
 

Testen van Elektrische Voertuigen op Waterstof 

 

 

Introductie  

Door de toenemende druk op het milieu als gevolg van het langdurig gebruik van traditionele 

fossiele energie, is de ontwikkeling en het gebruik van schone energie, wereldwijd, een belangrijk 

agendapunt geworden. Waterstof energie wordt beschouwd als de belangrijkste energiebron in 

de 21e eeuw. Deze schone vorm van energie heeft de voordelen van nul vervuiling, hoge 

efficiëntie, overvloedige bronnen en een breed toepassingsgebied. Het gebruik van waterstof 

zorgt niet voor CO2-uitstoot en heeft als restproduct schoon en zuiver water.  

De toenemende vraag naar energie zal voor een groot deel als elektrische energie beschikbaar 

moeten komen. Naast de inmiddels bekende bronnen als zon en wind ligt het dan ook in de lijn 

der verwachting dat waterstof als energie bron voor de opwekking van elektriciteit zal worden 

gebruikt.  

Voor de omzetting van waterstof naar elektrische energie wordt gebruik gemaakt van een 

brandstofcel. Voor het, langs de elektrische weg, produceren van waterstof wordt gebruik 

gemaakt van een Elektrolyser.  

  

  

   

 

  



De Brandstofcel  

De brandstofcel is de kern om waterstofenergie efficiënt te gebruiken. De laatste jaren heeft de 

voortdurende ontwikkeling van de brandstofceltechnologie mogen resulteren in een commercieel 

beschikbaar product. De brandstofcel kan en wordt al succesvol toegepast binnen de 

transportwereld, zoals in auto's, bussen, schepen en bij de spoorwegen. Ook op het gebied van 

vaste energieopwekking kan deze worden ingezet als betrouwbare voeding in een micro-net of als 

stand-by voeding in mobiele basisstations. Naar verwachting zal het toenemende gebruik binnen 

de transportsector een belangrijke doorbraak zijn bij de verdere ontwikkeling van 

waterstofenergie.  

Brandstofcellen zijn elektrochemische apparaten die waterstof direct omzetten in elektriciteit. Het 

apparaat bestaat uit een laag van elektrolyt die in contact staat met een poreuze anode en 

kathode aan weerszijden. Een illustratie van een brandstofcel met reactant/productgassen en de 

richtingen van de ionengeleidingsstroom door de cel wordt hieronder weergegeven.  

  

  

  

  

In een standaard brandstofcel worden gasvormige brandstoffen (waterstof) continu aan de anode 

(negatieve elektrode) gevoerd, terwijl een oxidant (zuurstof uit de lucht) continu naar de kathode 

(positieve elektrode) wordt gevoerd. Elektrochemische reacties vinden plaats bij de elektroden 

om een elektrische stroom te produceren.  

Brandstofcellen zijn in zekere zin vergelijkbaar met batterijen, maar hebben een aantal belangrijke 

verschillen. Beide technologieën zijn elektrochemische apparaten, die energie produceren 

rechtstreeks uit een elektrochemische reactie tussen de brandstof en de oxidant.  

  

  



Enkele van de voordelen van brandstofcelsystemen zijn:  

• Een hoog bedrijfsrendement.  

• Een zeer schaalbaar ontwerp.  

• Er zijn verschillende soorten potentiële brandstofbronnen beschikbaar.  

• Nul of bijna nul uitstoot van broeikasgassen.  

• Er zijn geen bewegende delen in de brandstofcel.  

• Bijna onmiddellijk oplaadmogelijkheid in vergelijking met batterijen.  

 

 

Elektrisch testen van en rondom brandstofcellen  

 

Zoals eerder aangegeven is de toepassing van waterstof binnen de transport sector een 

belangrijke en actuele ontwikkeling welke zeker zal bijdragen aan het succes van waterstof als 

(nieuwe) energiebron.  

De hieronder genoemde testopstellingen rondom waterstof zijn dan ook met name gerelateerd 

aan het Fuel cell engine system zoals toegepast in Electrical Vehicle (EV) applicaties.  

Huidige brandstofcelvoertuigen gebruiken een hybride modus (hoogspanning lithiumbatterij + 

brandstofcel). Eén van de redenen is dat de kosten van een zuiver brandstofcelvoertuig extreem 

hoog zijn (zoals luchtcompressor, waterstofkosten, pt-katalysator, enz.). Ten tweede kan de 

batterij helpen bij het starten en versnellen van het voertuig, en energie terugwinnen tijdens het 

remmen om de algehele prestaties van het voertuig te verbeteren. Over dit terugwinnen van 

energie wordt verderop in dit artikel nader uitleg gegeven.  

  

  

 

Een enkele brandstofcel bestaat uit een Membrane Electrode Assembly (MEA) welke een 

spanning van ongeveer 0,5V en 1V levert (te laag voor de meeste toepassingen). Net als batterijen 

worden individuele cellen in serie geschakeld voor het verkrijgen van een hogere spanning. Het 

samenstellen van cellen wordt een stack genoemd. Het vermogen van een bepaalde stack is 

afhankelijk van de grootte. Het vergroten van het aantal cellen in een stack verhoogt de spanning, 

terwijl het vergroten van het oppervlak van de cellen de stroom verhoogt. Een stack is afgewerkt 

met eindplaten en aansluitingen voor verder gebruik.  



1- fuel cell polarization IV curve test.  

Tijdens de ontwikkeling en productie van de brandstofcellen is het karakteriseren één van de 

belangrijkste testen. Aan de hand van de stroom-spanning curve (zie onderstaande afbeelding) 

kan worden beoordeeld of de cel elektrisch gezien voldoet aan de specificaties.   

  

Voor deze test is de inzet van een elektronische belasting aan te bevelen. Om een volledige 

brandstofcel polarisatie VI curve te verkrijgen, moet de elektronische belasting goed kunnen 

functioneren in het relatief lag werkbereik van 0,6V tot 1V. Tijdens de test wordt namelijk de 

belastingstroom verhoogt waardoor de uitgangsspanning naar beneden gaat. Onder extreme 

condities kan deze zelfs bijna 0V bedragen. In bepaalde gevallen is dan ook een zogenaamde 0V 

optie nodig of kan een extra boost power supply in serie worden geplaatst.  

Benodigde test equipment; Programmeerbaar DC power supply, Elektronische belasting 

(regeneratieve), Data Logging  

 

2- Fuel cell stack activation test  

 

Na het samenvoegen van individuele brandstofcellen tot een stack zal een eerste activatie test 

moeten worden uitgevoerd. Het is immers van het grootste belang om te controleren of de 

complete stack correct is geassembleerd en of deze naar verwachting zal functioneren.  

Hiervoor kan een elektronische belasting worden ingezet waarmee de belastingstroom 

nauwkeurig is in te stellen, te variëren en te monitoren. Verder dient deze geschikt te zijn om het 

maximale vermogen van de betreffende Stack te kunnen dissiperen. In het geval van hoog 

vermogen stacks, of langdurige belastingtesten is een zogenaamde regeneratieve elektronische 

belasting aan te bevelen. Bij een regeneratieve belasting wordt de opgenomen energie vrijwel 

niet meer omgezet in warmte maar tot wel 95% terug geleverd aan het elektriciteitsnet.  

  

   

Benodigde test equipment; Programmeerbaar DC power supply, High Power elektronische DC 

belasting (regeneratieve)  

  



3- Fuel cell system  

 

Een brandstofcelmotor zoals binnen bijvoorbeeld de EV markt bevat naast de brandstofcel ook 

een waterstofcirculatiesysteem, een luchtcirculatiesysteem en een warm-

watermanagementsysteem. Daarnaast maakt ook een DC-DC convertor onderdeel uit van het 

systeem.  

  

  

  

Naast de in de eerder genoemde elektronische belasting is voor een het testen van een 

brandstofcel systeem ook een regelbaar DC power supply nodig voor het afzonderlijk testen van 

de verschillende onderdelen. De meest voorkomende testen zijn; performance testing 

(insulation/air tightness), start performance test, steady state, karakterisatie test, vermogenstest, 

piekvermogen test, Dynamic response test.  

  

Benodigde test equipment; Programmeerbaar DC power supply, Elektronische belasting 

(regeneratieve), Data Logging.  

  

4- DC/DC boost converter test  

 

Een DC–DC convertor is een belangrijk onderdeel binnen verschillende elektrische circuits. Bij de 

fuel cell engine, binnen de EV markt, wordt de ingang van de DC-DC convertor verbonden met de 

brandstofcel en de uitgang met de (MCU) motor control unit. De uitgang van de DC-DC convertor 

is over het algemeen stabiel ook al fluctueert de ingangsspanning.  

De DC-DC convertor valt ook onder de grotere groep “power conversie”. Binnen de power 

transitie in welke vorm dan ook kan er, afhankelijk van de applicatie, sprake zijn van AC to AC, AC 

to DC, DC to DC en DC-AC conversie. Het testen van deze power conversie technologie tijdens 

ontwikkeling en productie is vandaag de dag dan ook bijzonder actueel te noemen.  



  

  

Zo wordt de ingangsspanning van de DC-DC converter beïnvloed door acceleratie, startstop, 

vertraging en rem-omstandigheden. Het is daarom van belang om de prestaties te verifiëren van 

de DC-DC convertor door een (high voltage) power supply te gebruiken waarin de karakteristieke 

curve van de toe te passen brandstofcel of stack is geprogrammeerd. Op deze manier kunnen het 

gedrag en de specificaties uitvoerig worden getest onder dynamische omstandigheden.  

Verschillende DC power supplies bieden een simulatiefunctie voor de polarisatiecurve van 

brandstofcellen. Deze kan worden gecombineerd met batterij simulatie software om model 

instellingen en door de gebruiker gedefinieerde functies te implementeren.  

 

  

Typical output IV curve of a fuel cell provided by a user  

 

 

Met de regeneratieve elektronische belasting worden diverse dynamische belastingprofielen, van 

bijvoorbeeld voertuigcondities, gesimuleerd. Met een power analyzer zijn verschillende 

spanningen en stromen tegelijkertijd te meten en te analyseren. Een power analyzer is dan ook 

uitermate geschikt voor de noodzakelijke efficiencymetingen waarbij ook de overige parameters 

zoals temperatuur meegenomen kunnen worden.  

Benodigde test equipment; Programmeerbaar DC power supply, Elektronische belasting 

(regeneratieve), Simulatie software, Data Logging.  

 

 



 

5- Bidirectional Motor Test  

Bi-directioneel gedrag van power convertors en elektrische motoren is op zich niets nieuws, maar 

door de huidige marktontwikkelingen zeker actueel te noemen. Een (bi-directionele) AC of DC 

motor is een belangrijk deel van de aandrijving waarmee de elektrische energie vanuit een 

batterij of brandstofcel wordt omgezet naar een mechanische overbrenging.  

In het geval een voertuig moet remmen of bergafwaarts zal bewegen dan verandert de elektrische 

motor in een generator en zal dus elektrische energie worden opgewekt. Deze vrijkomende 

energie, ook wel EMF current genoemd, kan, wanneer deze niet op de juiste manier wordt 

afgevangen veel schade toebrengen. De huidige technologieën maken het echter mogelijk om 

deze EMF energie op te vangen in een energy storage device zoals een batterij. En daarmee gaat 

de energie dus niet verloren.  

Dit betekent dat de energiestroom naar en van de motor in twee richtingen, bi-directioneel, kan 

plaatsvinden. Ook de motor driver of controller moet in dat geval geschikt zijn voor deze bi-

directionele energie flow.  

 

  

  
 

In de praktijk zal de bi-directionele motor voortdurend van motor naar generator omschakelen. 

Voor de diverse testen en de verificatie van de prestaties worden verschillende teststappen 

uitgevoerd waaronder, een no-load, een full-load en een blocked rotor test.  

Voor dergelijke testen is naast een DC power supply ook een DC load gewenst. Nadeel is echter 

dat omschakelen tussen beide niet altijd vlekkeloos zal geschieden. Bij een dergelijke traditionele 

oplossing moet er al snel met schaltijden van 100mSec of hoger rekening worden gehouden. De 

introductie van de bi-directionele DC power supplies heeft met een schakeltijd van slechts enkele 

mSec de absolute voorkeur. Deze zogenaamde twee-kwadrant voeding functioneert als een 

volwaardig DC voeding (source) en een elektronische belasting (load), met energie terug levering. 

Dit regeneratieve ontwerp draagt dan ook bij aan een forse energiebesparing en warmte 

ontwikkeling.  

Benodigde test equipment; Programmeerbaar Bidirectioneel DC power supply, Simulatie software, 

Data Logging  

  



6- Efficiëntie testen  

Bij alle eerder genoemde test applicaties is er sprake een enkel device, een samenstelling van 

meerdere devices of een complete opstelling. Voor een juiste karakterisatie is het van belang om 

alle beschikbare parameters te monitoren, te loggen en te analyseren. Naast de elektrische 

spanning, stroom en vermogen (P=UI), zijn ook flow, temperatuur, snelheid (omw/min) en kracht 

parameters die in bepaalde gevallen meegenomen moeten worden.  

De power analyzer kan hierbij een uitkomst bieden. Deze, veelal multi-channel, instrumenten zijn 

in staat om verschillende parameters met hoge nauwkeurigheid te meten en te analyseren. Zeker 

voor de efficiëntiemeting is de power analyzer bijzonder geschikt. Immers elk onderdeel heeft te 

maken met interne verliezen. Hierbij valt te denken aan de invloed van de inwendige weerstand 

in een batterij of de optredende schakelverliezen bij power conversie.  

  

  

  

Benodigde test equipment; Power analyser, Programmeerbaar DC power supply,  

Elektronische belasting (regeneratieve), Simulatie software, Data Logging  
 


