
 

Impact elektrische vervuiling op efficiëntie aandrijvingen 

 

De afgelopen decennia heeft de niet te stuiten intrede van niet lineaire belastingen bijgedragen aan een 

toenemende vervuiling van onze elektriciteitsnetten. En het feit dat wij in het verleden allemaal afnemer 

waren is ook allang passé, want de toenemende integratie van alternatieve, lokale, energieopwekking 

maakt ons allemaal ook leverancier. De mate van vervuiling valt onder de noemer Power Quality (PQ) en 

gaat ons dan ook allemaal aan. Een belangrijk onderdeel hierin is naast de betrouwbaarheid ook de mate 

van de harmonische vervorming en netstabiliteit. 

Netvervuiling ontstaat grotendeels door de op het net aangesloten apparatuur. Dit kan zijn door 

geschakelde voedingen, PWM sturing van motoren, dimmers, spaarlampen en het inschakelen van hoog 

vermogen belastingen. Maar ook power conversie elektronica behorende bij zonne- en windenergie 

installaties maken de situatie er niet beter op, evenals blikseminslag en kortsluiting. De invloed van al deze 

netbelastingen zien we terug in de vorm van harmonische vervorming, spanningsfluctuaties en transiënten. 

Aandrijfsystemen bepalen voor bijna 70% het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse industrie. Voor een 

efficiëntie verbetering, met als resultaat een significante energiebesparing, is vrijwel zeker op korte termijn 

al succes te behalen door de huidige vervorming en instabiliteit te compenseren. Vervolgens kan voor een 

verdere efficiëntieslag worden gekeken naar de meer individuele componenten binnen de 

aandrijfsystemen. 

Totale Harmonische Vervorming (THD) 

Wanneer de opgenomen stroom niet dezelfde vorm heeft als de sinusvormige spanning, spreken we van 

een niet-lineaire belasting. Deze vorm van belasting gebruikt maar een deel van het opgewekte vermogen 

en veroorzaakt harmonische stromen in het net, op veelvouden van de netfrequentie.  

Harmonische stromen hebben geen nuttige inhoud, maar belasten wel het net, uitgedrukt in harmonische 

vervorming (THD). De THD, ofwel de totale harmonische vervorming, geeft een indicatie van de 

harmonische inhoud van de stroom en is dus een maat voor de vervorming ten opzichte van de zuivere 

sinusvorm. De kwaliteit van de spanning van het publieke elektriciteitsnet is van belang voor de correcte 

werking van alle, op het elektriciteitsnet, aangesloten apparaten. Want door de niet-sinusvormige stromen 

wordt ook de netspanning zelf vervormd. En dit heeft op haar beurt weer invloed op de werking en de 

vorm van de opgenomen stromen van niet vervuilende apparaten. Harmonische vervorming kan tot gevolg 

hebben dat er extra energieverlies ontstaat wat kan leiden tot warmteontwikkeling of verstoringen tot 

gevolg heeft in functionaliteit. Binnen diverse normen en regelgevingen is vastgesteld in hoeverre 

vervormingen acceptabel zijn. 

     

Lineare belasting met lage vervorming.    Sterk vervuilde spanning / stroom. 



Het ontwerp 

Als ontwikkelaar en producent van de op het net aangesloten apparatuur moet men dus niet alleen op de 

hoogte zijn van de invloed van een vervuild net op het functioneren van uw product, maar ook in hoeverre 

het aangesloten ontwerp, product of apparaat zelf bijdraagt aan de netvervuiling. Een hulp hierbij is een 1- 

of 3-fase AC voeding waarmee zowel een schoon (netstabilisatie) als een bewust vervormd net is te 

genereren. Met dergelijke grid emulatie instrumenten zijn naast harmonische vervorming ook 

spanningsdips, interrups en zelfs variaties in frequenties vrij te programmeren. 

 

 

 

Voor het, herleidbaar, meten en analyseren van genoemde verstoringen hebben verschillende fabrikanten 

specifieke meet- en testapparatuur en software ontwikkeld. Hierbij valt te denken aan een power meter, 

power analyzer of oscilloscoop. Er zijn standaarden vastgesteld voor het nakomen van de gestelde eisen en 

limieten. Zo zijn er limieten vastgesteld voor wat betreft het vervormende effect welke apparatuur heeft op 

het AC net. 

Voor een juiste beoordeling van het ontwerp wordt in de praktijk dan ook vaak gebruik gemaakt van een 

regelbare AC source, geschikt voor het genereren van de benodigde grid fluctuaties, en een voor de 

toepassing geschikte power analyzer. Een dergelijke combinatie is zowel in een pre compliant als full 

compliant meetopstelling leverbaar. 

  



Power Analyzer 

TT&MS BV heeft een serie met high accuracy power analysers van onder andere Newtons4th, welke breed 
inzetbaar zijn voor vermogenstoepassingen waaronder uitgebreide efficiëntiemetingen en analyse van 
Harmonics en Flicker conform IEC61000-3-2 en IEC61000-3-3.  
 

 
 

 
 
 
Voor het herleidbaar meten en analyseren van netverstoringen is door verschillende fabrikanten specifieke 

test- en meetapparatuur met software ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de door TTMS geleverde 

PPA3560 power analyzer van Newtons4th, welke specifiek bedoeld is voor het meten aan verschillende 

aandrijfsystemen. Naast het nauwkeurig meten van de elektrische parameters zijn onder andere ook speed 

en torsie sensoren uit te lezen. 

Het innovatieve ontwerp wijkt op een aantal vlakken af van de huidig beschikbare oplossingen in de markt. 

Dit resulteerde in een uitermate nauwkeurige analyzer waarbij met name de fase nauwkeurigheid opvalt. 

Bij het ontwerp van geïntegreerde stroomshunts is het van belang dat deze zich als pure weerstand 

gedragen over een relatief hoog frequentiebereik. Door in het ontwerp de parasitaire 

inductieverschijnselen te minimaliseren, is een belangrijke verbetering in lineariteit van de shunt 

verkregen. 

De gemeten data wordt op een overzichtelijke manier in de software gepresenteerd en is direct te 

gebruiken voor nadere interpretatie of diagnostische doeleinden. De zogenaamde ‘rewind’ functie maakt 

het de gebruiker mogelijk terug te gaan in de (test)tijd om een mogelijk event in meer detail te analyseren. 

Met dergelijke testen, waaraan alle apparatuur inmiddels ook moet voldoen om te worden toegelaten op 

de markt, wordt een groot gedeelte van de mogelijke storingen voorkomen. 

Nadeel van de huidige normeringen is echter dat deze beperkt zijn tot de 50ste harmonische. De 

geschakelde voedingen werken op een veel hogere frequentie. En zo zijn er meerdere apparaten met een 

vervuiling van het net boven de 2,5kHz. Een goede power analyzer geeft dan ook resultaten tot 500 kHz, 1 

MHz of zelfs 10MHz. Nu is het alleen nog wachten op nieuwe normen voor ook dit frequentiegebied om zo 

ook voor de toekomst storingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

 

 

https://ttms.nl/leveranciers/newtons4th/
https://ttms.nl/product/n4l-ppa3500-serie-power-analyzer/

