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I.  INLEIDING 

Sinds de sterke opmars van photovoltaïsche 

installaties is het distributienet niet fundamenteel 

aangepast. Hierdoor is dit net niet voorzien op de 

vele injectiepunten van elektrische stroom (Fig. 1). 

Deze injecties zorgen ervoor dat het distributienet 

niet langer even voorspelbaar is als vroeger. Dit kan 

leiden tot problemen met de spanningskwaliteit. 

Het is de taak van de distributienetbeheerder (DNB) 

om de spanning te allen tijde binnen de geldende 

normen te houden. Maar door de sterk toegenomen 

integratie van PV-installaties is de moeilijkheids-

graad hiervan sterk toegenomen. Voor de DNB zou 

het goed zijn mocht de injectie op het net 

verminderen. Dit houdt natuurlijk niet in dat er PV-

systemen dienen te verdwijnen. Voor de DNB zou 

het bevorderlijk zijn mocht de consument meer van 

zijn eigen energie kunnen gebruiken in plaats van 

deze op het distributienet te plaatsen. Op deze 

manier zal het eenvoudiger zijn om het 

spanningsverloop te voorspellen. Zo kan de 

netkwaliteit eenvoudiger gegarandeerd worden.  

Het beperken van de injectie kan op twee manieren 

gebeuren, namelijk demand side management 

(DSM) en/of met behulp van opslag van energie. 

Beide technieken zijn uiterst complementair. De 

mogelijke verbetering die opslag kan 

bewerkstelligen zal groter uitvallen wanneer er eerst 

aan DSM gedaan wordt. DSM houdt in dat verbruik 

en opwekking zoveel mogelijk gelijklopend 

verlopen. 

Deze masterproef focust op de opslag van energie. 

Op residentieel niveau is het reeds duidelijk wat de 

invloed is van de opslag van elektriciteit. Wanneer 

dit verhaal opengetrokken wordt naar het 

bovenliggend niveau ligt dit helemaal anders. Wat 

de invloed zal zijn op het distributienet wanneer er 

gekozen wordt om het teveel aan elektriciteit op te 

slaan is nog maar weinig bekend. Dit zal dan ook 

onderzocht worden. 

Bovendien kan de installatie van een net-interactief 

systeem ervoor zorgen dat de consument een korte 

tijd autonoom verder kan werken, zonder een 

ondersteunend distributienet. Wanneer deze net-

interactieve omvormer het benodigde voedingsnet 

opbouwt, zal het belangrijk zijn in welke mate dit 

net voldoet aan de kwaliteitsvereisten. Normeringen 

die golden wanneer er netgekoppeld gewerkt werd 

zijn niet langer van toepassing, maar toch mag de 

spanning niet te sterk afwijken van de nominale 

waarde. Dit om zeker te zijn dat aangesloten 

toestellen geen hinder ondervinden van de 

loskoppeling. 
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II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is tweeledig. Ten eerste 

dient nagegaan te worden wat de invloed is van een 

net-interactieve omvormer op de stroom- en 

spanningskwaliteit. Om dit te bewerkstelligen is het 

eerst nodig om een literatuurstudie uit te voeren 

waarin mogelijke problemen besproken worden. 

Vervolgens worden de verschillende omvormers 

onderworpen aan een uitvoerige meetcampagne. 

Deze meetcampagne omvat een waaier aan power 

quality (PQ) aspecten. Dit laat toe om het gedrag 

van een net-interactieve omvormer in kaart te 

brengen. 

Als tweede onderdeel wordt de integratie van een 

omvormer/oplaadregelaar op wijkniveau 

bestudeerd. Net zoals in het eerste deel zal het 

uitermate belangrijk zijn om eerst een uitvoerige 

literatuurstudie uit te voeren om zo de bekomen 

resultaten te staven met wat in de literatuur 

gevonden is. 

III.  RESULTATEN 

Wanneer gekeken wordt naar de invloed van een 

net-interactieve omvormer op de spanningskwaliteit 

kan er gesteld worden dat zolang het geheel aan het 

net gekoppeld blijft, er geen noemenswaardige 

veranderingen optreden. De spanningsvervorming 

zal weliswaar toenemen, maar zal niet buiten de 

normen vallen. Het toestel mag er niet voor zorgen 

dat de spanning ontoelaatbaar vervormd wordt.  

Wordt er echter los van het net gewerkt, dan zal de 

optredende vervorming sterk toenemen. Deze 

resultaten zijn weergegeven op figuur 2. 

 

Figuur 2: Spanningsvervorming met lineaire belasting 

Op zich is de toegenomen vervorming geen 

probleem doordat de geldende normeringen niet 

langer van toepassing zijn. De vervorming zal 

echter wel een probleem zijn wanneer een 

lasttoestel niet langer de vooraf bepaalde functie 

correct en veilig kan uitvoeren. Het is dan ook 

belangrijk om na te gaan hoe de lasten reageren op 

een niet-ideale spanning. Belangrijk hierbij is het 

feit dat er gewerkt wordt met lineaire belastingen. 

In realiteit zal dit zelden of nooit voor komen. 

Het gebruiken van niet-lineaire belastingen zal er 

alleen maar voor zorgen dat de vervorming nog 

sterker zal zijn (Figuur 3). In realiteit zal er gewerkt 

worden in een situatie waar er een combinatie is van 

lineaire en niet-lineaire belastingen. 

 

Figuur 3: Spanningsvervorming met niet-lineaire belasting 

Wanneer nu gekeken wordt naar de interactie 

tussen de net-interactieve omvormer en de 

spanning in het distributienet kunnen er enkele 

opvallende resultaten aangehaald worden. 

De integratie van de hybride omvormer zal een 

positieve invloed hebben op de spanningscongestie 

in het distributienet. Zelfs wanneer de installatie als 

residentiële installatie gebruikt wordt, zal er reeds 

een positief effect zijn op de spanning in het net. 

Een volgende stap is dan het loskoppelen van het 

geheel en op deze manier een volledig autonome 

opslagcapaciteit te voorzien in het net. 

Door de opslag los van de residenties te plaatsen 

kan de spanning op de feeder van het distributienet 

nog beter geregeld worden. Op deze manier is het 

mogelijk PV-energie op te slaan van een installatie 

die zich op een willekeurige plaats in het net 

bevindt. Dit vraagt echter een volledig andere 

gedachtegang. Er wordt niet langer residentieel 
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gewerkt, maar nu wordt er gestreefd naar een zo 

stabiel mogelijk distributienet. Dit leunt sterk aan 

tegen de principiële werking van een minigrid. 

Wanneer blijkt dat net-interactieve installaties niet 

economisch rendabel zijn, kan het instellen van een 

variabele elektriciteitsprijs een extra stimulans zijn 

om zo de installatie toch economisch rendabel te 

maken. Door dit te doen kan energie van het net 

gehaald worden wanneer de kostprijs laag is (bv. 

vroege namiddag) om de opgeslagen energie dan 

later opnieuw te verbruiken (bv. vroege avond). Dit 

vraagt echter nog verder onderzoek. 

Uit de uitgevoerde metingen is gebleken dat de 

integratie van een net-interactief systeem wel 

degelijk de spanningskwaliteit ten goede kan 

komen. Een belangrijke factor hierbij is de locatie 

van de installatie. Dit is ook te zien op Figuur 4. 

 

Figuur 4: Spanningsverloop in ringnet 

Wanneer een net-interactieve installatie op het 

verste punt in het net, vanaf het PCC bekeken, (hier: 

midden van ringnet) geplaatst wordt zal de invloed 

die de integratie teweeg brengt het grootst zijn. 

Deze meetresultaten zijn bekomen met een kleine 

opslagcapaciteit. Wordt dit echter gedaan met een 

grotere opslagcapaciteit, dan zal de verbetering nog 

meer uitgesproken zijn. 

Doordat de spanningsstijging in het net ten gevolge 

van PV-injectie afneemt, zal niet enkel de gebruiker 

voordeel ondervinden bij de installatie van een net-

interactief systeem. Ook de DNB zal een voordeel 

ondervinden door de integratie. Waar bij een 

residentiële installatie enkel de consument voordeel 

had bij de integratie, zal de integratie op wijkniveau 

ervoor zorgen dat meerdere partijen een positieve 

invloed ondervinden. Hieronder worden de 

belangrijkste voordelen aangehaald [1]. 

 Eindgebruiker 

o Geen korte black-outs meer 

o Hoger eigen verbruik 

o Hoger rendement PV (installatie 

blijft doorwerken bij te hoge of te 

lage netspanning) 

 DNB 

o Ondersteuning van de spanning 

o Afname distributieverliezen 

o Uitstellen investeringen door 

verlaagde belasting net 

IV.  BESLUIT 

Uit de PQ-meetcampagne kan besloten worden dat 

de integratie van een net-interactief systeem niet zal 

leiden tot een ontoelaatbare vervorming van de 

netspanning. Wanneer echter in eilandmode 

gewerkt wordt zal de stroom- en 

spanningsvervorming sterk toenemen. Zolang alle 

verbruikers op dit eilandnet hun vooraf bepaalde 

functie correct uitvoeren is dit echter geen 

probleem. Het wordt echter een probleem wanneer 

de toestellen niet langer correct en veilig kunnen 

werken door de vervormde spanning. Dit is echter 

volledig afhankelijk van het type belasting. 

Uit deze masterproef kan geconcludeerd worden dat 

er zeker toekomst zit in net-interactieve systemen. 

Door een net-interactieve omvormer in te schakelen 

in het net zal de spanning minder sterk stijgen, wat 

positief is. Hierdoor zal niet alleen de eindgebruiker 

voordeel hebben bij de integratie, maar ook de DNB 

zal baat hebben bij de plaatsing van de 

omvormer/oplaadregelaar. 

Deze masterproef kan zeker als voedingsbodem 

dienen voor verdere projecten. De integratie van 

dergelijke systemen op wijkniveau staat in België 

nog maar in zijn kinderschoenen, waardoor er nog 

veel nuttige informatie gehaald kan worden uit 

voortgezet onderzoek. 
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