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I.  INLEIDING 

Motoren worden vaak direct online op het net gestart. Deze 

werken op hun nominaal werkingspunt, wat betekent dat 

snelheid en koppel bepaald worden door de belasting. Wanneer 

het noodzakelijk is om het toerental te regelen, moet er een 

frequentieomvormer of drive gebruikt worden. Elke component 

heeft een verlies, ook een drive, en het rendement zal aantonen 

hoe energie-efficiënt de drive is. Tijdens deze thesis wordt het 

rendement van deze vermogen-elektronische component 

bepaald via de directe en de calorimetrische methode. De 

directe methode is vrij voor de hand liggend: het ingaand en het 

uitgaand vermogen wordt gemeten. Via deze 2 metingen wordt 

dan het rendement berekend. De calorimetrische methode 

steunt op het meten van het thermisch verliesvermogen van de 

drive. In het labo op de Universiteit Gent campus Kortrijk is een 

calorimeter aanwezig die dateert uit het academiejaar 2017-

2018. De opstelling kan een verliesvermogen van 325W meten, 

waardoor drives tot 11kW bemeten kunnen worden. Zowel de 

directe als de calorimetrische methode heeft zijn voor- en 

nadelen. De calorimetrische methode zou preciezer zijn, 

doordat er enkel een dc-vermogen gemeten wordt. De directe 

methode is dan weer een snellere meting. Dit is voor beide 

methodes afhankelijk van de opstelling. Het nadeel dat de 

calorimetrische methode een tijdrovend proces is, is dan weer 

een voordeel wanneer last variaties optreden of tijdelijke 

vervorming van de golfvormen optreedt [1]. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Als eerste worden in deze thesis een aantal aanpassing gedaan 

aan de bestaande calorimetrische opstelling. Zowel de 

luchtmenging en de regelingen in het systeem kunnen een stuk 

beter. Hierna is extra inzicht nodig in de opstelling. Er worden 

een aantal kleine testen uitgevoerd met het oog op het inschatten 

van het meetbereik en warmteverliezen over de wanden. Het 

warmteverlies over de wanden kan gekalibreerd worden. Een 

laatste onbekende is het vermogen aan warmte dat de 

                                                           
 

ventilatoren injecteren. Dit kan eveneens weg gekalibreerd 

worden. Nu de opstelling volledig is, kan de calorimetrische 

rendementsbepaling toegepast worden voor een commerciële 

drive. Hiervoor wordt een meetprocedure en 

nauwkeurigheidsberekening voorgesteld. Om de verkregen 

resultaten te controleren, wordt de directe methode parallel 

uitgevoerd. Hierbij is er terug nood aan een foutberekening, die 

volledig afhankelijk zal zijn van de gebruikte vermogenmeter. 

III.  CALORIMETRISCHE METHODE 

Figuur 1 geeft het principe van een calorimeter. Dit is een 

thermisch geïsoleerde box waarin een bepaalde 

warmteoverdracht plaatsvindt. In een calorimeter bevindt zich 

een fluïdum, dit kan een zowel een gas als een vloeistof zijn. 

Daarin wordt een component ingebracht op een hogere 

temperatuur dan het fluïdum. Zo ontstaat een systeem dat nu zal 

evolueren richting een thermisch evenwicht. De thermometer 

dient om de temperatuur te meten bij het thermisch evenwicht. 

Daarnaast is een roerelement of ventilatie-element aanwezig 

om een betere menging te verkrijgen. 

 
Figuur 1: Basisprincipe calorimeter 

Een calorimeter wordt dus meestal gebruikt voor 

thermodynamische experimenten. Wanneer de drive gezien 

wordt als een warmte-afgevend element, kan het calorimetrisch 

principe toegepast worden. De drive zal zijn warmte afgeven 

aan het fluïdum, dat zo naar een thermisch evenwicht zal 

evolueren [2]. 

De opstelling aanwezig in het labo te Kortrijk, is van het 

balanced principe (Figuur 2). Een test bestaat dan uit 2 delen. 

Een eerste test is de main test. Gedurende deze test ligt de drive 

aan en wordt het ventilatordebiet geregeld zodat een bepaalde 

uitgangstemperatuur verkregen is. Tijdens de balanced test is de 
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drive uitgeschakeld en wordt de ventilator ingesteld op het 

toerental verkregen uit main test. Door het verwarmingselement 

te regelen, kan hetzelfde vermogen geïnjecteerd worden als 

tijdens de main test. Wanneer dit vermogen bereikt is, is de 

calorimetrische rendementsbepaling afgelopen. 

 
Figuur 2: Balanced calorimeter 

Bij het tweede thermische evenwicht gelden volgende 

formules. Deze formules worden gebruikt om dan het effectieve 

rendement te berekenen van de drive. 

𝜂𝑐𝑎𝑙 =
𝑃𝑖𝑛−𝑃𝑐𝑎𝑙,𝑡𝑜𝑡

𝑃𝑖𝑛
[%] 1 

𝑃𝑐𝑎𝑙 = 𝑃ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟 + 𝑃𝑤𝑎𝑛𝑑  2 

Indien er tijdens de main test een extra vermogen is 

geïnjecteerd, is Pheater het verschilvermogen van de 

gedissipeerde warmte tijdens de balance en de main test. Het 

vermogen dat over de wand verloren gaat, is afhankelijk van het 

temperatuurverschil over de wand van het tweede thermische 

evenwicht en het materiaal waaruit de wand is opgebouwd [3]. 

𝑃𝑤𝑎𝑛𝑑 = 𝑈𝑤𝑎𝑛𝑑 ∗ 𝐴𝑤𝑎𝑛𝑑 ∗ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡) 3 

In formule 3 zit de oppervlakte van de wand. De calorimeter is 

in verstek gesneden, waardoor het moeilijk te voorspellen is hoe 

het warmtetransport door de wand zal plaatsvinden. Ondanks 

dat de luchtmenging in de kamer is aangepakt, is er nog steeds 

een temperatuurverschil tussen de verschillende wanden 

onderling. Om een beter zicht te hebben op dit warmtetransport 

kan een kalibratiecurve gebruikt worden om het warmteverlies 

te kwantificeren. Figuur 3 geeft het warmteverlies over de wand 

weer in functie van het temperatuurverschil. In plaats van dit te 

berekenen kan het verlies afgelezen worden van deze curve. 

 
Figuur 3: Kalibratiecurve 

 

De meetprocedure bestaat uit 2 delen. Een eerste deel is de main 

test. Hierin wordt het ventilatordebiet via het toerental geregeld 

naar een thermisch evenwicht. De voorwaarden voor dit 

thermisch evenwicht liggen vast op ΔRPM<20RPM en een 

ΔToutlet<0,1°C. Tijdens de Balance test wordt het 

verwarmingselement geregeld en wordt de ventilator ingesteld 

op het toerental verkregen uit de main test. Wanneer er terug 

een thermisch evenwicht wordt verkregen, is het vermogen van 

de drive gelijk aan het vermogen dat het verwarmingselement 

dissipeert in de calorimeter. Het tweede thermisch evenwicht 

wordt bereikt bij ΔW<10W en een ΔToutlet<0,1°C. De 

kwaliteiten van deze thermische evenwichten is afhankelijk van 

deze van de regelaars. De regelaars zorgen zo snel mogelijk 

voor de gewenste temperatuur in de outlet, en moeten deze 

toestand kunnen vasthouden. Gedurende deze thesis is er 

onderzoek gebeurd naar de regelaars. De parameters voor de 

regelaars zijn zodanig gekozen dat er snel een thermisch 

evenwicht verkregen wordt, maar ook zodanig dat het 

thermisch evenwicht lang genoeg kan vastgehouden worden. 

IV.  DIRECTE METHODE 

Bij de directe methode wordt het ingaand en uitgaande 

vermogen gemeten. De meting wordt uitgevoerd volgens de 

IEC-norm [1] of het Uniform Testing Protocol [4]. Het verschil 

tussen beide zit in de stromen die gebruikt worden. Deze 

stromen zullen mee de meetpunten waarop er gemeten wordt. 

De IEC-norm schrijft voor om de koppelproducerende stroom 

te gebruiken terwijl het UTP spreek over percentages van de 

nominale stroom. Figuur 4 geeft de meetpunten weer. De 

stroomwaarden voor de koppelproducerende stroom liggen 

hoger dan bij de nominale stroom. Bij de nominale stroom is er 

1 meetpunt dat niet te bereiken is. Ondanks dat de motor op dat 

punt niet belast wordt, is de stroom hoger dan 50% nominale 

stroom. Dit komt omdat de meetpunten gelden voor een motor 

van 2,2kW. Doordat dit een kleine motor is, vormt de 

magnetisatiestroom een groot percentage van de nominale 

stroom. Als richtlijn aan het UTP zou het gebruik van 

koppelproducerende stroom een goede aanbeveling zijn. Voor 

het meten en het verwerken van gegevens voor de directe 

methode zijn eveneens procedures opgesteld. 

 
Figuur 4: Meetpunten 
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V.  RESULTATEN 

De calorimetrische methode wordt getest aan de hand van de 

directe methode, idealiter zijn deze rendementen dus hetzelfde. 

De resultaten zijn afkomstig van een Ativardrive van Schneider 

met een vermogen van 2,2kW. Deze stuurt een motor aan die 

belast wordt door een tweede motor. De drive is afkomstig uit 

het Round Robin Project, waarbij drives in verschillende labo’s 

getest worden. Dit kadert in het eerder vermelde UTP. Volgens 

het UTP worden deze niet op de calorimetrische methode 

getest, waardoor de resultaten uit deze meting interessant zijn 

voor het project. Tabel 1 geeft de resultaten voor 2 meetpunten 

weer. 
Tabel 1: Resultatentabel 

 100%c_100%f Minc_100%f 

Eff cal % 96,84 78,62 

Eff Pin-Pout 96,76 77,79 

Diff % 0,08 0,83 

Test duration 7,08 hours 3,58 hours 

Error cal (%) 1,19 3,31 

Error dir (%) 1,15 4,97 
 

Uit Tabel 1volgt dat de verkregen calorimetrische rendementen 

overeenkomen met de rendementen verkregen op de directe 

manier. Wat opvalt is dat de calorimetrische test langer duurt 

dan bij de directe methode. Het UTP [4] schrijft voor dat een 

meting voor 100% stroom 30min duurt en voor alle andere 

meetpunten 15min. Dit verschilt enorm van de duur van de 

calorimetrische tests. Figuur 5 geeft het verloop van een 

calorimetrische meting weer. In de grafiek zijn de drie fasen van 

een meting zichtbaar. Daar waar de temperatuur snel oploopt is 

de initialisatie, waarin de calorimeter wordt opgewarmd. Tot 

aan de temperatuurdrop vindt de Main test plaats en vervolgens 

is er nog de Balance test. 

 
Figuur 5: Temperatuurverloop meting 

Door de aanpassing gedurende de thesis op de luchtmenging en 

de PI-settings werd een snellere meting verkregen, zoals 

zichtbaar is op de 2de meting in Tabel 1. Een eerste 

calorimetrische meting duurde 8uur en dit is gereduceerd tot 

4uur. 

Een belangrijke vraag in deze thesis is welke meting het 

nauwkeurigste is. Uit Tabel 1 is dit niet af te leiden. Beide 

rendementsbepalingen zijn met een extra geïnjecteerd 

vermogen gedurende de Main test. Algemeen kan gezegd 

worden dat voor metingen voor volle belasting dat de directe 

methode het nauwkeurigst is. Wanneer er dieper in deellast 

gewerkt wordt is de calorimetrische methode het nauwkeurigst. 

Wanneer er tijdens de Main test geen extra dc-vermogen 

geïnjecteerd wordt, is de calorimetrische methode het 

nauwkeurigst, zowel voor vol- als deellast. Het resultaat een 

tragere meting, omdat er minder vermogen is om de calorimeter 

op te warmen door de hoge thermische massa. 

Om geen besluiten te nemen uit het bemeten van 1 enkele drive, 

werden er simulaties uitgevoerd om rendementsbepalingen uit 

te voeren voor drives van een hoger of van een lager vermogen. 

Deze simulaties worden uitgevoerd met behulp van het 

programma Matlab/Simulink. De thermische gegevens zijn 

afkomstig van de metingen van de Ativardrive, omdat deze niet 

drive-afhankelijk zijn. 

VI.  BESLUIT 

Het is mogelijk om een calorimeter te gebruiken voor 

rendementsbepalingen van vermogenelektronische 

componenten. Deze metingen zijn tijdrovend, al kan de duur 

van een test verminderd worden met een goede luchtmenging 

en de juiste PI-settings voor de regelaar. De gebouwde 

calorimeter uit het academiejaar 2017-2018 is in staat deze 

rendementsbepalingen uit te voeren. De calorimetrische 

resultaten komen overeen met de verkregen resultaten via de 

directe methode. De nauwkeurigheid is afhankelijk van hoe ver 

er in deellast wordt gewerkt en of er dc-vermogen geïnjecteerd 

wordt in de main-test voor een snellere meting. Simulaties 

geven weer dat de calorimetrische methode het nauwkeurigste 

is wanneer geen dc-vermogen geïnjecteerd wordt in de 

calorimeter, gedurende de main test. Wanneer er enkel naar de 

directe methode gekeken wordt, kan er vastgesteld worden dat 

via de koppelproducerende stroom alle meetpunten bereikt 

kunnen worden, terwijl dit niet mogelijk is via de nominale 

stroom. Voor de Round Robin Test is het dus aanbevolen om te 

werken met de koppelproducerende stroom, die volgens het 

IEC wordt voorgesteld. 
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