
 

Hoe kies ik de juiste AC voeding voor mijn applicatie? 

 

 

Alle producten met een stekker wil je als ontwikkelaar ook graag testen op specificaties. Werkt het product 

goed in de spanningsrange van 196V tot 256V en hoger? Of wordt uw product wereldwijd verkocht en komt 

u ook andere spanningen en meer fase netten tegen? Welke frequenties heeft u nodig; 50Hz, 60Hz, 400Hz 

en 800Hz of hoger? Voldoet het product aan alle plaatselijke normen? En zo zijn er nog vele andere 

specificaties te noemen die van toepassing zijn voor de AC grid waar uw ontwerp aan moet voldoen.  

Er is een groot scala aan AC voedingen beschikbaar in de markt maar, waar moet u nu op letten bij het 

maken van de juiste keuze? Met deze white paper gaan wij u zo goed mogelijk informeren over de 

belangrijkste specificaties: 

- Uitgangsspanning 

- Frequentiebereik 

- Stroombereik 

- De powerfactor 

- De Crest Factor 

- Inschakelstromen 

- Response tijd  

- Harmonische vervorming 

- Normeringstesten 

- Automatiseringseisen 

- Andere eisen 

 

Laten we de specificaties eens wat nader bekijken. 

De uitgangsspanning 

Uitgaande van het ontwerp kijkt u naar het spanningsbereik waar uw ontwerp aan moet voldoen. 

We zien dan specificaties als 230Vac ±10% 50/60Hz of voor drie fase systemen 400Vac ±10% 50Hz.  Bij 230V 

+ 10% is 253V de maximale spanning. Toch zien we in wijken met veel zonnepanelen spanningen tot wel 

260V en hoger. Wordt uw ontwerp daar op getest? In de LED driver industrie komen we een normering 

tegen voor een universele ingangsspanning van 90V tot 305V. Voor sommige applicaties is het zelfs 

noodzakelijk om een DC offset te creëren op de AC spanning.  



We komen ook extreme twee en drie fase netten tegen in de wereld met een midden aftakking op een 

enkel fase en een verschil in de fase hoek tussen de fase. Voor meer informatie hierover verwijzen wij ik u 

graag door naar dit document.  

Het frequentiebereik 

Over het algemeen een vrij simpele specificatie, 50Hz, 60Hz en voor de vliegtuig industrie dan ook nog 

400Hz en 800Hz tot 1200Hz. Bij de spoorwegen komen we ook nog een applicatie met 16,7Hz tegen. Hier 

vindt eigenlijk al een splitsing plaats van de selectie. Een range aan AC voedingen kan de 16,7Hz en/of de 

hogere frequenties niet aan. Daarnaast moet hier goed worden gekeken naar de nauwkeurigheid van de 

frequenties in verband met de norm testen (zie later in deze white paper). 

Het stroombereik 

Op zich een eenvoudige maar belangrijke specificatie. Wat is het nominale stroomverbruik bij een bepaalde 

spanning? Bij een weerstand belasting is de formule P=U x I en zo is de berekening snel gemaakt. Bij het 

stroombereik moeten we echter in de praktijk met veel meer factoren rekening houden waaronder de 

powerfactor, de Crest Factor en de inschakelstroom. 

De powerfactor 

Bij een capacitieve of inductieve belastingen krijgen we te maken met de powerfactor (of arbeidsfactor). Dit 

is de verhouding tussen het werkelijke vermogen en het schijnbare vermogen.  

 

Een lage powerfactor heeft tot gevolg een grote faseverschuiving tussen spanning en stroom. Dit heeft een 

aanzienlijk hogere stroom tot gevolg. Dit is ook gelijk de reden dat het vermogen van AC voedingen wordt 

aangeduid in VA en niet in W.  

Voorbeelden van apparaten met een lage powerfactor zijn een DC voeding en een LED driver. Bij de hogere 

vermogens wordt dan vaak wel elektronica toegevoegd voor een betere powerfactor (powerfactor 

correctie). 

 

 

https://ttms.nl/wp-content/uploads/2020/11/Wereldwijd-drie-fase-netconfiguraties.pdf


 

De Crest Factor 

De Crest Factor is de verhouding tussen de piekwaarde van een AC golfvorm en zijn effectieve (RMS) 

waarde, dus Ipiek/Irms.    

 

In bovenstaande grafieken een voorbeeld van twee golfvormen die beiden een RMS waarde hebben van 5A 

maar met verschillende Crest waardes.  

De Crest Factor van de blauwe -perfecte- sinus is 1.414 waardoor zijn piekwaarde op ongeveer 7.07 A ligt. 

IPiek = IRMS x Crest Factor= 5 A x 1.414 = 7.07 A piek. De Crest Factor van de rode golfvorm is vele malen 

hoger en de RMS stroom is hetzelfde, nl 5A. Hierdoor gaat de Piek stroom een stuk hoger liggen. 5 A x 4.24 

= 21.21A piek. Hoe hoger de Crest Factor, des te groter de piek waarde ten opzichte van zijn nominale 

waarde. 

Voor niet-lineaire belastingen zoals frequentie regelaars en gelijkrichters, die een stroom induceren met 

een hoge Crest Factor is het daarom belangrijk een voeding te kiezen met een lage impedantie en een hoge 

instant piekstroom mogelijkheid. Hoe smaller de puls breedte des te hoger de instant 

piekwaardeverwerking van de voeding moet zijn. Indien de voeding niet geschikt is om hoge Crest waardes 

te verwerken, dan zal de spanning inzakken of de unit in Over Current protectie gaan. Hoe dan ook zal de 

DUT niet correct getest worden. 

De piekstroomspecificatie van een AC-voeding is niet te verwarren met de aanloopstroom die nodig is om 

bijvoorbeeld motoren te voeden. Deze hoge stroom houdt langer dan een halve periode aan en de RMS 

waarde ligt aanzienlijk hoger. 

De inschakel- of aanloopstroom 

Geschakelde voedingen en elektromotoren kunnen een inschakelstroom hebben van wel 10x de nominale 

stroom. Dit is dan ook een belangrijke factor bij de selectie van een AC voeding.  

Sommige AC voedingen kunnen voor langere tijd tot twee- of driemaal het nominale vermogen leveren bij 

inschakelen. Dit zijn vaak de IGBT gestuurde AC voedingen of Grid emulatoren. Sommige van deze 

voedingen hebben ook nog een mogelijkheid om bij overbelasting voor langere tijd de spanning te verlagen 

(current limiting foldback) zodat de stroom toch binnen de limiet blijft en de applicatie (vertraagd) toch 

opstart. De meeste FET gestuurde AC voedingen kunnen dit niet en schakelen volledig af bij te hoge 

stromen. Een mogelijkheid is dan vaak nog het vertraagd laten oplopen van de uitgangsspanning om zo 

toch de applicatie te kunnen starten. 



 

 

 

Hoe lang een elektromotor deze stroom nodig heeft hangt af van de mechanische belasting en het ontwerp 

van de motor. Indien er geen metingen uitgevoerd moeten worden die in directe relatie staan met het 

aanlopen van de motor kan er gebruik gemaakt worden van deze current-limiting foldback techniek. Voor 

specificatie doeleinden is het vaak echter gewenst om de maximale inschakelstroom te bepalen. 

Afhankelijk van de AC voeding kan je soms ook op de maximale uitgangsspanning van de sinus (90 graden) 

ingeschakeld worden om zo de maximale inschakelstroom te bepalen. Weer een belangrijke specificatie 

voor het selecteren van de juiste voeding.  

De responsetijd 

Voor sommige applicaties is het van belang dat de AC voeding snel en accuraat reageert op een wijziging in 

de belasting. Je wilt geen spanningsdip op de uitgang als de belasting ineens toeneemt. 

AC-bronnen met een snelle responsetijd hebben over het algemeen een lage impedantie. AC-bronnen met 

deze kenmerken worden vaak constante spanningsbronnen genoemd omdat de uitgang constant blijft, 

zelfs wanneer wordt overgeschakeld van nul last naar volledige belasting. Dit is dan te vergelijken met wat 

we “een sterk net” noemen. De responsetijd is ook weer van belang als we testen gaan doen volgens 

bepaalde normeringen. 

Harmonische vervorming creëren en overige functionaliteiten 

In een normale net spanning omgeving zien we dat een AC spanning geen perfecte sinus is, maar de som 

van verschillende harmonische componenten die invloed hebben op de grondfrequentie. Dit is het gevolg 

van de vele geschakelde voedingen, motorsturingen, zonnepaneel inverters en andere apparatuur 

aangesloten op het net. Indien we deze vervormingen willen simuleren moet de voeding beschikken over 

een harmonische generator. Hiermee kunnen we dan vervormde golfvormen nabouwen met harmonische 

en inter-harmonische componenten tot de 40ste orde en meer. (De 40ste order wordt vaak genoemd omdat 

er wetgeving is voor harmonische vervorming tot 2kHz) 

Ook de mogelijkheid om volledige sequenties te bouwen met spannings- en frequentieveranderingen door 

middel van een LIST functie, kan van pas komen bij het automatisch testen.  

 



 

Phase Angle Control maakt het dan weer mogelijk om het signaal te starten bij een zelf gekozen fasehoek 

tussen 0° en 360°.  

Normeringstesten 

Voor het uitvoeren van normeringstesten beschikken sommige AC voedingen over de mogelijkheid om 

deze automatisch uit te voeren. Hierbij denken we aan de verschillende IEC 61000-4 testen die dienen 

uitgevoerd te worden op een grote diversiteit van elektrische apparatuur. Afhankelijk van de klasse 

gerelateerd aan het apparaat, worden er verschillende condities gesimuleerd door de AC voeding. 

• IEC 61000-4-11 spanningsdips , korte onderbrekingen en spanningsvariaties immuniteitstest. 

• IEC61000-4-13 Harmonisch en interharmonisch immuniteitstest 

• IEC61000-4-14  Spanningsschommelingen immuniteitstest   

• IEC61000-4-17  Rimpel op gelijkspanning immuniteitstest 

• IEC61000-4-27 Onballans immuniteitstest 

• IEC61000-4-28 Variaties in de netfrequentie immuniteitstest  

• IEC61000-4-34  Kortstondige spanningsdalingen en – onderbrekingen immuniteitstest 

• IEC61000-3-3  Flicker testen – Een AC voeding met een regelbare uitgangsimpedantie kan hier 

uitkomst bieden. 
 

 
Ook voor het uitvoeren van conformiteitstesten voor commerciële en militaire luchtvaart kan bij sommige 

AC voedingen gebruik worden gemaakt van voorgeprogrammeerde normeringen zoals DO-160D, ABD0100, 

ABD-A350, ABD-AMD24, Boeing 787, MIL-STD-704F en MIL-STD-1399-300B 

Voor industriële toepassingen met hogere vermogens zien we ook de SEMI F47 norm en de IEC1668 norm.  

Het automatisch uitvoeren van deze testen kan de gebruiker enorm veel tijd besparen en geeft zekerheid 

dat de testen correct volgens de normen zijn uitgevoerd. Het is van groot belang dat als u ook dergelijke 

testen wilt uitvoeren u goed onderzoekt aan welke norm u apparaat moet voldoen zodat u ook de juiste 

keuze kunt maken voor een specifieke AC voeding. 

  



Automatiseringseisen 

 
AC voedingen kunnen voorzien worden van een breed scala aan communicatie poorten. De meest 

voorkomende zijn RS-232, USB, GPIB CAN en LAN voor het integreren van de voeding in een test systeem, 

al dan niet als optie verkrijgbaar. Afhankelijk van de gebruikte meetsoftware (LabView, MatLab) moeten er 

specifieke drivers beschikbaar zijn om met de AC voeding te kunnen communiceren.  

 

Een gebruiksvriendelijke user interface kan een grote meerwaarde betekenen voor de voeding. Bij de 

complexere voedingen met uitgebreide mogelijkheden kan het handig zijn om met een groot TFT scherm te 

werken waarop alle instellingen en gesimuleerde golfvormen duidelijk zichtbaar zijn en zelfs een real-time 

grafische voorstelling van spanning en stroom mogelijk is. 

Ook degelijke software is onmisbaar voor de veeleisende gebruiker. Zo is er de algemene software om de 

voeding te bedienen, golfvormen te creëren, metingen te verrichten en op te slaan. De betere fabrikanten 

ontwikkelen ook software voor specifieke applicaties zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van 

normeringstesten of het real time monitoren van complexe test opstellingen. 

 

 

 

Andere mogelijke eisen 

 
In sommige situaties kan het handig zijn dat de AC voeding ook als versterker kan worden gebruikt. Een 

signaal met een lage spanning en stroom kan op die manier, afhankelijk van het vermogen van de voeding, 

vele malen versterkt worden. Deze feature kan heel erg van pas komen bij Power Hardware-in-the-Loop 

simulatie testen. Hierbij wordt een ‘closed loop’ simulatie omgeving gecreëerd waarbij het mogelijk is om 

systemen te testen met de werkelijk vereiste vermogens. 

  

 

 

 



Bij sommige normeringen van zonne-energie inverters is het vereist dat er een DC offset gegeven kan 

worden aan het AC signaal. Indien u hieraan moet voldoen dan wordt het al een stuk moeilijker om een 

geschikte AC voeding te vinden.  

Zijn er in uw applicatie ook eisen voor wat betreft de nauwkeurigheid van de metingen in de AC voeding? 

Sommige AC voedingen hebben een uitgebreide power analyzer geïntegreerd in de unit. Inclusief 

inschakelstroom meting, W, VA, VAR, PF, THD etc. 

Maar zijn de specificaties van deze metingen voldoende voor uw applicatie? 

 

Conclusie 

Bij de selectie van de juiste AC voeding voor uw applicatie komt een groot aantal specificaties kijken. Het 

gedrag van de aan te sluiten belasting speelt hierbij ook een grote rol. Bereidt u goed voor bij een 

dergelijke aanschaf en laat u adviseren door de specialisten op dit gebied. 

Voor een uitgebreid overzicht van onze AC voedingen verwijs ik u graag naar onze website; 

https://ttms.nl/producten/power/ac-voedingen/  

Naast de AC voedingen zien we tegenwoordig ook sterk in opkomst de net emulatoren. 

AC voedingen die ook vermogen kunnen opnemen (AC load functie) en dit opgenomen vermogen vaak ook 

terug kunnen leveren aan het net. De regeneratieve grid emulatoren. 

Dit is geen onderwerp voor deze white paper maar we willen u wel graag op het bestaan van deze 

apparatuur wijzen.  

 

 

https://ttms.nl/producten/power/ac-voedingen/
https://ttms.nl/producten/power/ac-voedingen/?filter_ac-voedingen=regeneratief

