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Op 20 juni bent u van harte welkom op het Power Electronics 
Event. Sinds 2010 wordt het event jaarlijks georganiseerd 
onder de naam ‘Vermogenselektronica’ maar dit jaar onder 
een nieuwe naam. Volgens de organisatoren zou door de 
thema’s van de dag de naamswijziging snel duidelijk moeten 
zijn. In ieder geval is wel duidelijk dat het een dag over ver-
mogenselektronica wordt met veel lezingen die in het Engels 
gehouden worden. Dit maakt dat het een event is met een 
internationaal tintje.

Power 
Electronics Event 
Seminar	Vermogenselektronica	
heeft	een	nieuwe	naam

Power Applications, Power Components, Testing & EMC 
en Power Research zijn de vier thema’s van de dag, hetgeen 
er vrij vertaald op neer komt dat het een bijeenkomst wordt 
waar vele applicaties voorbij komen en welke componenten 
daarvoor ingezet moeten worden, hoe er vervolgens geme-
ten moet worden en tenslotte wat we mogen verwachten van 
al het onderzoek aangaande vermogenselektronica. Hierbij 
zijn het vooral de 3 TU’s in Nederland (Delft, Eindhoven en 
Enschede) die hier baanbrekend werk verzetten. Van hen zijn 
er een groot aantal lezingen en ze zijn te vinden op de ken-
nismarkt met demonstraties en posterborden. Op de kennis-
markt vindt u ook 30 bedrijven die de nieuwste onderdelen 
en systemen tonen (zoals de Power stack uit afbeelding 1 die 
te zien is op de stand van Elincom) en meet apparatuur o.a. 
bij Yokogawa (afbeelding 2) om power applicaties te ontwik-
kelen of te meten. 

Plenaire	lezingen
Het uitgebreide lezingenprogramma start om 9.30 uur 
met de lezing van Kees Koreman (TenneT TSO) met de 
titel ‘Vermogenselektronica in hoogspanningssystemen’. 
Het transport van elektrische energie met gelijkspanning is 
de laatste jaren enorm toegenomen vooral in offshore. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de toepassing van IGBT’s bij 
de conversie van wisselspanning naar gelijkspanning. Kees 
Koreman richt zich in deze lezing op de laatste ontwikke-
lingen en de toekomstverwachting, bijvoorbeeld op de vraag 
komt er een HVDC netwerk in Europa? 
Ook Hoogleraar Pavol Bauer (TU Delft) vraagt zich af hoe 
direct de elektriciteit in de toekomst zal zijn. Hij verzorgt 
voor de middagpauze de lezing ‘How direct the future elec-
tricity will be?’. Volgens hem vraagt de integratie van her-

nieuwbare energiebronnen en -opslag om 
nieuwe DC-netten en -systemen. Hij zal de 
bezoeker inzicht geven in de toekomstige DC 
(micro) netten en systemen voor de integra-
tie van de hernieuwbare energiebronnen en 
opslag. Applicaties als slimme (groene) ste-
den, slimme netten, elektrisch vervoer, her-
nieuwbare energie vereisen een betrouwbaar, 
gecontroleerd gebruik van DC-netten.
De dag wordt afgesloten met de lezing ‘Hoe 
kan de wetenschap de praktijk een power 
boost geven?’ door Korneel Wijnands van de 
TU Eindhoven. Hij zal het gaan hebben over 
de EPE-groep van de TU/e. Op het gebied 
van vermogenselektronica heeft deze groep al 
een lange staat van dienst. Korneel zal laten 
zien hoe zij met het bedrijfsleven samenwer-
ken: Wat kunt u wel van een universiteit ver-
wachten en wat zeker niet? 
Naast de 3 plenaire lezingen zijn er 28 lezin-
gen onderverdeeld in vier thema’s. Ook wordt 
de dag ondersteund door de EMC-ESD ver-
eniging en de EMVT vereniging. U treft hen 
o.a. op de kennismarkt.

Gelijkstroom	schakelen
Als je kijkt naar het programma van de 
dag, dan zie je dat een aantal lezingen gaat 
over DC-netten en alles wat daarbij hoort. 
Bedenk echter dat een gelijkstroomnet een 
aantal nadelen kent die je zo op het eerste 
gezicht niet onderkent. Eén van de grootste 
uitdagingen is het in- en uitschakelen. Als 
de stroom groot is en de spanning hoog, dan 
wordt dat erg lastig. In een AC-net wordt 
een stroom tijdens de nuldoorgang vanzelf 
onderbroken en zal een eventuele vonk maar 
zeer kortstondig optreden. Bij een DC-net is 
er geen nuldoorgang en zullen er bij mecha-
nisch afschakelen vonken optreden die niet 
zomaar uitdoven. Vermogenselektronica kan 
dan uitkomst bieden. 
Over het onderwerp schakelen in DC-netten 
zal Peter van Duijsen van Simulation Research 

een lezing geven. Met hun simulatieprogramma Caspoc is 
na te bootsen wat er tijdens het afschakelen kan gebeuren. 
Hiervan ziet u in afbeelding 3 een voorbeeld. Hier wordt een 
DC switchboard nagebootst waarbij een grote stroom wordt 
afgeschakeld met behulp van de IGBT. Een DC busbar en 
een MOV als overspanningsbeveiliging zijn tevens in het 
model opgenomen. Zoals in de afbeelding te zien is, gaat er 
na het sluiten van de IGBT een DC-stroom door de induc-
tieve belasting lopen. Door deze inductieve belasting zal er 
op het moment van afschakelen over de IGBT een overspan-
ning ontstaan die door de MOV wordt opgevangen. De 
IGBT gaat langzaam uit en de stroom gaat naar nul terug. 
Wat het verloop van stroom en spanning is, wordt duidelijk 
gemaakt in de simulatie zodat al een beeld verkregen wordt 
over de werking van de schakeling voordat er ook maar een 
schakeling opgebouwd is. 
Wat je van simulatie mag verwachten, zal Peter in zijn lezing 
zeker uit de doeken doen. Ook zal hij dieper ingaan op het 
fenomeen schakelen van DC-spanningen.

Tot	slot
Het Power Electronics Event wordt gehouden op 20 juni in 
1931 Congrescentrum Brabanthallen, Oude Engelenseweg 
1, 5222 AA ’s-Hertogenbosch en is gratis te bezoeken. Vanaf 
9 uur staat daar de koffie klaar voor de deelnemers die zich 
van te voren hebben aangemeld. Meer informatie, het totale 
programma en de mogelijkheid om u aan te melden is te 
vinden op de site van het evenement.                                 •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Power Electronics Event”.

http://powerelectronicsevent.nl/

Afbeelding 1. Veel onderdelen en systemen 
zijn te zien op de kennismarkt.

Afbeelding 2. Ook meetapparatuur is volop te zien tijdens het 
evenement.

Afbeelding 3. In de lezing van Peter van Duijsen van Simulation Research 
zal het gaan over het schakelen in DC-netten met behulp van vermogens-
elektronica.


