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Samenvatting— Dit document schetst kort de probleem-
stelling, methodologieën en resultaten van de master-
proef “Studie naar implementatie van residentiële DC-
installaties”. Hierin werd onderzocht of het elektrische en
economische voordelen kan bieden om een deel van de dis-
tributie van energie in woningen via DC te laten geschieden.

Trefwoorden—DC-netten, batterijsysteem, elektrische be-
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I. INLEIDING

MEER en meer moderne toestellen werken in-
tern op DC-spanning, terwijl het elektriciteits-

net AC-spanning voorziet. Daardoor zijn onze wo-
ningen gevuld met kleine en inefficiënte gelijkrich-
ters, één per toestel, die allen tesamen een niet te on-
derschatten verlies betekenen. Ook wekken zonnepa-
nelen, die op meer en meer woningen geïnstalleerd
worden, een gelijkspanning op die in de omvormer
omgezet wordt tot een wisselspanning om op het net
te plaatsen. Zou het niet interessanter zijn om deze
gelijkspanning rechtstreeks te gebruiken in deze toe-
stellen?

Energie-efficiëntie is in de huidige samenleving
een zeer belangrijk item. Iedereen zoekt naar ma-
nieren om minder energie te verbruiken. Eén van
deze manieren kan bestaan uit het implementeren van
een DC-net in woningen. Hierdoor zouden de vele
overgangen van AC naar DC in kleine gelijkrichters
kunnen vervangen worden door dezelfde overgang op
slechts één plaats, via een centrale gelijkrichter. Deze
thesis onderzoekt de vraag of er op deze manier elek-
triciteit te besparen is en hoe de prijs van de installatie
hierdoor wordt beïnvloed.

Daarnaast wordt verwacht dat de netvergoeding,
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die eind 2013 werd afgeschaft, op termijn terug in-
gevoerd zal worden. Dit zou impliceren dat het vanaf
dan interessant kan worden om zoveel mogelijk ei-
gen opgewekte energie, uit bijvoorbeeld zonnepane-
len, thuis te stockeren en verbruiken. Daarom wordt
de mogelijkheid om een batterij aan het DC-net te
koppelen eveneens onderzocht.

II. DOELSTELLINGEN

In het kader van deze thesis wordt eerst een lite-
ratuurstudie uitgevoerd die meer achtergrond omtrent
de huidige status van DC-netten en gerelateerde za-
ken geeft.

Hierna wordt een schematische voorstelling ge-
maakt van een mogelijk DC-net, waarbij enkele para-
meters vastgelegd worden. Met behulp van beschik-
bare gegevens worden simulaties doorlopen die ver-
schillende topologieën met elkaar vergelijken.

III. METHODES

Aangezien er reeds studies omtrent het onderwerp
uitgevoerd werden, wordt in deze masterproef voor
een deel gebruik gemaakt van beschikbare literatuur.
Daarnaast wordt Matlab gebruikt bij simulaties over
een volledig jaar, met behulp van datasets van bij-
voorbeeld residentieel verbruik in een woning en op-
gewekt vermogen door een pv-installatie. De resulta-
ten hiervan tonen per net aan hoeveel ter plaatse opge-
wekte energie binnenshuis verbruikt werd en hoeveel
er teruggestuurd werd naar het net, wat het verloop
was van de opgeslagen energie in de buffer, en uiter-
aard hoeveel de verliezen van het net op het einde van
het jaar gekost hebben en hoeveel verliezen er precies
waren. Deze verliezen bestaan uit het verlies in de
omvormer van de zonnepanelen, verlies door gebruik
van de buffer, verliezen van kleine of centrale ge-
lijkrichter en verliezen van DC–DC-omvormers. De



berekeningen worden uitgevoerd op basis van varië-
rende inputparameters.

IV. RESULTATEN

A. Literatuurstudie

Uit de literatuurstudie is gebleken dat er nog veel
ongeopende deuren zijn op het vlak van residentiële
DC-netwerken. Veel gebundelde informatie werd ge-
vonden in [1] en [2]. Er kan winst geboekt worden
met DC-netwerken, maar het rendement van de ge-
bruikte apparaten is hierbij zeer belangrijk [3]. Ge-
bruik makend van modernere technologieën blijkt
meer winst mogelijk te zijn [4, 5]. Ook werd in
[6] een DC-net met aangekoppelde toestellen opge-
bouwd, met positief resultaat.

B. Berekeningen en simulaties

Vooralleer we de verliezen kunnen bepalen, moet
eerst een topologie voorgesteld worden. Op Figuur 1
wordt het blokschema van het voorgestelde DC-net
weergegeven.
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Fig. 1. Blokschema DC-net

In Matlab wordt een script opgemaakt dat met
behulp van enerzijds datafiles zoals jaarlijkse ver-
bruiksprofielen, jaarlijkse opbrengstprofielen, en
aandeel aan DC-verbruik, en anderzijds inputvari-
abelen zoals rendementen van gebruikte toestellen,
elektriciteitsprijs en capaciteit van aangesloten buf-
fer de gevraagde resultaten berekent.

In het eerste deel van het onderzoek werd de even-
tuele aanwezigheid van een netvergoeding genegeerd
en werd uitgegaan van kostprijzen op basis van pure

elektrische verliezen. Vervolgens werd ook gekeken
naar deze vergoeding en naar het economisch effect
van deze extra vergoeding op specifieke netten.

B.1 Parameters

Enkele parameters moeten aan het begin van het
script ingegeven worden, deze zijn:
• geïnstalleerd bufferend vermogen;
• minimale capaciteitsgrens van deze buffer;
• rendement van geïnstalleerde buffer;
• rendement van DC-AC-omvormer;
• rendement van centrale (grote) AC–DC-gelijkrichter;
• rendement van “kleine” AC–DC-gelijkrichters;
• rendement van beschikbare DC–DC-omvormer;
• elektriciteitsprijs per kWh;
• netvergoeding per geïnjecteerde kWh;
• aandeel DC-verbruik in totaal verbruik.

Voor de batterij werd bepaald dat 7,5 kWh een
technisch ideaal compromis is tussen geïnstalleerd
buffervermogen en geïnjecteerde energie. De rende-
menten van de toestellen en de prijzen voor energie
en netvergoeding werden gevonden in literatuur.

B.2 Geen netvergoeding

Er worden verschillende simulaties uitgevoerd die
de verliezen weergeven in functie van variërende pa-
rameters. Zo wordt in Figuur 2 de invloed getoond
van de geïnstalleerde buffercapaciteit op de jaarlijkse
verliezen. Deze figuur toont hoe de prijs die betaald
wordt voor de jaarlijkse netverliezen varieert in func-
tie van het geïnstalleerd buffervermogen bij een DC-
net en een AC-net waaraan een buffer gekoppeld is.
Ter controle wordt eveneens het verlies van een al-
ledaags AC-net afgebeeld. De resultaten voor een
specifiek punt (bruikbare buffercapaciteit = 7,5 kWh)
staan duidelijk in Tabel I.

TABLE I
JAARLIJKS VERLIES IN EURO VOOR DRIE SITUATIES, MET

BUFFER VAN 7,5 KWH BRUIKBAAR

Huidig net Huidig net DC-net
met batterij

Verlies (euro) 100,92 166,50 109,40

Hieruit blijkt dat het installeren van een buffer
niet per definitie interessant is, aangezien de verlie-
zen stijgen bij het aankoppelen van een buffer, en
het huidige AC-net uiteindelijk nog het interessantst
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lijkt, waarbij het net dus als oneindige buffer gebruikt
wordt.

B.3 Met netvergoeding

Een ander verhaal wordt het wanneer een even-
tuele netvergoeding mee in rekening gebracht wordt
(Figuur 3). Hierop is te zien dat de netten goedko-
per worden naarmate meer batterijcapaciteit geïnstal-
leerd werd. De elektrische verliezen dalen niet, maar
de uiteindelijke prijs komt een stuk lager te liggen
door minder vermogen dat teruggestuurd werd naar
het net. Op deze manier wordt het net ook minder
belast, wat een stabieler net als gevolg heeft.

Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat
de eerste bedoeling van dit werk is om primaire elek-
trische energie te besparen. Uit deze voorlopige re-
sultaten is gebleken dat dit met deze specifieke para-
meters niet altijd mogelijk was. Hiertoe moeten nog
verdere analyses gemaakt worden, om te bepalen of
andere profielen, werkwijzen, toestellen. . . wel voor
deze gezochte besparing zullen zorgen.
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Fig. 2. Verliezen in functie van geïnstalleerd buffervermogen

C. Economische analyse

Op basis van prijzen van toestellen met haalbare
parameters en geld dat jaarlijks bespaard kan worden,
kan na dit onderzoek bepaald worden hoe interessant
een DC-net nu eigenlijk is. Kan het geld dat erin geïn-
vesteerd werd op aanvaardbare termijn terugverdiend
worden of gaat er voorlopig nog geld mee verloren?

Waarschijnlijk is een DC-net nog toekomstmuziek,
moeten er eerst nog efficiëntere batterijen ontwikkeld
worden, en moet een nog groter deel van het residen-
tieel verbruik DC-verbruik worden.
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Fig. 3. Verliezen & netvergoeding in functie van geïnstalleerd
buffervermogen

V. CONCLUSIES

Uit het onderzoek is gebleken dat een DC-net met
de huidige technologie en een traditionele buffer van
7,5 kWh geïnstalleerd geen elektrische besparing kan
verwezenlijken. Daarentegen kan wel geld bespaard
worden in een situatie waarbij een netvergoeding per
geïnjecteerde kWh gerekend wordt aan particulieren,
en indien het rendement van commerciële batterijen
verhoogt.
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