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Samenvat t ing

Het netanalyse-pakket Forceps (Fortran Qodes for Education in

~ower §,ystems). bevattende: ·'loadflow". "state estillQtion".

-"economic generation scheduling", "transient stabi li ty" en

"electromagnetic transients". heeft al5 basis gediend voor de

ontwikkeUng van een Instruktief analyse-pakket voor

elektriciteitsnetten aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het beoogde doel 15 een gebruikersvriendelljke In- en ui tvoer bij

het Forceps-pakket. waarbij o.a.:

- de netstruktuur grafisch wordt afgebeeld (hierbij Is

gebruik gemaakt van het grafische pakket GKS: ~raphical

Kernel §ystem).

- het progr8Jl'll'lB.verloop menugestuurd en interaktier is

(hierbij is gebruik gemaakt van het software-pakket

"Flashup Windows").

Bovendien zijn "load£low" en "transient stabili ty" in een

instruktieve opzet verwerkt, zodat het ontwikkelde pakket als

"gereedschap" gebruikt lean worden voor een verruiming van het

inzicht in de bedrijfsvoering van een elektriciteltsnet.

Ais 11lustratie voor het gebruik van dit pakket is een voorbeeld

voor "loadflow in een instruktieve opzet" beschouwd.

Summary

The development of a user-friendly in- and output for the network

analysis programs in Forceps

Forceps (Fortran godes for Education in fower SYstems) is a

network analysis package, consisting of routines on the following

subjects: "loadflow". "state estimation", "economic generation

scheduling". "transient stabil1 ty" and "electromagnetic

transients" . This package has been used at the Eindhoven

University of Technology (Netherlands) as a basis for the

development of an instructive network analysis package.

Wi th the purpose to develop a user-friendly in- and output for

the Forceps-programs. two software tools has been used:

- GKS (graphical Kernel §ystem): applied to display the

network on the screen (with or without analysis-results).
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- "Flashup Windows": applied for menudriven and interactive

program-control.

Furthermore. the ·'loa.d£1ow"- and "transient stabili ty"-programs

have been embedded in an instructive plan: the developed package

is used as a tool to enrich the understanding of the management

of a power system. As an illustration of the use of the developed

package, "load£1ow in an instructive concept" has been given.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Met de komst van de digitale komputer zijn er door de jaren

heen algorithmes ontwikkeldt.'b.v. net'berekenlngen. De

problemen bij deze ontwikkellngen lagen veelal op het gebied

van de i teratietechnieken. de rekensnelheden en de omvang

van de netten.

Voor professionele toepassingen bestaan er pakketten voor

netanalyses op DIlinframe komputers (11 t. [26], [32]) . Deze

pakketten zijn veelal ontwikkeld voor toepassingen op grote

tot zeer grote netten.

Daarnaast Is er een duidelijke tendens om speciaal voor

studiedoeleinden pakketten te ontwikke len , zoals in de

Verenlgde Staten van AmerUc8 (lit. [31]) en Canada (lit.

[29]).

Naarmate de "J!ersonal ~omputer" (pc) meer mogelijkheden

biedt t.a.v. de beschikbare geheugenruimte en rekensnelheid

worden in toenemende mate mainframe-progranwna' s voor net

berekeningen naar pc's overgezet (lit. [28]).

Door de toenemende beschikbaarheid van pc's op de technische

universiteiten, is het weI te overwegen waard om pc's ais

ondersteunlng in de opleldlng in de energietechniek in te

zetten: met name voor het ui tvoeren van netberekeningen

t.b.v. een verruiming van het inzicht in de bedrijfsvoering

van een elektriciteitsnet. Het is dan weI wenselijk om een

santal eisen te stellen t.a.v. het pc-gebruik in de

opleiding In de energietechniek:

1. interaktief gebruik van de netanalyse-programma's.

2. het gemakkellJk kunnen veranderen van de netwerk

parameters.

3. een overzichtelljke en duidelijke ultvoer t.b.v.

een dUidelljke interpretatie van de resultaten.

Met de wens om aan de Iechnische Yniversiteit ~lndhoven

(TUE), het pc-gebruik a15 ondersteuning in de opleiding In

de energletechnlek te bevorderen, is het netanalyse-pakket

Forceps (lit. [8],[9]) aangeschaft.
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Het Forceps-pakket (Fortran 9xIes for Education in fower

~stems) is ontwikkeld san de Universi tei t van Toronto

(Canada); het pakket bevat Fortran-progranwna.·s voor

loadflow-berekening. toestandsschatting. ekonomische

opwekking. transiente stabiliteit en elektromagnetische

transienten. Forceps heeft o.a. als doel:

- door m1ddel van oefeningen een beter inzicht in de

bedrij£svoering van een elektriciteitsnet te

verkrijgen.

- het vertrouwd raken met de numerieke methoden om

netten te analyseren.

Bij di t pakket behoren twee handleidlngen:

1. Referentie over de theorie (lit. [8]).

2. Instruktie-boek (lit [9]).

De grootste nadelen van di t pakket zijn. dat het meer

gericht is op de i teratie-technieken en dat het zeer

gebruikers-Qnvriendelijk is.

Het Forceps-pakket wordt als basis genomen voor de

ontwikkeling van een Instruktief netanalyse-pakket san de

nJE. Teneinde tegemoet te komen san bovengestelde elsen.

wordt O.a. gedacht aan:

- grafische weergave van het netschema (met of

zonder analyse-resultaten).

- een eenvoudlg bedlenbare editor.

- een overzlchtelijke in- en uitvoer.

- menusturing van de progranma' s.

Afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht is derhalve:

1. het Forceps-pakket analyseren naar zijn

mage1i jkheden.

2. het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke in

en uitvoer.

3. voorbeelden aandragen. teneinde:

- de mogelljkheden van het ontwlkkelde pakket

te 1llustreren.
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- het Inzicht in de bedrijfsvoering van het

elektriciteitsnet te verruimen.

Beschriivtng van de hoofds~ukken

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van de

uitvoering van de afstudeeropdracht.

Allereerst worden in hoofdstuk 2 de algorlthmes in het

Forceps-pekket nader beschouwd; getracht is om een globale

beschrijving te geven van de progr8Jlllla' 5 voor vermogens

verdeling , toestandsschatting, ekonomische opwekking en

transiente stabiliteit.

In hoofdstuk·3 wordt de keuze van een gebruikersvriendelijk

ontwerp besproken. Twee software-pakketten worden hierbij

betrokken:

I. het grafische pekket CKS (graphical Kernel §ystem)

(lit. [4]).

2. "Flashup Windows" (lit. [6]) ten behoeve van:

- de organisatie van de bestanden.

- menusturing van de programma's.

In hoofdstuk 4 worden "loadflow" en "transient stabi 11 ty" in

een instruktieve opzet beschouwd; getracht is om een

bepaalde gedachtengang (in de instruktieve zin) te

ontwikkelen btj de toepassing van "loadflow" en "transient

stability" met gebruilanaking van de ontwikkelde "gereed

schappen" zoals besproken in hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 5 wordt

behandeld volgens de

hoofdstuk 4.

een voorbeeld m.b.t. "loadflow"

gedachtengang zoals besproken in

In hoofdstuk 6 worden de konklusie en aanbevelingen

besproken; tenslotte volgen nog de literatuur-referenties en

de bijlagen.
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Hoofdstuk 2: Het Forceps-pakket

Aan de unlversiteit van Toronto (Canada) is bet Forceps

pakket (Fortran ~es for ~ucation in fower ~stems)

ontwlkkeld, met bet doe I om studenten door middel van

oefeningen een beter inzicht te geven in de bedrijfsvoering

van elektriciteitsnetten. Tevens wordt de student vertrouwd

gemaakt met de numerieke methoden om elektriclteitsnetten te

analyseren. In Toronto worden deze programma's gedraaid op

een mainframe computer van de universiteit.

Het pakket. aangeschaft door de valcgroep E.G van de nJE.

bevat de volgende onderdelen:

1. drie programma's voor vermogensverdeling

(Ga.uss~Seidel, Newton-Raphson en Fast-Decoupled).

2. een programma voor de toestandsschatting.

3. een programma voor ekonomische opwekking.

4. een programma voor transiente stabiliteit.

5. een programma voor elektromagnetische transienten.

In Toronto bestaan plannen om het pakket uit te brelden met

progr8Dllla's op bet gebied van: kortsluitingen. optima.le

belastingverdeling en transiente en dynamische stabil i tei t

van een volledig gekontroleerde enkelvoudige machine.

Het besluit tot aanschaffing van dit pakket door de vakgroep

is beargumenteerd door twee gedachten:

1. de aanschafprijs is relatief laag (vergeleken met bet

zelf schrijven van de routines)

2. het pakket lean als basis dienen voor de ontwikkeling

van een instruktief pakket van ne~lyse-programma·s.

In di t boofdstuk zal elk programma. met ui tzondering van dat

voor elektromagnetische transienten. globaal bekeken worden

naar:

1. zijn doelstelling in bet algemeen.

2. zijn toepassing in bet algemeen.

3. de toegepaste iteratie-techniek.

4. zijn mogelijkheden.

5. zijn beperkingen.
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2.1 De programma's yoor vermogensverdellng

In een netwerk met gegeven bronnen, belastingen en circuit

parameters wordt de spanningen op de Imooppunten iteratief

bepaald. V.ervolgens wQrdt san de band van -<Itt· resul taat de

aktieve- en reaktieve vermogensstromen bepaaid. lo'n analyse

wordt ook weI een "Ioadflow"-analyse genoemd.

Een loadflow-analyse beeft in de prakUjk diverse doel

steilingen, o.a.:

1. bet kontroleren van de gewenste storlngsreserve.

2. bet plannen van mogelljke netuitbreldingen.

3. bet plannen van onderhoudswerkzaamheden.

4. bet trainen van schakeipersoneel in een

bedrljfsvoerlngscentrum.

5. het streven naar een verantwoorde bedrijfsvoerlng in

het algemeen.

Wordt de statlonaire toestand van bet netwerk beschouwd. dan

lean de basis voor de loadflow-analyse als voIgt worden

geschetst:

Beschouw m knooppunten met een generator-aanslui ting

(PV-bussen) en n Imooppunten zonder generator

aansluiting (PQ-bussen). Iedere knooppunt (bus) wordt

gekenmerkt door 4 variabelen (zle £iguur 2-1), t.w.:

1. de absolute waarde van de spanning V.

2. de £asehoek 6 van de spanning.

3. bet netto gelnjekteerde aktief vermogen P (= Pg-Pb)

4. bet netto gelnJekteerde reaktief vermogen Q

(= Qg-Qb).

generator

I-::I'_-.bclasti ng

PV·buS

V"I

~...-.bclasting

PQ-bus

Figuur 2-1: Schematische voorstelllng van een PV- resp

PQ-bus.
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Van de PV-bussen wordt er een als referentie genomen:

de zg. "slack"-bus. Op zo 'n referentie-bus zijn de

spanning V en de fasehoek b gespecificeerd:

Iv I en b : bekend

Van de rest van de PV-bussen zijn ook twee van de vier

variabelen gespecificeerd, nl. de spanning V en het

aktief gelnjekteerde vermogen p:

Re{V.'i*} en Ivi : bekend

Voor de PQ-bussen zijn gespeci£iceerd: bet aktieve

belastingsvermogen Pb en het reaktieve belastings

vermogen Qb:

Ph en Qb : bekend

Van de. in totaal 4(m+n) variabelen zijn er derhalve

2(m+n) bekend. Voor bet vinden van de 2(m+n)

onbekenden Is een oplosslng van 2(m+n) vergelijkingen

tussen de variabelen nodig. Met als ui tgangspunt de

Klrchofr-stroomvergelijking zijn deze san bet netwerk

te ontlenen. Voor de lmooppunten geldt de matrix

relatie:

i = [Y]V ., (2-1)

met [V] de komplexe admi ttantie matrix

van het netwerk.

i de knooppuntstromen (de som van

de ultgaande stromen).

Op elk lmooppunt dient i in overeenstemming te zijn

met de geinjekteerde stromen (opwekking minus

belasting). Aangezien:
- - ~
S1 =VI' 11 (2-2)

moet derhalve gelden:
~ ""* -1 - -S (V) = [Y]V (2-3)

De (m+n) komplexe vergelijkingen leveren 2{m+n) reele

vergel1jklngen op, zodat bet geheel oplosbaar is.

Wlskundig gezlen wordt bet loadflowprobleem terug

gebracht tot bet oplossen van de vergelijking (2-3).

Het oplossen van dl t stelsel vergel ijkingen zal een

oplossing opleveren, waarbij pas achtera! beoordeeld

kan worden of de oplossing fyslsch toelaatbaar is.
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Veelal zijn de belasting-vermogens spannings- afhankelijk en

kunnen geschreven worden als:

Pb =Po + aVb

Qb =Qo + cvd

Voor het oplossen van het stelsel vergelijkingen op een

digitale komputer zijn de iteratieve oplossingsmethoden

bijzonder geschikt. In het Forceps-pakket zijn drie

1teratie-technieken voor het oplossen van het loadflow

probleem beschikbaar. nl.:

1. de procedure volgens Gauss-Seidel.

2. de procedure volgens Newton-Raphson.

3. de "Fast-Decoupled"-methode.

2.1.1 De Gauss-Seidel procedure

In de Gauss-Seidel procedure worden als onbekende variabelen

gebruikt: de spanning Ivi en de fasehoek 6. In figuur 2-2 is

een stroomschema opgenomen, dat de Gauss-Seidel procedure

ui t het Forceps-pakket beschrijft. Deze procedure is

gebaseerd op de successleve substi tutle-principe (zie 11 t.

[12], bIz 1.2 e.v.). Deze procedure definleert het

loadflow-probleem als voIgt:

Uitgaande van de vergelljking (2-5) voor bet

geinjekteerde vermogen:
~ "",*-
Si = Vill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (2-5)

en door de uitgaande stroom Ii te schrijven als:

Ii = J(VjYij ) ...•.............. (2-6)

voIgt het stelsel Ve~elijkingen:

Vi = (yii )-l l S7(V7)-1 -j~(VjYij)] .... (2-7a)

""* --en Qi =-Im{Vi~(VjYij)} ..•............... (2-7b)

waarbij:

Vi = komplexe spanning op bus 1.

Si =netto geinjekteerde komplex vermogen

op bus 1.

Y
1j

=element (ij) uit de komplexe

admittantie matrix [V].
Q

1
=netto geinjekteerde blindvermogen op

bus i.
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De Gauss-Seidel routine (zie stroomdiagram in f'1guur 2-2)

begint met een rangschikking van de bussen naar soort: resp.

slack-. PV- en PQ-bussen. Vervolgens worden de

gespecificeerde variabelen en de iteratie-parameters

ingelezen. De spanning en de fasehoek op de bussen worden

geinitieerd. waarna de bijbehorende belasting en het netto

geinjekteerde aktlef vermogen bepaald worden.

Het 1teratie-proces begint dan. waarbij een maximum aantal

lteratiestappen toegelaten wordt. Indien deze grens bereikt

wordt. dan wordt verondersteld dat het Iteratle-proces

divergeert. Het proces wordt dan zonder resultaat beeindigd.

Tijdens het iteratie-proces wordt de komplexe spanning op

aIle bussen bepaald. Als stopkrlterlum geldt dat de absolute

waarde van het verschi I met de spanning van de vorige

iteratiestap kleiner is dan de gewenste nauwkeurigheid. Is

de gewenste nauwkeurigheid bereikt. dan worden nog bepaald:

1. de niet~especificeerdevermogens.

2. de netwerkverliezen.

3. de vermogensstromen.

4. de statische kompensatie.
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Figuur 2-2: Stroomdiagram van de procedure van Gauss-Seidel

in het Forceps-pakket.
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Er is een mogelijkheid ingebouwd om het iteratie-proces te

versnellen of te vertragen; di t gebeurt d.m. v. de

versnellingsfaktor R. De bijstelling van de komplexe

spanning wordt dan bepaald door optelllng van RAv in plaats

van AV.
Verder wordt 1n het pakket u1 tgegaan van een maximum santal

van 9 stuks voor elk netwerkelement. Alle spanningen en

vermogens worden bepaald in pu-waarden. terwijl de fasehoek

bepaald wordt in graden.

2.1.2 De Newton-Raphson procedure

Ook bij de Newton-Raphson procedure vormen de spanning Ivl
en de fasehoek 6 de onbekenden. Op elk knooppunt dient het

netto geinjekteerde vermogen (opwekking minus plaatselijke

belasting) in evenwicht te zijn met de door de verbindingen

uitgaande vermogens. De probleemstelling is derhalve het

vinden van de kompIexe spanningen. waarvoor voor elk

knooppunt voldaan is san:

Si + Sit - Sig = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... (2-8)

met: Sit = belastingsvermogen.

Sig = opgewekt vermogen.

Si = Vi 1(V; Y7 j ).

Dit komt neer op het oplossen van een stelsel vergelijkingen

van de vorm:

!:(!) = Q •••.•••••••••.•••••.••••••.•••••••••••• (2-9)

nDe oplossing kan Iteratief verkre,gen worden. Stel dat ~ een

benaderde oplossing is welke ~ afwijkt van de juiste

oplossing, zodat:
n

[(~ +~)=Q .•••••..••.••..•.••.••.....•.•.• (2-10)

Deze vergel1jkingen kunnen in een Taylorreeks ontwikkeld
eworden welke, met verwaarlozing van de 2 en hogere

afgeleide termen, de vorm krijgt:

[(~n) + Ax [ i] n::: Q ••••••.•••.••.•••.••.• (2-11)
- x=x
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De matrix van partiele afgeleiden heet de Jacobi-matrix [J].

Uit vergelijking (2-11) is de afwijkiQg ~ te begroten:
-1 n

~ = -[J] n.f(~) ' (2-12)
x=x

zOdat een beter~benaderingvan de oplossing is:
2Sn+1 = ~n + ~

Voor de loadflow vergel1jkingen (2-8) geldt:
T

x =(62 .63 .·····.6m+n. Vm+1 •..•..•Vm+n]

T
~ =(AP2•······APm+n· ~1·······~n]

met: APi =Re{Si + Sit - Sig}

AQi = Im{Si + Sit - Sig}

Sit =belastingsvermogen.

Sig = opgewekt vermogen.

Si = Vi J(V; ~j)'
De Jacobi-matrix [J] heeft de volgende submatrices:

[Jl = a AP a AP (2-13)
-a&- -av-

In figuur 2-3 15 bet stroomschema van het Newton-Raphson

algori throe opgenomen. zoals dat in bet Forceps-pakket

bescbreven staat.

Net als bij de Gauss-Seidel procedure worden ook bier de

bussen gerangschikt. de gespecHiceerde netwerkparameters

ingeIezen en de initialisaties gedefinieerd. Het

i teratie-proces begint dan. waarbij ook hier een maximum

santal lteratiestappen toegelaten wordt.

Tijdens het iteratie-proces wordt de "power mismatch" E en

de Jacobi-matrix [J] bepaald. De oplossing van vergelijking

(2-12) gebeurt dan volgens bepaalde bewerklngstechnieken

voor matrices. zoals LU-dekompositie en achterwaartse

substi tuUe.
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Ais stopkri terium geldt dat de absolute waarde van elk

element uit de vektor ~ kleiner is dan de gewenste

nauwkeurigheid t..

Is het maximum toegestane aantal 1teratiestappen bereikt.

dan wordt het proces zonder resul taat afgebroken. Anders

worden nog de ongespeci£iceerde vermogens. de

netwerkerliezen. de vermogenstromen en de statische

kompensaties bepaald.
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Figuur 2-3: Stroomscbema van bet algorithme van Newton

Rapbson in bet Forceps-pakket.
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=o

tussen Q en 6 veel zwakker

benaderd worden door:

[J] ::: 8P
Bt)

2.1.3 De "Fast-Decoupled"-methode

Over het algemeen geldt in elektrische netwerken:

.. een sterke relatie tussen het aktieve vermogens

stroom P en de fasehoek 6 .

.. een sterke relatie tussen het reaktieve vermogens

stroom Q en de spanningsamplitude V.
Wordt nu verondersteld dat de relatie tussen P en V en die

zijn. dan kan de Jacobi-matrix

o o

............. (2-14)

Door deze benaderde Jacobi-matrix in de algor! thme van

Newton- Raphson toe te passen voIgt:

[:] = -[ ~l :J-1

[:]

M.a.w. vergelijking (2-14) kan ontkoppeld (vandaar de naam

"decoupled") worden in twee andere vergel1jkingen, nl.:

lib = -J
1
- 1AP (2-15a)

AV = -J
4

- 1AQ ••••••••••.•••••••••••••••••••• (2-15b)

Bovendien kan gesteld worden dat:
8APi a~i
86;- = av~- = -P1j (2-16)

waarbij Bij = Im{yij}

Inmers:

1. Re{Yij} ::: 0

2. Ivi l =: 1.0 [pu]

3. 6i Is klein.

Dit betekent dat de Jacobi-matrix benaderd kan worden door

een matrix die slechts afhankelijk is van de netwerk

parameters en niet van de onbekenden V en b. In het

iteratieproces levert dit een aanzienlijke verkorting op van

de rekentijd. (vandaar bet naamonderdeel "fast")
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2.1.4 Enkele vergelliklngen tussen de drie loadflowprocedures

In taOOl 2-1 worden de drie loadflowprocedures vergeleken

near konvergentiesnelheid. geheugenruimte en rekentijd.

]

-konvergentIe--"'-

geheugenrulmte

.2:ek!:!!!!J~. ~-!22! aIle drie 0~!:!!:!:~!Y!:!!-.!~_

TaOOl 2-1: Vergelijking tussen de algorithmes van Gauss

Seidel (GS). Newton-Raphson (NR) en Fast

Decoupled (FD). (N =santal lmooppunten)

De netwerkgroottes. die in dit pakket beschouwd worden. zijn

vrij klein (N ~ 9). De rekentijd wordt OOpaald door o.a. de

konvergentiesnelhe1d en de OOginwaarden van de varlaOOlen.

Over het algemeen vereist het Gauss-Seidel algorithme ca 3

keer meer iteratiestappen dan bij de twee andere loadflow

algori thmes (bij dezelfde nauwkeurigheid). Het santal

iteratiestappen bij het Newton-Raphson algori thme en het

santal bij de "Fast-Decoupled"-methode zijn meestal gelijk;

echter door de nodige matrix-bewerkingen bij deze twee

loadflow algorithmes duurt een iteratiestap langer dan bij

het Gauss-Seidel algorithme. Uiteindelijk verschillen de

netto rekentijden bij de drie algorithmes niet veel van

elkaar.

2.2 Het programma voor de toestandsschatting

In een "state estimatton"-ana.lyse worden bepaalde onbekende

of niet-gemeten toestandsvariabelen geschat op basis van

andere gemeten toestandsvariaOOlen. De metingen hebben in

het algemeen een OOpaalde ormauwkeurigheid. met een OOpaalde

waarschijnlijkheidsverdeling. Op basis van statistische

kri teria. zoals het minimaliseren van een kwadratensom.

worden de schatttngen gedaan. Een "state estimation"-studie

beeft o.a. als doel:

1. het schatten van aIle vermogensstromen in een net

werk. de spanningen op en de fasehoek van de knoop

punten.
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2. het detekteren van slechte meters.

3. "state estimation" lam verder als basis dienen voor

storlngsanalyse (zie lit. [13], hoofdstuk 12).

Het "state estimation"-algorithme. zoals dit geformuleerd is

in het Forceps-pakket, lam als voIgt worden beschreven:

Beschouw een netwerk met n knooppunten. Bij spanning V

en fasehoek b als onbekenden zijn er dus totaal 2n-l

onbekenden (de "slack"-bus heeft als fasehoek b=O).

Stel nu dat er I meetwaarden zijn. o.a. voor

spanningen en vermogens: dan zijn er I vergelijkingen

te schrijven in de 2n-l onbekenden:

v~c) _ V~z} =0 (2-17a)

p~~) - p~~) = 0 (2-17b)

QI~) -QI~) = 0 (2-17c)

pI~l - pI~l =0 {2-17d)

QI~l - QI~, =0 {2-17e}

lmarblj c = "berekend"

z = "gemeten"

l,k = bus i resp. k.

I = "geinjekteerde"

Lik = verbinding tussen bus i

en bus k.

P.Q =aktief resp. reaktief

vermogen.

De berekende aktieve resp. reaktieve vermogens ui t

vergellJking {2-17} zijn uit te drukken in de spanning

V en de fasehoek b volgens de vergelijkingen (2-2) t/m

(2-4). Doordat echter de gemeten waarden niet voor

l00x exakt te meten zljn, zullen de vergelijkingen

(2-17) niet voor elke V en b op te lossen zijn. Daarom

zal een schatting gemaakt worden. met als krl terlum:

De kwadratensom van de verschl1len tussen de

gemeten en berekende waarden ult vergelijkingen

(2-17a) t/m (2-17e) is minimaal.
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In bet algemeen zijn de linkerleden van vergelijkingen

(2-11) funkUes van b en V. Door de eerste orde

benaderlng van de Taylor-ontwikkel1ng toe te passen ,

. voIgt een Ilnealrtsatle volgens:

f(b.V} =f(bk.vk} + f'(b.V}.(Ah,AV) ..... (2-18)

Noem nu f(b,V) de berekende waarden. f(bk.vk) de

gemeten waarden en f' (b, V) een Jacobi-matrix. dan

voIgt:

l.x = b
waarbij:

b = i - c
(v(z) p(z) Q(z) p(z) Q{z»T

Z = • I 'I 'L • L

(V(c) p(c) Q(c) p(c) Q{c»T
c= 'I II 'LeL
- iN av
J = 83 fN

aPr aPI
83- fN-
~I ~I
8b- fN-
aPL aPL
8b- iN-
OOL OOL
Bb- av-

Er zijn twee opmerklngen te maken:

1. de vektor h 15 afhankelijk van de spanning.

waardoor de oplosslng Iteratief dient te verlopen.

2. de Jacobi-matrix kan benaderd worden door een

matrix van konstanten. bestaande ui t O. 1. ±Bik.

Door de methode van de kleinste kwadraten toe te

passen (o.a. normale vergel1jkingen of de Gram-Schmidt

algorithme) Is vergelljking (2-19) op te lossen.

In figuur 2-4 is bet stroomschema van de "state estimation"

in het Forceps-pakket opgenomen. Allereerst worden de

spanningen geini tieerd op de gemeten waarden of op l[pu]

Indien niet-gemeten, terwijl de fasehoeken gezet worden op

o. Hierna. wordt de Jacobi-matrix bepaald. Afhankelijk van de
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gekozen methode (normale vergelijking of Cram-Schmidt)

volgen dan de LU-dekomposi tie van JTJ resp. de QU

dekompositie van J. De "mismatch"-vektor ~ wordt bepaald.

waarna ~ opgelost wordt resp. volgens ~ = (JTJ )-1(JT2) of

~ = QT2. Dan worden de spanningen en de fasehoeken

bljgesteld. Gekeken wordt of de i teratie voldoende

nauwkeurig is: indien niet, dan wordt het iteratieproces

herhaald. Is de nauwkeurigheld bereikt dan zijn de

schattingen voor de spanningen en de fasehoeken gevonden.

Vanwege de grootte van de Jacobi-matrix, wordt het aantal

bussen bij "state estimation" in bet Forceps-pakket beperkt

tot 6 stuks. Voor simulatie doeleinden kunnen de resultaten

van een loadflow-analyse gebruikt worden als meetwaarden: om

bet effekt van de meetonnauwkeurigheid weer te geven worden

de waarden gewijzigd binnen een band van ±2X.
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Figuur 2-4: De stroomdiagram van de state estimation ui t

het Forceps-pakket.

2.3 Het progranma. voor ekonomische opwekking

"Economic generation scheduling" houdt een studie in over de

verdeltng (scheduling) van de op te wekken vermogens over de

opwekeenheden. zodantg dat de kosten van investering en het



-25-

bedrijven van de centrale minimaal zijn: bovendien meet ook

nog voldaan worden san bepaalde eisen. zoals de gewenste

storingsreserve. belastingsfaktoren. e.d ..

Er zijn verschillende methoden om een optimale verdel1ng

over de opwekeenheden te krljgen (zle o.a. lit. [7]). De

keuze van een bepaalde methode hangt sterk af van wat de

wensen zljn betreffende de nauwkeurigheid en de toegepaste

technlek. In het Forceps-pakket wordt een methode gegeven.

die rekenlng houdt met de verl1ezen in het netwerk. Het

probleem wordt als voIgt gesteld:

Minimaliseer de totale opwekkosten

waarbij 1. de belasting + de verliezen gelijk zijn

san de opwekking.

2. de opwekking binnen bepaalde grenzen blljft

Dit is een typisch linealr programmerlngsprobleem. De

oplosslngstechniek die in het Forceps-pakket gebrulkt wordt.

wordt de Lagrange-methode genoemd:

Stel dat de kosten voor het bedrljven van generator 1

gegeven worden door:

C1 = ai~i + b1Pgi + c i (2-20)

Wanneer er m generatoren in bet systeem zljn. dan zijn

de totale kosten:

Ctot = ~ Ci (2-21a}

Voor de aktieve vermogens-balans geldt:

G = Pbe1 + Pver1 - ~gi = 0 .. (2-21b)

En voor de generator-limieten geldt:
p(min} ~ p ~ p(max) (1=1 m) (2-21c)
gi gi gi •

Het algemene lineair programmeringsmodel luidt dan:

Minimaliseer Ctot

Onder voorwaarde van:

1. G = 0

2. p(min) ~ p ~ p(max) (1=1 m)
gi gi gi •
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Voor het Lagrange model voIgt dan:

Minimaliseer L =Ctot + A.G

Onder voorwaarde van:
l'(min),p ,-p{max) (1 1 )
gl ~ gi ~ gi = ,m

(A is de zg. Lagrange-koefflclent).

Verder geldt in bet Lagrange model:
at.aPg = 0 (2-22a)

at.& = G = 0 ..•.•••••••••••••• (2-22b)

Door nu Pverlies te bepalen volgens de B-koefficient

methode (losscof) en bet Lagrange model verder uit te

werken. wordt een equivalent probleem verkregen

volgens bet stelsel vergeIijkingen (2-23):

[Ap][~] =Rp (2-23a)

G=O •••••••.••...•..•••••.•• (2-23b)
p(min) ~ p ~ p(max) (1=1 m) (2-23c)
gi gi gi •

waarbij:

[Ap] =

at uit vergelijking (2-20).

[~] is de Iosscoefflcient-matrlx.

In het Forceps-pakket wordt dit stelsel vergelijkingen

(2-23) i teratief bepaald: het stroomschema van deze

procedure is gegeven in figuur 2-5.

Allereerst wordt een waarde voor A geschat. waarbij er van

uitgegaan wordt dat P 11 in vergelijking (2-23b) gelljkver es

aan nul is. Daarna wordt de matrix [A] en de vektor b
p -p

bepaald: ul t vergel1jking (2-23a) voIgt dan ~. De

"mismatch" G wordt nu bepaald en deze wordt vergeleken met

de gewenste nauwkeurigheid Eo. Geldt dat IGI~(. dan wordt A

volgens de secant methode (de lit. [12]. bIz 1.18 e.v.)

herden. Met deze A wordt de procedure herhaald. Geldt
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echter dat Ie I<~ dan wordt bekeken of alle generator

vermogens P binnen de gestelde grenzen vallen. Is dit niet
g

zOe dan wordt de betref£ende generator op zijn grens gezet:

de matrix [A ] en de vektor b worden gemodificeerd en de
p -p

andere generator- vermogens worden bepaald. De procedure

wordt dan verder doorlopen. Liggen aIle generator-vermogens

binnen de grenzen. dan is er een oplossing voor het probleem

gevonden.

~..t-(\
• ~.(fl,1
• v..~•• ~p

[A,l 1'-.. ~"

c."" p.f" """
...~.cc.,. ....

eo ..... It..,,:

. 'P, ...~ , II..., 1- U Go

• Ii v.e, ,. ....., 1-),1 b

1'...\ A .........,

...t,.", d ..

.....'-t· .....t-4-.

Figuur 2-5: Stroomschema. voor "economic generation

scheduling" uit het Forceps-pakket.
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2.4 Het programma voor transiente stabiliteit

De robuustheid van een elektrici tei tsnet kan o.a. door de

volgende koncepten aangegeven worden:

1. de betrouwbaarheld: losso-of-load waarschijnHjkheid

2. de bedrij£szekerheid: storingsreserve.

3. de transiente stabiliteit.

Een netwerksysteem wordt transient stabiel genoemd, indien

aIle generatoren in het systeem in parallelbedrij£ synchroon

bedreven kunnen worden.

Een transiente stablliteits-analyse houdt in dat, al dan

niet tijdel1Jk. een verandering in bet systeem wordt aan

gebracht. waarna bekeken wordt of de generatoren in parallel

bedrij£ sync~roon blijven. Zo'n verandering in het systeern

lean b.v. zijn:

- verlles van een generator.

- verandering van belasting

- veranderlng in transmissie-mogelijkheden,zoals het

uitvallen van een parallel circuit.

- kortsluitingen (tijdelijk).

In het Forceps-pakket is een programma. over transiente

stabiliteit opgenomen met het volgende doel:

Het bepalen van de transiente stablliteit van een

elektrictteitsnet. Dadat in een van de transmlssie

lijnen een driefasensluiting opgetreden is.

De aannames die hierblj gesteld worden, zijn:

1. elke generator wordt voorgesteld door een bron met

emf E' in serle met de transiente reaktantie Xd: er

is geen verschil tussen Xd en X~.

2. het turbine-vermogen blijft gedurende de obseratie-

tijd (tot enkele sekonden) konstant.

3. de emf E' blijft ook gedurende deze tijd konstant.

4. de dempingskoppel wordt konstant verondersteld.

5. de belasting wordt konstant verondersteld.

In £1guur 2~ wordt op een tijd-as aangegeven hoe de

verschillende relevante tijden gede£inieerd zijn.



-29-

begin observatje
fasensluiting in un tUn

lijn uitgesd*ld

Iijn weer inge5chak.e~d

einde observatie

___-JL-__~'----~---------~....·tijd
Q h ~2 ~3

I ; 11 1 III i IV
....II!DUiB:LlfaIlll!Y.ult_... ;.;.~fa::u:.:;lI=--..~ t« post fault -1".~r.!r.!ecLllo~YClLlr~y ........._

bestudecrd tijdsinterllal

Figuur 2-6: De£lnities van de relevante tijdstippen en

tijdsintervallen.

Er ztjn vier pertoden te onderschetden:

I de periode voor de fout (prefault)

II de periode waarin de fout bestaat (fault)

III de perlode waarin de fout uttgeschakeld is (post

fault)

IV de herstel-periode: de betreffende I1jn 15 weer

Ingeschakeld (recovery)

Voor periode I geldt:

De drie£asensluiting 15 nog niet opgetreden; met

behulp van een load£1ow-analyse kunnen de spannlngen

op de bussen en aIle vermogensstromen bepaald worden.

Uit deze resultaten zijn dan de generatorstroom I eng

de belastings~lttantiesYlk te bepalen:

I gj = (SgjlVj)* (2-24.a)

Ylk = (Slk)*/ IVk 12 (2-24b)
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Ook de generatorbronspannlng E' en de rotorhoek 6

kunnen bepaald worden:

Ej =Vj + IgjtYdj .•.......... (2-24c}

6j = fasehoek van Ej (2-24d}

1ra8rbij:

j is een index voor generatorbus

k is een index voor aIle bussen

Yd = (jxd}-l

De resulterende geinJekteerde stroom op de generator

lmooppunten is:

I j =I gj - I,j =YdjEj - YdjVj - Y,jVj (j=l.m)

en op de belastingknooppunten:

I k = -Ytk,Vk (k=n+l.m+n)

Deze dienen gelijk te zijn san de uitgaande stromen.

zijnde: [1] = [Y]V.

Uit deze gelijkstelling voIgt de relatie:

[Y i lEV] = [b] " (2-25)n euw

waarbij:

[b] uitgedrukt is in de generator-grootheden

Xd en E'.

[Ynieuw] bijgesteld is met Yd en Y1k.

Voor periode II geldt:

Er treedt een driefasensluiting op in een Iijn tussen

bus J
f

en Kr : de lokatie van de fout wordt uitgedrukt

in de relatieve afstand Dr' waarvoor geldt:

Dr = !f~~1-~-yanf--_f~d~!2!~!~b-!~!J-~~-JL- (2-26)
tota e a stan tussen us r en Kr

Dit leidt tot een aanpassing van de admittantie-matrix

uit vergeIijking (2-25):

{[V i ] + [YE t]}·[V] = [b] (2-27)n euw ou

waarbij: [Yfout] een matrix is met aliemaal nullen met

uitzondering van de elementen (Jr.Jr ).

(Jr.Kf ). (Kr.Jr ) en (Kf.Kf ).



- 31 -

Voor periode III geldt:

De betreffende lijn is uitgeschakeld; m.a.w. de

liJnstromen IJ £ en IK£ zljn beide gelljk aan nul. Nu

wordt vergel1jklng (2-25) aangepast tot:

{[Ynieuw] + [Yc]}'[V] =[b] (2-28)

waarbij: [Y ] een m.trix is met allemaal nullen metc

uitzondering van de elementen (Jf.Jr ).

(Jr,K£), (Kf.Jf ) en (K£.Kf ).

Voor periode IV geldt:

Het netwerk verkeert weer

sltuatle. zodat vergelljking

in de oorspronkelijke

(2-25) weer geldig is.

Het dynamische gedrag van elke generator wordt gegeven door

een tweede orde di£ferentiaal vergelijklng:

PT - PG = ~fO[ ::; + ~~] .•.•..••.••.•...•••. (2-29)

waarbij: PT = turbine-vermogen (=generatorvermogen op

t=O) .

Pc = aktie£ generatorvermogen.

H = kinetische energie bij synchrone
2snelheid = (1/2).J.~0.

£0 = synchrone frekwentic.

6 = rotorhoek van de generator.

~ =8618t = rotorsnelheid.

D =dempingskonstante.

Door xl te deflnleren als 6 en x2 als 8618t wordt

vergelljking (2-29) teruggebracht tot twee eerste orde

di£ferentiaal vergelljklngen:
ax l8t- =~ (2-3Oa.)

~ =g!o(PT-PC) - D.X2 (2-30b)
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Bij een santal van m generatoren geldt dan:
T T

~1 = (xl······· .xm) = (61•.......• 6m)

T T!2 = (xm+1·······~) = (w1·······wm)

Samengesteld voIgt daD voor v~rge11jking (2-30):
d
dt[X] = xm+l (2-31)
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Flguur 2-1: Stroomschema van transiente stabiliteit in het

Forceps-pakket.
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Hoofdstuk 3: De keuze van een gebruikersvriendeliik ontwerp

Het Forceps-pakket als zodanig biedt weinig mogelijkheden om

direkt het inzicht in de bedrijCsvoering van elektriciteits

netten te vergroten. Zo va11en o.a. d~ vglgende punten op-te

merken:

1. de invoer van de gegevensbestanden is ondoorzichtig:

eerst zou het source-progr8Jllna nagelopen moeten worden

om het invoerbestand te lIBken.

2. een konnektie-tabel van het netwerk is pas bij de

ui tvoer van het hooCdprogrBJllDa te verkrljgen; het

invoerbestand 15 derhalve moeilljk te interpreteren.

3. er zljn geen mogelijkheden om grenzen te stellen san

de belasting van de l1jnenlkabels. generatoren.

transformatoren e.d.

4. er zljn geen direkte mogelljkheden om netwerk

wijzigingen (belangrijk bij de loadflowstudie)

gemakkelijk aan te brengen.

5. er is geen graf1sche voorstelling van het netwerk

mogelijk.

6. het uitvoerbestand bevat slechts de lnvoergegevens. de

admittantie-matrix. de iteratiestappen en de analyse

resultaten in tabelvorm.

In de opzet om het pakket gebruikersvrlendelijk te maken (in

de instruktieve zin) zullen een aantal elsen gesteld kunnen

worden:

1. grafische mogelijkheden t.a.v. het netwerk met of

zonder resultaten van de analyses.

2. een doorzlchtig invoerbestand. direkt gerelateerd san

het gewenste netwerk.

3. het eenvoudig kunnen sanbrengen van wijzlglngen In de

lnvoerbestanden.

4. het eenvoudlg kunnen aanbrengen van netwerkwljzigingen

5. mogelijkheden om grenzen te kunnen stellen aan de

belastingen van generatoren. I ijnenlkabels.

transformatoren en aan de mogel1jke spannings

varlaties.
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6. bet ui tvoerbestand moet zodanig opgesteld en aangevuld

worden dat de analyse-resultaten gemakkelijk te over

zien en te interpreteren zijn.

7. bovengestelde eisen dienen gebruikersvriendelijk te

geschieden. zodat een menugestuurd prograJlllla-verloop

wenselijk 15.

Bij bet realiseren van bovenstaande eisen zijn verscbillende

mogel i jkheden overwogen:

grarische mogell1kheden

Ten eerste werd getracht om in de Fortrantaal een

tekenprogrmrana te maken. doch al gauw bleek di t veel

te ingewikkeld te worden. Ook het Phi lips Paint

progrmrana werd overwogen. doch de relatie met een

konnektle-tabel werd problematisch.

Ui teindelijk is gekozen voor het grafische software

programma. GKS (Graphical Kernel System. zie lit. [4]).

Dit grafische pakket is beschlkbaar in bet reken

centrum van de 11JE: bovendien 15 het geschikt voor

gebruik op een Personal Computer. GKS 15 in de

Fortran-taal te progrwmneren. terwijl de grafische

mogelijkheden ruim voldoende blijken te zijn.

de invoerbestanden

Voor de Invoerbestanden werd het gebruik van Flashup

Windows (zie lit. [6]) overwogen. Di t pakket kan

gemakkelijk in een Fortran-programma ingebouwd worden.

waarin bet relatie£ weinig ruimte Inneemt. De

mogelijkheden voor bet gebrulken van dit pakket

blijken ook ruim te zljn. De windows zijn van te voren

te maken. zodat ze slechts opgeroepen hoeven te worden

in een programna.

de uitvoerbestanden

Aanpassing en aanvull ing van de bestaande ul tvoer

mogel1jkheden bleken voldoende. Ook het presenteren

van sormnlge resul taten op de grafische voorstelling

(GKS) van het netwerk werd erbij betrokken.
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menusturing

Een ander mogelljk gebruik van Flashup Windows zijn de

menu· s. De menu· 5 kunnen tijdens een progranma

opger~pen wQrd.en: door nu een bepaalde keuze te maken

krijgt bet progr8Jll1la het gewenste verloop.

In de rest van dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op

de ui twerking van de keuzes die gemakt zijn. Zodoende

worden een santal gereedsehappen verkregen die gebruikers

vrlendel1jk zijn en die ingepast kunnen worden in een

ins t ruktieve opzet voor het gebruik van de analyse

progr8l1lllB.·s.

3. 1 De invoerbes tanden

Het invoergedeelte kan gesplitst worden in twee delen. nl.:

1. graflsebe voorstelling van bet netwerkmodel.

2. numerieke gegevens voor de eireuitparameters.

Verder moeten aIle numerieke waarden makkel1jk te wijzigen

zijn; bovendlen moeten een santal sehakelhandelingen in het

net uit te voeren zijn zonder dat daarb1j het verkrijgen van

indebt in de bedrijfsvoering van bet net in bet gedrang

komt. Hoe dit gebeurt wordt in de volgende twee paragrafen

besproken.

3.1.1 Het netwerkmodel

Zoals gezegd Is gekozen voor het graflsehe pakket GKS. GKS

biedt de mogel1jkheden voor bet presenteren van l1jnen.

vlakken en tekst op bet seberm in de gewenste grootte. In

figuur 3-1 wordt een sehematisehe voorstelling gegeven van

de versehillende transformaties die in GKS plaatsvinden.

ECHTE AFMETJI'ljEN GENORMALISEERO

Flguur 3-1: De versehll1ende transformaties binnen GKS.
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Omdat er tekst. konnentaar en netscbema op bet scberm worden

geprojekteerd. dlent bet gebele scherm gebruikt te worden om

een redel1jke overzicbt te bebouden. Het scherm bestaat ult

32Ox2OO pixels. De verbouding tussen de X-as (borizontaal)

en Y-as (vertikaal) Is 1 : 0.69. GKS maakt een onvervormde

trans£ormatie van de genormal iseerde koordinaten naar de

scherm-koordinaten. Door nu bet echte netscbema ook in

dezel£de verbouding van 1 op 0.69 op te zetten. wordt een

onvervormde weergave van het oorspronkel1jke netschema op

het scberm verkregen. Ui tgaande van 5 DD-rui tjes A4-papier

lean een assensteisel van 0-50 en 0-34.5 getekend worden.

waarbij een eenheid overeenkomt met 5 [DIll]. In figuur 3-1

komen de gearceerde oppervlakken overeen met de uitgevoerde

transformaties.

In bijlage 2 is een procedure opgenomen voor bet zel£

ontwerpen van een netschema. lo'n netwerkbestand

(koordinatenflle) neemt weinig gebeugenruimte in beslag;

bovendien is bet mogelijk om verscb1l1ende netwerken voor

direkt gebruik op te slaan. De gebruiker van bet

analyse-pakket boeft zicb dan, indien gewenst, niet bezig te

houden met bet helemaal opzetten van nieuwe netwerken.

3.1.2 De numerieke gegevens

Aan de netwerkelementen dienen echter ook waarden gekoppeld

te worden. Gekozen is voor het standaard bebben van minstens

een bestand die deze numerieke waarden bevat (de zg

defaul twaardenfUe). lo 'n bestand dient dus universeel te

zijn voor aIle mogel1jke (beperkt door de analyse

progranma' s) netwerk-konfiguraties. Door middel van een

wijzigingsprogramma voor deze numerieke waarden. kunnen

aIIerlei varianten op de netwerksituaties geanalyseerd

worden.

Voor de presentatie van de netwerkparameters wordt gebruik

gemaakt van Flashup Windows (zie 11 t. [6]) . De windows

worden 'leeg' bewaard. Door nu de koordinatenfi Ie in te
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lezen. worden de windows stuk voor stuk ingevuld met:

1. de konnektie-tabel.

2. de numerieke waarden uit de defaultwaardenfl1e.

Tljdens bet invullen van de windows wordt gekontroleerd of

de konnektie-tabel klopt; m.a.W. de generatoren en

kompensatoren moeten aangesloten zijn op een bus. terwijl de

lijnen/kabels en transformatoren moeten beginnen op een bus

en eindigen op een andere bus. Elk netwerkelement krijgt een

nUDlDer. gerelateerd san de volgorde waarin ze Ingelezen

worden. In lfguur 3-2 zijn een aantal voorbeelden van de

Ingevulde windows opgenomen.

••••••••••••••••••••••• T R A NSF ORI'IER 5 ••••••••••••••••••••••••
BUS RESISTANCE REACTANCE TURN-RATIOTRANSF

CpuJ PRIM SECNR PRIM SEC CpuJ

.000 .050 .930 1.000Tl 85 66 - -- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - - --- - - - -

••••••••••••••••••••••••••••••••• FEEDERS •••••••••••••••••••••••••••••••••
FEEDER CONNECTED FEEDER-COEFFICIENTS

Po b Qo c: dNR TO ..
.000 .300 2.000 .000 .200 1.000F1 81

.000 .000F2 62 .200 .000 .000 0100

.000 .000F3 83 .000 .200 1.000 .000

.000 .000F4 84 1.600 .000 .000 1.300

.300 2.000F5 86 1.400 .300 2.000 .800
- -- - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - -

b d
P • Po + A.V Q • Qo + C:.V

Flguur 3-2: Voorbeelden van de presentaties van de invoer

gegevens.



- 39 -

Flashup Windows biedt nu de mogel ijkheid om de ingevulde

windows op te slaan. Ten aIle tijden kunnen deze windows dan

opgeroepen worden in een programma. Voor het wljzlgen van de

numerieke gegevens in een window is een edit-prograJIIIB.

ontworpen. Daar1n zijn tevens de mogel1jkheden ingebouwd om:

1. de reCerentie-generator te kiezen.

2. een l1jnlkabel uit resp. in te schakelen.

Hierbij wordt de basiskonCiguratie van het netwerk intakt

gehouden; a.a.Y. de kOlUlektie-tabel kan niet op deze manier

gewijzigd worden.

In figuur 3-3 15 het stroomdlagram van het edl t-progr8JIIIB.

yeergegeven. Uitgangspunt Is dat aIle benodigde gegevens

voor het netwerk in een aparte £i Ie zijn opgesiagen. Nu

kunnen de opgeslagen windows. indien gewenst. een voor een

opgeroepen worden en de gewenste wijziging Jean uitgevoerd

worden. Uiteraard zljn er kontrole mogelijkheden Ingebouwd

voor het verhlnderen van onmogelljke waarden zoals:

- negatieve waarden voor impedantles.

- niet-bestaande netwerkelementen.
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OP:

WINDOW

h

SELEKTEER

REGEL

RE\lISEER

ANALYSE-FILES

It,mlEN TOEGELATEN,
ja VOER WUZIGING

DOOR

BEWAAR

WINDOW

Figuur 3-3: Stroomdiagram van het edi t-programna.

Het edit-progrBJIITB verloopt interaktief. wat w11 zeggen dat

de gebruiker slechts keuzes hoeft te maken waarna nieuwe

numerieke waarden kunnen worden ingetypt. AIle windows

worden opnieuw opgeslagen. terwijl de datafiles behorende

bij di t netwerk aangepast worden.
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3.2 Presentatie van de resultaten

In bet algemeen kunnen de resul taten onderverdeeld worden

in:

1. de ingevoerde gegevens.

2. de admittantle-matrlx.

3. de Iteratle-resultaten.

4. de analyse-resultaten.

De punten 1. 3 en 4 zijn natuurlijk afhankelijk van bet

SOOTt analyse dat toegepast is. De analyses over ··State

estimation" en ··Economic generation scheduling·· zijn niet

gedraaid: voor de andere analyses zijn de resul taten als

voIgt weergegeven:

T.a.v. loadflow

1. Overzicht van de ingevoerde data in tabelvorm.

2. Overzicht van de systeem-admittantie matrix.

3. De iteratie-resultaten.

4. De vermogensstromen.

5. De belastingspercentages van de lijnen/kabels.

generatoren en transformatoren.

Bovendien kan gebruik gemaakt worden van data

presentatie op het netschema. Hierbij zijn de

mage11 jkheden ingebouwd om:

1. de spanning V met de fasehoek lJ en de absolute

lijnstromen weer te geven.

2. de aktieve en reaktieve vermogensstromen weer te

geven.

T.a.v. transiente stabiliteit

1. Overzicht van de ingevoerde data.

2. Iteratie---resultaten.

3. Grafiek van de generatorhoek lJ versus de tijd t

voor elke generator.

3.3 Het verloop van het hoofdprogranrna

In deze paragraaf wordt besproken hoe de verschillende

programma·s Ban elkaar gekoppeld zijn. Hierbij is weer

gebruik gemaakt van het software-pakket Flashup Windows. Met
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dit pakket is een menugestuurd progrannaverloop opgezet. Het

grootste voordeel hiervan is dat de gebruiker niet of zeer

minlem afgeleld wordt van waar hij eigenlijk mee bezig is,

n1. bet interpreteren van-de analyse-resultaten om het

inzicbt in de bedrijfsvoering van bet elektriciteitsnet te

vergroten.

In figuur 3-4 is een stroomdlagram van het boofdprogramna

weergegeven. Ui tgangspunt is dat nlet het elektrische

netwerk centraal staat. maar het soort analyse. Ianers de

gebruiker (student) zal bezig zijn met een analyse-soort

tegelijk. Verder moet gezegd worden dat het hoofdprogramna

in een zogenaamde "batch file" staat. Voordeel hiervan is

dat bet hoofdprogrBJ1ll1a modulair opgebouwd Is. De bUidige

versle van het hoofdprogr8Jlllla is geschikt voor toepassing op

een personal computer met harddisk; voor een personal

computer zonder harddisk, maar met twee floppy-drives, is

een aanpasslng van de "batch-file" vereist. Een nadeel van

zo'n batch-gestuurd progranvna. is dat het progranwnaverloop

relatlef langzaam is.

Allereerst krljgt de gebruiker te maken met een keuze-menu

waarul t het netwerk gekozen dient te worden. Er kunnen

bestaande net-konfiguratles gekozen worden of de

laatstgedraaide verde van een bepaalde schema of er kan

gekozen worden voor een volledlg nleuw (elgen ontwerp)

schema. De procedure voor het opstellen van een nieuw

netwerk staat bescbreven in bijlage 2. Natuurlijk kan op dit

punt ook gekozen worden voor het stoppen met het progrwmna.

Is het netwerk gekozen, dan voIgt indien nodig de invulling

van de konnektie-tabel en de invoerbestanden. Tevens wordt

nagegaan of de konnektie-tabel klopt; indien dit niet bet

geval is wordt bet progranma. gestopt. anders wordt door

gegaan naar bet hoofdmenu.

In het boofdmenu staan een zevental keuzemogelijkheden:

a. teruggaan near bet begin voor een ander netwerk.

b. projekteren van het netwerk op het scherm.

C. keuze voor een "loadflow"-analyse.

d. keuze voor een "state estimation"-analyse
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e. keuze voor een "economic generation scheduling"

analyse.

r. keuze voor een "transient stabili ty"-analyse.

g. stoppen IDet het progrBDlDa.

a

KONNEKTlE
lABEl &
DEFAULTS

ja

ANALYSE

FILES

Figuur 3-4: Stroomschema van bet hoofdprogr8Jll'lla.
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Wordt nu gekozen voor een loadflow-aDalyse, dan voIgt een

menu zoals weergegeven in figuur 3-5: voor de transient

stability analyse voIgt een menu zoals weergegeven in figuur

3-Q. Voor. de andere twee mogelijkheden zijn er nog geen

voorzieningen getroffen.

Figuur 3-5: Stroomdiagram voor de loadflow~Iyse.

RANSIENT SlA81L

Figuur 3-6: Stroomdiagram voor de transient stabi 11 ty

analyse.

Voor een nadere beschouwing van de resultaten wordt verwezen

naar hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 4: Enkele analyses vervat in een instruktieve opzet

In dit hoofdstuk worden de procedures voor belasting

verdeling (loadflow) en transiente stabiliteit verder

uitgewerkt in een instruktieve omgeving. Deze instruktieve

ougeving moet gezien worden als een mogelijke geda.chtengang

van de gebruiker. Het hoofddoel voor deze instruktieve

ougeving is dat het inzicht in de bedrijfsvoering van een

elektriciteitsnet verruimd wordt.

4.1 Loadflow

Loadf low boudt in dat in een netwerk met gegeven circui t

parameters, belasting, e.d. de spanningen op de knooppunten

en de vermog~ns door de verbindingen tussen de knooppunten

berekend worden. £en loadflowstudie heeft diverse

doelstellingen, o.a.:

1. bet kontroleren van de storingsreserve (zie BA1)

2. bet plannen van mogelijke uitbreidingen.

3. het plannen van onderhoudswerkzaamheden.

4. het trainen van schakelpersoneel in een

bedijfsvoeringscentrum.

5. het streven naar een verantwoorde bedrijfsvoering

in het algemeen.

De loadflow-programma's in bet Forceps-pakket gaan uit van

. een santal aannames, t. w. :

1. aIleen de stationaire toestand wordt beschouwd.

2. bet netwerk wordt als een I-fase model voorgesteld.

3. vermogens en spanningen en andere circuitparameters

worden in pu-waarden gegeven.

4. het netwerk wordt opgebouwd uit: knooppunten,

generatoren, lijnenlkabels, transformatoren en

kompensatoren: elk met een maximum van 9 stuks.

4.1.1 Netwerktoestanden

Om een oordeel te geven over de toestand waarin een netwerk

zicb bevindt, dienen eerst een santal afspraken gemaakt te

worden over deze toestanden. Py Liacco (zie lit. [18]) heeft

in eerste instantie gesteld dat een netwerk zicb in

verscbillende toestanden kan bevinden. Fink en Carlsen (zie

lit. [20]) hebben dit idee verder uitgewerkt: ze zijn toen
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gekomen tot een trans1tie-diagram, zoals weergegeven in

figuur 4-1. In deze figuur betekent:

E: de "~ual1ty-constraint", d. w.z. dat de belasting

en de opwekkirig in evenwicht"verkeren.

E: de negatle van E, d.w.z. dat de belasting groter is

dan de opwekklng.

I: de "lnequality-constra1nt", d.w.z. dat er geen

overbelasting van I1jnen, transformatoren, e.d.

zljn. Ook de spanning meet binnen bepaalde grenzen

bl1jven.

I: de negat1e van I, d. w. z. dater weI sprake 15 van

overbelastlng en/of overschrijding van de

spanningsgrenzen.

NORMAL STATE (E ,I , STORINGSRESERVE)

j

A Ia

BJ
ALERT STATE (E,1l

~

2 C

I.

RESTORATJ VE STAlE (E.n EMERGENCY STATE (E.T)

j

1 0

EXTREMIS STATE (E,il

Figuur 4-1: Een trans I tie-dlagram van netwerktoestanden.
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Er zijn nu een vijftal toestanden te onderscheiden (zie ook

BEl):

1. de "normal state"

In deze toestand is de opwekking in evenwicht met het

gevraagde vermogen (belasting), geen enkele netwerk

element is overbelast en de spanningsgrenzen worden

niet overschreden. Bovendien wordt voldaan san de

gewenste hoeveelheid draaiende reserve. Deze draaiende

reserve biedt een bepaalde zekerheid over de

beschikbaarheid van extra opwek-vermogen voor het

geval er een (enkelvoudige storingsreserve) of

meerdere (meervoudige storingsreserve) netwerk

elementen door een storing uitvallen.

2. de "alert state"

De alert state is wat betreft de "equali ty"- (E) en de

"inequali ty"-constraint (I) 1dentiek als in de normal

state. Echter er wordt niet meer voldaan san de

gewenste storlngsreserve. Zo 'n s1 tuatie ontstaat

bijvoorbeeld wanneer de belasting onverwacht toeneemt,

waardoor de draaiende reserve te klein wordt; ook bij

een hogere eis voor de bedrijfszekerheid (bijvoorbeeld

door zwaar onweer in het land) kan de draaiende

reserve te klein geacht worden.

3. de "emergency state"

In deze toestand is de belasting en de opwekking in

evenwicht, doch een of meer netwerkelementen zijn

overbelast en/of de spanningsgrenzen worden

overschreden.

4. de "extremis state"

In deze toestand is de opwekking kleiner dan de

gevraagde belasting en een of meer netwerkelementen

zljn overbelast enlof de spanningsgrenzen worden

overschreden. Het netwerk val t dan door afschakelen

van bepaalde verbindingen of door bet sanspreken van

beveiligingen in kleinere netdelen ui t elkaar; als

extreme sl tuatie geldt bier een totale "black-out".

5. de "restorative state"

In deze situatie worden de verbindingen hersteld,

zodanig dat er geen overbelasting of overschrijding

van de spanningsgrenzen optreedt.
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De mogelijke overgangen tussen de vij£tal toestanden ziJn in

figuur 4-1 d.m.v. piJlen aangegeven. De pijlen naar beneden

(A.B,C en D) geven san dat er in bet net iets san de hand

- is. - waardoor bet systeem gaat degenererEm. O.a. door

verscherping van de storingsreserve. belastingtoename.

uitval van machines. e.d .. De pijlen naar hoven (a.c.1.2 en

3) geven san dat er aktie ondernomen wordt. zoals:

1. preventieve aktie (berstel van de storingsreserve):

vergelijk pijl a.

2. ~ties (opheffen van overbe las tingen) :

vergelijk pijl c.

3. heropbouw van bet systeem:

M resynchronisatie van de delen van bet systeem;

vergelijk pijl 1.

M de produktie op peil brengen resp. bersanslui ting

van belastingen: vergelijk pijl 2 en pijl 3.

Gesteld moet worden dat btj een goede bedrijfsvoering het

systeem zich vrijwel konstant in de normal state dient te

bevinden; zodra hiervan afgeweken wordt. dient er zo snel

mogeliJk aktie ondernomen te worden om de normale toestand

te berstellen. Deze definities van de netwerktoestanden

zullen ook gebruikt worden in de beoordeling van een

bepaalde netwerksituatie.

4.1.2 Een instruktieve opzet voor loadflow-analyse

In vrijwel 100% van de tijd bevindt het elektrici tei tsnet

zieb in de "normal state". Zoals in figuur 4-1 te zien is.

zijn er ·twee pijlen (A en B) die uit deze toestand

vertrekken. Bij de overgang van de "normal state" naar de

"alert state" (piJI A) blijEt opwekking in evenwicht met de

belasting en is er geen overscbrijding van belastings- of

spanningsgrenzen. Het enige dat dan ontbreekt is de gewenste

stortngsreserve. In deze si tuatie dient dan preventieve

aktie ondernomen te worden om de "normal state" te

herstellen (pijl a). Met behulp van loaci£low analyse lean dan

een santal alternatieven getoetst worden. In figuur 4-2 is

een s troomschema. opgenomen dateen bepaalde gedachtengang
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weergeeft bij de te ondernemen akties. Allereerst dient

nagegaan te worden of het netwerk zich in de "normal state"

bevindt. Dit gebeurt d.m.v. loadflow-analyses. Uitgaande van

de eis van enkelvoudige storingsreserve wordt telkens een

komponent ui tgeschakeld: bekeken wordt dan of er nog

evenwicht is tussen produktie en belasting en of er geen

overbelasting optreedt. Na de konstatering van de "normal

state" wordt de geplande wijziging of de verscherping van de

storingsreserve toegepast. Weer wordt een loadflow-analyse

gedraaid. Nu wordt bekeken in welke toestand het netwerk

zich bevindt. In eerste instantie levert di t drie

mogelijkheden op: "normal". "alert" of "emergency state". In

tweede instantie (wanneer "emergency state" opgetreden is)

lean ook de "extremis state" optreden.

~OADFLOW-STUD)E

• NETWERK IN NORMAL STATE

• AR:HECKEN OM.\! LOADFLOW-ANALYSE

LAAT GEBEURTEN)S IN HET

NET OPTREDEN

,

VOER LOADFLOW-ANALYSE UIT

NETWERK-

TOE STAND ?

EXTREMIS NORMAL EMERGEt£Y ALERT

GEEN GOEDE GOEDE NOOOAKTIES PREVEI';T1EVE

AKTIES MAATREGELEN AKTIES

II
I

( STOP )

Figuur 4-2: Loadflow in een instruktieve opzet.
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In twee gevallen kwmen akt1es ondernomen worden. nl.:

1. u1t de "alert state": preventieve aktie.

Deze kunnen bestaan ui t o.a.:

_"!,,, b1jschakelenvan -extra opwekking.

- bet inschakelen van andere (extra) elementen. zoals

11jnenlkabels. transformatoren.

2. utt de "emergency state": noodakties.

Deze zijn afhankelijk van wat er overbelast is. o.a.:

Ii 1n1kabe1:

- door verander1ng van generator-insteiling

een andere vermogensverdellng bewerkstel11gen.

- parallel 11jDlkabei lnscbakelen.

-.kompensator inschakelen.

- tap op transformator veranderen.

transformator:

- tap op transformator veranderen.

- kompensator sekundaire zijde inschakelen.

generator:

- referentie (slack) veranderen.

- generator-lnstellingen venanderen.

- extra opwekmogelijkheden opstarten.

spanning:

- tap op trans£ormator veranderen.

- kompensator intuit.

- lijn intuit.

- generator-instellingen veranderen.

Na elke ondernomen aktie wordt weer een loadflow analyse

gedraaid. Afhankelijk van de uitkomst van in welke toestand

bet netwerk z1ch bevindt. wordt bet programma verder

door Iopen of gestopt .

In boofdstuk 5 zal een uttgewerkt voorbeeld over load£low

volgens deze lnstruktieve opzet behandeld worden.

4.2 Trans1ente stabiliteit

Trans1ente stab1lite1t 1s een van de aspekten om de

robuustbeld van een net san te geven. Een elektriciteitsnet

beet transient stablel. lndien aIle synchrone generatoren in
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het net met elkaar in de pas blijven. "Transient" duidt hier

op het dynamische gedrag van de synchrone generatoren na een

drie£asen-slu1t1ng in een lijn (de figuur 2-6 voor de

beschouwde tijdsintervallen).

Een transiente stabiliteitsstudie heeft o.a. als doel:

- nagaan hoe het net transient reageert op een kort

sluiting.

- nagaan wat de invloed is van generatorparameters op

het transient gedrag.

- nagaan aan welke eisen het beveiligingssysteem moet

voldoen opdat het systeem stabiel blij£t.

Het "gelijke'oppervlakken"-theorema (lit. [1]. bIz 142 e.v.)

is een veel gebruikt kriterium bij de beoordel1ng van

stabiliteit. Beschouw figuur 4-3:

Tijdens een sluiting zakt de spanning 1okaaI in

elkaar. waardoor het afgegeven elektrisch generator

vermogen sterk verminderd wordt (van PI naar P2 ); dit

terwijl het turbine vermogen op peil bl1jft

(mechanische traagheid). De generator wordt dan

versneld; oppervlakte I kornt overeen met de kinetische

energie. die in de rotor wordt opgenomen gedurende de

tijdspan dat de koppelhoek van 6
1

naar 62 gsat. Hoe

langer het duurt voordat de slut ting afgeschakeld

wordt. des te groter wordt de rotorsnelheid en de

momentane koppelhoek 62 .

Wanneer de sluiting bij 62 afgeschakeld wordt (P3 ).

keert de spanning weer terug; hierdoor stijgt het

afgegeven elektrisch generatorvermogen. zodat de

generator vertraagd wordt. Door de betreffende l1jn

weer in te schakelen (wederinschakelen) ontstaat de

situatie van voor het optreden van de slui ting (PI).

Oppervlakte II is dan een maat voor de kinetische

energie. die uit de rotor wordt gehaald.



- 52 -

P. b"tur me

Figuur 4-3: Ret "gelijke oppervlakken"-theorema..

Bet "gelijke oppervlakken"-theorema houdt nu in:

opp. I = opp. II

waarbij de verliezen verwaarloosd worden.

Bet zal duidelijk zijn dat, iOOien opp. I zo groot wordt dat

de koppelhoek 63 (behorende biJ opp. II) groter wordt dan de

kritische koppelhoek ~rit (instabiele punt). de betreffende

generator uit de pas loopt; de generatorbeveiliging zal dan

aanspreken en de generator loskoppelen, waardoor een

produktie-tekort ontstaat.

Een transiente stabiliteitsstudle in een instruktleve opzet

komt dan neer op:

- het toepassen van verschillende bedrijfstoestanden

van het net.

- bet toepassen van verschillende uitschakeltijden

(de grootte van opp. I).

- het toepassen van verschillende wederinschakeltijd

stippen (de waarde van 63),

- het bestuderen van de invloed van generator-

parameters. zoals: J en Xd.
In feite kan elke parameter uit vergelijking (2-29). die het

dynamische gedrag van de generator beschrijft. gevarieerd

worden.

In figuur 4-4 is een mogelijke gedachtengang voor de

toepassing van transiente stabili tei t in een instruktieve

opzet weergegeven.
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Figuur 4-4: Transiente stabiliteit in een instruktieve

opzet.

Afhankelijk van het studieobjekt kunnen verschillende akties

(maatregelen) geformuleerd worden:

studie over generatorkeuze

Hierbij kunnen generatorparameters J en Xci in een
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gegeven bedrljfstoestand gevarleerd worden: met een

transiente stabiliteitsstudie lean dan beoordeeid

worden of de gekozen generator guns t ig is t .a. v . de

stabiHte1t; Bovendien lean bekeken worden of de andere

netkomponenten (bijv. schakelaars. beveiligingen,e.d.)

toereikend zijn bij deze generatorkeuze.

studie over de bedriffstoestand

Door bet bedrijfspunt B (de figuur 4-3) over de

syncbronisatie-krOlllDe PI te varieren. lean beoordeeld

worden tot welke koppelhoek 6 het beveiligingssysteem

nag toereikend is voor bet garanderen van stabiliteit.

studie over de beveiliging

Aan de hand van transiente stabiliteitsstudies lean

beoordeeld worden of de beveil1gingskomponenten

(relais + vermogensschakelaar) snel genoeg werken om

bet net stabiel te bouden

Andere maatregelen. zoals bet opnemen van een geschakelde

seriekapaciteit in een Iijncircuit {lit. [3]. bIz 469}.

kwmen hier niet beschouwd worden. omdat het progrwma er

niet in voorziet.

Natuurlijk zuBen ekonomische overwegingen een grote rol

spelen bij de keuze uit een santal mogelijke maatregelen.
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Hoofdstuk 5: Een toepassing van loadflow

Aan de hand van een voorbeeld wordt de gedachtengang bij een

loadflowstudie. zoals opgesteld 1n figuur 4-5. ge

illustreerd. De te volgen procedure is als voIgt:

1. definleer de ul tgangssi tuatie: het netwerk dtent

z1ch in de "normal state" te beviOOen.

2. leat een bepaalde gebeurtenis optreden: voer een

load£low~lyseuit op deze (gewijzigde) situatie.

3. iOOten het netwerk z1ch niet meer in de "normal

state" bevindt. dienen er akties ondernomen te

worden: onderneem een aktie en voer een loadflow

analyse uit op deze (weer gewijzigde) situatie.

Uitgangssituatie

In figuur 5-1a en 5-1b zijn de netschema's en de data voor

de ui tgangssi tuatie weergegeven. De data zijn het resul taat

van een Newton-Raphson load£ low-analyse. ul tgevoerd op het

"6-BUS-SYSTEM". In figuur 5-2 zijn de Ingevoerde vartabelen

in tabelvorm weergegeven. terwij 1 de admi ttantie-matrix en

de 1teratie-resul taten In flguur 5-3 opgenomen zijn. De

analyse-resultaten ziJn in figuur 5-4 weergegeven.
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Ultgangssltuatle

•••••••••••••••••",., NEWTON-RAPHSON LOAD FLOW •• ' •••••" ••••••••• , ••

------------------- INGEVOERDE DATA -------------------

.' F"J flUS (SEN l 1NCLUSI EF REFERENT IE- flUS
'3 F'u BUS(SENl
7 LlJN(ENl
1 OFF-NOMINAL TRANSFORMATOR(ENl

SLACK-GENERATOR: 61
LIJN UIT 6EEN

bl::

flUS TYPE SPAN. HOEK f'6EN COMp Po A (jo c D

£<1 SL 1.0:0 .000 .0uO .000 .000 .30v 2.000 .('00 .. ~(J(J l.ll(l\)

£<: f'V 1.0('5 .000 1.:00 .Oll(l .2(10 .000 .(100 .000 .000 .000
&, PV 1.020 .0')(' 1.000 .000 .0('0 .. 2(1(' 1. 000 .(1)(1 .000 .000.'

£<4 F'C 1.000 .000 .0(10 .0(10 1.000 .000 .000 .8(10 .. ~,h)l) .000
£<5 F'O 1.000 .000 .000 .000 .000 .00(1 .0('(1 .0(.0 .('00 .. 0(1(·

&6 PO 1.0(10 .000 .000 .200 1.400 .3('0 2.000 .BOO .. ~V(I :.(100

LIJN 5& E& R X 6 E<

--------------------------------------------------------
Ll En &2 .010 .07(1 .O(U) • ('OB
L: &1 £<4 .020 .140 .00(1 • (130
L- £<1 £<5 .012 .0&4 .V(l(1 .010.'
L4 81 8: .01: .084 .000 .010
L5 £<: £<4 .01: .084 .00(1 • ('I (.
L6 B3 B5 .015 .105 .000 .020
L7 B4 £<5 .010 .070 • (1(.(1 .O('S

TRHFO FE< S£< R X TAP (PRIl'1l
------------------------------------------------
T1 £<5 Ell. .000 .050 .930

MAX IM;)I'I TOEGELATEII ITERATlES:
N':'U,WEUR I GhE I D
VEP.Sf<E...LINGSF hi. TOR

99
.1000E-O',

1. (1(,,)

Figuur 5-2: De invoerbestanden in de uitgangssituatie.
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Ultgangssltuatle biz: 2

---------------- ADMITTANTIE MATRIX -------------
.cn = [~J ~ ...Hfj] ..

G-lIlatrl :\:
b.33 -2.(1(l -1.b7 -1.00 -1.b7 .00

-2.00 3.b7 .00 -1.67 .00 .00
-1.b7 .00 3.00 .00 -1.33 .00
-1.00 -1.b7 .00 4.67 -2.00 .00
-l.b7 .00 -1.33 -2.00 5.00 .00

.00 .00 .00 .00 .00 .00

&-lIlilt,.;X:
-44.3(1 14.00 11.67 7.00 11.67 .00

14.0(1 -25.bo .00 11.67 .00 .00
11.67 .00 -20.~9 .00 9.33 .00
7.00 11.67 .00 -32.b4 14.00 .00

11.67 .00 9.33 14.00 -58.11 21. 51
.00 .00 .00 .00 21.51 -19.80

Ultgangs51tuatle

------------- ITERATIE RESULTATEN (NRl -------------

ITR A&S (Clel taHOEr.) OP DE PV- EN PQ-&USSEN
resp. A&S(CleltaVl OP DE PQ-BUSSEN

biz:

B2 B4 &5

.01b0330 .0070398 .0462170 .0596997 .1385207
.0368944 .0352871 .0082101

2
.0001508 .0003543 • ('019441 .OO2~2o;. .(1(.73755

.0063694 .0099029 .0142132
::.

.0000(160 .0000(lb8 • (1000189 .0(100239 • (1001 bS2
.0000788 .0001438 .000::32

4
.000(1000 .0000ljOO • 000(1(1(11) .000000(1 •(ll'('OOO 1

.0000()(10 .0000001 .0uO(.OOI

Figuur 5-3: De admittantie-matrix en de iteratieresultaten

in de uitgangssituatie.
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-----~------ N-R LOAD-FLOW RESULTATEN -------------

bIz: 4

£IUS T¥F'E GEN SPANNING HOEKIGRA) PIGENI OIGEN) on-Ell

&1 SL GI 1. 02 .00 1.25 I. 54 .31 .2\1
b2 PV G: 1.00 .91 1.~O .23 .:0 .00
B"' PV G: 1. 02 .38 1.00 .52 .:1) .00.'
&4 po .96 -2.76 .00 .00 1.(}0 .8(1
B5 PO .9t. -3.55 .00 • (IV .0(' • ()(l

&0 Ptl .98 -8.37 .00 .00 1.69 1.09

vERLIEZEN .043
NAUWI:£URIGHEID .10E-03
AANTAL lTERATIES 4

L1JN S-BUS E-&US STATUS peS ;) El (;lIS s~ El PIE => 5) (;lIE => SI
--------------------------------------------------------------------------
LI &1 &2 ON -.20 .24 • 2() ....

~._.J

L2 &1 &4 ON .39 .40 -.:'9 -.38
L3 fll &5 ON .82 .b9 -.80 -.61
L4 &1 &3 ON -.08 .01 .08 -.02
L~ £I: &4 ON .80 .48 -.79 -.42
L6 &3 &5. ON .71 .~4 -.70 -.48
L7 &4 &5 ON .18 .0(1 -.18 .00

TRAFO p-EtUS S-BUS p(PRIM) (;lIPRIMI peSECI O,SEC)

Tl B5 Bb 1. 69 1.09 -1.69

CaMP

(1

01" BUS

&4
Etb

STAT. VAR COMPo

.00
-.19

Ultgangssltuatle

-----~------- BELASTlNGS FA~:TOR£N --------------

biz:

LIJN

Ll
L2
L3
L4
L5
Lb
L7

SlIIax

.800
1.20(1
1.500

.b(,(1

1. 600
1. bOO
.900

S

.316

.559
1.069
.083
.934
.897
.180

[5/Smax ]I.

39.5
46.0
71.2
13.8
58.4
56.0
20.0

GEN Pall n P/f,ax Pgen [f'gen/PllIa::]%

61 • 1 3.0 1.2 41.5 -1.0 3.0 1.5 51 •
Ii: • 1 3.0 1.2 40.0 -1.0 2.0 .2 11 •
63 • I 3.u 1.0 33.3 -1.0 2.0 .5 20.

TRAFO Smax 5 [S/Smaxl%

T1

£IuS

&1
£<2..P.'

£<4
&5
fio

.90

.90

.90

.90

.90

.90

2.500

IIllax

1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10

2.00b

A&Sllll

1.02
1.00
1.02

.90

.9b

.98

80.3

Figuur 5-4: De analyse-resultaten in de uitgangssituatie.
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Door in deze situatie telkens een netwerk-komponent uit te

schakelen en telkens een loa.d£1ow-analyse ui t te voeren,

wordt de enkelvoudige storingsreserve onderzocht.

De situatie na de gebeurtenis

Stel dat op bus B4 een toename van 10X aktief belasting

vermogen door een bepaalde netui tbreiding verwacht wordt.

(gebeurten1s: P(F4): 1.0 ... 1.1). De vragen die nu gesteld

kunnen worden zijn:

1. In wat voor toestand gaat het net zich na deze

gebeurtenis bevinden?

2. Indien niet in de "normal state". wat voor akties

DlOe~en er dan genomen worden om weer in de "normal

state" te komen?

Om dit te onderzoeken worden een of meer loa.dflow~lyses

gedraaid. De resultaten van een Newton-Raphson-analyse zijn

in de schema' 5 van figuur 5-5 weergegeven, terwi j 1 de

belastingsfaktoren in figuur 5-6 staan.
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~ - IUS - SYSlEn MEWTDH-RRPHSDH LDftDFlDU I,ICtit ~ L ~I~ [oe~

UROa TDLERRHCE: .1OE-03
I ~. Clntnt ~

1.00 L 0

62
1.16

F2 LS
1.02 L 0 L1 82

JS L ..
Fl

A

61
.16

slack .08 Cl1.22

.12 ~
L3

.95 L .. L7
11 L. 1.01 L 0 $JL..,

L~ FS.93

63 15 J1 C2

83

5 - IUS' SYSTEn

naDa TDlERRHCE: .10E-03

MEUTDH-aRPHSDM LDADFLDW

LDSSES: .0592

.0 .2
F2 LS

-.2 .0
Ll 12

Fl

U

1.0
.8
.0

L3
.1 L1

81 • -1.0

.0 -
L~-.I •• F5

.5

63
1.0 .2

F3
•• .0

13 K

Figuur 5-5: Netschema's na. de gebeurtenis P(F4): 1.0-+1.7.
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Na gebeurtenlS: PIF41: 1.0 -) 1.7

______________ &ELASTlNGS FArTOREN --------------

til:: 5

LlJN S rS/Smax)i'.

---------------------------------------------------------
L1 .800 .217 27.1
L:: 1.200 .759 b~.2

L3 1.500 1.221 81.4
L4 .bOO .005 .B
LS l.bOO 1.151 72.0
Lb l.bOO .974 bO.8
L7 .900 .072 8.0

GEN Pmln Pmax Pgen (Pgen/P.axlt Qmln Cma" Ggen (Qgen/Omax)% (Ogen/umlnJ%
-------------------------------------------------------------------------------
&1 .1 3.0 2.0 b5.3 -1.0 3.0 1.5 51.3

G2 • I 3.0 1.2 40.0 -1.0 2.0 .3 15.7

G~ .1 3.0 1.0 33.3 -1.0 2.0 .b 27.8

TRAFO Sma,: S [S/Smaxl%

---------------------------------------------------------
Tl

£:IUS I!min

2.500 2.005

A&SII!I

80.2

-----------------------------------
BI
£:12
B:
£:14
E<5
Bb

.90

.90

.90

.90

.90

.90

1.10
1.10
1. 10
1.10
1.10
1.10

1.02
1.00
1.02

.95

.95

.97

Flguur 5-6: Belastingsfaktoren na de gebeurtenis

P(F4): 1.0 ~ 1.7.

Gekons tateerd word t ciat er nog geen sprake is van

overbelasting (een asterix (*) in de schema's duidt op een

overschrijding van een limiet). Echter het netwerk bevindt

zich niet meer in de "normal state". omdat de enkelvoudige

storingsreserve niet meer gewaarborgd is (als liJn 13

uitvalt. wordt lijn L5 overbelast). Dus het netwerk bevindt

zich nu in de "alert state"; inmers zonder verlies van een

netwerkkomponent is de produktie in overeenstemming met de

belasting en is er geen sprake van overbelasting. Om van

hierui t terug te keren naar de "normal state" dient er dus

preventieve aktie ondernomen te worden.
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MogellJke aktles

Utt de vermogensverdel1ng In f1guur 5-5 en de belastings

£aktoren In £iguur 5-6 blijkt o.a.:

1. 11jnen 13. 15 en 16 zljn vrljwel volbelast

2. vrijwel aIle aktie£ vermogen naar bus B4 komt via l1jn 1.5

en l1jn 1.2.

Akties om l1jn 13 te ontlasten komen erop neer dat de

spanningen Y(B1) en Y(BS) vektorleel gezlen naar elkaar

gebracht worden (qua rlchttng en grootte).

Er geldt: Y(Bl) = 1.02<0 en Y(BS) = 0.95<-4
AkUes om lijn 1.5 te ontlasten komen erop neer dat de

sPanningen Y(B2) en Y(B4) vektorleel gezien naar elkaar

gebracht worQen (qua rlchtlng en grootte).

Er geldt: Y(B2) = 1.00<0 en Y(B4) =0.95<-4

Mogelljke aktles hlerblj zljn:

- schakel kompensator Cl In. (spanningsverhoging op B4)

- verlaag de generator SPanning V{Gl) en/of V{G2).

De situatle na inschakeling van Cl

In de figuren 5-7 en 5-8 zijn de resultaten van de Newton

Raphson-analyse na de "aktie: Cl = 0.6 lnschakelen" weer

gegeven.
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Flguur 5-7: Netschema"s na aktie: Cl = 0.6 lnschakelen
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N~ aktle: CI =O.b ingeschakeld

-------------- BELA5TJNGS FAKTOR£N --------------

bl:: 5

LlJN

L1
L2
L3
L4
L5
Lb
L7

.BOO
1.200
1.500

.bOO
l.bOO
l.bOO
.900

5

.217

.bSS
1.158

.OOb
1.057
.924
.190

CS/Sma.n

27.2
57.1
77.2

1.1
bb.1
57.8
21. 1

6EN Ql1lin Qma" Qllen cagen/am~;: li'. (egC?n/Con,ln);;

61 .1 3.0 2.u b5.3 -1.0 3.0 1.3 4:.~

62 • 1 3.0 1.2 40.0 -1.0 2.0 .1 ., ..
~.J

G:' • I 3.0 1. (I :!.3.3 -1.0 2.C' .. 2:.. 4.J

TRAFO SGla" 5 (S/Sma" )'l.

T1

£IuS Vmln

.90

.90

.90

.90

.90

.90

2.="00

1. 1(.

1.10
1. IC'
1. 10
I. 10
I. 10

2.010

01&5<111

1.02
1.00
I. ('2

.97

.9b

.98

80.4

Figuur 5-8: Belastlngsfaktoren na aktie: Cl = 0.6

inschakelen.

Er valt op te merken dat de vermogens beter verdeeld worden

over de l1jnen: na kontrole blijkt dat de enkelvoudige

storingsreserve gewaarborgd 1s. Konkluderend kan gesteld

worden dat de ondernomen prevent1eve aktie geleid beeft tot

terugkeer van bet net in de "normal state".

Dit is een eenvoudig voorbeeld. voornamelijk als illustratie

voor bet gebruik van de mogel1jkheden in bet ontworpen

pakket.
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Hoofdstuk 6: Konklusie en aanbevelingen

Algemeen lean gekonkludeerd worden, dat door het gebruiken

van het grafische pakket GKS en het window-programma

"Flashup Windows" bet mogel1jk is om de pr~ranna '5 in h~t

Forceps-pakket op een gebruikersvriendel1jke wijze in te

kleden. Met de mogelijkheden van deze "gereedschappen" zijn

de loadf low-programma 's en het transiente stabilltelt

progrBDllla in een instruktieve opzet beschouwd.

De gebruiker van di t pakket lean deh nu volledig riehten op

de bedrijfsvoering van een elektrieiteitsnet, zonder zieh te

hoeven bekommeren om de algorithmen en iteratieteehnieken.

Na eenmaal een netwerk gekozen te hebben, kunnen

versehillende analyses (naar keuze) gedraaid worden.

De sterkte van het ontworpen pakket ligt in:

1. een eenvoudig bedienbare editor met mogelijkheden

voor sehakelhandelingen in het net.

2. de datapresentatie in het netschema.

3. een menugestuurd en interaktief programma-verloop.

Enkele aanbevelingen voor verdere ontwikkeling van dit

pakket:

- Er zal gekeken kunnen worden naar meer sehakelmogel1jk

beden in het net (bijv. meerdere lijnen uit/insehakelen).

- De rest van het Foreeps-pakket kan ingebouwd worden in het

boofdprogramma.

- Door opties in het edi t-programma in te bouwen voor de

verschillende soorten analyses, kan dezelfde editor

gebrulkt worden.

- Andere algorlthmes, zoals voor kortsluitberekening.

kunnen ook ontwikkeld en ingepast worden.

- Na een try-out, bijv. tijdens een praktikum, kan bet

pakket verbeterd worden.
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Bi1lage 1: Hardware vereisten

Komputer: - Herst met hardd1sk-ul tvoerlng.

- 512 kB RAM.

- MS-DOS besturing.

- ~-scherm (320 X 200 pixels).

- Konfiguratie:

BREAK = ON

BUFFERS =25

FILES =20

DEVICE = ANSI. SYS

LASTDRlVE = E:

CXXlNTRY = 031

Printer: Epson-printer.
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Biilage 2: Procedure voor het opzetten van een netwerk

koordinaten-file

Ui tgangspunten -

1. aIle bussen worden vertikaal weergegeven.

2. aIle transformator-symbolen worden horizontaal

weergegeven.

3. niet-hor1zontale lijnverbindingen worden 1n het midden

afgebroken.

4. de beschikbare ruimte is zoals weergegeven 1n ftguur 1.

28

Figuur 1: Beschikbare tekenruimte.

5. bij een lijnverbinding:

a. horizontaal (dezelfde y-koordinaten):

minimum afstand tussen de ~wee bussen 1s 8 eenheden

b. niet-hor1zontaal {verschillende y-koordinaten}:

1. twee bussen links van het midden onder elkaar

(dezelfde x-koordinaten): de lijn wordt rechts

doorverbonden met een hor1zontale stuk van 4

eenheden. Zie £iguur 2.

2. twee bussen recbts van bet midden onder elkaar:

de lijn wordt links doorverbonden met een

hor1zontale stuk van 4 eenheden. Zie figuur 2.



- 73 -

3. ongeI1jke x-koordinaten: de Iijn wordt in het

midden afgebroken. Zie figuur 2.

82

L1

IL2

L3

-
L4 B3

-
84

Figuur 2: De mogel1jkheden voor een l1jnverbinding.

6. aIle verbindingen op een bus komen san (of vertrekken)

met een horizontale stuk van 4 eenheden t.b.v. tekst.

7. minimale afstand tussen twee aankomst/vertrekpunten aan

dezelfde kant op een bus bedraagt 3 eenheden.

8. de afstand tussen twee bussen met een transformator

verblndlng. bedraagt mlnimaal 9.5 eenheden.

9. de transformator wordt precies in het midden geplaatst.

10. aIle kompensatoren worden rechts van de bus geplaatst.

11. de nummering van de bussen. Iijnen. generatoren. trafo's.

feeders en kompensatoren geschledt volgens de volgorde

van opgave.

De benodigde gegevens voor de koordinaten-file

1. de naam van het netwerk: maximaal 12 karakters.

2. bet aantal knooppunten (maximaal 9) in formaat (IX.II)

3. (x,y)-koordinaten bovenste punt bus resp. (x,y)-koord.

onderste punt bus in formaat 4(IX,F4.l).

4. bet santal I1jnen (maximaal 9) in formaat (lX,II)

5. (x.y)-koordinaten beginpunt lijn resp. (x.y)-koord.

eindpunt lijn in formaat 4(lX.F4.1).

6. bet santal generatoren (maximaal 9) in formaat (tX.Il)
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1. (x,y)-koordinaten busaansluiting resp. (x,y)-koord.

middelpunt generator in formaat 4(lX,F4.l).
8. het santal trafo's (maximaal 9) in formaat (lX,Il)
9. (x,y)-koordinatenprimairebusaansl. resp. (x,y)-koord.

sekundaire busaansluiting in formaat 4(lX,F4.1).
10. het santal feeders (maximaal 9) in formaat (lX,Il)
11. (x,y)-koordinaten busaanslultlng resp. (x,y)-koord.

eindpunt feeder in formaat 4{1X,F4.1).
12. het santal kompensatoren (maximaal 9) in formaat (lX.Il)
13. (x,y)-koordinaten busaansluiting resp. (x.y)-koord.

eindpunt kompensator in formaat 4(lX.F4.l).

In liguur 3 1s een voorbeeld van een netschema getekend in

een geschikt assenstelsel: de bijbehorende koordinatenfi Ie

is in figuur 4 gegeven.
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6 - BUS - SYSTEM
6 (busiien)
8.0 22.0 8.0 ll.0

16.0 28.0 16.0 23:0
16.0 8.0 16.0 2.0
39.0 22.0 39.0 14.0
31.0 10.0 31.0 4.0
42.0 8.0 42.0 2.0
7 Uijnen)
8.0 21.0 16.0 24.0
8.0 18.0 39.0 18.0
8.0 15.0 31.0 9.0
8.0 12.0 16.0 7.0

16.0 27.0 39.0 21.0
16.0 6.0 31.0 6.0
39.0 15.0 31.0 8.0
3 (gener.toren)
3.0 18.0 8.0 18.0
1~.0 27.0 16.0 27.0
11.0 3.0 16.0 3.0
1 (tr~niifcrm.tcr)

31.0 S.O 42.0 5.0
5 (feeders)
8.0 21.0 4.0 21.0

16.0 24.0 20.0 24.0
16.0 3.0 20.0 3.0
39.0 20.0 43.0 20.0
42.0 7.0 46.0 7.0
2 (ccmpenttatcren)
39.0 16.0 43.0 16.0
42.0 3.0 46.0 3.0

Figuur 4: Koordinaten-file "6 - BUS - SYSTEM".
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Bi Page 3: Listing van het hoofdprogranma C"ba.tchfile")

15t ..rt
schemal
loadflow
state
economic
Iitability

Qoto
Qoto
Qote
octo
gete
gate

.cho off
rem •• PDW$VSI bAtch programma voer het uitvoeren
rem •• VAn Forcep5 progrAmma-.
rem •• Auteura L.R. Croes
rem •• Datum a 13 jAnuar1 1988
echo Power System Analysis
rem •• install flashup windows ••
flalihup m&40
rem " install graphic. print-.cre.n "
graphic.
rem •• delete all conditional file•••
if exist choice' del choice'
if exist error del error
if exist laad.chr del load.chr
if exi.t nalflow del nolflow
if exist Ifre.ult del Ifresult
if exist .e.gks del .eeoks
if exi.t .eedit del a••dit
rem •• startup programma "
astart
if exiat c:hoic.O del c:hoiceO
if exist start.chr del stArt.chr
startup
if exiat choice9 goto endl
if not exilit start.chr ooto main
rem " maak de noodzakeliJke screen windows en datafiles ,.
afwd.ta
if exist lfre.ult del lfresult
if exist fWdat.dat del fWdat.dat
anadat
if exist error goto endl
rem •• dlsplay hoofdmenu ••
amain
m&in
if exist choiceO
if exist Ch01CRI
if ex i at choi Cit:?
if ex i st choi ce3
if exist choice4
if exist choice5
goto endl
aschemal
de 1 choi ce I
gk5chema
goto main
aloadflow
del chclce2
loadmenu
if exist load.chr goto load
if exist aeegks ooto sc:hema:Z
if exi&t a.edit goto edit2
octo m..1n
astate
del choica:S
gctc main
leconomic
del choice4
gctc lIIain
Istabi 11 ty
del choice:S
octc main
aload
if exist nolflow del nolflow
lcadflow
del lcad.chr
goto loadflaw
asc:hema2
del seROks
gkschama
gote lo.dflow
aedit2
del 5Slldit
if .xi&t lfr.sult del lfresult
edit
gote lOildflclOl
a.ndl
if .xist choice9 del cheic:e9
if not exist error goto .nd
if .xist fwdat.d.at del fWd.at.dat
.cho See error-message in ERROR.
aend
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Biilage 4: Overzicht van de menu's

***** NETWORt:~ MENU *****
A OLD NETWORK

B 6-BUS-SYSTEM

C a-BUS-SYSTEM

0 GROSS EX 7-5

E NEW NETWORt~

STOP PROGRAM ..

****** M A I N MEN U *******

A OTHER NETWORt<

8 NETWORK DISPLAY

C L.OAOFL.OW ANAL.YSIS

D STATE ESTIMATION

E ECONOMIC GENERATION

F TRANSIENT STABIL.ITY

STOP PROGRAM
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************ LOA D FLO W MEN U **********.*.

A EDIT MENU

B GAUSS-SEIDEL LOAOFLOW

C NEWTON-RAPHSON LOADFLOW

D FAST-DECOUPLED LOADFLOW

E NETWORK DISPLAY WITH BUSVOLTAGES & LINECURRENTS

F NETWORK DISPLAY WITH ACTIVE & REACTIVE POWER

G LOADFLOW TABLES ON SCREEN

H LOADFLOW TABLES ON PRINTER (~ SCREEN)

RETURN TO MAIN MENU

****** E D I T MEN U ******

A LINES

8 GENERATORS

C TRANSFORMERS

D FEEDERS

E COMPENSATORS

F ERROR/ACCELERATION

G OPERATING LIMITS

RETURN TO LOADFLOW-MENU
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