonnepaneel merkbaar zijn. Bij dit 
type omvormer wordt bij het zonnepaneel een gemiddelde spanning waargenomen van 115V/50Hz. 
De capacitieve aardsroom is te bepalen volgens vergelijking 7. 7. 

vergelijking 7. 7 

Index vergelijking 7.7: 
• f--+ netfrequentie 50Hz 
• Uc--+ condensatorspanning ongeveer 115V 

De capacitieve aardstroom is een blindstroom die 90° verschoven is ten opzichte van de netspanning, 
en kan dus in eerste instantie verwaarloosd worden. Deze stroom is niet meer te verwaarlozen als er 
een storing optreedt zoals in figuur 7.9 weergegeven. 

DC/AC omvormer 

Zonnepaneel 

t Capacltleve aardstroom 

Figuur 7.9 Overzicht foutstroom [40) 

De grote van de foutstroom is afhankelijk van de verschilstroom en de capacitieve aardstroom m.a.w. 
IK = ldiff - lc. Deze foutstroom mag niet groter zijn dan 30mA volgens de normering i.v.m. het 

aanrakingsgevaar. De DC/AC omvormer is uitgevoerd om foutstromen te detecteren door het gebruik 
van de verschilstroom. De hoogte van de foutstroom is afhankelijk van de capacitieve aardstroom. Bij 
overschrijding van de foutstroom van 30mA zal de omvormer van het vaste elektriciteitsnet worden 
geschakeld. Er gelden tevens diverse veiligheidsklassen die hierbij in acht genomen dienen te 
worden. 
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Voor elke zonne-energiesysteem dient de maximale toelaatbare capaciteit van het zonnepaneel 
berekend te worden en als vuistregel geldt [79]: 

Voor de bepaling van de maximaal toelaatbare aardcapaciteit op basis van de minimale 
zonnepaneelafstand en de paneeloppervlakte kan ook gebruik worden gemaakt van figuur 7.1 0. 

X 
50 100 150 200 250 300 350 """ 

Zonnepanee/ oppervlalcte [m2] 

Figuur 7. 10 Bepaling maximaal toelaatbare aardcapacHeit [40] 

Voor de zonnepaneelconstructie van het zonne-energiesysteem bedraagt de oppervlakte 99, 12m2
, zie 

hoofdstuk 6 paragraaf 6.4.3. De minimale paneeldiameter of paneeldikte bedraagt volgens figuur 7.10 
ongeveer 3,5mm. De parasitaire capaciteit per zonnepaneelconstructie bedraagt 
C =50 · 99,12/3,5 = 1416nF . 

7.3 Duurzame energiesystemen 

De netaansluiting voor de elektriciteitsvoorziening van AAS is gerealiseerd door vier inkoopstations 
waarbij 50/1 OkV vermogenstransformatoren gekoppeld zijn met het reguliere elektriciteitsnetwerk van 
Liander, de netbeheerder. Een overzicht van de vier lnkoopstations is in bijlage 12 weergegeven. Het 
inkoop- of koppelstation Schiphol Centrum is het station met het hoogste belastingspatroon en tevens 
is van hieruit de hoofdvoeding gerealiseerd voor het Terminal Complex, VS2 en VS4, zie figuur 7.11 . 
Het Terminal complex vormt het hart van de Luchthaven. 
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Het veilige vermogen op Schiphol Centrum bedraagt 54MVA (36+18) met een gecontracteerd 
vermogen van ongeveer 35MW. Het inkoopstation wordt met drie parallelle 50kV kabelverbindingen 
vanuit het 150kV station Nieuwe Meer gevoed. Het overdrachtspunt tussen de regionale netbeheerder 
Liander en de Luchthaven Schiphol zijn de secundaire klemmen van de 50/1 OkV 
vermogenstransformator (zie figuur 7.1 ). De voeding van de verdeelstations VS1 1/m VS4 wordt tot 
stand gebracht door 10kV transportverbindingen vanuit het lnkoopstation. 
Het enkelvoudig 1 OkV railsystemen in het inkoopstation wordt in de normale bedrijfstoestand gevoed 
door TRF1 en TRF3 waarbij TRF2 als reserve vermogenstransformator staat opgesteld . 
Het zonne-energiesysteem met een opgesteld vermogen van 3, 132MWp zal worden gekoppeld aan 
het 10kV enkelvoudig railsysteem van het 50/10kV inkoopstation Schiphol Centrum, zie figuur 7.11 . 
Op daze wijze is het mogelijk om het zonne-energiesysteem op een duurzame wijze te benutten in de 
vorm van load management, eak-shaving. Hoe dit kan worden bereikt zal worden beschreven in 
paragraaf 7.3.1 . 

7.3. 1 Peakshaving 

Peak-shaving is een vorm van zelfproductie van elektriciteit en enkel gebaseerd op 
energiekostenbesparing. Bij Peakshaving wordt ervan uitgegaan dat bij het overschrijden van een 
bepaalde grenswaarde, het gecontracteerde transportvermogen op inkoopniveau of het 
overdrachtspunt kan worden gecompenseerd door de vermogensregeling van decentrale 
opwekeenheden of door het afschakelen van de netbelasting. Het afschakelen van de netbelasting 
heeft uiteraard niet de voorkeur. Door het gebruik van Peakshaving is het mogelijk de overschrijding te 
compenseren en de kosten voor elektriciteit hiermee te be"invloeden. Er hoeft op dat moment minder 
aan elektriciteit te worden ingekocht, echter dient hierbij met het gasverbruik rekening gehouden te 
worden. 

Voor Peakshaving geldt in algemene vorm: 

"Peakshaving is aileen efficient als de kosten voor decentrale opwek kleiner zijn t.o.v. de kosten voor 
de inkoop van elektriciteit en of extra import vermogen " 

Het Peak shaven wordt op AAS momenteel uitgevoerd door het inschakelen van noodstroom 
aggregaten (NSA) door het Power Energy Control System (PECS), een monitoringssysteem, zie 
figuur 7.12. 

37 

Power Energy Control System (PECS) 

35 

- Maximum 35MW 

- lnschakelmoment 98% 
27 Uitschakelmoment 95% 

24 23 22 21 20 19 18 17 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

TLJD 

Figuur 7.12 Overzicht PECS grenswaan:Jen 
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Werkwiize: 

In de normale bedrijfstoestand wordt er een hoeveelheid werkzaam- en blindvermogen op basis van 
de belastingsstroom ge'importeerd via de vermogenstransformator (zie figuur 7.3). 
In figuur 7.2 is het overzicht van de grenswaarden weergegeven waarvoor geldt: 

• Grenswaarde gecontracteerd vermogen -> Pgecontr . = 35MW 

• lnschakelen NSA-> 0,98 · Pgecontr 

• Uitschakelen NSA-> 0,95 · Pgecontr . 

Bij het bereiken van de grenswaarde 0,98 · Pgecontr zullen er een aantal noodstroom aggregaten IN 

bedrijf worden genomen. De reactietijd van een noodstroom aggregaat bedraagt ongeveer 15 
second en alvorens er een bepaalde hoeveelheid aan vermogen wordt opgewekt. Het gevolg van deze 
vermogensregeling is dat de belastingsstroom I bet wordt gereduceerd met een hoeveelheid aan I' en 
dit resulteert vervolgens in /net= /'bet+/" , /'bel= /bel -I", zie figuur 7.13. 
De belastingsstroom van het totale netwerk blijft op het moment van overschrijden gelijk en wordt dus 
gecompenseerd door decentrale opwekeenheden of noodstroom voorzieningen. 
Als de importgrens zich weer in de vrije band bevindt worden de NSA door het PECS systeem 
selectief uitgeschakeld. Het Peak-shaving programma blijft geactiveerd tot op het moment dat aile 
noodstroom aggregaten zijn uitgeschakeld en het werkzame vermogen gereduceerd is tot minimaal 

0,95 · pgecontr. • 

I'bel I Ibell 

*I't 

SOkV 

* Stroomrlchtlng Is poslt1eft! 

Vs-4 

Figuur 7.13 Principeschema PEGS 

PECS 

Er wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt van de vermogensregeling bij warmtekracht koppelingen 
(WKK eenheden) die deel uitmaken van het elektriciteitsnetwerk op AAS, omdat deze regaling niet 
correct staat ingesteld. Het belastingprofiel, de maximaal gemeten belasting, van het inkoopstation 
Schiphol centrum is in figuur 7.14 en tabel 7.1 weergegeven. Het totaal maximaal gemeten vermogen 
bedraagt 35.815MW voor de maand juli. In deze maand hebben ook NSA's aangesproken voor het 
verlagen van het import vermogen op lnkoopniveau ten gevolge van het Peak-shaven. 
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Belastingprofiel Schiphol Centrum 2008 

- TRF1 

TRF3 

- Totaal 

FEB MRT APR MEl JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Maand 

Belastingprofia//nkoopstation SHC 2008 

MAAND TRF1 [MW] TRF2 [MW] 
JAN 19896 0 
FEB 20154 0 
MRT 18834 0 
APR 18938 0 
MEl 21092 0 
JUN 21220 0 
JUL 21489 0 
AUG 21901 0 
SEP 21883 0 
OKT 19712 0 
NOV 19065 0 
DEC 20002 0 

TRF 3[MW] Totaal [MW] 
11635 31531 
11423 31577 
11588 30422 
11902 30840 
13456 34548 
13815 35035 
14326 35815 
13468 35369 
13704 35587 
1211 3 31825 
12022 31087 
12166 32168 

Tabel 7.1 Belastinggegevens lnkoopstation Schiphol centrum 2008 

Ten gevolge van de wet- en regelgeving dient AAS de emissie van C02 te reduceren en zal het op 
termijn niet meer mogelijk zijn te Peakshaven met inzet van NSA [1]. Om aan de eis te kunnen 
voldoen dient meer gebruik gemaakt te worden van de vermogensregeling bij decentrale 
opwekeenheden (WKK). Een zonne-energiesysteem kan ook een positieve bijdrage leveren aan het 
Peakshaven en is daarnaast ook nog C02 "neutraal". Het zonne-energiesysteem is dus niet aileen een 
vorm van duurzame energieopwek maar draagt ook bij aan de vermogensregeling. Het opslagmedium 
voor het zonne-energiesysteem vormt het vaste elektriciteitsnetwerk van AAS. Door gebruik te maken 
van een a parte 1 OkV transportverbinding tussen het verdeelstation VS-PV en het lnkoopstation wordt 
er dus een mogelijkheid geboden om via deze wijze het zonne-energie voor Peak-shaving in te zetten, 
zie figuur 7.15. Een zonne-energiesysteem genereert aileen tijdens de zonuren elektriciteit en de 
hoogte is afhankelijk van de stralingsintensiteit van de zon. De vermogensvraag is het grootst tussen 
het tijdinterval van 10:00 en 14:00 uur. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten m.b.t. de 
energieopbrengst, zie hoofdstuk 3 en 6, treedt de hoogste stralingsintensiteit van de zon op tussen 
10:00 en 14:00 uur. Het effect bij decentrale opwekeenheden voor de vermogensregeling is ook van 
toepassing voor een zonne-energiesysteem, het decentraal opwekken van elektriciteit. Er zijn 
synergiemogelijkheden met decentrale opwekeenheden (WKK), waarbij grijze ge"importeerde stroom 
wordt gecompenseerd met groene stroom. Om optimaal gebruik te maken van het systeem dient load 
management ingevoerd te worden. 
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U=10kV i::J.i 
Figuur 7.15 Verrnogensregeling lnkoopstation 

7.3.2 Warmte koude opslagsystemen (WKO) 

De Blauwdruk Energie (BE) beschrijft de mogelijkheden voor de realisatie van minimaal 20% 
duurzame energieopwekking op de locatie Amsterdam Airport Schiphol (AAS) van het eigen 
energieverbruik in 2020. De mogelijkheden voor duurzame energiesystemen die in eerste instantie 
toegepast kunnen worden zijn: 

• Zonenergie 
• Warmte - Koude opslagsystemen (WKO) 
• Geothermie 

Het afstudeeronderzoek richt zich op zonenergie en daze manier van duurzame energieopwek kan 
eventueel gekoppeld worden aan andere duurzame opwekmethode. De toepassing van zonenergie in 
combinatie met WKO systemen wordt nader toegelicht, omdat WKO systemen nu al onderdeel zijn 
van de infrastructuur op AAS. De werking van een WKO systeem is op bijlage 13 nader toegelicht. 
De focus voor AAS ligt voor WKO systemen bij nieuwbouw dan wei grootschalige renovatie van 
bestaande gebouwen. Het is ook denkbaar om WKO systemen te combineren met Preconditioned Air 
(PCA) systemen die dienen voor de klimaatbeheersing van een vliegtuin wanneer daze staan 
opgesteld aan een vliegtuig opstelplaats (VOP) bij de Gate. De koppeling van een WKO systeem en 
een zonne-energiesysteem is voornamelijk de voeding van de warmtepomp. Het werkingsprincipe van 
de warmtepomp wordt nader toegelicht. 

Werkingsprincipe van een warmtepomp 

Een warmtepomp verplaatst de warmte door het verrichten van arbeid en neemt warmte op bij een 
lage temperatuur en staat warmte af bij een hoge temperatuur, zie figuur 7.16 [41]. Er dient arbeid 
verricht te worden en dit wordt in de vorm van de gangmaker tot stand gebracht. De gangmaker kan 
worden uitgevoerd door een elektro-, gas- of diesel motor waarbij de elektrische stroom direct omgezet 
wordt in een warmtestroom met een bepaald temperatuurverschil. Het totale proces vormt een 
gesloten kringloop van verdampen, comprimeren, condenseren en expanderen. 
Een warmtepomp heeft in feite hetzelfde werkingsprincipe dan een koelmachine waarbij echter 
warmte wordt geleverd in plaats van koude. Warmtepompen zijn in verschillende vermogens leverbaar 
en dit is afhankelijk van de systeemomvang d.w.z. de volume-inhoud, warmte en koudevraag van het 
gebouw. 
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Warmtepompen kunnen uitgevoerd zijn in verschillende principes [11]: 
• EWP -+ Elektrische warmtepomp 
• AWP -+ Absorptie warmtepomp 
• GDWP-+ Gasdiffusie warmtepomp 
• GMWP-+ Gasmotor warmtepomp 
• MDR -+ Mechanische Damprecompressie 

Een goede eigenschap van een warmtepomp is dat met een bepaalde hoeveelheid energie een grate 
hoeveelheid aan warmte-energie kan worden verplaatst dan er daadwerkelijk aan arbeid verricht is 
[78]. Dit heeft tot gevolg dat het rendement meer dan 100% bedraagt en dit wordt uitgedrukt in de 
coefficient of performance (COF), zie vergelijking 7.8 en is het quotient van de afgegeven warmte Q 
door de compressor t.o.v. de geleverde arbeid W [11 ,41]. 

COP= IOI 
w 

veryelijking 7. 8 

Naar aanleiding van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat een WKO systeem een energy 
efficient duurzaamheidsysteem is waarbij een haag rendement bereikt kan worden. 

7.3 Conclusie 

Bij een netgekoppeld zonne-energiesysteem dient voldoende aandacht besteedt te worden aan het 
minimaliseren van het harmonische verschijnsel, netvervuiling. Het harmonische verschijnsel bij 
leidinggebonden installaties of netwerken is onderdeel van Power Quality. De oorzaak en het gevolg 
van de harmonische vervorming is meetbaar en merkbaar als het zonne-energiesysteem is gekoppeld 
aan het vaste elektriciteitsnetwerk van AAS. Voor het zonne-energiesysteem wordt gebruik gemaakt 
van een TN-S stelsel, aarding, om het effect te minimaliseren. Oak de geleiderdoorsnede van het 
kabelsysteem vormt een belangrijk onderdeel. Naar aanleiding van de meetresultaten kunnen er 
indien noodzakelijk maatregelen getroffen te worden. Het onderzoek wijst uit dater door resonantie 
lokale problemen kunnen ontstaan door de harmonische vervorming. Er worden door de fabrikant van 
de omvormer al voorzorgsmaatregelen getroffen om de harmonische vervorming te minimaliseren. 
Harmonische vervorming kan niet volledig uitgesloten worden en is altijd beperkt aanwezig en deze 
dienen aan de netcode te voldoen. Het zonne-energiesysteem voor AAS kan gekoppeld worden aan 
andere duurzame energiesystemen zoals voor de warmtepomp bij een WKO systeem. Tevens is het 
mogelijk om het zonne-energiesysteem in combinatie met WKK's te gebruiken voor Peak-shaving. 
Peak-shaving wordt binnen AAS toegepast als de importgrens van het werkzame vermogen bij de 
koppelpunten met de reguliere netbeheerder worden overschreden. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

In dit onderzoek staat de hoofdvraag centraal; "Zijn zonnepanelen toepasbaar op gronden in 
eigendom van AAS en zijn er synergiemoge/ijkheden met andere duurzame 
energiesystemen? In dit hoofdstuk zullen de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de 
hoofdvraag worden gegeven. 

8.1 Conc/usies 

Het beantwoorden van de hoofdvraag kan in twee delen worden opgesplitst namelijk het 
zonne-energiesysteem op AASen de eventuele synergiemogelijkheden. Het beantwoorden 
van de hoofdvraag wordt daarom in twee gedeelten beantwoord; 

1. Het eerste gedeelte heeft betrekking op de veiligheid van het vliegverkeer en het 
ontwerp van een zonne-energiesysteem voor AAS. Voor de luchtvaart zijn richtlijnen 
opgesteld die dienen voor de verkeersveiligheid indien er objecten op en rond de 
luchthaven worden gepositioneerd. Met de verkeersveiligheid wordt het effect voor de 
gezagsvoerder en de verkeersleiding bedoeld als er zonnepanelen op het maaiveld 
worden gepositioneerd. De richtlijnen die gelden voor AAS zijn onderzocht en hebben 
geleid tot een theoretisch potentieel voor het positioneren van zonnepanelen op het 
maaiveld. Naar aanleiding van het beschikbare grondoppervlak binnen het 
aangewezen luchthaven terrain en op basis van strategische gronden is het 
potentieel vastgesteld op 630 hectare. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de optische stralingsreflectie bij zonnepanelen 
minimaal is en geen gevaar vormt voor de veiligheid van het vliegverkeer. Om de 
stralingseffecten te minimaliseren dienen zonnepanelen toegepast te worden met een 
reflectieco~fficient die ~3%. 

De zonnepanelen zullen voor AAS in een vaste hellingshoek, de hellingshoek, en 
orientatiehoek worden gepositioneerd op het maaiveld; hierbij is rekening gehouden 
met de stralingsintensiteit die op de luchthaven wordt waargenomen. De hellingshoek 
en orientatiehoek zijn gecorreleerd aan de zonhoek en zonazimut en is bepaald voor 
een maximale energieopbrengst; deze is afhankelijk van de stralingsintensiteit. Er is 
voor AAS een zonne-energie model opgesteld waarbij uitgegaan is van een multi 
kristallijn zonnepaneel en een string omvormer welke vervolgens aan het vaste 
elektriciteitsnetwerk van AAS gekoppeld kan worden. In het onderzoek is het zonne
energie model geprojecteerd in een gebied binnen het aangewezen luchthaven 
terrain met een oppervlakte van 90.000m2

. Berekeningen hebben aangetoond dater 
3,132MWp aan zonnepanelen, elk 200Wp, gepositioneerd kan worden met een totaal 
gemiddelde jaarlijkse energieopbrengst van 3,017GWh. De energieopbrengst draagt 
voor 0,4811% bij aan de duurzaamheiddoelstelling van 20%, zoals deze is 
vastgelegd in de Blauwdruk Energie en uitgaande van een energievraag in 2020 van 
627GWh. 

Bij het implementeren van een zonne-energiesysteem dient er ook aandacht besteedt 
te worden aan Power Quality. Power Quality en voornamelijk het harmonische 
verschijnsel kan niet worden vermeden maar door het toepassen van diverse 
maatregelen zoals een goed aardingssysteem of de geleiderdoorsnede van het 
kabelsysteem kan het harmonische verschijnsel worden geminimaliseerd. Voor het 
zonne-energiesysteem van AAS dienen er metingen te worden uitgevoerd na 
realisatie van het zonne-energiesysteem. Vervolgens kan het aandeel van het 
harmonische verschijnsel worden bepaald. Op basis van deze meetresultaten kunnen 
indien nodig maatregelen worden genomen, zoals het toepassen van een bepaald 
type filter. 
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2. Het tweede gedeelte heeft betrekking op synergiemogelijkheden met andere 
duurzame energiesystemen. Deze duurzame energiesystemen dienen ook op de 
Luchthaven gelokaliseerd te worden. Er is in het onderzoek gekeken naar de 
mogelijkheden voor het koppelen van een zonne-energiesysteem met een warmte 
koude opslagsysteem (WKO). Bij een WKO systeem wordt er gebruik gemaakt van 
een warmtepomp die elektrisch wordt aangedreven. De aandrijving kan vanuit het 
zonne-energiesysteem worden gerealiseerd. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat 
een zonne-energiesysteem kan bijdragen aan peak-shaving in combinatie met 
decentrale warmte kracht koppelingen (WKK). Op deze wijze is het mogelijk het 
ge"importeerde transportvermogen vanuit het regionale elektriciteitsnetwerk te 
reduceren om zo de energiekosten te verlagen. Hierdoor zal het aandeel aan grijze 
stroom worden omgezet in groene stroom 

Resume 
Een zonne-energie systeem is op het maaiveld op AAS te positioneren binnen het 
aangewezen luchthaventerrein en op strategische gronden. Met een zonne-energie systeem 
kan een deel van de benodigde duurzame energieopwek op AAS in 2020 worden bereikt. 
Voor het zonne-energiesysteem in het gebied Noord - West bedraagt de energieopbrengst 
3,017GWh, zie tabel1. 

Beschlkbaar grondoppervlak [Hectare} 630 
Zonne-energie systeem [m2] 90000 
Helllngshoek [grad en] 31 
Orientatlehoek [graden] 180 
Energleopbrengst [GWh] 3,017 
Energlevraag 2020 [GWh] 627 
% b!Jdreae duurzaamheldcloef*ielllng 0,4811 

Tabe/1 

Uitgaande van het zonne-energiemodel en indien de optimale condities gelden (geen 
beperkingen, ideale situatie) is het mogelijk om een energieopbrengst te realiseren van 
ongeveer 211 ,19GWh, bijdrage van 33,68% van de totaal te verwachten energievraag in 
2020. 

8.2 Aanbevelingen 

Er zijn naar aanleiding van het onderzoek ook een aantal aanbevelingen door mij 
geformuleerd: 

• In het onderzoek is er niet gekeken naar de effecten voor radar- en communicatie 
apparatuur met betrekking tot stralingsreflectie (EMC). Er blijkt dat er een zeer 
beperkte en lokale impact te verwachten is als gevolg van stralingsreflectie op de 
communicatiemiddelen die dienen voor de verkeersveiligheid, echter een onderzoek 
naar de impact is aan te bevelen. 

• De luchthaven Schiphol zal voor het bereiken van de 20% duurzaamheiddoelstelling 
moeten inzetten op de toepassing van zonnepanelen op het maaiveld, omdat er 
voldoende grondoppervlak beschikbaar is. 

• Voor het vaststellen van de specificaties voor de Assets van het zonne
energiesysteem (verdeelinrichting, schakelmateriaal, beveiligingssystemen etc.) dient 
er inzicht verkregen te worden in de transi~nte- en subtransiente verschijnselen. 

• Het zonne-energiesysteem dient voorzien te worden van een bedrijfsvoeringsysteem 
(monitoren) om bij storingen en of onderhoud aan het zonne-energiesysteem de 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem te kunnen optimaliseren. 

• Na het implementeren van het zonne-energiesysteem dienen metingen de mate van 
harmonische vervorming m.b.t. Power Quality aan te geven. lndien noodzakelijk 
kunnen er maatregelen getroffen worden om deze effecten te minimaliseren, 
bijvoorbeeld door het toepassen van filtertechnieken. 

• De diversiteit aan string omvormers, type en fabrikant, hebben ook gevolgen voor de 
mate van harmonische vervorming. 
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• Het zonne-energiesysteem kan worden toegepast in combinatie met 
duurzaamheidsystemen zoals de realisatie van de vastgestelde ambities voor 
duurzame mobiliteit m.b.t. de elektrische infrastructuur. 

• Schiphol Group dient meer draagvlak te creeren bij de overheid ten aanzien van de 
mogelijkheden voor het bereiken van hun klimaat ambities. Via deze weg is het 
mogelijk om een integraal subsidiebeleid te ontwikkelen voor de industrie en dan in 
het bijzonder Schiphol Group. Hierdoor wordt het implementeren van technologische 
innovaties ten behoeve van zonne-energie versneld. De algemene 
subsidieregelingen die op dit moment van toepassing zijn voor zonnepanelen is de 
Energie lnvesteringsaftrek (EIA) en subsidie voor gebouw ge"intrigeerde 
zonnepanelen. De omvang en snelheid van realisatie is afhankelijk van de 
investeringsomvang en het exploitatiemodel. 

• De kostprijs voor multi- en monokristallijne zonnepanelen zijn sterk dalende waardoor 
het aantrekkelijker wordt om eerder te investeren in duurzame energieoplossingen. 
In het onderzoek is er niet gekeken naar de financiele omvang; dit dient echter wei 
bekeken te worden om te kunnen komen tot een business case. 

• De uitkomsten van dit onderzoek zouden ook kunnen worden toegepast bij andere 
Luchthavens (Rotterdam Airport, Eindhoven Airport, Lelystad Airport en Aeroport de 
Paris); hierbij dient gekeken te worden naar de lokale richtlijnen die gelden vanuit de 
verkeersleiding. 

• Het bepalen van de optimale hellingshoek en orientatiehoek van een zonnepaneel 
kan worden uitgevoerd voor andere zonne-energiesystemen door gebruik te maken 
van de ontwikkelde berekeningsmethodiek. 
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BIJLAGE 1 Resultaten berekening hellingshoek en orientatiehoek 

De resultaten van de berekening van de hellingshoek en orientatiehoek zijn in tabel 1 weergegeven. Voor 
de berekening is gebruik gemaakt van de Hessiaan matrix, zie vergelijking 1. 

H= 

a2t 
a a~ 
a2t 

aypaap 
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BIJLAGE 2 Anti reflectie beglazingssysteem 

Gla$type Transmlssle Transmlssle Anti Reflectle Opmerklng - ' 
IJzervriJ enkel glae ljzervrlj enkel glas 

TE[=%] AR !=%1 
CENTROSOL CST 89 Semi transparant Qlas 
CENTROSOL HiT CST 95 Semi transparant + Nano-Power-Anti Reflectie 
CENTROSOL C 90 HooQ transoarant Qlas 
CENTROSOL HiT C 96 HooQ transoarant + Nano-Power-Anti Reflectie 
CENT ROSOL C+ 91 Ultra transparant Qlas 
CENT ROSOL HiT C+ 11 Ultra transoarant + Nano-Power-Anti Reflectie 
CENTROSOLSM 91 Ultra transparant bewerkt Qlas 1 zi'de microstructuur 
CENT ROSOL HiT SM 95 Ultra transoarant + Nano-Power-Anti Reflectie 
CENT ROSOL MM 91 Ultra transoarant bewerkt alas beide zi'den microstructuur 
CENT ROSOL HiT MM 11 Ultra transparant + Nano-Power-Anti Reflectie 

.~;: ;; : ·i:. 

_dfiill 
CENTROSOL CST, C, C+ CENTROSOL MM CENTROSOL SM 

De testresultaten grafisch weergegeven verschillende golflengten en een AM1 ,5. 
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BIJLAGE 3 Communicatie, Surveillance en Radar apparatuur {CNS) 
AAS 

Ml T sensor posit ies 
* Pcirt 

VOR hooglelijnen 
-- ...ng 
-- ro m 

ILS hoogtelijnen 
~- I.Jro 

-- uro 
Taxibamm 

-- '""' 
Slartll andlngsbanen -------- -
Grens luchlhaven lerr-ein Schiphol 

a- Rep> 

VOR AMS 

Legend a 

. . . 

• SMR --+ Surveillance Movement Radar, een primaire radar die dient voor de 
verkeersleiding. Een SMR heeft een spreiding gericht naar de bodem en een 
obstakel kan eventueelleiden tot reflectie of schaduwwerking. 

• VOR--+ VHF OmniDirectional radiorange, navigatiehulpmiddel en geeft het vliegtuig 
de betreffende koersinformatie en bepaalt mede de positie van het vliegtuig. 

• VDF --+ VHF Directional Finder, het zenden van de orientatie- en richtingsinformatie 
en identificeert vliegtuigen op de radar. 

• TAR--+ Terminal Approach Radar , op basis van radarinformatie vormt de 
verkeersleiding zich een beeld van de luchtverkeerssituatie op/nabij de Luchthaven. 
Het kan een primaire-, secundaire radar of een combinatie van beiden zijn. 
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BIJLAGE 4 Richtlijnen LVNL & ICAO 

In deze bijlage is een overzicht weergegeven van de richtlijnen die gelden voor de 
Communicatie, Surveillance en Navigatie apparatuur CNS) als ook voor de obstakelvrije 
ruimte, zie figuur 1. 

Obstakelvrije ruimte 

1 
Resazones 0 

I 
landingsbaan 150 (m) 0 

I 
I 

Taxibaan 98 (m) 0 
1 

Bufferplaatsen 0 

CNS 

Navigatie Surveillance Communicatie 
I + t I+ + +I+ + 

Radlobakens ~ 

BOntvangst 
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Zendstation 

ILS J~ ~ ;~~ SMI-R-~--M-+LTS: ' ~~ ~:~~~R ~ 
L~~~ 
:~:: ~ 
DME --T Aile banen 

Papi 
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Figuur 1 Richtlijnen /GAO & LVNL 
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In figuur 2 en 3 is een overzicht van het zonnepaneel potentieel weergegeven naar aanleiding 
van de International Civil Aviation Organization (ICAO) richtlijnen en de Luchtverkeersleiding 
Nederland (LVNL) richtlijnen. 

Pob!nlloel I'V op Stre.,glocho goGndon --Pob!nlloel I'V op Aongow...., lucl!hv.., 1-

- Globed 
Taxlbenan --- ......... 
Landlngabllnen -- --· ---- Geplancleo baan 

Aongowaz.on Luchlholven Ter .. ln 

O erens 
Figuur 2 Potentieel volgens ICAO richtlijnen 730 hectare 

Po1vntivvl F'V op StrOJtegl5et. gronden --Pol9nHMI PV op A..1ngew• z.n luctlthawn lerNin 

- C~d 
Taxlbanen 
-- ataaaldll\itlbaan 

Lanclngsbanen --- ..... 
---- GepAalde baafl 

Aangewaz•n Lvc.hth:tnn Ter.,ln 

CJ- · 
Figuur 3 Potentieel L VNL volgens LVNL richtlijnen 630 hectare 
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BIJLAGE 5 Zonnepaneel SHARP ND-200 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Par.lmt>to>rs 

Made in EU 
Made in Japan 

Nominal pov.ter P,. 

Nominal voltage U~p 

Nominal current 1-

Op«J circuit voltage Uoc 

Shon circuit current I!( 

Module efficiency ~ 

EklaricJidllaiiSlnlud~cordftlons (STC: 1000WI~J~~. 25 "C,.W 1.~ 

SP£ZIFIKATIONEN 

P;,ram~le-r~ 

No. of cen~ 60 in series 
1.000V 
-5biS+10% 

ND-F220 (AI) 

220Wp 

30.2V 

7.29A 

36.8V 

7.96A 

13.4% 

Maxi'nal ~tern voltage 
I'Mormance Tolerance 

Cable connection 
Bypass diodes 

Cable with plug connector (MC-3) 
3 pes 

Tempt>rirturkot>ffizu.•ntl'n 

TeiWI'falurkoeffizient v. P,. 
Te~turkoeffizient v. Uoc 
Te~turkoeffizient v. ~ 

Mechani<al parameter~ 
Dimensions 

Wei!1Jt 
Mecharical Ratings 

Absolute Miildmum Ratings 

-0.485%fK 
-130rrlv'fK 
+0.053%11: 

1,652 x !l94 x 46 mm 
21kg 
Max. 2,400 Pa 

Operatilg temperaue -40 bis + 90 •c 
Storag!! temperaue - 40 bis + 90 •c 

Qual iticatrons 
t£C 61215, IEC 61730 
Made in Europe and Japan 

~Ai il" 11Jlti1C110 ch.aftilt •ltha.Jt rotic.. 

ND-210 (ElF) ND-100 (E1 F) 

210Wp lOOWp 

28.8V 28.4V 

7.3 A 7.0SA 

36.4V 36.0V 

8.03A 7.00A 

12.8% 12.2"' 

ABMESSUNGEN 

lo.r 

-
-f--:--, 1--- - - -

91!.__ 

1.8111 

-.oo 

~ 

I -
c~ 

SI7.S y U7.1 , 137.1 

SHARP 

1lli.:i ~is tht tlldllliw propen, at Sun&mJr hropt .. dAd nO'f bt ~produced or mpitd ot11Y!dcnntd: to ... , otiw fi:Hrnl withollt prkr plflniniJn l7f 5unEnerg~ EYrcpt. 
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BIJLAGE 6 SMA DC/AC string omvormer 11000TL 

')Optional 
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P!/OOOTL / 1 OOOOTL /11 OOOTL 
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BIJLAGE 7 Kabel berekeningen Zonne-energiesysteem AAS 

In deze bijlage wordt het kabelsysteem voor het zonne-energiemodel voor het zonne
energiesysteem van AAS berekend zoals in figuur 1 weergegeven. Als randvoorwaarde voor 
de berekening geldt dat het maximaal toelaatbare vermogensverlies 1% bedraagt. 

I =37,5A 

Loc.min = 20m 

Aoc = 2x2,5mm2 

I= 47,81A 

LAC,min = 25m 

AAc = 3x 10mm2 

PN9 = 11kW n = 9 

.... 1=11_ 

~--------..., 

~---~-PN--.to~,~~~-k-W--~1 -'- 'j'V ~ 
: ·1 V$11

1

1 

VS2 

I= 248,51A 
1 
________ _ 

LAC,min = 80m 

AAc =4x95mm 2 I <I~---~f---...........____, 
1----------

Figuur 1 Ontwerpmodel zonne-energiesysteem 

A. DC bekabeling string omvormer 

De maximaal toelaatbare stroomwaarde van de string omvormer wordt vastgesteld op 
/tot.,max = 1,25 ·/tot. 

/tot.= nstnng ·fsc = 4 · 7,5 = 30A => /tot .. max = 1,25 ·1101. = 1,25 · 30 = 37,5A 

A0 c = 2x2,5mm 2 

CTcul 20,c = 6,25 ·107 (omt 

Rcui , 2 = 8,210/km 
20 C,A=1mm 

acul 2o'c = 0,00393jOC 

t':!.P=(_!j,_)·100%=1% => Pv=110W 
11·1 03 

Pv = ln2 
· R => R = ~ = 0 07820 

37,52 
' 
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Rcu = Rcul2o•c,A=1mm' = 8,210./km = 3,2840./km 
Aoc 2,5 

Rdc = Rdc,2o•c (1 + acu,2o•c · (T- 20 )) = 3,284 · (1 + 0,00393 · (70- 20 )) = 3,929 0./ km 

R = P · L.nax = Lmax 
A Ucu ·A 

-:::::) R = 3 929 · Lmax = 0 07820. 1 19 9 20 
de ' 1 000 ' -:::::) '-max = ' m = m 

t:.U = Rdc · In= 0,0782·37,5 = 2,9325V -:::::) t:.U = ( 2·~:~5 }100% = 0,543% 

B. AC bekabeling voeding string omvormer 

De bekabeling van de string omvormer naar de laagspanningsverdeler wordt berekend 
uitgaande van een nominale spanning v" = 230V en een nominale stroom 1" = 47,82A. 

I = 11 .1 03 
= 4 7 82A 

n 230 ' 

A =3x10mm2 (L-N-PE) 

t:.P = (~)·100% = 1% -:::::) Pv = 110W 
11·10 

2 110 
Pv=ln·R -:::::) R=--2 =0,04810 

47,82 

R = Rcul2o•c,A=1mm' = 160./km = 160./km 
A 10 ' 

Rdc = Rdc,2o•c (1 + aCU,2o•c. (T- 20 ))= 1,6. (1 + 0,00393. (70- 20)) = 1,9144 0./km 

R = p. L.nax = ~ -:::::) Rdc = 1,9144 · 
1
L
0
m
0
••
0 

= 0,04810 -:::::) L.nax = 25,12m =25m 
A Ucu ·A 

tlU=Rdc·ln·COSqJ=0,048·47,82·1=2,2954V -:::::) t:.U= -'-- ·100%=0,998% (
2 2954) 

230 

C. AC bekabeling hoofdvoeding 

De hoofdvoeding van het model zal driefasig met een nominale spanning van 
v" = 400V worden uitgevoerd om zoveel mogelijk omvormers vanuit de laagspanningsverdeler 

te kunnen aansluiten. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de geleider 
temperatuur, afhankelijk van de geleiderstroom, en de wijze waarop het kabelsysteem wordt 
aangelegd {bodemtemperatuur, ligging in de bodem geleiders in ster- of plat verband). 
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I= 99 .
103 

= 24851A 
n 230 · J3 ' 
A=4x95mm 2 (L1 - L2 - L3 - N) 

A.P =( Pv 3] ·100% = 1% => Pv = 990W 
99 ·10 

Pv = I~ · R => R = 
990 

2 = 0,016Q 
248,51 

R = Rcul2o•c,A=1mm' = 16Qj km = 0 16842Q/ km 
A 95 ' 

Rdc = Rdc,2o•c {1 + acu,2o•c · (T- 20 ))= 0,16842 · (1 + 0,00393 · (70 - 20 )) = 0,2015Q/ km 

R = p · L,ax =~ => 
A O"cu . A 

Rdc =0,2015 · Lmax = 0,016" L 794 80 1 000 u => max = ' = m 

A.U = J3 · Rdc · In· cosrp = J3 · 0,016 · 248,51·1 = 6,89V => A.U = ( 
6•8~ J ·100% = 1,73% 

230 · 3 

Bij de toepassing van een grotere geleiderdoorsnede dienen de verliezen opnieuw berekend 
te worden: 

1 = Ppv Jcos rp = 3,312 · 10
6
/ 0,85 = 224 9GA 

n UN · fi 10·103 -.fi ' 

I'..P =( Pv 6 ) · 100% = 1% => Pv =31,32kW 
3,132 · 10 

P. = 12 . R => R = 31,32 · 103 = 0,619Q 
V n 224,962 

R Rcul2o•c,A=1mm' = 16Qj km = 0 1067Q/km 
A 150 ' 

Rdc = Rdc,2o•c (t + aCU,20'C . (T - 20))= 0,1067 . (1+ 0,00393 . (70 - 20)) = 0,1277 njkm 

R = P·L.nax =~ => R = 01277 · Lmax = 0619Q => L 484 
A CTcu · A de ' 1000 ' max= 

7
m 

I'..U = .J3 · Rdc · In ·cos rp = .J3 · 0,619 · 224,96 · 0,85 = 205V => I'..U = ( 
205 .fjJ · 100% = 1,18% 

10 · 103· 3 
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BIJLAGE 8 Zonne-energiesysteem AAS 

In figuur 1 is een overzicht van de elektriciteitsvoorziening van het zonne-energiesysteem 
weergegeven. De 1 OkV transportkabel vormt de netkoppeling tussen het zonne
energiesysteem, 10kV verdeelstation VS-PV, en het 50/10kV inkoopstation Schiphol 
Centrum. 

.. 
' 

Jr ,, 

Gebied Noord West 

.r 
I' 

i· 
I 

' I ' 

i 1 i 1 i 

\ 
\'·.' 

c 

-·: 

...,..._ ·~·-~, 

! ' 
_..!J_. 

HS trace Sc'11ohcJ Centrum· Gebed Noord West 
Tot3e leng:e HS trace 2885 (m 1 

'• r-·1 .. 
·j 
.j'! · ... \ ,.;, 
I [! ~·1 ·.;.. · 
'i · -· - L1 1 =:·~~~~-

~~! ~==:: ' - -

Figuur 1 Netkoppeling zonne-energiesysteem verdeelstation VS-PV en het inkoopstation Schiphol Centrum 
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BIJLAGE 9 Kabelberekening 10kV transportverbinding 

In deze bijlage is de transportverbinding voor de 10kV kabelvoeding vanuit het 50/10kV 
inkoopstation Schiphol Centrum en het zonne-energiesysteem VS-PV bepaald, zie figuur 1. 
Als randvoorwaarde voor de berekening geldt dat het maximaal toelaatbare vermogensverlies 
1% bedraagt. 

50/10kV Schiphol Centrum 
;- · 1 VerdeelstationVS-PV 

Sopgest ~ 54MVA 

Un ~ 10kV 

~ 
"·-· 

u ~ 1okv 

I ~± . -
I 

!s, = lOOOkVA 
I 

I 
-· ~A.. 

u ~ 1okv w 

Figuur 1 Lay-<:~ul zonne-iJnergiesysteem gekoppeld aan het lnkoopstation Schiphol centrum 

1 OkV transportverbind ing 

1 = Ppvfcosrp = 3,312·10
6
/0,85 = 224,96A 

n UN.J3 10·103·./3 

!!t.P = ( Pv J · 100% = 1 o/o :::::> P. = 31 32kW 
3,132 · 106 v • 

P. =12 · R :::::> R=31,32 · 103 =0 619n 
V n 224,962 ' 

R = Rcul2o'c, A~lmm' = 16 0/km = 0 1067njkm 
A 150 ' 

Rdc = Rdc,lo'c (1 + acu,lo'c · (T- 20))= 0,1067 · (1+ 0,00393 · (70- 20)) = 0,1277 nj km 

R= P·L.nax =~ :::::> R =01277· Lmax =0619Q :::::> Lmax =4847m 
A O"cu ·A de ' 1000 ' 

P,.. = 756kWp 

!!t.U = J3 · Rdc · In · COS(j)= J3 · 0,619·224,96·0,85 = 205V :::::> !!t.U = ( 
205 .J3J · 100% = 1,18% 

10·103 · 3 
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BIJLAGE 10 Berekening correctiefactoren 

In deze bijlage zullen de berekeningen worden uitgevoerd die dienen voor het bepalen van 
het totale gemiddelde jaarlijkse energieopbrengst van het zonne-energiesysteem voor AAS. 
Er wordt voor de berekening ook gebruik gemaakt van de resultaten die in de analysefase 
van het onderzoek zijn uitgevoerd. In tabel1 is een overzicht van aile correctiefactoren 
weergegeven en voor het bepalen van de energieopbrengst geldt vergelijking 1. 

liN EB RT 

(VIncl c 33 ,18 ,07 ,02 

IVIomP 

li ,95 
73 

89 535 _1(J6~ 242568 334209 38 Z51 

temp 

L 59 
39 

51 ... 21 532 

Tabe/1 ~· ·a· ·a 

vergelijking 1 

Correctiefactor G 
De correctiefactor G is het quotient van de globale stralingsintensiteit E volgens de STC 
normering, E=1000W/m2

, t.o.v. de gemiddeld gemeten stralingsintensiteit in een periode op 
een horizontaal vlak. De correctiefactor is bepaald voor 2006 en 2007, zie tabel 

JAN FEB MRT APR ME JUN JUL AUG SEP OKT NOV 
2007 593 978 2775 5172 4869 4922 4742 4540 2623 1751 752 

E STC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
G 2007 0,59 0,98 2.77 5,17 4,87 4,92 4,74 4,54 2,62 1,75 0,75 

Tabel Correct1efactorG voor 2007 

JAN FEB MRT APR MEl JUN JUL AUG SEPT OKT NOV 
2006 701 1043 2534 3951 4685 5973 6333 3333 3308 1593 824 

E STC 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
G 2006 0,70 1,04 2,53 3,95 4,68 5,97 6,33 3,33 3,31 1,59 0,82 

Tabel Correct1efactor G voor 2006 

Correctiefactor V;ncl. 

De hellingshoek van het zonnepaneel is voor AAS vast gekozen en bedraagt rP = 31° . De 

correctiefactor V;ncl. dient bepaald te worden om de correctie a an te geven t.o. v. een variabele 
hellingshoek , de zonhoek. Er is een gemiddelde zonhoek voor de betreffende maand 
berekend op basis van de gegeven breedtegraad voor AAS, 52,31° en rekening houdende 
met het tijdinterval bij de vastgestelde hellingshoek voor AAS. 

J.!Vi 1'11 ... JU!Kr ' '.ll\l'lf Mt!l , r 1\IJI!•. ' IIlli;: -- .Ill:! I'" QI\J .' NQV 

47161: 

4814 

DEC 
532 
1000 
0,53 

DEC 
355 
1000 

0,36 

9_1:_C 
Zonhoek 23 31 26 27 2897 30 39 3100 31 00 31 00 3069 2925 2773 2348 21 99 
Helllngshoek 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Vref 1,33 1,18 1,07 1,02 1 1 1 1,01 1,06 1,118 1,32 

Correctiefactor Vtemp 

De correctiefactor V1emp geeft het spanningsverlies aan ten gevolge van de temperatuur van 
het zonnepaneel. Er is bij deze correctiefactor gebruik gemaakt van een beschikbare tabel 
[30] en hierin is duidelijk af te leiden dat naarmate de temperatuur stijgt de correctiefactor 
kleiner wordt dan 1. 
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Correctiefactor V 111r 
De correctiefactor V,9 , is de correctiefactor t.g.v. de stralingsreflectie, omdat het zonlicht niet 
100% door het zonnepaneel zal worden geabsorbeerd. De zonnepanelen die op MS 
toegepast zullen worden hebben een correctiecoefficient van 3%. 
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BIJLAGE 11 POWER QUALITY 

Harmonische vervorming 

In een ideaal elektriciteitsnetwerk zijn spanning en stroom zuiver sinusvormig en hebben ze 
een lineair verband, echter geldt dit niet in praktijk. Bij een netwerk dat is samengesteld uit 
lineaire elementen zoals een weerstand, inductie en capaciteit is de stroom evenredig met de 
spanning en afhankelijk van de frequentie. 
Het lineaire verband geldt ook als er een faseverschuiving optreedt en wanneer de 
arbeidsfactor daalt. Harmonische verschijnselen zijn aileen van toepassing bij niet lineaire 
belastingen en vooral bij vermogenselektronica. Dit zijn o.a.; schakelende voedingen, 
aandrijfsystemen, elektrothermische toepassingen en UPS systemen. Harmonische 
frequenties zijn integrale meervouden van de fundamentele frequentie, de grondharmonische . . 
50Hz. In figuur 7.1 is een periodiek signaal i(t)=fsin(a.t)+~sin(3a.t)+~sin(sa.t) weergegeven 

3 5 
waarbij de 3e en 5e harmonische zichtbaar zijn [34]. 

Figuur 7.1 Vervormd stroomsignaal {71] 

De aanwezigheid van aile harmonische kunnen in een harmonisch spectrum worden . 
weergegeven, zie figuur 7.2. Het harmonische spectrum van het signaal omvat 40%/ de 3e en . 
20% I de Se harmonische. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Harmonlsche [h) -

Figuur 7.2 Harmonisch spectrum {34] 

Een periodiek signaal kan worden beschreven door het gebruik van de Fourier 
getransformeerde, zie vergelijking 7.2 waarbij de gelijkstroomcomponent of de gemiddelde 
waarde van het signaal wordt weergegeven door a0 de even componenten door an en de 
oneven componenten door bn. Een periodiek signaal is periodiek voor aile reele waarden van 
t welke zich gedurende elke periode van T herhaalt, zie vergelijking 7.1 [42]. 
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t(t) = t(t + T) = f(t + 2T) = t(t + nT) vergelijking 7. 1 

Voor een oneven functie geldt f(-x)= -f(x) en voor een even functie f(-x) = f(x) m.a.w. een 
sinus is een oneven functie en een cosinus is een even functie [42]. 

f(t)= a0 + f
1
[ an cos( 

2
;t) + bn sin( 

2;t)] 
vergelijking 7.2 

x(t)= a0 + ~[ancos(nai)+bn sin(nai)] 
n=1 

T 

1 2 1 " 
a0 =- ff(t)dt =- ff(x)aidai 

T T 2;r -11: 

2 

T 

an=~ 1 cos(
2
mt)dt=_! ff(x)aicos(nai)dai 

T T T ,. -11: 

2 

T 

bn = ~ 1 sin(
21Ult)dt = _! ff(x )ai sin(nai)dai 

T _!.. T ;r -" 
2 

Harmonische vervorming in een elektrische installatie is voornamelijk gebaseerd op 
stroomharmonische, omdat deze de meeste kwalijke effecten kunnen veroorzaken. De 
harmonische stromen zullen zich door het elektriciteitsnetwerk voortplanten naar aftakcircuits 
met als gevolg dat er een harmonische spanningsval over de gehele belasting optreedt. 
De totale harmonische vervorming wordt gekenmerkt door de Total harmonic Distortion factor 
(THO). Deze factor kan in twee termen worden afgeleidt [43]: 

• THDI --+ stroomvervorming 
• THDV--+ spanningsvervorming 

Het is belangrijk dat de stroom- en spanningswaarden worden gemeten en dat de specificatie 
van de spanning en stroom afzonderlijk wordt vermeldt. De totale harmonische vervorming 
voor bijvoorbeeld de stroomwaarde kan worden berekend via vergelijking 7.3 [74]. waarbij dit 
het verband t.o.v. de grondharmonische weergeeft, zie figuur 7.1. De harmonische factor (HF) 
van een bepaalde harmonische (Fh) kan worden berekend door het gebruik van vergelijking 
7.2 [44]. 

HFh = lh,RMS 

f1,RMS 

THO. = -'-~.;;__::.____ 
I 

vergelijking 7.2 

vergelijking 7.3 

Voor het gegeven harmonisch spectrum in figuur 7.10 geldt voor de totale harmonische 
vervorming: 

~ ~042 022 

THO. = V /::}' h J = ' + ' = 0 44 72 = 44 72% 
I 11 1 ' ' 
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De effectieve waarde van de totale harmonische vervorming kan worden berekend door het 
gebruik van vergelijking 7 .4. De crestfactor C geeft de verhouding van de maxi male piek 
(topwaarde) en de effectieve stroomwaarde weer en is te berekenen door het gebruik van 

vergelijking 7.5 [34,44]. De crestfactor voor een zuivere sinus bedraagt .J2. 

vergelijking 7.4 

vergelijking 7.5 

Een ander belangrijk aspect is de vormfactor FF en dit is een maat voor de vorm van de 
stroom en of spanning, m.a.w. de afwijking t.o.v. de ideale sinusvorm. De vormfactor kan 
berekend worden volgens vergelijking 7.6 . 

vergelijking 7.6 

De gemiddelde waarde van de stroom wordt aileen berekend voor het interval 0 < T ~ 1( , 

omdat over een periode van 2rr geldt /gem = 0. Als de harmonische waarde toeneemt, zal ook 

de vormfactor toenemen. Het harmonische verschijnsel dat tot nu toe is toegelicht omvat 
veelvouden van de grand harmonische, echter zijn er nog een tweetal andere vormen van 
harmonische [34]: 

• lnter-harmonische 
• Subharmonische 

Een subharmonische (TSHD) is een harmonische die een frequentie heeft die altijd lager is 
dan de grondharmonische en een inter-harmonische (TIHD) heeft een frequentie die hager is 
dan de grondharmonische maar die geen veelvoud is van de grondharmonische. De sub- en 
inter-harmonische kunnen berekend worden volgens vergelijkingen 7.7 en 7.8. 

vergelijking 7. 7 

vergelijking 7.8 

Het harmonische verschijnsel heeft ook invloed op de arbeidsfactor en deze is afhankelijk van 
het distortievermogen D. Er is een duidelijk verschil tussen het blindvermogen en het 
distortievermogen. Het verband tussen de diverse vermogens ten gevolge van een ideale 
zuivere stroom en spanningsverhouding wordt gedefinieerd door de vermogensdriehoek, zie 
vergelijking 7.9. 

vergelijking 7.9 
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In praktijk zijn stroom en spanning niet een zuivere sinusvorm en gaat vergelijking 7.9 niet 
meer op. Vergelijking 7.9 geldt aileen als het om dezelfde frequenties gaat, echter is dit niet 
het geval en dient de vergelijking uitgebreid te worden met een derde factor het 
distortievermogen [44]. 

vergelijking 7.9 

Het distortievermogen kan worden berekend via vergelijking 7.10, waarin de kruisverbanden 
in het product van de verschillende frequenties van de effectieve waarden van stroom en 
spanning is weergegeven en waarbij gebruik gemaakt is van de Fourier reeksen [44]. 

H 

P = ~ vh . 1 h • cos eh 
h=O 

H 

Q = ~ vh • 1 h • sin eh 
h=O 

H-
1 

H [, 2 2 2 2 2 2 ( )] 0 = ~ ~LV m ·I n + V n ·I m- 2 · V m · I n ·cos em- en 
m=O n=m+1 

vergelijking 7.10 

De arbeidsfactor is het quotient tussen het werkzaam- en het schijnbaarvermogen en wordt 
bepaald door vergelijking 7.11. De harmonische vervangingsfactor is het quotient tussen het 
actiefvermogen en de som van het schijnbaar- en distortievermogen, zie vergelijking 7.12. De 
harmonische vervangingsfactor geeft dus de vervangende arbeidsfactor van het systeem 
weer en is dus kleiner dan de arbeidsfactor B. 

vergelijking 7. 11 

vergelijking 7.12 

In figuur 7.3 is het fasediagram weergegeven waarin aile vermogens en factoren zijn 
afgebeeld. 

,----------------------------------~ 
~' /l 

, ~' I 

(----------------------------------( I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' I 
I 
I 
I 
I 

p 
Figuur 7.3 Fasediagram [44] 

Harmonische problemen 

0 

Harmonische stromen maar ook spanningen kunnen bij de gebruiker problemen veroorzaken. 
De problemen die ontstaan kunnen in twee groepen worden onderverdeeld; problemen ten 
gevolge van harmonische stromen en problemen ten gevolge van harmonische spanningen 
[43]. 

Problemen die door bij harmonische stromen worden veroorzaakt zijn o.a.: 
• Overbelasten van de nulleider 
• Oververhitting van transformatoren 
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• Het onverwacht uitvallen van schakelaars 
• Skineffect bij kabelverbindingen 

Problemen bij die door harmonische spanningen worden veroorzaakt zijn o.a.: 
• Spanningsvervorming 
• lnductiemotoren 

Door de impedantie van het elektriciteitsnetwerk veroorzaken harmonische stromen een 
harmonische spanningsvervorming op de netspanning. De impedantie van het 
elektriciteitsnetwerk bestaat uit twee componenten: de aansluitkabel vanaf de Point of 
Common Coupling (PCC) het gemeenschappelijke aardingspunt en de inwendige impedantie 
van het netwerk [44]. Het aarden van installaties en apparatuur vormt een belangrijk 
onderdeel en zal in paragraaf 7.5 nader worden toegelicht. 
Het harmonische probleem kan helaas niet volledig worden opgelost maar wei tot een 
minimum worden beperkt of m.a.w. tot acceptabele properties worden gereduceerd. 

Kabelverbindinqen 

In de fasegeleiders van een kabel zorgen de harmonische voor extra verliezen als gevolg van 
het magneetveld [32]. Het magneetveld veroorzaakt door naastliggende kabels kringstromen 
in de naastliggende geleider, waardoor dit een tegenwerking geeft aan de hoofdstroom, zie 
figuur 7.4. Er zijn twee effecten ten gevolge van het magneet veld die invloed hebben op de 
geleidingsverliezen; 

• Skin effect 
• Proximity effect 

Figuur 7.4 Het skin- en proximHy effect [32] 

Het veranderende magnetische veld induceert kleine stromen in de eigen geleider, skin 
effect, en in naastliggende geleiders, proximity effect. In de eigen geleider werken deze kleine 
stromen de 'hoofdstroom' tegen in het midden van de geleider en versterken de hoofdstroom 
langs de rand. De hoofdstroom verdringt zich dus als het ware naar de buitenste schil van de 
geleider. Het magneetveld veroorzaakt door naastliggende kabels kringstromen in de 
naastliggende geleider, waardoor dit een tegenwerking geeft aan de hoofdstroom, zodat de 
hoofdstroom kleiner wordt. In en driefasen systeem met nulleider wordt de stroom door de 
nulleider bepaald door de vectoriele sam van de drie fasestromen. Bij een symmetrisch 

driefasen systeem is de sam van aile fasestromen gelijk aan nul, It null= !(ti30
' + £i150

' + £i270
'). 

Bij een niet lineaire belasting zal de stroom in de nulleider niet nul zijn maar een bepaalde 
waarde bezitten. 
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De oorzaak is te vinden in de aanwezigheid van de 39 harmonische zoals eerder vermeldt. In 
de IEC60364-5-52 normering is het dimensioneren van de nulleider voor niet sinuso'ide 
stromen weergegeven . 
Het is onmogelijk om de stroom door de nulleider in absolute term te bepalen tenzij de 
werkelijke of theoretische golfvorm van de belastingstromen bekend zijn. Het probleem kan 
worden opgelost door het toepassen van correctiefactoren. De correctiefactoren zijn op 
bijlage 13 weergegeven. De spanningsval in de nulleider die door de 3e harmonische wordt 
veroorzaakt leidt tot een spanningsvervorming op aile fasen en kan worden opgelost door een 
verhoging van de geleiderdoorsnede van de nulleider bij langere kabels. 
Er dient ook rekening gehouden te worden met de temperatuur van het isolatiemateriaal, de 
ligging en onderlinge ligging van de kabel , en de leidingdoorsnede. In het bijzonder ook aan 
gewapende en metaalafgeschermde kabels, omdat de bijdrage van harmonische leidt tot 
wervelstromen. De 39 harmonische kan niet worden beperkt maar door het kiezen van een 
grotere leidingdoorsnede geeft dit geen nadelige gevolgen, echter aileen extra verliezen. De 
toegepaste geleiderdoorsnede voor de transportverbinding tussen het lnkoopstation Schiphol 
Centrum en het zonne-energiesysteem Noord -West bedraagt 150mm2 met een minimale 
lengte van 2885 meter en een minimale nominale stroom van 225A. De XLPE kabel bestaat 
uit vier geleiders. De kabel wordt niet eenfasig uitgelegd, zodat het skin effect nagenoeg niet 
optreedt. 

Schakelende voedingen 

Schakelende voedingen zijn gestuurde gelijkrichters die voor andere belastingen hogere 
harmonische veroorzaken, omdat ze niet continue stroom opnemen. Een eenvoudige filter is 
opgenomen aan de ingang van de omvormer om de hoge frequenties op de fase en 
nulgeleider via aarde af te leiden. Het nadeel bij deze filter is dat het geen invloed heeft op de 
harmonische die naar het elektriciteitsnetwerk terugstromen. Het harmonische verschijnsel 
wordt stark be'invloedt door het type brugschakeling m.a.w. hoe hoger het aantal pulsen hoe 
lager het harmonische verschijnsel [44], zie vergelijking 7.5, waarbij h overeenkomt met het 
aantal harmonische, exclusief de grondharmonische, en Xn het aantal pulsen van de 
brugschakeling. 

h = ~ (xn ± 1) 
n=1 

vergelijking 7.5 

De harmonische die terugstromen naar het netwerk vormen vaak geen probleem op basis 
van de grootte, echter kan er wei resonantie optreden waardoor het verschijnsellokaal groter 
wordt. Er zijn twee soorten resonantieverschijnselen : 

• Serieresonantie 
• Parallelresonantie 

Resonantie is dus afhankelijk van de impedantie m.a.w. bij serieresonantie is de capacitieve 
impedantie gelijk aan de netimpedantie, serieschakeling van een spoel en weerstand. 

Als de netspanning ook een harmonische spanning heeft met een frequentie die gelijk is aan 

de resonantiefrequentie {1), = ~ kunnen er grote stromen ontstaan. De demping van het 
vL ·C 

verschijnsel is afhankelijk van de weerstandswaarde. Bij parallelresonantie worden er 
harmonische stromen ge'injecteerd waarbij er een parallelschakeling van een spoel en 
condensator is uitgevoerd. Echter ontstaat er een hoge impedantie als de inductieve en 
capacitieve impedantie gelijk aan elkaar zijn. De ge'injecteerde stromen hebben dezelfde 
frequentie als de resonantiefrequentie van de parallelschakeling. 

Oplossingen voor harmonische problemen 

Zoals al aangegeven zijn harmonische stromen en spanningen niet volledig te vermijden, 
echter kunnen deze tot een minimum worden beperkt. 
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Het elektriciteitsnetwerk is meestal inductief waardoor de bronimpedantie meestal hoger is bij 
hogere frequenties. 

Om het verschijnsel te beperken kunnen er maatregelen getroffen worden en deze kunnen 
worden onderverdeeld in (34,44,45]: 

• Passieve filters 
• Actieve filters 
• lmpedantie 

Filtering wordt toegepast bij de verbruiker die aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk. Bij 
passieve filters wordt er een lage impedantie gebruikt om de harmonische af te lei den en is 
het shuntfilter voor een bepaalde harmonische frequentie ontworpen, zie figuur 7.5. Het filter 
wordt ontworpen op het harmonische spectrum van de belasting en vormt een verlaging van 
de impedantie. Op de wijze zal de stroom niet richting het netwerk vloeien. Een seriefilter 
wordt ook nog wei eens toegepast die achter de bronimpedantie van figuur 7.13 wordt 
geplaatst om de harmonische stromen tegen te houden en niet af te leiden, zodat er een 
grote spanningsval optreedt. Deze harmonische spanning staat over de toevoer van de 
belastingszijde. Deze spanningsvervorming is niet voor iedere verbruiker geschikt en als 
oplossing ook niet aan te raden. De harmonische stromen kunnen beter worden afgeleidt via 
een bandfilter dan worden tegengehouden. 

Bronimpedontie 

Shuntfilter 
(doorloat) 

u- V 

'~ : 

net lnstallotie 

t t 
, .,... 

Figuur 7. 5 Passief harmonisch shuntfilter [44] 

Een actief filter meet de harmonische stroom via een stroomtransformator en deze stelt de 
stroomgenerator zo in dat er een exacte weergave van de stroom in tegen fase bij de 
volgende tijdcyclus op het netwerk wordt geTnjecteerd, zie figuur 7.6. Op deze wijze wordt de 
harmonische stroom gecompenseerd en ontstaat er een ideale netsituatie. 

Toevoer 

Fundamentele stroom 
: I fund-

• 
~ E 
c 0 t 0 0 
E .<: lh 
... "' a 
J: 

Figuur 7.6 Actief harmonisch fHter 

t t t 
Is-

lnstallatie 

[44] 

In praktijk wordt de harmonische stroom ongeveer met 90% verlaagd en is de 
spanningsvervorming relatief klein, omdat de bronimpedantie bij harmonische frequenties 
afneemt [72]. Bij het zonne-energiesysteem wordt als belasting een DC/AC omvormer aan 
het elektriciteitsnetwerk geschakeld. 
De SMA string omvormer die wordt toegepast in het zonne-energiesysteem van AAS 
veroorzaakt ook lokaal hogere harmonische en deze zijn op bijlage 14 weergegeven. 

zonne-energiesysteem AAS 97 



Hierin is duidelijk de bijdrage van de oneven harmonische zichtbaar zoals de 3 e, 5 e en 7 e 

harmonische. De totale harmonische vervorming bedraagt ongeveer: 

In de netcode [48] wordt aileen een normering opgelegd voor de totale harmonische 
spanningsvervorming en niet voor de stroomwaarde. Er wordt wei gesproken dat de 
harmonische stroom niet groter mag zijn dan de totale stroom door de nulleider. 
De berekening geeft aan dater 25% vervorming optreedt, echter dienen er nog een aantal 
factoren bepaald te worden zoals de vormfactor en de crestfactor om meer inzicht te krijgen 
in de harmonische vervorming om indien noodzakelijk te komen tot een beperking van het 
effect voor andere gebruikers. Deze gegevens kunnen door metingen worden achterhaald. 
SMA als ontwikkelaar van de string omvormer geeft aan dater geen harmonische 
compensatie noodzakelijk is. Bij de realisatie van het zonne-energiesysteem zullen er 
vooralsnog geen filters worden toegepast. Er zullen op termijn metingen worden uitgevoerd 
om de mate van vervorming vast te stellen en indien noodzakelijk maatregelen te treffen. 
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BIJLAGE 12 lnkoopstations Amsterdam Airport Schiphol 

In deze bijlage is in figuur 1 een overzicht weergegeven van de 4 inkoopstations voor de 
elektriciteitsvoorziening van Amsterdam Airport Schiphol: 

• 50/1 OkV Schiphol Centrum 
• 50/1 OkV Schiphol Oost 
• 10kV Amstelveen Bolwerk 
• 10kV Rozenburg 

• 

I 
L .. &.. 

----~ • .. 
Amstelveen Bolwerk 

_...;;::-----"" 

Figuur 1 

Schiphol 
Real Esta~ 

( . . I 
~ Schiphol Oost 

/ 

Elektriciteitsvaarziening AAS 

In figuur 2 zijn de drie verzorgingsgebieden weergegeven, waarvoor geldt de baan- en 
rijbaanstations vanuit het 1 OkV verdeelstation Rozen burg worden gevoed. 
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. 
Figuur2 Verzorgingsgebieden AAS 
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BIJLAGE 13 Warmte koude opslagsystemen (WKO) 

Warmte- Koude opslagsystemen 

Het toepassen van aardwarmte wordt op kleinere schaal toegepast in de vorm van een WKO 
systeem. Bij een WKO systeem wordt gebruik gemaakt van watervoerende lagen in de 
bodem met een gemiddeld grand water temperatuur van 11 °C oak wei "aquifers" genoemd. 
Deze bevinden zich vrijwel overal in Nederland op een diepte van 20 - 150 meter [46]. Een 
aquifer is vergelijkbaar met een gasbel waarbij het grondwater wordt opgeslagen (warm of 
koud) en door het gebruik van o.a. een pomp opgepompt kan worden en vervolgens na 
gebruik weer ge"injecteerd wordt. Het grondwater is in de zomerperiode te gebruiken als 
keeling voor o.a. gebouwen (een alternatief voor conventionele gebouwinstallaties) en in de 
winterperiode met toevoer van een externe warmtebron (warmtepomp of ketel) voor 
verwarming van o.a. een gebouw. Een aquifer heeft dus twee bronnen, een doublet, een 
koudebron met een gemiddelde temperatuur van 6°C en een warmtebron met een 
gemiddelde temperatuur van 17°C. De energiebron is dus het grondwater en hierin dienen 
twee systemen gescheiden te worden, zie figuren 7.1 en 7.2 [47]; 

• Open bronsysteem waarbij het grondwater het medium is 
• Gesloten bronsysteem waarbij er gebruik wordt gemaakt van een 

ondergrondse warmtewisselaar en de energie-uitwisseling via de baden 
wordt uitgevoerd. 

Open bronsvsteem 

In een open bronsysteem wordt er een put geslagen, een buis over een bepaalde afstand (20 
- 150 meter),en een pomp in de grand aangebracht om zo het grondwater in een 
watervoerend pakket (aquifers) op te pompen. Het opgepompte grondwater wordt dan 
vervolgens op een andere locatie afgekoeld of verwarmd om weer ge"injecteerd te worden in 
de ondergrond, zie figuur 7.17. In een open systeem dienen er dus altijd twee putten 
geslagen te worden of met andere woorden een doublet. In de winterperiode wordt er warmte 
ontrokken aan het grondwater van ongeveer 17°Cvia de warmtewisselaar. De ontrokken 
warmte kan door een externe warmtebron (warmtepomp of ketel) verder opgewarmd worden 
tot de gewenste temperatuur. Het afgekoelde grondwater wordt vervolgens op een andere 
plek ge"injecteerd in de aquifer. In de zomerperiode dient er keeling geleverd te worden en 
wordt er warmte uit het gebouw afgestaan aan het grondwater. De warmtewisselaar neemt 
deze warmte op en verwarmt hiermede het grondwater. Het systeem werkt in principe als de 
wet van de communicerende vaten waarbij er steeds grondwater wordt opgewarmd in de ene 
bran en afgekoeld water in de andere bran wordt ge"injecteerd. Op deze wijze ontstaat er een 
warme bel (17°C) en een koude bel (6°C). Oak dient er rekening gehouden te worden met de 
seizoensvraag bijvoorbeeld indien in de winter meer vraag is naar warmte en in de 
zomerperiode nagenoeg geen koudevraag dan dient dit wei in de zomer gegenereerd te 
worden. 

Figuur 7.1 
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Gesloten bronsvsteem 

In tegenstelling tot een open systeem wordt in een gesloten systeem geen grondwater 
omhoog gepompt of geTnjecteerd maar vindt de energie-uitwisseling plaats via 
warmtewisselaars, zie figuur 7.2. Deze warmtewisselaars worden oak vaak 
bodemwarmtewisselaars genoemd en aangebracht als verticale kunststoflussen in de bodem 
op een diepte van 50 meter. 
Door deze warmtewisselaars wordt een vloeistof, een antivriesmengsel, gepompt die warmte 
aan de ondergrond ontrekt dan wei afstaat. Een gesloten systeem zal een kleiner vermogen 
leveren dan een open systeem voor de warmte- en koudevraag of behoefte. Dit heeft 
betrekking op het gescheiden opslaan enter beschikking hebben van warmte en koude 
stromen, zoals bij een opensysteem. Een ander bijkomend aspect is de benodigde 
oppervlakte voor een gesloten systeem. Het systeem is vanuit energetisch oogpunt minder 
efficient dan een open bronsysteem, omdat er niet volledige benutting is van de koude- en 
warmtebron. 

nn:J 
ODD 

KOUOE 

••• ••• WJIRIITE 

De WKO systemen die momenteel op AAS zijn toegepast zijn een open systeem waarbij er 
gebruik wordt gemaakt van een externe warmtebron. Als externe warmtebron is gebruik 
gemaakt van een warmtepomp. Een warmtepomp wordt gedimensioneerd op het volume van 
het systeem en hierdoor is het niet mogelijk om een waarde te geven voor de thermische 
vermogensvraag en de hieraan gerelateerde nominaal stroom. Er wordt bij het zonne
energiesysteem gebruik gemaakt van een dedicated transportverbinding en dit maakt het 
mogelijk om de voeding voor de warmtepomp die meestal van een driefasesysteem (400V) 
gebruik maken oak vanuit deze transportverbinding kunnen worden voorzien. Dit maakt het 
dus mogelijk om het zonne-energiesysteem te koppelen aan een WKO systeem. Er dient bij 
het gebruik van een warmtepomp gehouden te worden met het harmonische verschijnsel, 
omdat een warmtepomp een aangedreven compressor is. Het werkingsprincipe van een 
warmtepomp is in hoofdstuk 7 paragraaf 7.3.2 toegelicht. 

zonne-energiesysteem AAS 102 



BIJLAGE 14 

NetzrOckwlrkungem 

Harmonische vervorming SMA 
DC/AC string Omvormer 11000TL 

__ Erzeupng von OberKhwinaunontrlmen 

SMA SMC11000T1. 

SMA hhw T ......... AG s--•- IJ D-:14~ N._l 

SMA WechtMrlchlv - Typ s.MCI lOOGn .,.., ..... 61'- fOr~''""'...,..._ ReCh 
IN 6IOQO.a.l2. 

~v.a.Mr .. 

·--- Q.tii'JI. 

... 
li,JWI ..... 

:tliMo ·-.utt: 
1,9JO ~ 
,~ .. :- .... 

l,l!ia ,...,... 
.:11 .. . ..:· 

II. NO :LA 
::urr.:~ 

O.M 
:ar '7' ....... 
oWJ. ",... 
.~. 

... -:..., 
0.-

.: ...... 
O,d> '·"' .. -"'- ·-., ... 
0.410 l.ft 

--~ 
.... 

o..a ...... 
·;~f' ,. .. .... ·-:M:· -... - ..... 
·MilE " . .. 
0.- ..... 
;J;Mt< -O,d> .... ...... .. : 
D,M ...... 

~Df' '.fir' 
0.- ..... 

·,······· ..... 
0,0110 l,ft 

~-- .. 
0.- ..... .... .... 
t>.«> '·"' ~: ·• ..,_ ..... 

··w :: -"·* '·"' ... .... 
Q.OIIO ..... 

zonne-energiesysteem AAS 

~-···· ---

---
....... 

M:l.ll 
... en. 
~ 
.:t,h 

i!'~· 
l.lla 

J111:: ..... --·1.2a •• 1.1 .. 

-~ 
-l,llllo 

~ 
l,G\ 

~ 
.f.~ 

; .. 
'·"" 
1,<1' 

. ...... 
::Mt· 

·'·~~' 

~--I,G\o 
, .. :Dr; 

l.G' -·.~ .... 
-l.G\o 

:gt . ..... •• 
-1.1* -.1,ft 

~ 
.l.~ -. ..... • • 1,0\ ·• '-""' 

.. 
0, .... ..... ,....., 

"'·'"" 
0,180 

0...0 

OAQ 

.,..., 
OAO 
..... 
a•IO 

.,_...., 

.,...., 
O,.C8Q 

*"' OA6 

'::e.-:: ·-... ~, 
0 .... 110 

-
D . ..tm 

0 . .6(11 

G~lll 

"' o.•eo 

"-'"' 

Ltrl. 

~---.. 
U''--: ~ .... .__ -'-*"' 
1.1.,.. 

, .... 
1 .... 

..... 
~· '·"' :a.· ·•:t~~r· ...... 
~ ..... 
·RJ: , .... 
!1!'r 

'·""' -'A' ··-...... 
...... 

·-~:ow ..... 

-~~ •• 
~.1'\ ... 
-2-"' 
-&IS .... 
'-" ... 
-lA 

. .... 
u .. 

cm.'c 
·I ..a& 
-~ 

. .... 
. :M':t 
·~ 
l,to!l. 

'""' ,.,._.., 
I.Q!i ... 
'·'"' ;

-1.11!1. ,. 
-1.0'11 

,: . 
-I,G!I -: ··--~ UK 
-~~ 

l.n. 
~ 

'·"" -~ 

·'·"" 
·~ 1.'1" ..... 
I,IIS 

103 



BIJLAGEA 
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Abstract - This work arises within the framework of the 
introduction of renewable energies at Amsterdam Airport 
Schiphol (AAS) and the focus will be on the technical feasibility 
of a solar energy system (SES) on ground level. The flight safety 
must always be guaranteed if solar panels are implemented on 
AAS. The radiation reflection for solar panels according to the 
optical effect towards the pilot of an airplane and the line of sight 
of the Air traffic tower will be studied. Also the constraints for 
installing an "object" at the Airport are part of the research. 
These results must lead to a potential of solar panels that can be 
orientated on ground level A model of a solar energy system will 
be designed: tilt angle, type of solar panels, equipment (DC/AC 
inverter), a cable system as well as the way the design can be 
implemented in the electricity infrastructure of AAS will be 
proposed. Power Quality (PQ) and the effects of implementing a 
SSE will be discussed: disturbances have to be minimized. 

I. INTRODUCTION 

THIS docwnent describes a technical feasibility study for 
solar panels that can be implemented at ground level at 

Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Schiphol Group, owner 
of AAS, has set up a climate plan [ 1] and a policy plan, 
regarding decreasing C02 and NOx emissions with a target in 
terms of amount of renewable energy that needs to be 
implemented at the Airport itself. It is very important for 
Schiphol Group to be aware of the climate problems: AAS 
wants to be the most preferred Airport in the world also 
regarding the climate issues. If emissions would not be taken 
into account, it will have a negative effect on the increase of 
the flight movements. Two other plans have also been setup: a 
Blue Energy plan and a Mobility plan. In these plans, a 
description is made for a path that should lead to the ambitions 
settled down in the Climate plan for 2020. This research is 
part of the Bleu Energy plan because the latter one describes 
the feasibility of renewable energy and energy efficiency. 
Schiphol Group wants to generate at least 20% of its energy 
demand in 2020 by renewable energy sources. This renewable 
energy target can be reached by implanting solar panels, 
thermal energy storage (WKO), geothermic energy and also 
offshore wind. Off shore wind can not be part of the 20% 
renewable target because it can not be installed at the Airport 
itself. According to the total energy demand estimations for 
2020, without any energy efficiency efforts, the amount of 
renewable energy that needs to be installed would be much 
higher. At the airport, it is not possible to implement all kinds 
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of renewable innovations because of the flight safety 
regulations which define some constraints. These constraints 
have to be taken into account by the decision whether or not 
solar panels can be implemented on ground level. Furthermore 
the effect of the optical reflections of a solar panel will be part 
of the research. Communication disturbances will not be taken 
into account. 

II. CONSTRAINTS 

A. Introduction 

For implementing objects like solar panels on ground level at 
AAS, constraints need to be taken into account. These 
constraints or guidelines are edited and owned by the 
International Civil Aviation Organization (ICAO) [2] and for 
the Netherlands, by the Dutch Air traffic control (LVNL) [3]. 
The guidelines for communication, radar- and surveillance 
equipment (CNS) and obstacle free-zones are explained in the 
ANNEX 10/14, EURODOC015 and the VOBA version 1.0. 
The most important communication system, the Information 
Landing System (ILS), will be described in this docwnent. All 
Communication, Radar and Surveillance systems (CNS) have 
been analyzed. It can be concluded that the ICAO constraints 
are rninimwn guidelines and they will be overruled by the 
Dutch Air traffic control guidelines. 

B. Information Landing system (ILS) 

The ILS is one of the most important systems for an airplane 
for making a precision and safe landing at the runway. The 
ILS must also work correctly when the weather conditions are 
not good e.g. when it is very misty or heavy rainfall. The 
landing can also be done completely automated by using the 
ILS. The ILS system involves three different communication 
systems: 

• Localizer (LOC) 
• Glide path antenna (GP) 
• Precision approach path indicator (P API) 

A GP transmits the correct coordinates, dual frequency, to the 
airplane with the information of the angle of approach towards 
runway. In this way the pilot knows if the position of the 
airplane is correct according to the angle of approach. The 
constraints of the GP are given in the figures l and 2. 
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Figure 2 Overview constraints GP located at the runway 

A LOC is an omni directional antenna and positioned 
symmetrically at the end of the runway. There are more 
antennas positioned at the end of the runway. The LOC 
tmnsmits two frequency signals and depending on the signal 
strength at the receiver in the airplane, the pilot knows if the 
airplane will be in the middle of the rm1way or not. Depending 
on the position of the airplane, the pilot needs to make some 
corrections. The constraints of the localizer are given in figure 
3. 

Figure 3 Overview constraints localizer 

Because of the cone transmitting shape of the antenna it is not 
possible to locate objects that will cross this shape, see figure 
4. The object may be positioned in the free band and not in the 
forbidden band and it's even not allowed to cross the 
forbidden band. 

G~:ld + 0 -200-'--0------'-----
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Figure 4 Cone transmitting shape of an antenna 

A precision approach path indicator (P API) is a visual 
attachment for approaching the runway. The P API system has 
4 light bulbs and they can differ between red and white. The 
P API is positioned at the beginning of the runway. The P API 
system is part of the GP and with this system the pilot can see 
if the approach angle is correct according to the pattern of the 
lamps: white - white - red - red. 

C. Available ground space 
All the constraints of CNS and the obstacle free-zones have 
been analyzed and this results in the amount of availability for 
implementing groWld level solar panels which is represented 
in figure 6. 

~rv ... -.;c._._ -·-~"·--~-..... , ....... --- ~··
~ ...... ..,. --... ----- ........, .... 
lonllr$1k*dw.._llncl ... 

o -
Figure 6 The amount of availability that can be used for solar panels 

The total available surface can be divided into two areas: 
• Blue -+ 605 hectares, grom1ds that are not belonging 

to the aerodrome but owned by Schiphol Group, so 
called strategy land area. 

• Red -+ 25 hectares for dedicated aviation land area 
according the L VNL constraints. For the ICAO 
constraints it would be 125 hectares but at AAS this 
is not the case because of the L VNL guidelines. 

The total surface that can be used for implementing solar 
panels regarding the constraints of L VNL and ICAO on 
groWld level is 630 hectares. 

Ill. SOLAR PANELS 

D. Introduction 
A crystalline solar cell is a semiconductor and has two 
different doped silicon layers. A positive layer doped with 
boron and a negative layer doped with phosphorus. If a n- and 
p-doped semiconductor are brought together a PN-jm1ction is 
formed. At the jWlction, electrons from the n-type diffuse into 
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the p-type layer and an electric field is created [4]. If the p-n 
semiconductor is exposed to the light, photons are absorbed by 
the electrons. 
In figure 7, a crystalline solar cell is given and comprises 
different parts: 

I . Negative electrode 
2. Positive electrode 
3. n-type silicon 
4. p-type silicon 
5. Junction 

Silicon solar cell 
Figure 7 
[5} 

When sunlight falls on the solar cell, charge carriers separate 
and when an external load is connected, a current will flow. 
The current (1) and the open circuit voltage (2) of a solar cell 
can be calculated. 

I = I,. -I 0 = I,. -I, ( ef.'i - 1] (1) 

V I = khT In(! PH + 1) 
oc ID=o q Is 

(2) 

Losses will occur on the solar cell due to the recombination, 
reflection and shading: such effects are caused by the front 
contacts. 

E. Radiation of the sun 
The amount of solar radiation depends upon the distance 
between the sun and the earth. The earth's atmosphere reduces 
the radiance through reflection, absorption and scattering. The 
wave spectrum usable by a solar panel varies between 380 and 
II 00 nanometers. The visibility of light for the human eye 
varies between 400 and 800 nanometers. To calculate the 
amount of radiation which can be used for solar panels, the 
global radiation is used. The global radiation E is the sum of 
the direct- and diffuse radiation and is measured on a 
horizontal surface. The knowledge of the sun's path and solar 
azimuth according to the angle of inclination is important for 
calculating the optimal tilt angle and orientation angle of the 
solar panel. The tilt angle YP and the orientation angle ap can 

be calculated (3). The different angles are defined in figure 8 
[6]. The optimal tilt rP depends on the global radiation 

E = EJ.. cose, where EJ.. is the global radiation measured on a 

horizontal surface. 
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Figure 8 Different angles for an inclined surface 

s = (cosa5 ·cos Ys ,-sina5 ·sin Ys ,sin Ys f 
n = (-cosap ·sin YP ,sinap ·sin rp ,cos YP f 

cosO= s • n 

cosO= -cos as· cos Ys · cosap ·sin YP

sin as · cos Ys ·sinap ·sin YP +sin Ys ·cos YP 

(3) 

The global radiation E will be the highest when cos(J is 
maximal. The calculation of the tilt angle depends on: 

N' 

~ 
~ 
8 
c 
.! 

" .E 
} 
0 
Ill 

• The orientation angle which varies from 

0° < aP ~ 360°, is comparable with the sun azimuth. 

• The radiation energy on a horizontal surface is the 
best for the time interval 10:00 < t ~ 14:00, see 
figure 9. 

• Calculations will only be done for the 21th of every 
month because of the season changes. 
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Figure 9 Measured solar irradiance E 
1 

on a horizontal surface a/ AAS 

From the given equation, the 4 variables are correlated 
according to: 

• cosB= J(y,,a,,yp ,ap) 
Nevertheless, Ys and a5 are fixed; YP and ap are therefore 

the only two variables 

• cosB=J(rP,aP). 
The maximum of this equation needs to be calculated. 
Therefore the Hessian matrix (4) has to be drawn up. 

106 



a2J a2J 
aa2 aaparp 

H= 
p 

~ a2J a2J (4) 
arpaap ar:, 

a2J a2J a2J 
r=--

' 
s=---

' t=-a a~ aaparp ar:, 

(a) JL=o "JL=o 
arp aap 

(b) Maximum: det(H)>O " s 2 -r ·t<O " r<O 

(c) Minimum: det(H)> 0 " s2
- r ·I< 0 " r > 0 

(d) Saddle point: det(H)< 0 "i- r · t > 0 

The function admits a maximum if and only if the conditions 
(a) and (b) are valid. The calculated angle rP is given in figure 

10, as well as a mean value. The given sun angle Ys is shown 

in figure 11. 
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From figures 10 and 11, it can be concluded that the solar- and 
tilt angle before twelve o'clock are the same as after twelve 

o'clock, e.g. YsLIO:oo = Ysi,=I4:oo and rPL10:oo = rp1,=14:oo · 
For the orientation angle ap, it seems that it only depends on 
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the sun azimuth a
8

, therefore: aP = 180° +as . According to 

the mean value of rp , an optimum is found for March, the 

difference in the angle is very small. The optimum is not only 
valid for a mean value but it also depends on the amount of 
sun hours on a specific day. Otherwise, according to the 
amount of sun hours, it would have a negative effect on the 
yearly yield of the solar energy system. The tilt angle in the 
summer period is less than in March but the sun hours are 
much higher in the summer period. A weighing factor needs to 
be defined related to the amount of sun hours per day, see 
table 1. 

MONTH Spn hours Gamm(p) Gamma(p) J)elta• Weighing 111ctor 
B I Optimum A A-B GammaiDl 

JAN 5,70 72,3 51,94 20,36 116 
FEB 6,94 63,37 51 ,94 11,43 79 
MRT 8,29 52 ,24 51 ,94 0,3 2 
APR 9,68 40,93 51,94 11,01 107 
MB 10,89 32,21 51 ,94 19,73 215 
Jlft 
JUL 10.96 31 ,76 51,94 20,18 221 

.AUG 9,79 40,06 51 ,94 11,88 116 
SEP 8,43 51,06 51 ,94 0,88 7 
OKI' 7,00 62,86 51,94 10,92 76 
NOV 5,76 71,91 51 ,94 19,97 115 
DEC 5,14 75,74 51 ,94 23,8 122 

Table 1 Weighing faclor and oplimallill angle YP 

It seems that the highest amount of sun hours is obtained in 

June and the tilt angle will be YP = 28,88° . To have a larger 

range, the tilt angle varies from May to July between 

28,88° ~ YP < 32.21° . To calculate the optimal orientation 

angle ap , we also introduce a weight according to the amount 

of sun hours; the value of this optimum is between 

132,7° ::::;; aP < 143,84° , see table 2. 

Table 2 Weighingfaclor and oplimal orienlalion angle ap 

According to the equation E = E 1_ cos e , the maximum is 

obtained for cosO= 1. The maximum can be calculated for 
different tilt- and orientation angles for a fixed 

E 1_ = 1 000 W / m2 
, see table 3. It seems that maximum 

radiation intensity E is reached for a tilt YP = 31° and 

a P = 180° . This means that the solar panel needs to be 

orientated completely in the South direction. 
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Gamma(p) Alpha(p) E(max 

L 10:00 29 180 9187 

L 12:00 29 180 10804 

14:00 29 180 9188 

TOTAL 28979 
Gamma(p) Alpha(pJ l:(max 

I 10:00 29 133 5937 
12:00 29 133 9206 
14:00 29 133 10019 

TOTAL 25162 
Gamma(pJ AlohaiPJ ~:~max 

10:00 31 180 9317 
12:00 31 180 10754 
14:00 31 180 9317 

TOTAL 28388 
Gamma(p) Alpha(p) E(max 

L 10:00 Jl IJO "'"" L 12:00 31 138 9555 
14:00 31 138 10263 

TOTAL ~ 
Table 3 Maximum solar irradiation E 

To minimize the shading of two solar panels - shading will 
have a negative effect on the yield - the minimum panel 
distance needs to be calculated (5). This distance depends on 
the solar angle Ys and the tilt angle YP, see figure 12 [6]. The 

solar angle will be taken for the winter period, when the 
highest solar intensity is measured - at 12 o'clock - at that 
moment suns position is the lowest. 

I 

Figure lZ Minimum distance of a solar panel 

d. =b· sin(180o-rP-rs) 
mm • 

smrs 

d. = b·sin(180o-31o-14,26o)=288365b (5) 
mm sin14,26° ' 

h = sin(yp) x b = sin31° x b = 0.515b 

The minimum distance between the solar panels depends on 
the dimension b of the panel itself. There are some equations 
that can be used to get an indication for the tilt angle e.g. 

YP = 90° -tp, where (/) is the latitude (52,31 ° for AAS). 

IV. REFLECTIONS 

F. Introduction 
For the flight safety it is necessary to know how much the 
optical impact will be according to the reflection of the sun by 
the use of solar panels. Reflection can lead to irritation or 
blindness of the human eye. For the flight safety it is 
important that the amount of optical reflection is minimized. 
The solar panel has an anti reflection layer that minimizes the 
amount of irradiation reflection of the direct solar beam. The 
amount is not only depending on the reflection layer but also 
on the index of refraction of the material. 
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G. Antireflection 
To minimize the amount of reflection an antireflection layer is 
added to the glass of a solar panel. The antireflection layer for 
a solar panel is given in figure 13. For a perpendicular 
directional radiation beam, reflections on the glass surface will 
appear. 

R n . S" Irradiation 100% 
e ection 1 0 Reflection <3% 

Absorption <2 -;. 

Figure 13 
bmm[l} 

Anti reflection layer 

Transmission >90°/o 

Reflection of a perpendicular direct radiation 

The amount of reflection depends on the layer itself and this 
gives a reduction of the reflection. In figure 13, it seems that 
the reflection decreases with 5%, so more sunlight can be 
absorbed by the solar panel. For the human eye the effect of 
the reflection only depends on the distance of the observer in 
relation to the solar panel. The human eye is the most sensitive 
for a wavelength of 550nm, the color green [8]. There is a 
relation between the solar radiation and the illuminance of a 
light source. In figure 14, the human eye is represented in 
relation to the light source. For the calculation, following 
equations are used: 

~r 
AI pupil = fL Bdydz = r ~ Bdrf ~,. d¢ = 2Jr21 0 = ll"r

2 

Figure 14 The human eye related to a light source 

The impact of single glass versus antireflection glass on the 
illuminance is presented in figure 15. This illuminance 
depends on the distance according to the human eye, see 
equation 8. It can be concluded that an anti reflection layer 
decreases the amount of reflection. 
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Ej = tPv 1-!=SSOnm 
~ E=J(r) (8) 
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Figure 15 Illuminance related to the distance 

The reflection of the radiation at the solar panel is relatively 
small and this means that the effect can be neglected for the 
flight safety. The reflection coefficient of the solar panel needs 
to be ~3% to minimize the effect. 

V. SOLAR ENERGY SYSTEM AT AAS 

H Introduction 
A solar energy system (SES) model that can be implemented 
in the infrastructure of AAS will be developed. This model is 
developed using a process model, see figure 16. 

A SES can be divided into two systems: a grid connected- or 
standalone system. Regarding the availability of the electrical 
infrastructure at AAS, a grid connected system will be chosen. 

Figure 16 
model 

--
$ 

Tolill 
Solil rpowef 

Process mode/to develop the solar energy system 

I. Solar energy system model 
To define the solar energy model system, the following points 
have to be analyzed: 

• Solar panel 
• DC/ AC inverter 
• Cable system 
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A polycrystalline solar panel is proposed because of the 
efficiency/price ratio. The specifications of a 200Wp solar 
panel are used to define theSES [9]. 
The string DC/AC inverter is developed by SMA [10] and has 
a nominal power of llkW. For this inverter new technologies 
are used. It is important that the inverter operates in the range 
of the Maximum Power Point (MPP) according to the open 
circuit voltage V0 c and the short-circuit current fsc, see figure 
17 and equation 9 [4]. 

PMPP = V MPP xi MPP < Voc xl,c (9) 

l5 

,_ ,..- -- MPII 

2.5 area S 

<( 
e 

~ a 
il 1 s 

I fill factor FF= ar•• B ! 
' .lrt!~ A : 

0.5 
_______ ___j 

o +----.----,----,----,---~~--~----, 
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ctll wattage •n V 

0.7 

Figure 17 
area 

I-V curve of a solar panel according to the MPP 

The number of solar panels that can be connected to one input 
of the inverter depends on the MPP in relation to the 
temperature of the solar panel which is in the range between 
-10°C and 70°C. The temperature has an effect on V0 c. The 
number of panels n can be calculated by equations (10) and 
(11). 

333V :<::; V MPP,omv < 500V 

Vaclr =(voc,r·T) 

Vacl
10

,c = (-130·10-3 
• 70)= -9,1V 

Vacl_10•c = (-130·10-3 ·-10)= 1,3V 

V MPP,omv 
n=---

VMPP 

500 
nMAX =-=176 

28,4 ' 

n . = V MPP,MIN = 333 = II 72 
Mm V MPP 28,4 ' 

(I o) 

(II) 

Because of the symmetry of the inverter input -5- the number 
of solar panels per input will be 15. The MPP range needs to 
be calculated with equation 12. 
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(12) 

The solar panels will be connected in series and the number of 
inverter inputs depends on the maximal input current. The 
number of inverter inputs can be calculated by equation 13 . 

#string=
1

MAX =~=4,533 ::::> # string=4 (13) 
lsc 7,5 

The total number of solar panels that can be connected to the 
string inverter will be 60, with a total nominal power of 
l1kWp. 

The connection cables for the model can be determined by 
using also the cable resistance equation ( 14 ). The minimal 
cable length is calculated for a maximal power loss of 1%. 
The calculations are given in table 3. 

r • 811111' am 
2x2 scu 20 
3x10CU 25 
4x95CU 80 

Table 4 Minimum cable system 

The SES model will be implemented in a symmetrical three 
phase system and according to this specification the number of 
inverters will be 9 with a total solar power of 99kWp, per 
phase three inverters, see figure 14. 

I = 37,5A 

L.oc.-111 =20m 

Aoc ::. 2x2,Snvn2 

1=47,81A. 

LAC...,in =25m 

A,..c = 3x10nvn2 

~----------, I 230/400V ! 
I 
I 
I 
I 

: ~-4~--~j~c--~:- : 
i PN ~W ~-~-::;.--~ 

tl I I 'I 
: VS1 

P. ..... fVt • 11kW n .. 'J II 1=248,51A 1--------J 

~ ••zli L,..c,..,
1
n= 80m 

~ --~ ,....., AAc=4x95mm
2 

_________ J 

Figure 14 Layout solar model 

The solar model can be implemented in the electrical 
infrastructure of AAS. The location of implementation will be 
the area North - West, see figure 15 . This area is divided into 
4 sub areas and every sub area will have an amount of solar 
panels. The solar panels will be installed on a constructed 
solar system and the number of solar per sub area is given in 
table 5. 
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Subarea solar construction Solar power [Wp] 

1 63 756000 
2 90 1080000 
3 72 864000 
4 36 432000 

Total 3132000 

Table 5 Total solar power 

Area North- West 

I 

I 
I 

The total solar power that can be installed in the North - West 
area will be 3,132MWp. In every sub area a 10kV/400V 
distribution transformer will be installed. The yearly yield of 
the SES for the total area can be calculated (15) and depends 
on several correction factors [ 11] : 

• ~ncl .• relation between a fixed and variable tilt angle 
• Vremp• depending on the voltage loss of the solar panel 
• v,.1, depending on the reflection coefficient of the 

solar panel (0,97 -3% AAS-) 
• G, relation between the radiation measured on a 

horizontal surface and the radiation under 
standard test conditions E = 1000 w / m2 

The yearly yield for the area North - West is estimated at 

3,017GWh and this represents ( 3·017 ) ·100%=0,4811% of the 
627 

renewable part for AAS according to the Blue Energy plan. 

VI. STABILITY 

J. Introduction 
The SES is part of the renewable energy ambition of Schiphol 
Group. It will be coupled to 50/lOkV main station Schiphol 
Center. The generated electricity from the solar plant will not 
be stored in a battery but will be sent directly via a 10kV cable 
in the electricity grid of AAS. In this way, the decentralized 
generated power can be used for different applications. 

K Peak shaving 
At the airport emergency power (NSA) is used to peak shave. 
By peak shaving, the costs of the imported electricity can be 
reduced. Decentralized co-generators (WKK) are part of the 
electricity grid of AAS, but are not always used for peak 
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shaving. The emergency power is switched on when the 
maximal limit of the active power in the main station has been 
reached. The switching part is done by the Power Energy 
Control System (PECS), see figure 16. 

SOkV 

•Stroomrk:htlng iS posltlefll 
PECS 

}·--·'"' 
Figure 16 Peak shaving 

In figure 16, the difference between decentralized power and 
the total load of AAS is visible in the main station by 

I' bel =/bel - {. Because of legal regulations for emissions, it 

is not wise to use emergency power for peak shaving 
purposes. 
The SES can be used for peak shaving and is comparable with 
a co-generator, see figure 17. 

5011 OkV Schlphol C•ntar 

Figure 17 Solar plant part of load management 

The generated power will directly be transported to the 
50/lOkV main station and coupled to the load of AAS. In this 
way, the co-generators and the solar plant are part of the load 
management. The amount of imported power is therefore less 
and can lead to cost reduction. The SES generates enough 
electricity in the period June and July; see figure 9. When the 
load in this period increases the SES gives a positive 
contribution. 

L. Power Quality (PQ) 
Power Quality describes the quality of the power and depends 
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on the quality of the voltage and current. The distortion of the 
voltage level may not differ much from the ideal sinusoidal 
waveform, fundamental harmonic 50Hz [12]. Due to the 
power system impedance, any current or voltage harmonic 
will result in generation and propagation of voltage and 
currents harmonics and affects the entire power system. 
The classifications for PQ are not identical for each issue and 
they are categorized in different guidelines e.g. IEC61000-2-5. 
The quality of the voltage and current will be affected by: 

• Harmonic distortion 
• Voltage drops 
• Power failures 
• Atmospheric circumstances e.g. lightning 

The effect of PQ can not be solved completely but it can be 
decreased to normal proportions. The quality of the main 
voltage depends on the electromagnetic compatibility (EMC) 
which depends on the electromagnetic interference (EMI). The 
EMI is defined as a disturbance signal that can lead to 
unacceptable working proportions. EMI is not the disturbance 
signal itself but the disturbance problem. EMC is defined as 
the power of the equipment or system to work in a proper way 
in the electromagnetic environment without any disturbances. 
The PQ aspect in relation to EMC is only valid for line 
connected electromagnetic disturbances [12], see figure 18. 

Figure 18 Power Quality 

The PQ phenomenon is in a simple way illustrated in figure 
19. The disturbance source, equipment 1, causes "pollution" or 
disturbance on the main voltage for the entire consumers, 
victims or equipment 2, who are connected via the impedance 
of the network [ 13]. The quality of the main voltage has been 
described in the guidelines NEN-EN50160 and the Dutch 
main codes. 

Load current .....-----, Main voltage 
Impedance 

Figure 19 The PQ phenomenon 

The harmonic distortion in an electrical installation is mainly 
focused on the harmonic distortion of the current, because the 
effects are much bigger. The harmonic distortion leads to 
voltage drops at the load itself. The total harmonic distortion is 
defined in two categories: 

• THDI -->current distortion 
• THDV --> voltage distortion 

It is important to measure the amount of distortion and 
according to the results, different actions can be taken to 
minimize the problem. The amount of the harmonic distortion 
is can be calculated by equation 16. 
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THD=....!..~.::..:..:....-
' I, 

(16) 

The hannonic distortion is a multiplication of the fundamental 
harmonic (50Hz). There are also two other kind of harmonics; 
inter- and sub-hannonics. 
The sub-harmonic has a frequency below the fundamental 
frequency en the inter-hannonic has a frequency that is not a 
multiple of the fundamental. The harmonic distortion has also 
an impact on the power factor (PF), where the active power P 
and reactive power Q depend on the voltage and currents of 
the same frequency [14]. The apparent power can be 
calculated by equation 17. 

S = pz + Qz + Dz ( 17) 

The distortion power D can be calculated using the Fourier 
analyzes equations 18. 

H 

P = I v" · 1" . cos e" 
h=O 

H 

Q = L vh . Ih . sin (Jh 

H-l H 

(18) 

D = L L (v2 
m. 12 

n + V2 
n. /

2
m- 2V 2 

m. /
2 
n. cos(8m- e.)] 

m=O n=m+l 

Besides the power factor cos 8 , the substituted power factor 
A of the system is defined according to equation 19 and figure 
20. 

.-,.----------------------------------;, 
,/' ,, t 

- ,;' 1 r----------------------------------: : 
' ' I 

i 
' ' 

p 

Figure 20 Vector diagram of the power 

(19) 

D 

The SES harmonics will also be introduced into the system 
because the inverter causes harmonic distortion and the 
problem can be minimized by using an active or passive filter. 
It is also important attention is paid towards the engineering of 
the grounding system for the installed equipment. The SES 
will be engineered as a TN-S system, see figure 21, where the 
ground is separate from the neutral conductor. 
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Figure 21 Grounding system TN-S 

The ground system must lead to relative low impedance 
because when high currents occur with a specific frequency, 
dangerous voltages must be avoided. The current level of the 
neutral conductor must be very small. For the SES, the so
called stray capacitance is very important. The stray 
capacitance C occurs at the solar panel itself; see figure 22 and 
equation 20 [ 15]. 

C= &9 ·c, · A 
d 

A 

Figure 22 Stray capacitance 

(20) 

The SMA string inverter has the effect that the alternating 
current of the electricity network is detected at the solar panel, 
approximately 115V/50Hz. In a normal situation the 
capacitive ground current can be neglected but when a 
disturbance occur, it can not, see figure 23 [ 15]. 

DC/AC Invertor 
Solar panel Current difference 

• short·circuit current l t ,, .. ,.~ , .... 
Figure 23 Short circuit effect 

The capacitive current can be calculated by equation 21 and 
the maximal capacitance of the solar panel can be calculated 
by equation 22 [ 15]. 

. dU !::.U 
1 =C-c =C~=C · 2JC·f·U (21) 
c ~ & c 
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C[nF]= 8•85 .10-
12 

•
6 ·A = 50 · A[m 2 Vd[mm] (22) 

d 

For the SES, the solar surface of the construction will be 
99, 12m2 and the panel thickness 3,5mm, hence the stray 
capacitance will be 1416nF. 
Attention needs to be paid towards the cable system of the 
SES. The harmonics will lead to cable losses because of the 
magnetic field. Depending on the magnetic field, the 
conductivity losses can be separated into the skin effect and 
proximity effect [16]. The skin effect is introduced by the 
changes of the electric field in the conductor, currents are 
introduced, and this leads to an increase of the main current. 
In a three phase system, these small currents, depending on the 
amount of conductor separation and the electric field, will lead 
to a decrease of the main current, the proximity effect. The 
effects are mainly caused by the third harmonic and this leads 
to a distortion of the voltage on the other conductors. The 
effect can be minimized by choosing a larger conductor cross
section. It has also to be noticed that the temperature of the 
insulation material, the positioning of the conductor itself and 
other conductors are important. For theSES a larger conductor 
cross section is chosen. 

VII. CONCLUSION 

A solar energy system (SES) has been developed for 

Reinders, Sebastien Baumlin, Rutger Boere, Heiko Stieber and 
all the colleagues of Schiphol Group. Also a special thank to 
Schiphol Group and Enexis for the opportunity they gave to 
P.N.J.W. Janssen to start and finish the University Degree 
besides his employment. 
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Amsterdam Airport Schiphol (AAS). The design of the SES [11] prof. dr.ir J.M.A. Myrzik, Lecture distributed 
generation 5N510 makes it possible to use it also for other Airports but the local 

constraints will have to be taken into account. Under no [12] 
circumstances, the air flight safety shall be affected 
negatively. The radiation reflection according to the visibility 
of the solar panels can be neglected and only depends on the [13] 
distance, the intensity of the reflections and the reflection 
coefficient of the solar glass. The solar panels can be [14] 
orientated on ground level and there are enough surfaces 
available - in line with the several guidelines for the 
communication, radar and surveillance equipment as well as [15] 
for the building restricted areas . The solar panels will be 

positioned with a tilt angle of r P = 31° and orientated in the [ 16] 

South direction ap = 180°. The SES of the North-West area 

will contribute to the renewable ambitions of AAS by 
approximately 0,5%. The Power Quality effect needs to be 
measured after the implementation of the SES and according 
to these measurements the problem can be minimized by e.g. 
filtering techniques. 
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