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I.  INLEIDING 

A.  EELAB-Lemcko 

EELAB-lemcko is het elektrotechnisch 
expertisecentrum voor energie, EMC en power 

quality. Het onderzoekscentrum put zijn kennis uit 
toegepast wetenschappelijk onderzoek en uit 

metingen in eigen labo. Deze kennis wordt gebruikt 
om gericht advies aan bedrijven voor te leggen.  

B.  Probleemstelling 

De laatste decennia zorgt de opkomst van 
decentrale energiebronnen voor een distributienet 

die steeds voor grotere uitdagingen komt te staan. 
Als gevolg hiervan zijn een tijdelijke 
netafschakeling en het betalen van een 

netvergoeding ‘hot topics’. Het onverwachts 
wegvallen van de behoefte naar elektriciteit wordt 

door vele mensen als een ongemak gezien. Het 
investeren in een zekerheid van elektrische energie 
onder de vorm van een autonome stroomgroep 

wordt dan ook door vele gezinnen overwogen.  

Op het moment van de  netonderbreking wordt de 

last in eilandbedrijf gevoed vanuit de autonome 
stroomgroep welke aangedreven wordt door een 
fossiele brandstof zoals benzine of diesel. Deze 

energievorm is duur en milieuonvriendelijk 
waardoor het aanbod van PV-energie zeer voordelig 

is op dat moment. De interactie tussen een PV-
installatie en een ‘klein’ vermogen 
elektrogeengroep in eilandbedrijf wordt zorgvuldig 

onder de loep genomen. 

                                                                 
 

C.  Doelstelling & projectaanpak 

De hoofddoelstelling van dit eindwerk is een 
antwoord bieden op de vraag: ‘Is het technisch 

mogelijk om een PV-installatie met een ‘klein’ 
vermogen autonome stroomgroep te koppelen?’. 

Dit eindwerk start met een afzonderlijke 

literatuurstudie van een autonome stroomgroep en 
een PV-installatie. Op beide onderdelen worden 

enkele cruciale metingen uitgevoerd die de 
theoretische bevindingen nagaan. Zowel de PV-
omvormer als de autonome stroomgroep komen 

voor enkele uitdagingen te staan om eilandwerking 
tussen beide mogelijk te maken. De resultaten van 

de metingen worden  gebruikt om een 
meetopstelling van de eilandwerking tussen een 
autonome stroomgroep en een PV-installatie uit te 

werken.  

De geschreven thesis is de belangrijkste output en 

biedt een goede basis voor verder onderzoek 
omtrent eilandwerking tussen een autonome 
stroomgroep en een PV-installatie. 

II.  RESULTATEN 

A.  Autonome stroomgroep 

Bij het koppelen van een stroomgroep parallel aan 
het algemeen distributienet, bepaalt het net de 
spanning en de frequentie van de stroomgroep. Het 

net wordt star verondersteld, hieronder wordt 
verstaan dat de frequentie en de spanning van het 

distributienet constant zijn.  
 
Bij het koppelen van een stroomgroep aan een last 

in eilandbedrijf is er is geen star net aanwezig die de 
spanning en de frequentie constant houdt. De 
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snelheid van de brandstofmotor bepaalt de 
frequentie en de bekrachtiging van de generator 

bepaalt de grootte van de spanning. 
 

 
Figuur 1: Autonome stroomgroep 

Er is een regeling van de stroomgroep nodig voor 
een constante spanning & frequentie te garanderen. 

Er worden twee regelingen onderscheiden: 

 Primaire regeling: snelheidsregeling 

brandstofgroep  

 Secundaire regeling: bekrachtigingsregeling 

van de generator 
 

Een stroomgroep is opgebouwd uit een 

brandstofmotor die een generator aandrijft.  
De brandstofmotor werkt meestal op het vier-slag 

principe. Hierbij wordt er slechts bij één slag arbeid 
geleverd en worden de andere slagen overwonnen 
door de resterende energie in de inertie van het 

systeem. Deze typische motorwerking uit zich in 
een fluctuatie van de rotatiesnelheid van de 

brandstofmotor. De variatie op de rotatiesnelheid is 
terug te vinden in een fluctuatie van de frequentie 
van de generator. 

In residentiele toepassingen wordt er vaak gebruik 
gemaakt van stroomgroepen met een eerder gering 

vermogen en dus ook een geringe inertie. Hoe 
kleiner de inertie van de brandstofmotor is, hoe 
groter de amplitude van de fluctuatie op de 

frequentie. 
 

Om een idee te krijgen van de amplitude van de 
fluctuatie op de frequentie wordt een 
frequentiemeting uitgevoerd op een ‘klein 

vermogen’ autonome stroomgroep.  Als 
testopstelling wordt gebruik gemaakt van de  

verbrandingsmotor HONDA GX340 en de 
generator  SINCRO ET2MCF. Deze combinatie kan 
een maximaal vermogen leveren van 4 kVA en 

wordt op deze manier als een ‘klein vermogen’ 
autonome stroomgroep ondergebracht. 

 
Figuur 2: Frequentieschommeling 

De frequentie schommelt in nullast tussen de 48 & 
52 Hz bij een constante gasklepstand. Uit de meting 
blijkt dat de frequentieschommeling daalt bij 

stijgende belasting. Ondanks deze daling blijft de 
frequentieschommeling groot, zelf bij grotere 

belasting.  
De frequentieonstabiliteit is een belangrijk gegeven, 
bij de koppeling van een autonome stroomgroep en 

PV-installatie moet hier zeker rekening mee 
gehouden worden.     

B.  PV-installatie 

De PV-installatie bestaat uit twee componenten: een 
PV-paneel en een PV-omvormer. De drie 

hoofdfuncties van een PV-omvormer zijn: 
1. Koppeling tussen grid & PV-installatie 

2. Transformatie DC-AC 
3. Vermogensregeling i.f.v. de netfrequentie 

Om een goede werking van bovenstaande functies 

te garanderen wordt afhankelijk van de toepassing 
de PV-omvormer anders ingesteld, zo wordt deze 

bij net-gekoppelde systemen volgens de C10/11 
norm ingesteld [1]. De C10/11 norm legt vast bij 
welke netparameters (frequentie & spanning) de 

omvormer mag koppelen aan het openbaar 
distributienet.  Daarnaast stelt de C10/11 norm ook 

strikte regels aan de vermogensregeling van de PV-
installatie.  De PV-omvormer moet bij stijgende  
frequentie van het openbaar distributienet het 

geleverde vermogen lineair doen dalen met 40%/Hz 
in een frequentierange van 50,2 tot 51,5 Hz. Deze 

vermogensregeling wordt aan de hand van Figuur 3 
voorgesteld. 
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Figuur 3: Vermogensregeling PV-omvormer 

De C10/11 norm is enkel geldig voor het parallel 
koppelen van een decentrale bron met het openbaar 
distributienet. Er zijn in eilandbedrijf dus geen 

regels voor de koppeling van een decentrale bron op 
het grid waardoor de instellingen van de 

frequentierange, spanningsrange en de lineaire 
vermogensdegradatie in beperkte mate vrij te kiezen 
zijn.  

Uit de studie van de ‘klein vermogen’ autonome 
stroomgroep bleek reeds dat de frequentie en de 

spanning belastingsafhankelijk zijn en dat de 
frequentie sterk onderhevig is aan fluctuaties. Het 
net is in eilandbedrijf dus zeer onstabiel waardoor 

de instellingen van de omvormer herzien worden  
om een koppeling mogelijk te maken. De 

instellingen van de omvormer worden als volgt 
ingesteld: 

 Ondergrens frequentie = 47,5 Hz 

 Bovengrens frequentie = 56 Hz 

 Ondergrens spanning = 207 V 

 Bovengrens spanning = 253 V 

 Lineaire vermogensdegradatie van 20%/Hz 
in een frequentierange van 50 tot 55 Hz 

 
Figuur 4 geeft de vermogensbalancering tussen de 
PV-installatie (kanaal 2) en de power source (kanaal 

1) weer volgens bovenstaande instellingen van de 
omvormer. Het vermogen opgenomen door de last 

(kanaal 3) is op elk moment gelijk aan de som van 
het geleverd vermogen van de power source (kanaal 
1) en het geleverde vermogen van de PV-installatie 

(kanaal 2).  
De frequentie van de spanning bepaalt welk aandeel 

van het ingestraalde PV-vermogen geleverd wordt 
aan de last. 

 
Figuur 4: Vermogensbalancering tussen PV-installatie & 

power source 

C.  Eilandwerking tussen autonome stroomgroep & 
PV-installatie 

De resultaten van de metingen en het onderzoek van 

de autonome stroomgroep & de PV-installatie 
worden gebundeld om een eilandwerking tussen 

beide mogelijk te maken [2]. Figuur 5 stelt de 
vermogensbalancering tussen de autonome 
stoomgroep en de PV-installatie bij een bepaalde 

lineaire belasting voor. 
 

 
Figuur 5: Vermogensbalancering tussen PV-installatie & 

stroomgroep 

Door de koppelgrenzen van de PV-omvormer breed 
te kiezen koppelt de omvormer ook met de ‘klein’ 
vermogen autonome stroomgroep. De resultaten van 

deze eilandwerking (Figuur 5) tonen dan ook sterke 
gelijkenissen met de resultaten van de 

vermogensbalancering tussen PV-installatie & 
power source (Figuur 4). De enigste twee 
verschillen met de vorige situatie zijn: 

 Geen constant lastvermogen 

 Grote fluctuaties in de frequentie 
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Beide verschillen vinden hun oorzaak in het gebruik 
van de autonome stroomgroep in plaats van de 

stabiele power source.  
Het niet constant zijn van het lastvermogen is te 

wijten aan de frequentieafhankelijke spanning die 
de generator aanbiedt. Door de koppelgrenzen van 
de spanning breed genoeg te kiezen vormt dit geen 

probleem.  
De fluctuaties in de frequentie zijn te wijten aan de 

kleine inertie van het systeem. Door de 
koppelgrenzen van de frequentie breed genoeg te 
kiezen vormt dit opnieuw geen probleem op het al 

dan niet koppelen van de PV-omvormer. Het 
enigste nadeel dat deze frequentie-onstabiliteit met 

zich meebrengt is de onzekerheid over de frequentie 
van het werkpunt, wat zich uit in een kleinere 
gemiddelde brandstofbesparing ( Figuur 6 ). 

 
Nu het technisch mogelijk is om een PV-omvormer 

te koppelen met een autonome stroomgroep blijft de 
vraag bestaan: ‘Hoe groot is de brandstofbesparing 
door de implementatie van een PV-installatie?’. Een 

antwoord op deze vraag is niet eenvoudig gezien de 
brandstofbesparing sterk afhankelijk van het last-

profiel en het opbrengstprofiel van de PV-
installatie. Om toch een idee te geven van de 
brandstofbesparing zijn er twee veronderstellingen 

geldig: 

 Maximaal PV-vermogen = 2500 W 

 Steeds voldoende instraling om de last te 
voeden 

Met deze twee voorwaarden kan aan de hand van de 
rendementscurve van de autonome stroomgroep de 
maximaal haalbare brandstofbesparing bepaalt 

worden ( Figuur 6 ) [3]. 
 

 
Figuur 6: Brandstofbesparing door eilandwerking van PV-

installatie & stroomgroep 

III.  BESLUIT 

Met dit eindwerk is aangetoond dat het technisch 

mogelijk is om een PV-installatie te koppelen aan 
een ’klein vermogen’ generator. Hiervoor is een 

herziening van de instellingen van de PV-omvormer 
en een frequentiesturing van de brandstofmotor 
noodzakelijk. 

Bij het implementeren van een frequentiesturing is 
het mogelijk, afhankelijk van de PV-instraling en de 

grote/soort last, een bepaalde brandstofbesparing 
door te voeren. 
De voorkennis voor het ontwerpen en 

implementeren van een frequentiesturing is het 
resultaat van dit eindwerk. De praktische uitwerking 

van deze regelaar kan in de toekomst een nieuw 
eindwerkthema zijn. 
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