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I.  INLEIDING 

EELAB-Lemcko 

EELAB/Lemcko is een onderzoeksgroep van de 
faculteit ingenieurswetenschapen Ugent. Het 
elektrotechnisch expertisecentrum voor energie, 
EMC en power quality is gespecialiseerd in het 
geven van expertise en meten van elektrische 
installaties. De kennis behaald uit onderzoek wordt 
gebruikt om advies te geven aan bedrijven. 

Probleemstelling 

Door de huidige klimaat- en milieuproblematiek 
gaan burgers en bedrijven steeds bewuster om met 
hun energievoorziening en energieverbruik. Omdat 
het duurzaam produceren van elektrische energie 
zeer belangrijk is, wordt er steeds meer gebruik 
gemaakt van decentrale opwekking van energie. Dit 
door onder andere zonnepanelen en windmolens. 
Bij decentrale opwekking wordt de energie op 
meerdere plaatsen en dichter bij de verbruiker 
opgewekt en zijn er minder transmissie en 
distributieverliezen tijdens het vervoer. 
 

                                                           
 

Decentrale opwekking is een essentiële bouwsteen 
van het microgrid. Een microgrid is een lokale groep 
elektrische bronnen en belastingen. Dit netwerk is 
verbonden met het klassieke distributienetwerk 
maar kan ook losgekoppeld worden om tijdelijk in 
eilandmodus te functioneren. Om van een microgrid 
te kunnen spreken moet de elektrische energie 
lokaal opgewekt worden, moet er een 
opslagsysteem en beheersysteem aanwezig zijn. In 
het labo van Lemcko is een microgrid geïnstalleerd 
onder de vorm van een wijk met 18 huizen en 
decentrale energieproductie. Een goed 
beheersysteem moet het evenwicht in het 
microgrid behouden en de energie zo efficiënt en 
goedkoop mogelijk gebruiken. Enkele voorbeelden 
om dit te bekomen zijn de opslag bij decentrale 
productie, opslagcapaciteit bij variërende 
opbrengst, efficiëntie, netstabiliteit bij gekoppelde 
invertoren.  
 
Om bovenstaande besproken parameters te 
optimaliseren moet het mogelijk zijn om 
verschillende profielen te simuleren. Zo kunnen er 
verschillende werkelijke situaties in het labo 
voorgesteld worden en de optimale instellingen en 
configuratie van elektrische bouwstenen van de 
elektrische toestellen bekomen worden. 
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II.  DOELSTELLINGEN 

Het doel van dit eindwerk is het ontwerpen en 
realiseren van een emulator voor het simuleren van 
belasting – en opbrengstprofielen bij residentiële 
energieverbruikers. De emulator werdt vervolgens 
gekoppeld aan een werkelijk opslagsysteem om een 
optimaal laad- en ontlaadstrategie te bepalen. 
 
Met de opstelling kunnen verschillende elementen 
naar energieopslag vergeleken en geoptimaliseerd 
worden. Als eerste zal een emulator gemaakt 
worden die bestaat uit twee programma’s voor het 
simuleren van belastingprofielen en 
opbrengstprofielen door het respectievelijk van op 
afstand aansturen van een power supply unit en een 
gelijkspanningsvoeding. Als laatste zal een derde 
programma gemaakt worden voor het sturen en 
uitlezen van de omvormer en lader naar de batterij. 
Door de opbouw van de emulator kan nu uitvoerig 
getest worden wanneer en hoe het “gridpoint” 
ingesteld moet worden bij bepaalde scenario’s om 
zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Figuur 
1 toont een flowchart van de opstelling. 
 
 

 
Figuur 1: Flowchart Opstelling 

 
 
 

III.  RESULTATEN 

De eerste stap bestaat erin voldoende kennis en 
informatie te verzamelen van de benodigde 
apparatuur en van de bestaande opstelling.  
Daarnaast is ook de kennismaking met de te 
gebruiken programmeeromgeving een belangrijke 
factor. Om de emulatie van de elektrische toestellen 
vorm te geven is de grafische 
programmeeromgeving Labview van National 
Instruments gebruikt. De omgeving is uitermate 
geschikt voor besturingstechnieken, data-acquisitie 
en het communiceren met meettoestellen. Om de 
verschillende elektrische toestellen met elkaar te 
laten communiceren is voor Modbus TCP-protocol 
gekozen. Modbus is een standaard protocol dat 
wereldwijd gebruikt wordt en werkt volgens het 
master/slave principe. De CompactRio is de realtime 
industriële controller die voor de connectie tussen 
het programma en het elektrische toestel zorgt en 
stuurt volgens het Modbus protocol.  

Revo vermogencontroller 

Het eerste programma leest de procentueel 
verbruikte vermogens in van het Excel bestand met 
de waarden van het verbruiksprofiel. Deze waarden 
worden dan ingesteld door het programma op de 
Revo. Figuur 2 geeft visueel de aansluitvolgorde 
weer hoe de verschillende toestellen met elkaar 
geconnecteerd zijn. De Revo stuurt het gevraagde 
procent van het geïnstalleerde vermogen, door het 
regelen van de spanning en stroom. 
 

 

Figuur 2: Verbinding Revo 

Een belasting profiel is het verbruikt vermogen van 
een bepaalde verbruiker doorheen de tijd. Op figuur 
3 is een verbruiksprofiel (oranje profiel) te zien van 
een woning. Het verbruik varieert zeer sterk door de 
verschillende handelingen die uitgevoerd worden. 
Opmerkelijk is dat er altijd verbruik is, dit door het 
sluimerverbruik in de woning.  
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Figuur 3: Verbruik- en opbrengstprofiel 

Gelijkspanningsvoeding 

Het tweede programma werkt volgens hetzelfde 
principe als het eerste voor het inlezen van de 
waarden. Voor het uitlezen en schrijven van de 
waarden zijn er Instrument drivers van de fabrikant 
Chroma van de bron geïnstalleerd in Labview. Deze 
zijn speciaal ontworpen voor het aansturen van de 
bron. Bij het regelen van de bron sturen we een 
constante spanning aan een variërende stroom om 
zo de opgewekte vermogens van het opbrengst 
profiel te regelen.  
Op de bron wordt een opbrengstprofiel gesimuleerd 
van een pv-unit. Het profiel varieert naar gelang de 
soort van de productie-eenheid. Een PV-profiel 
varieert zeer sterk doorheen de dag met geen 
opbrengst in de nacht en zeer sterk schommelende 
waarden overdag. Op figuur 3 is een 
opbrengstprofiel voorgesteld, het is de blauwe 
grafiek. 

Vitron Energy 

Als derde programma wordt de sturing van een 
vitron energy quattro gemaakt. In de opstelling is de 
quattro verbonden met een controller die op zijn 
beurt verbonden is met de computer. Het 
programma leest de waarden in van de status 
waarin de omvormer zich bevindt en bepaalt het 
gridpoint.  
 
De omvormer is een zeer belangrijk element in de 
schakeling omdat dit het centrale punt van de 
opstelling is. De controller bepaalt het setpoint van 
de omvormer in functie van de PV-opbrengst, het 
momentaan verbruik en de status van de batterijen.  

Figuur 4 is een flowchart van alle mogelijkheden van 
de opstelling.  
 

 
Figuur 4: Flowchart 

Als voorbeeld zal een standaard scenario besproken 
worden. Als de opbrengst groter is dan de belasting 
zal het teveel aan vermogen ofwel naar de 
batterijen of naar het net gaan. Het laden van de 
batterijen is economisch zeer interessant. Zo gaat er 
geen energie verloren en kan het later opnieuw 
gebruikt worden wanneer het verbruik groter is. 
Figuur 5 toont het stroomverloop door de 
opstelling. 

 
Figuur 5: Opstelling bij een voldoende opbrengst. 
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IV.  BESLUIT 

Met dit eindwerk is een emulator gerealiseerd voor 
het aansturen van de elektrische toestellen van de 
opstelling. 

Waarbij het mogelijk is om: 
- Wisselende belastingen te simuleren  
- Variërende opbrengstprofielen van 

verschillende productie-eenheden te 
simuleren. 

- Efficiëntie van de opslag te verbeteren. 
- De batterij te sturen. 
- Een werkelijke situatie in het labo te 

nabootsen. 

Al deze factoren leiden ertoe dat er efficiënter en 
duurzamer gebruik wordt gemaakt van de 
elektriciteit productie. Al de gewenste parameters 
kunnen ingesteld worden op de user interface 
(Figuur 6) van het programma. 

 
Figuur 6: User Interface 
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