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I.  INLEIDING 

Elektriciteit is een van de belangrijkste 
energiebronnen. Elektrische machines worden dan 
ook gebruikt over de hele wereld en 50% van het 
elektrisch vermogen wordt verbruikt door 
elektrische motoren in geïndustrialiseerde landen 
[1]. Een groot deel van deze motoren worden 
geregeld door snelheidsregelingen of drives die 
vermogensverlies hebben en dus een impact 
hebben op het rendement van de machine. Een 
nauwkeurige rendementsbepaling is dus belangrijk. 
In de IEC 61800-9-2 norm worden drie types voor 
verliesbepaling van drives voor de IE classificatie 
besproken: de berekeningsmethode, de input-
output methode en de calorimetrische methode. De 
input-output methode of directe methode meet het 
ingaand en uitgaand vermogen van de drive. Deze 
methode kan verstoord worden door fluctuaties van 
het uitgaande vermogen in last [2]. Ook vervorming 
in de ingangs- en uitgangs-golfvormen kan 
voorkomen bij apparatuur met een hoog rendement 
[3]. Voornamelijk door deze redenen wordt de 
calorimetrische methode interessant. Hierbij 
worden de verliezen bepaald aan de hand van het 
meten van het warmteverlies van een apparaat. 

II.  DOELSTELLINGEN 

In deze masterproef wordt de calorimetrische 
aanpak bestudeerd. Eerst wordt een 
literatuurstudie uitgevoerd. Gedurende een 
Erasmus semester in Lappeenranta, Finland (LUT), 
wordt een eerste praktische ervaring met een 

calorimeter gerealiseerd. Daarna wordt een concept 
voor een calorimeter voorgesteld en bestudeerd. In 
Universiteit Gent wordt dan een calorimeter 
gebouwd en getest om kleine vermogen-
elektronische snelheidsregelingen van 1kW tot 
7,5kW te meten. De impact van verschillende 
parameters op de totale nauwkeurigheid worden 
ook onderzocht en verbeteringen worden 
voorgesteld. 

III.  CALORIMETRISCH CONCEPT 

Een calorimeter kan warmteverlies meten op een 
directe of indirecte manier. Het warmteverlies kan 
direct worden gemeten van een drive maar 
wanneer er een extra verwarmingselement gebruikt 
wordt, wordt het verlies indirect gemeten. Om een 
doeltreffende meetprocedure te bekomen, zijn er 
drie belangrijke vereisten: een constant debiet is 
vereist, warmteverliezen moeten beperkt worden 
en de temperatuur van het koelmiddel moet 
worden gemeten en geregeld [4]. Dit koelmiddel 
wordt gebruikt om de warmte uit de geïsoleerde 
calorimeter te trekken waarin de drive geplaatst is 
[5]. Verschillende types calorimeters worden 
besproken in [4], [6] en de IEC norm. 
Vergelijking (3.1) geeft aan welke parameters er een 
effect hebben op de nauwkeurigheid. 
 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑐𝑎𝑙 = 𝑃𝑎𝑖𝑟+𝑃𝑙𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒 (3.1) 

 
In deze masterproef wordt lucht gebruikt als 
koelmiddel. De warmtestroom verplaatst door lucht 
is gelijk aan (3.2) en de warmte lekstroom is gelijk 
aan (3.3). 
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𝑃𝑎𝑖𝑟 = 𝑞𝑚(𝑐𝑝,𝑜𝑢𝑡𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑐𝑝,𝑖𝑛𝑇𝑖𝑛) (3.2) 

 

𝑃𝑙𝑒𝑎𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝑈𝑤𝑎𝑙𝑙𝑆𝑤𝑎𝑙𝑙(𝑇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡) (3.3) 

 
De warmtestroom van de lucht is afhankelijk van het 
debiet (qm), de inlaat- (Tin) en uitlaattemperatuur 
(Tout) en de soortelijke warmte van de lucht bij een 
constante druk (cp). Dus de luchteigenschappen 
hebben een grote invloed op de metingen waardoor 
ze best constant blijven doorheen een meting. 
De warmte lekstroom is afhankelijk van de 
warmtedoorgangscoëfficiënt (Uwall) van de 
calorimeter, de oppervlakte van de doos (Swall) en 
het verschil tussen de binnentemperatuur en 
omgevingstemperatuur.  

IV.  MEETPROCEDURE VAN DE EVENWICHTSCALORIMETER 

Op basis van een vergelijkende studie tussen de 
verschillende types calorimeters, is er beslist om 
een evenwichts-calorimeter (balance calorimeter) 
te bouwen. Het grootste voordeel van dit type is de 
onafhankelijkheid van de luchteigenschappen 
doorheen de test en de haalbare hoge 
nauwkeurigheid.  Dit is een geïsoleerde doos waarin 
een drive en een verwarmingselement of weerstand 
geplaatst zijn (Fig. 1). Lucht gaat erdoor en wordt 
opgewarmd door de warmteverliezen van de drive 
of de weerstand.  
 

 
Figuur 1: Evenwichtscalorimeter 

Deze methode van calorimetrie bestaat uit twee 
testen: de hoofdtest (main test) en de 
evenwichtstest (balance test) die beiden in dezelfde 
calorimeter uitgevoerd worden (Fig. 2). 
Aanvankelijk wordt de drive geïnstalleerd en daarna 
wordt de initialisatie uitgevoerd. Dit is het 
voorverwarmen van de doos waarbij de weerstand 
extra warmte produceert om zo sneller de gewenste 
uitlaattemperatuur te bereiken. Tijdens de 
hoofdtest wordt de drive (DUT) ingeschakeld en 

wordt de doos opgewarmd. Een extra vermogen 
wordt toegevoegd met de weerstand aan de 
calorimeter als er weinig verliezen zijn. De 
uitlaatventilator is PID geregeld met de 
uitlaattemperatuur als terugkoppeling. Het setpoint 
in de uitlaatbuis is 40°C. Na een tijdje wordt een 
stabiele uitlaattemperatuur en ventilatorsnelheid 
verkregen. Een thermisch evenwicht is bereikt en de 
hoofdtest wordt beëindigd. 
Vervolgens wordt de evenwichtstest gestart. De 
ventilatorsnelheid is nu constant en gelijk aan de 
snelheid tijdens het thermisch evenwicht van de 
hoofdtest. De drive wordt uitgeschakeld en de 
weerstand wordt nu PID geregeld. Het setpoint van 
de uitlaattemperatuur is nog steeds 40°C. Eigenlijk 
bootst de weerstand de drive na en wordt hetzelfde 
vermogensverlies van de hoofdtest gezocht. Wat 
later wordt opnieuw een thermisch evenwicht 
bereikt waardoor de evenwichtstest beëindigd 
wordt.  

 
Figuur 2: Flowchart hoofd- en evenwichtstest 

De isolatie van de doos is 200mm om zo 
warmtelekken te minimaliseren. A-klasse pt100 
temperatuursensoren worden gebruikt met een 
tolerantie van 0,15°C. De PM6000 van Voltech 
wordt gebruikt om de vermogens te meten. Een 
schakelkast is gebouwd om de set-up te regelen met 
LabVIEW en aan de veiligheid te voldoen. 
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V.  RESULTATEN 

Een volledig werkende evenwichtscalorimeter is 
gebouwd. Metingen zijn uitgevoerd met de Sinamics 
G120 7,5kW drive die een inductiemotor aanstuurt. 
Een weerstand van 6.8Ω en 500W wordt 
geïmplementeerd in de set-up. Hiermee worden 
twee verschillende testen uitgevoerd.  
Eerst wordt een reproduceerbaarheidstest 
uitgevoerd. Tijdens de hoofdtest wordt er constant 
300W geproduceerd door de weerstand tot er een 
thermisch evenwicht bereikt is. Daarna moet 
hetzelfde vermogen verkregen worden met een PID 
regelaar tijdens de evenwichtstest bij een vaste 
ventilatorsnelheid. Dit bewijst de herhaalbaarheid 
en lineariteit van de calorimeter. De resultaten zijn 
af te leiden uit tabel 1. Er is een verschil bekomen 
van 2,72W of 0,91%. Dit is maar klein maar er zou 
eigenlijk geen verschil mogen zijn. Mogelijke 
redenen zijn veranderingen in luchteigenschappen, 
geen optimale PID regeling, slechte luchtverdeling 
in de doos en de tijdsduur van de test. 
 

Tabel 1: Resultaten van de reproduceerbaarheidstest 

 Main Test Balance Test Difference 

T_inlet (°C) 18,15 18,08 0,08 

T_outlet (°C) 39,97 40,00 0,03 

T_inside (°C) 44,71 44,81 0,10 

T_ambient (°C) 22,15 21,76 0,38 

Heater Power (W) 300,00 302,72 2,72 

Heater Power (%) 100,00 100,91 0,91 

Blower speed (rpm) 2525,40 2525,40 0,00 

Test duration (hours) 7,24 1,77 / 
 

Ten tweede is er een rendementsmeting 
uitgevoerd. De motor loopt in nullast en maximum 
toerental. Deze test bepaalt de warmteverliezen 
van de drive en zo kan de nauwkeurigheid bepaald 
worden. Het ingangs- en uitgangsvermogen wordt 
ook gemeten en vergeleken met het calorimetrisch 
resultaat. De resultaten zijn te vinden in tabel 2 en 
de temperaturen in figuur 3. Het verschil in 
vermogensverlies tussen de directe en 
calorimetrische meting is 14,08W. Dit is een verschil 
van 3,16% in rendement. Om te kunnen 
concluderen welke methode het nauwkeurigst is, 
moet er nog een nauwkeurigheidsbepaling 
opgesteld worden. 

Tabel 2: Resultaten van de drive test 

Motor speed (%) 100,00 

Motor load (%) 0,00 

Pinput (W) 446,13 

Poutput (W) 346,83 

Pin – Pout (W) 99,30 

Calorimetric result (W) 85,22 

Difference (W) -14,08 

Efficiency [Calorimeter] (%) 80,90 

Efficiency [Pin – Pout] (%) 77,74 

Difference (%) 3,16 

Test duration (hours) 8,18 

 

Figuur 3: Temperaturen tijdens de rendementsmeting, (1) 
initialisatie, (2) hoofdtest en (3) evenwichtstest 

VI.  BESLUIT 

Een calorimeter is gebouwd, getest en eerste 
ervaringen zijn verworven. De doelstellingen zijn 
dus behaald. De calorimeter meet vermogen in de 
juiste range vergeleken met de directe methode 
maar de nauwkeurigheid van deze methode hangt 
af van vele factoren die verder onderzocht kunnen 
worden. Warmteverliezen door de wanden van de 
calorimeter en luchtverdeling binnen in de doos 
(Fig. 3) zijn zulke interessante aspecten om te 
onderzoeken. De calorimetrische methode is 
voornamelijk waardevol wanneer hoogrenderende 
vermogenelektronische snelheidsregelingen 
gemeten worden. Het grootste nadeel is de 
tijdsduur van een test. Extra onderzoek moet 
gedaan worden in de toekomst om deze methode te 
optimaliseren.  
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