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SAMENVATTING.

Dit afstudeerwerk beschrijft de
ligingsalgorithme volgens het
spanningsverloop langs een lijn.

on twikkeling
principe van

van
de

een distantiebevei
bepaling van het

Ret betreft een uit de literatuur bekend principe [8], waarbij op een
mathematisch gecompliceerde wijze uitdrukkingen worden afgeleid voor
spanningen en stromen langs een lijn, uitgaande van spanning en stroom
aan het begin van een lijn. Wanneer er een punt blijkt te zijn waar de
spanning gedurende enige tijd in de buurt van nul blijft, is er sprake van
een fout.

Wanneer we de transmissielijn verliesvrij mogen veronderstellen, blijken
de uitdrukkingen op een veel eenvoudiger wijze te kunnen worden
afgeleid via de meer algemene Bergeron-vergelijkingen. Deze andere
invalshoek van het probleem leidt tot een beter inzicht in de
probleemsituatie en op grond hiervan worden uitspraken gedaan met
betrekking tot de te hanteren detectiefunctie.

Om de bruikbaarheid van het algorithme te testen, zijn sluitingen in het
380 kV koppelnet gesimuleerd met het Elektro-Magnetic Transients
Program (EMTP), voor verschillende foutsituaties. Op basis hiervan is een
drietal detectiecriteria opgesteld aan de hand waarvan een betrouwbare
uitspraak omtrent een mogelijke foutsituatie, de eventueel gestoorde
fase(n), alsmede omtrent de afstand tot de fout, kan plaatsvinden.

Door de grote hoeveelheid data en de intensieve berekeningen, welke met
deze data worden uitgevoerd, is de snelheid van het algorithme nog een
groot probleem. Ret beperken van de data-omvang ter verbetering van
de snelheid heeft in eerste instantie slechts invloed op de nauw
keurigheid van de foutplaatsbepaling, maar tast op den duur, bij een
verdere beperking, ook de betrouwbaarheid aan.
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SUMMARY.

"An algorithm for distance protection of high-voltage power lines."

This work describes the development of a distanceprotection-algorithm
on the principle of determining the voltage-profile of a line.

It's based on a principle known from the literature [8], where expressions
for voltages and currents along a line are derived in a mathematically
complicated manner, starting from voltage and current at the beginning of
a line. A position on the line on which the voltage appears to remain close
to zero is indicated as a fault-location.

When the transmISSIOn line is assumed to be lossless, the expressions can
be derived in a much easier way from the Bergeron-equations. This
alternative line of approach provides a more explicit insight into the
situation and based on this approach conclusions are drawn in relation to
a proper detection-function.

In order to test the usefulness of the algorithm, various fault-situations in
the Dutch 380 kV National Grid are simulated with the Elektro-Magnetic
Transients Program (EMTP). Based on this, three detection-criteria are
formed from which a reliable judgement can be made, about a possible
fault-situation, the possible disturbed phase(s), as well as the fault
distance.

Because of the large amount of data and the intensive calculations, which
are performed with this data, the speed of the algorithm is still a big
problem. Reducing the amount of data to gain speed influences at first
only the accuracy of locating the fault, but in the long run, when further
data-reduction takes place, it also affects the reliability.
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1. INLEIDING.

In de 'klassieke' beveiligingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van
50 Hz-grootheden om foutsituaties te detecteren, kan men stellen dat de
beslissingstijd, welke de electronica van een beveiligingsinrichting nodig
heeft om dergelijke storingen te detecteren, nog niet verwaarloosd kan
worden ten opzichte van de tijd die nodig is om een afschakeling
daadwerkelijk te realiseren. De huidige vermogensschakelaars doyen de
stroom tijdens een natuurlijke nuldoorgang. In de toekomst wordt het
waarschijnlijk mogelijk stroombegrenzende schakelaars te maken voor
spanningen van honderden kiloVolts. Deze stroombegrenzing heeft aIleen
zin wanneer een foutsituatie ook binnen enkele milliseconden wordt
gedetecteerd.
Inspelend op de huidige ontwikkelingen op het gebied van de micro
electronica is er echter sinds 1978 een aantal beveiligingsalgorithmen
voorgesteld om snel te kunnen bepalen of een hoogspanningslijn een
sluiting bevat. Door het gebruik van microprocessoren in beveiligings
relais wordt het zelfs mogelijk complexe algorithmen te gebruiken. Deze
algorithmen maken aIle gebruik van de hoogfrequente componenten in de
signalen afkomstig van een sluiting (lopende golven) en kunnen daarom
sneller een beslissing nemen.

De meeste tot nog toe ontwikkelde algorithmen zijn bedoeld voor
differentiaalbeveiliging, daar het tot op heden niet mogelijk was een
betrouwbare distantiebeveiliging, gebaseerd op lopende golven, te
bouwen.
Dit afstudeerwerk beschrijft de ontwikkeling van een distantie
beveiligingsalgorithme naar het in de literatuur voorgestelde pnnClpe van
de bepaling van het spanningsverloop langs een lijn [8].

Een beknopte beschrijving van een aantal reeds nader onderzochte en in
de literatuur beschreven principes van beveiligingsalgorithmen IS te
vinden in hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk wordt daarnaast in het kort de
theorie van lopende golven op een transmissielijn beschreven.
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In hoofdstuk 3 wordt, nadat eerst het principe van bovengenoemd
algorithme voor distantiebeveiliging uit de doeken is gedaan, de
ontwikkeling hiervan beschreven, alsmede de toetsing van het algorithme
met behulp van gesimuleerde signalen van sluitingen in de 380 kV
dubbelcircuit-verbinding Krimpen-Diemen.

Beoordelingscriteria hierbij zijn :

a. Detecteert het algorithme eenduidig aIle fouten binnen het te
beveiligen traject ?

b. Sluit het aIle fouten uit buiten dit traject ?
c. Kan het de aard van de fout onderscheiden ?

Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de conclusies ondergebracht.
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2. BEVEILIGINGSALGORITHMEN; EEN INTRODUCTIE.

2.1. INLEIDING.

In de wereld van de elektriciteitsvoorziening is er al enige jaren een
duidelijke tendens waarneembaar, waarbij de vermogens, welke
worden uitgewisseld tussen grote netten, alsmaar toenemen en er
steeds meer sprake is van een concentratie van de opwekkings
eenheden.
Wanneer er nu een fout optreedt op een verbinding tussen twee netten
kan dit de synchronisatie ernstig in gevaar brengen. Genoemde
problemen met de transiente stabiliteit kunnen vanuit een aantal
gezichtspunten worden benaderd. 20 kan men netverzwaring toepassen
door extra verbindingen aan te leggen. De beste oplossing is echter de
optredende fouten zo snel mogelijk af te schakelen. Dit heeft meer
invloed dan elke andere vorm van regeling, welke pas in werking
treedt mi een verstoring.

Bij de klassieke beveiligingsmethodieken wordt gebruik gemaakt van
de 50 Hz-grootheden. Hierdoor is de snelheid van dergelijke
methodieken beperkt. Wanneer er ergens in een elektriciteitsnet een
kortsluiting optreedt, ontstaat ter plaatse een verstoring van het even
wicht tussen stationaire spanningen en stromen. Deze verstoring plant
zich voort met een snelheid ongeveer gelijk aan de snelheid van het
licht, door middel van zogenaamde lopende golven. Een algorithme dat
dergelijke verstoringen detecteert en herkent als afkomstig van een
fout is in principe het snelst mogelijke beveiligingsalgorithme.

In dit hoofdstuk zuBen enkele voorgestelde algorithmen worden
bekeken, welke aBe gebruik maken van deze lopende golven. Daarbij
wordt slechts gekeken naar het principe van het algorithme.
Alvorens we hiertoe overgaan zuBen we eerst de grondbeginselen van
lopende golven op een transmissielijn bespreken.
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2.2. LaPENDE GaLVEN ap EEN TRANSMISSIELUN.

Een eenfase transmissielijn kan worden voorgesteld door middel van
TI -secties met een infinitesimale lengte/::;. x. Zo'n TI -sectie is
weergegeven in figuur 1, waarbij R, L, C en G respectievelijk de
serieweerstand, zelfinduktie, capaciteit en parallelgeleiding per
lengte-eenheid voorstellen.

R6x
I (x) --. r----.,

+

V(x)

L6x

C6x
G6x

--. I(x+6x)

+

V(x+6x)

figuur 1. TI -sectie van een eenfase transmissielijn.

Ret elektrisch gedrag van een op deze wijze gemodelleerde transmissie
lijn kan worden beschreven met behulp van de zogenaamde telegraaf
vergelijkingen.

(1)

(2)

Strikt genomen zijn deze vergelijkingen niet JUlst, daar R, en in mindere
mate L, een functie is van de frequentie. Een exacte formulering is
onnodig voor de begripsvorming. Bovendien zijn de afwijkingen klein
en mogen we de meest frequentie-afhankelijke parameter R zelfs
meestal in zijn geheel verwaarlozen.
Verwaarlozen we bovendien de parallelgeleiding G dan is de algemene
oplossing van bovenstaand stelsel :

v ( x, t) = f( t - x/v) + g( t + x/v )
I (x, t) = l/Zo f( t - x/v) - 1/20 g( t + x/v )

(3)
(4)
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Hierin is v = 1/-"/ LC de voortplantingssnelheid en Zo = -../ L/C de
golfimpedantie. De funeties f(t) en g(t) worden bepaald door de begin
en randvoorwaarden, en representeren golven welke in respeetievelijk
positieve en negatieve x-richting lopeno
Uit de vergelijkingen (3) en (4) kunnen we de zogenaamde Bergeron
vergelijkingen afleiden voor een lijn met lengte 1 en looptijd "'(.

V( I, t) - Zo I( I, t) = V( 0, H"'( ) - Zo I( 0, H"'( )

V( I, t) + Zo I( I, t) = V( 0, t-"'( ) + Zo I( 0, t-"'( )
(5)

(6)

Bovenstaande vergelijkingen besehrijven de relatie tussen spanningen
en stromen aan beide lijneinden als gevolg van lopende golven in
positieve x-richting (6) of negatieve x-richting (5).
De algorithmen, welke in dit hoofdstuk kort zuBen worden besehouwd,
worden besproken aan de hand van de hier enigszins van afwijkende
tekenafspraken, weergegeven in figuur 2.

IR • • Is
0-----------------------00
+ +

o---------------------~o

R

figuur 2.

s
Tekenafspraken voor de Bergeron-vergelijkingen.

We spreken nu van een 'voorwaartse' golf wanneer de golf in de
positieve riehting van de stroom loopt, met andere woorden de golf gaat
de lijn in. Een 'terugwaartse' golf daarentegen komt de lijn uit en loopt
derhalve in de negatieve riehting van de stroom.
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De Bergeron-vergelijkingen gaan nu over in :

YR( t ) + Zo ~ ( t ) =Ys ( t+ L ) - Zo Is ( t+ L )

YR( t ) - Zo IR( t ) =Ys ( t-L ) + Zo Is ( t-L )

(7)

(8)

We definieren een sluiting als het inschakelen van een spanningsbron
op de foutplaats op het moment van de sluiting, waarbij deze
spanningsbron een waarde heeft tegengesteld aan de spanning welke
op de foutplaats heerste v66r het moment van sluiting (figuur 3). De
resulterende spanning op de foutplaats is daarmee nul geworden.

V

R
:-.6.-V-R--------~cp-_--ov.-F--------

Y

-

S

-+:'i

o-------------IL--------------O
R F

figuur 3. Definitie van een sluiting.

s

Spanningen en stromen mi een sluiting kunnen we opvatten als de
superpositie van de stationaire spanningen en stromen v66r de fout en
de spanningen en stromen veroorzaakt door het inschakelen van
genoemde spanningsbron. Laatsgenoemde grootheden noemen we
gesuperponeerde grootheden. Yoor een nadere uitleg hieromtrent
wordt verwezen naar de literatuur [4].
De meeste in dit hoofdstuk genoemde algorithmen werken met deze
gesuperponeerde grootheden. Een van de uitzonderingen echter is het
algorithme wat de kern vormt van dit afstudeerwerk en wat uitgebreid
zal worden besproken in hoofdstuk 3.

De bovenstaande theoretische uiteenzetting heeft betrekking op eenfase
transmissielijnen, doch is eenvoudig uit te breiden naar driefasen
systemen. In dat geval kunnen we de diverse fasegrootheden trans
formeren naar componentgrootheden met behulp van een geschikte
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componenttransformatie.
De lopende golven op de driefasen lijn kunnen aldus worden
getransformeerd naar een drietal componentgolven : twee luchtgolven,
welke zich weinig gedempt voortplanten met nagenoeg de lichtsnelheid
en een homopolaire of grondgolf, welke zich langzamer voortplant en
een grotere demping ondervindt.

2.3. EEN OVERZICHT VAN VOORGESlELDE ALGORITHMEN.

In deze paragraaf zal een aantal algorithmen voor lijnbeveiliging,
gebaseerd op lopende golven, worden besproken. Het onderscheid dat
we hierbij kunnen maken is identiek aan de klassieke beveiligings
techniek, te weten

- algorithmen die gebruik maken van informatie van beide zijden
van de lijn;

- algorithmen die slechts informatie nodig hebben van een zijde
van de lijn.

Tot de eerste categorie behoren de directe detectie en de differentiaal
beveiliging, tot de tweede categorie behoort de distantiebeveiliging.

2.3.1. Directe detectie van lopende golven. [4], [6], [11], [12]

Het algorithme gebaseerd op directe detectie van lopende golven
bepaalt uit gemeten spanningen en stromen de richting van de oor
sprong van lopende golven, welke in een station aankomen. Wanneer
aan beide einden van een lijn golven uit terugwaartse richting worden
waargenomen, is er sprake van een bron van lopende golven op de lijn
en dit wordt als een fout gesignaleerd.
Uit de gesuperponeerde spanningen en stromen worden de voorwaartse
en terugwaartse golf bepaald volgens

F( t ) = V( t ) + Zo I( t )
8( t ) = V( t ) - Zo I( t )

(9)

(10)
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Een fout in voorwaartse riehting, Le. een fout binnen het te beveiligen
trajeet, zal een terugwaartse golf doen ontstaan, welke bij aankomst in
het station vrijwel onmiddellijk gedeeltelijk wordt gerefleeteerd,
waardoor een voorwaartse golf ontstaat. Bij een fout in terugwaartse
riehting, dus buiten het te beveiligen trajeet, zal er alleen een
voorwaartse golf gezien worden. Een terugwaartse golf ontstaat dan pas
na refleetie aan het andere einde van de lijn.

Vertalen we dit naar de in (9) en (l0) gedefinieerde golven, dan krijgen
we de volgende deteetiemethode : Oversehrijdt I F(t) I v66r I 8(t) I een
bepaalde drempelwaarde, dan is er sprake van een fout in
terugwaartse . riehting. Wordt I F (t) I mi I 8 (t) I groter dan de
drempelwaarde, of gebeurt dit tegelijkertijd, dan is er sprake van een
fout in voorwaartse riehting.

Wanneer we een driefasen lijn hebben, is het niet mogelijk een golf
impedantie aan te wijzen, daar deze een versehillende waarde heeft
voor de beide luehtgolven en de grondgolf. Om toeh lopende golven te
kunnen deteeteren is het nodig een eomponenttransformatie uit te
voeren op de gesuperponeerde spanningen en stromen. Nu is het
mogelijk voor elke component een golfimpedantie aan te wijzen en met
behulp van de vergelijkingen (9) en (10) uit de eomponentspanning en
-stroom de funeties F(t) en 8(t) te bepalen.
Om in dit geval ook de gestoorde fase(n) te kunnen seleeteren, is het
noodzakelijk extra funeties te definieren, maar voor details hieromtrent
wordt verwezen naar de aangegeven literatuur.

Stellen we ons nu de situatie voor waarbij aan een lijneinde
(bijvoorbeeld R) een golf in voorwaartse riehting ten gevolge van een
terugwaartse fout wordt gedeteeteerd, dan dient er een signaal naar het
andere lijneinde (S) te worden doorgegeven om het relais aldaar te
blokkeren. Hierdoor wordt voorkomen dat dit relais de lijn afsehakelt
als gevolg van de deteetie van een terugwaartse golf.
Erg belangrijk is in dit geval de synehronisatie van beide relais, omdat
het blokkeersignaal moet worden geeffeetueerd, voordat het uit
sehakelbevel wordt gegeven.
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Een bijkomend nadeel is ook dat het relais in R emge tijd (5-10
perioden) moet worden geblokkeerd in verband met reflecties
afkomstig van het station in S. Hierdoor is de lijn tussen R en S
gedurende enige tijd zonder (directe) beveiliging in bedrijf.

Problemen in de praktijk ontstaan er verder bij optredende fouten
rondom de nuldoorgang van de spanning, omdat bij dergelijke fouten
nauwelijks van nul afwijkende waarden voor I B(t) I en I F(t) I optreden.
Voor oplossingen om dergelijke problemen te ondervangen, wordt
wederom verwezen naar de literatuur.

2.3.2. Differentiaalbeveiliging. [5], [6], [13], [14], [15]

Bij de differentiaalbeveiliging bepalen we het verschil tussen de golven
die aan een kant de lijn ingaan en de golven die 'een looptijd later' aan
de andere kant de lijn weer verlaten. Indien dit verschil ongelijk aan
nul is, is er ergens op de lijn een fout opgetreden.
In formulevorm (zie figuur 2)

~( t) = VR ( t ) + Zc IR( t) - ( Vs ( H't ) - Zc Is ( H't ) }
E( t ) = VR ( t ) - Zo ~( t) - ( Vs ( t-'t ) + Zc Is ( t-'t ) }

(11 )

( 12)

Evenals bij de hiervoor besproken methode van directe detectie van
lopende golven is er een telecommunicatieverbinding nodig tussen de
beide lijneinden. Kan in de vorige methode volstaan worden met een
eenvoudige verbinding, bij het algorithme wat gebruik maakt van het
principe van de differentiaalbeveiliging is een breedbandige data
verbinding nodig van enige tientallen kiloHertz.
Afgezien van de kwetsbaarheid, welke gepaard gaat met het gebruik
van een communicatieverbinding, is er het feit dat zo'n verbinding
extra vertraging met zich meebrengt en deze kan voor langere
verbindingen aanzienlijk zijn.
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Onderzoek heeft aangetoond dat de invloed van een foutieve keuze van
de looptijd van de te beveiligen lijn erg groot is. De functies ~(t) en E(t)
vertonen pieken met een breedte gelijk aan de fout in de looptijd en dit
maakt een nauwkeurige kennis van de looptijd van zowel de te
beveiligen lijn als de communicatieverbinding noodzakelijk.

2.3.3. Distantiebeveiliging. [16], [17]

Op het gebied van de distantiebeveiliging gebaseerd op lopende golven
zijn er slechts een tweetal principes bekend, te weten de bepaling van
het spanningsverloop langs een lijn en de correlatiemethode. Het
eerstgenoemde principe vormt de kern van dit afstudeerwerk en zal in
het volgende hoofdstuk uitgebreid worden beschreven. In deze
paragraaf beperken we ons tot een beknopte uiteenzetting van de
correlatiemethode voor looptijdbepaling.

Vitgangspunt vormen de uitdrukkingen (9) en (10). Een voorwaartse
golf bij de waarnemer zal op de foutplaats reflecteren en na enige tijd
als terugwaartse golf weer bij de waarnemer aankomen.
Stellen we de reflectiecoefficient op de foutplaats r en de looptijd van
de foutplaats naar de waarnemer "'C, dan geldt :

8(t)=r F(t-2"'C) (13)

Door de tijdsvertraging tussen 8 (t) en F (t) te meten, kunnen we de
looptijd, en dus de afstand tot de fout, bepalen.
Een methode hiervoor is het berekenen van de kruiscorrelatie van 8(t)
en F (t), nadat de gemiddelde waarde er vanaf is getrokken, zoals
weergegeven in uitdrukking (14). Er bestaat echter een verschil van
mening over de juiste vorm van deze uitdrukking.

Het maximum van deze correlatiefunctie geeft aan voor welke
verschuiving "'C = k~ t de signalen F(t) en 8(t+2"'C) het meest op elkaar
lijken. Vit deze "'C kan de afstand tot de fout worden bepaald.
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}* { B( n~ t + k~ t) - B }

N
- 1
B = N L B(n~t + k~t)

n=O

(14)

~ t de gebruikte tijdsstap, N ~t het tijdvenster

en k= 0 .,. N/2

Simulaties hebben aangetoond dat de kruiscorrelatie naast een
maximum overeenkomend met de foutplaats, maxima vertoond
overeenkomend met begin en einde van de lijn. Dit kan voor problemen
zorgen, wanneer de fout optreedt nabij een van de uiteinden van de
lijn. Daarnaast blijkt het in sommige gevallen mogelijk dat een fout
buiten het te beveiligen gebied aanleiding geeft tot afschakeling van de
lijn.

2.3.4. Resume.

In het voorgaande zijn een aantal algorithmen voor lijnbeveiliging,
gebaseerd op lopende golven, besproken. Volledig was dit overzicht
zeker niet. We hebben ons beperkt tot die algorithmen die geschikt zijn
voor verder onderzoek.

De directe detectie van lopende golven heeft als grootste nadeel dat
fouten die ontstaan rondom een spanningsnuldoorgang moeilijk kunnen
worden gedetecteerd. Dit verbetert door gebruik te maken van
golfdiscriminanten, maar daartoe moet de afgeleide van spanning en
stroom worden bepaald. De storingsgevoeligheid wordt hierdoor
vergroot.

De differentiaalbeveiliging vereist een breedbandige dataverbinding
tussen de beide uiteinden van de lijn. Dit maakt deze beveiliging
kwetsbaar.
Waar de klassieke differentiaalbeveiliging vaak minder bruikbaar
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wordt door de toegenomen capacitieve stromen en getransporteerde
vermogens, heeft de beveiliging gebaseerd op lopende golven hier geen
last van, daar deze werkt met gesuperponeerde grootheden.

Veel minder hoopvolle ontwikkelingen waren er tot op heden te
bespeuren op het gebied van distantiebeveiliging gebaseerd op lopende
golven. De correlatiemethode voor looptijdbepaling vertoont problemen
en kan leiden tot onterechte afschakeling.
Er bestaat echter ook nog het principe van de bepaling van het
spanningsverloop langs een lijn. Dit principe is in het verleden slechts
op beperkte schaal onderzocht [9], [10], doch de resultaten ervan gaven
ons voldoende aanleiding een nader onderzoek naar de mogelijkheden
van dit principe in te stellen. De resultaten van dit onderzoek worden in
het volgende hoofdstuk beschreven.
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3 .BEPALING VAN HET SPANNINGSVERLOOP LANGS EEN
LUN.

3.1. INLEIDING.

Een van de oudste pnnclpes voor lijnbeveiliging gebaseerd op lopende
golven is een methode voor afstandsbepaling tot de foutplaats,
voorgesteld door Kohlas [8]. Met behulp van de spanning en stroom aan
een uiteinde van een lijn wordt de spanningsverdeling langs de lijn
bepaald. Wanneer er nu een punt blijkt te zijn waar de spanning
gedurende enige tijd in de buurt van nul blijft, is er sprake van een
fout.
Ret bepalen van de spanningsverdeling gaat gepaard met omvangrijke
berekeningen, welke uitgevoerd moeten worden. Dit is waarschijnlijk
de reden dat pas recent nader onderzoek met betrekking tot dit
principe heeft plaatsgevonden [9], [10].
De resultaten van dit onderzoek waren indrukwekkend te noemen,
ondanks dat het slechts data betrof van een bepaalde testsituatie.
Nadere gegevens omtrent deze testsituatie, zoals het netmodel en de
computers welke men had gebruikt, werden helaas niet vermeld.
Dit alles maakt nader onderzoek naar de betrouwbaarheid en de
toepassingsmogelijkheden van deze methode interessant. Dit onderzoek
vormt de kern van dit afstudeerwerk en zal in dit hoofdstuk uiteen
worden gezet.

Allereerst zullen we nader ingaan op de wiskundige achtergrond van
het principe, en zullen we enige kritische kanttekeningen plaatsen bij
de bovengenoemde publicaties.
Vervolgens zal de testsituatie worden beschreven en de eerste
resultaten, die hiermee zijn bereikt. Aan de hand van deze resultaten
wordt een drietal detectiecriteria vastgesteld, waarna vele verschil
lende situaties uitgebreid worden getest.

Bij de ontwikkeling van een algorithme dat gebruik maakt van de
methode, waarbij we de spanningsverdeling langs een lijn bepalen,
hebben we te maken met een drietal doelstellingen.
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a. Betrouwbaarheid;
b. Snelheid;
c. Nauwkeurigheid.

Doelstelling a is in eerste aanzet het belangrijkst. De beoordelings
criteria ervan zijn reeds opgesomd in de inleiding. Slechts fouten op het
te beveiligen traject mogen leiden tot aanspreken en eventueel moet
daarbij worden vastgesteld welke de gestoorde fasen zijn.
Doelstelling b is evident, terwijl we doelstelling c in ogenschouw nemen
wegens het feit dat bij het bewuste algorithme tevens de afstand tot de
fout wordt bepaald.

Als een van de laatste punten zal worden bekeken in hoeverre een
wijziging van een van de algorithme-parameters van invloed is op de
bovenstaande doelstellingen. Met name zal worden ingegaan op de
mogelijkheid het algorithme sneller te maken (b) ten koste van de
nauwkeurigheid (c), doch met behoud van de betrouwbaarheid (a).

Tenslotte zal kort worden ingegaan op een mogelijke beveiligings
inrichting, waarbij het in dit hoofdstuk besproken algorithme samen
werkt met het in § 2.3.1. beschreven algorithme gebaseerd op directe
detectie van lopende golven.

3.2. PRINCIPE.

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wiskundige achtergrond,
welke aan het algorithme voor de bepaling van het spanningsverloop
langs een lijn ten grondslag ligt.
Na een algemene uitdrukking te hebben afgeleid, waarin spanning en
stroom zijn gegeven als functie van plaats en tijd, vereenvoudigen we
vervolgens de oplossing door de lijn verliesvrij te veronderstellen,
echter niet nadat de geldigheid hiervan is onderzocht.
Uitgaande van deze theoretische afleiding zullen we enige kritische
kanttekeningen plaatsen bij uitspraken en veronderstellingen, welke
zijn te vinden in de literatuur [9], [10].
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3.2.1. Theoretische achtergrond.

Als uitgangspunt nemen we de telegraafvergelijkingen (1) en (2),
waarbij we de parallelgeleiding verwaarlozen.

8x V + L8 t I = -R I

C 8t V + 8x I = 0
( 15)
(16)

We meten aan een lijneinde gedurende een bepaalde tijd T de spanning
en de stroom.

(17)
(18)

<p( t )

= '!'(t)

V( 0, t) =
I( 0, t )

We zijn nu in staat het stelsel differentiaalvergelijkingen (15), (16) op
te lossen met behulp van de door (17) en (18) gegeven randvoor
waarden. Hiertoe gebruiken we de 'methode van de karakteristieken'.

Stel: U = -C V
Y = -vLC
y) = RC

(19)
(20)

(21 )

Het stelsel (15), (16) gaat hierdoor over In

8xU - y 2 8t I = Y)I

8tU - 8 x I = 0
(22)

(23)

Als karakteristieken van het bovenstaand stelsel kiezen we

dt = + ydx (24)

Dit zijn twee rechte lijnen In het x,t-vlak (figuur 4).
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t

x

figuur 4. De karakteristieken In het x,t-vlak.

We definieren een tweetal lengtes r en slangs de karakteristieken. Ret
stelsel partiele differentiaalvergelijkingen (22), (23) kan nu worden ge
schreven als een tweetal 'gewone' differentiaalvergelijkingen.

= 11 I / ~(l + y2)

= -11 I / ~(l + y2)

(25)

(26)

Voor ons geval stellen we de x- en de t-as discreet voor.

t

t -y x = 'constant'

t+y x = 'constant'
~x

H

I~t

Xi-l Xi
x

figuur 5. Discrete voorstelling.
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De differentiaalvergelijkingen kunnen nu worden herschreven in
discrete vorm en na enige omwerkingen ontstaan onderstaande, over
zichtelijke uitdrukkingen. Voor verdere details wordt verwezen naar de
literatuur. Een alternatieve, soortgelijke afleiding is beschreven in de
appendix.

q,j= (Ui-l,j+l + Ui-l,j-l)/2 + Ii-l,j+l(2Y+T1~x)/4 - ~-1,j-l(2Y-T1 ~ x)/ 4
+ Ij,j T1 ~ x/2 (28)

Met behulp van deze uitdrukkingen kunnen we nu Uj,j en ~,j recursief
bepalen uit de begindata UO,j en 10 ,j op elk discreet punt Xi over inter
vallen ~ x. Deze begindata wordt verkregen door meting van spanning
en stroom aan een uiteinde van de lijn (17), (18).
Als ter plaatse x=O gedurende een tijd T is gemeten, overeenkomend
met N samples, dan voIgt uit het feit dat Uj,j berekend wordt uit Ui - 1,j-l
en Ui - 1,j+l' dat voor ieder volgend punt x=Xj N-2i samples worden
berekend, met i het aantal discrete intervallen ~ x vanaf x=O.
Willen we ook voor de punten aan het einde van de te beveiligen lijn
voldoende significan te waarden voor spanning en stroom ter
beschikking hebben, dan heeft dit consequenties voor de minimale
waarde van het 'tijdvenster' T. Rier komen we later in deze paragraaf
op terug.

Als foutcriterium worden een drietal functies voorgesteld, waarmee
respectievelijk een minimum in de spanning, een maximum in de
stroom en een maximum in het gedissipeerd vermogen kan worden
gedetecteerd.

T-yx

F, (x) = T -~yx F 2
(x.!) dt

yx

(29)
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1
T-2yx

(30)

(31 )

T-yx

F3(x) = T -;YX .f2(X,I)' 12(x,l) dt

yx

De foutplaats kan nu worden bepaald door de plaats van een maximum
te detecteren in de tweede afgeleide van bovenstaande functies.

(32)

(33 )

(34 )

Ret beschreven principe is uiteraard ook toepasbaar voor driefasen
systemen. De telegraafvergelijkingen bevatten dan 3x3-matrices voor R,
L en C en driedimensionale kolomvectoren voor spanning V en stroom
I.
Ret oplossen van zorn stelsel geschiedt in twee stappen : Eerst wordt er
een componenttransformatie toegepast, waarbij de fasegrootheden
worden getransformeerd naar componentgrootheden, en vervolgens
worden de differentiaalvergelijkingen voor de componentgrootheden
opgelost met de eerder besproken methode.
De aldus verkregen oplossingen voor de spanningen en stromen kunnen
we met een inverse transformatie weer omzetten in fasespanningen en
-stromen.

3.2.2. Implementatie en eerste conclusies.

Ret beschreven principe kunnen we nu gaan implementeren op een
Personal Computer (PC). Voor de te meten spanningen en stromen aan
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het begin van een lijn, welke de beginvoorwaarden vormen van het
probleem, maken we gebruik van door een Transient Network Analyzer
(TNA) gegenereerde data. Deze data zijn voortgekomen uit het werk
van L. von Berg. Hij heeft onderzocht of de TNA gebruikt kon worden
voor het simuleren van kortsluitingen in het 380 kV koppelnet en
dienten- gevolge voor het testen van beveiligingsalgorithmen [3].
De data van een van zijn simulaties werd als 'betrouwbaar' betiteld. Bij
deze simulatie kwamen de resultaten nauw overeen met resultaten,
welke waren verkregen door simulatie met het digitale rekenmodel
EMTP (zie § 3.3.). Het betreft hier de simulatie van een eenfase
aardsluiting (R-O), halverwege het traject Krimpen-Diemen.

Voor het tijdvenster nemen we viermaal de looptijd van de lijn. De
reden hiervoor zal in het vervolg van deze paragraaf duidelijk worden
gemaakt. Voor het traject Krimpen-Diemen komt dit neer op een
tijdvenster van 0.8 ms. Met een sample-interval van 1.6 IJ.s betekent dit
derhalve dat we voor iedere fase vijfhonderd spannings- en stroom
waarden tot onze beschikking hebben.

Deze enorme hoeveelheid data, alsmede de zeer intensieve bereke
ningen, die dienen te worden uitgevoerd, leiden ertoe dat implemen
tatie vrij gecompliceerd is.
De tijd, welke het uiteindelijke computerprogramma nodig had om zijn
berekeningen uit te voeren, bedroeg maar liefst twee uur! Deze
rekentijd kan worden gehalveerd wanneer de lijn verliesvrij
verondersteld zou mogen worden. De geldigheid van deze veronderstel
ling, welke zou kunnen volgen uit het feit dat we in het gebied van de
eerste reflecties zitten en de rol van de weerstand derhalve onder
geschikt is, wordt benadrukt wanneer we de resultaten van beide
berekeningen met elkaar vergelijken.

Voor een verliesvrije lijn kunnen de vergelijkingen (27) en (28), waarin
T1 =0, eenvoudig direct worden afgeleid uit de Bergeron-vergelijkingen.
Dit verschaft ons tevens een duidelijk inzicht in de probleemsituatie.
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I(xO,t) • --1.~ I(xO+~x,t)
0----------------------10
+ +

V(Xo,t)

0----------------------10

figuur 6. Tekenafspraken voor de Bergeron-vergelijkingen.

Aan de hand van de bovenstaande figuur kunnen we de volgende
Bergeron-vergelijkingen opstellen.

V(xO+A x,t) + ZoI(xo+Ax,t) = V(xo,t-A t) + ZoI(XQ,t-A t)
V(xo+A x,t) - ZoI(xo+Ax,t) = V(XQ,HA t) - ZoI(xo,HA t)

(35)
(36)

Hierin is A t de looptijd voor het traject < XQ, XQ + A x >. Optellen van de
vergelijkingen (35) en (36) levert :

2V(xO+A x,t) = V(XQ,HA t) + V(XQ,t-A t) - ZoI(xo,HA t) + ZoI(xo,t-A t) (37)

Aftrekken van beide vergelijkingen geeft :

Wanneer V(xo,t) en I(xo,t) bekend zijn, kunnen V(xo+A x,t) en I(xo+A x,t)
worden bepaald.
Bij deze beschouwing met behulp van de Bergeron-vergelijkingen
worden een aantal zaken duidelijk. Ten eerste is er een verband tussen
de grootte van het sample-interval A t en de grootte van het plaats
interval A x.

A x = v A t = A t/~L C (39)

Stellen we de meetapparatuur dus in op een bepaalde waarde van A t,
dan ligt hiermee meteen de waarde voor A x vast.
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Eerder in deze paragraaf werd gesteld dat het tijdvenster T, gedurende
welke tijd gemeten wordt, viermaal de looptijd van de lijn moet
bedragen. Dit is als voIgt in te zien. Combineren we het verband tussen
I:::. t en I:::. x, beschreven in vergelijking (39), met het feit dat bij de
berekening van spanningen en stromen voor ieder volgend punt twee
samples verloren gaan, dan betekent dit dat we bij een tijdvenster
T=4 L aan het begin van een lijn een tijdsinterval 2L overhouden aan
het einde van de lijn. Dit is het minimaal noodzakelijke tijdsinterval,
willen we ook sluitingen aan het einde van de lijn op een juiste wijze
kunnen beoordelen.

De hele beschouwing heeft echter iets paradoxaals. Een sluiting is een
bron van lopende golven. Bevindt zich echter een bron van lopende
golven binnen het interval I:::. x in figuur 6, dan gelden de Bergeron
vergelijkingen niet meer. De invloed hiervan op de spanningsgolven
blijft beperkt, doch het verloop van de stroomgolven raakt hierdoor
ernstig verstoord. Detectiefuncties die gebruik maken van de stroom
golven, zoals de functies F2 (x) en F3 (x), beschreven in de vergelijkingen
(30) en (31), zijn derhalve niet bruikbaar. In hoeverre dit van invloed
is op de detectiefunctie F1(x), beschreven in vergelijking (29), blijkt uit
figuur 7a. Ret betreft hier de eerder gememoreerde sluiting, halver
wege het traject Krimpen-Diemen.

figuur 7a. Functie Fl(x) voor fase R.
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De waarde voor F1(x) aan het einde van de lijn, dus 'achter' de fout
plaats, is aanzienlijk lager dan de waarde voor F1(x) aan het begin van
de lijn. Dit is echter geen bezwaar zolang de minimale waarde voor F1(x)
maar distinct aanwezig is.
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figuur 7b. Functie G1(x) voor fase R.

In figuur 7b is het beeld van de functie G1(x) weergegeven. Naast piek
waarden in de buurt van de foutplaats, zijn deze ook te vinden aan het
begin en het einde van de lijn. Dit maakt een betrouwbare fouten
detectie onmogelijk. Kleine oneffenheden in de functie F1(x), bijvoor-
beeld veroorzaakt door meetfouten, worden door G1(x), de tweede
afgeleide van F1(x), opgeblazen tot exorbitant hoge waarden.
Het lijkt daarom verstandiger de functie F 1(x), in het vervolg F(x)
genoemd, als detectiefunctie te gebruiken en af te zien van de, tevens
extra rekentijd vergende, berekening van de tweede afgeleide G1(x).
Volgens de literatuur [9] is de functie G1(x) noodzakelijk, omdat deze
functie, in tegenstelling tot F1(x), nauwelijks afhankelijk is van de fase
hoek, waarbij de sluiting optreedt. Foutsituaties, die optreden rond een
spanningsnuldoorgang, zouden door F 1(x) niet kunnen worden gedetec-
teerd. We zullen deze situatie in ons verdere onderzoek nadere aan
dacht moeten geven.
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3.3. TESTSITUATIE.

Voor het simuleren van sluitingen kunnen we gebruik maken van een
tweetal rekenmodellen. De eerder genoemde Transient Network
Analyzer is een analoog rekenmodel, waarmee men in een beperkt
frequentiebereik (tot ongeveer 25 kHz) 'real-time' simulaties kan
uitvoeren. De hierbij te gebruiken lijnmodellen zijn echter volledig
getransponeerd. Hierdoor is het niet mogelijk na te gaan wat de invloed
is van een in een beveiligingsalgorithme toegepaste, doch niet exact met
de werkelijkheid overeenkomende, componenttransformatie voor een
getransponeerde lijn.
Een model wat meer mogelijkheden biedt, is het, ook door de KEMA
gebruikte, digitale rekenmodel EMTP. In § 3.3.1. zal een korte
beschrijving worden gegeven van dit model en zal worden toegelicht op
welke wijze het 380 kV koppelnet is gemodelleerd.
Daarna zullen de diverse hardware-componenten en hun onderlinge
samenwerking in de testsituatie worden beschreven en zal worden
gekeken naar de resultaten, welke met deze testsituatie zijn verkregen.

3.3.1. Modelleren met EMTP.

Het Elektro-Magnetic Transients Program (EMTP) is een computer
programma, dat is gespecialiseerd in het berekenen van transiente
verschijnselen in hoogspanningsnetten. Een gebruiker moet exact
definieren hoe de configuratie van zijn te onderzoeken net is. Hij geeft
daartoe aIle in zijn net voorkomende knooppunten een naam en
specificeert eventuele invoedingen en afsluitingen. Vervolgens worden
van aIle takken de namen van begin- en eindpunt vermeld. De voor de
simulatie noodzakelijke golfimpedanties van de takken kunnen worden
berekend uit gedetailleerde gegevens van de lijnen en masten met de
subroutine (J)MARTI-SETUP.
Worden tenslotte nog algemene gegevens omtrent sample-interval,
vorm van de uitvoer, etc. opgegeven, dan is het programma in staat
simulaties uit te voeren met een hoge graad van nauwkeurigheid.

Voor het testnet wordt gekozen voor het schema in figuur 8.
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Ens (ENS)

71.4 km.

Diemen (DIM)

57.7 km.

Krimpen aId IJssel (KIJ)

km.

Maasvlakte (MVL) Geertuidenberg (GTB)

figuur 8. Het 380 kV testnet.

Allereerst worden de gegevens van lijnen en masten ingevoerd. Hierbij
beschouwen we aIle lijnen zesfasig en niet-getransponeerd. Voor de
verbinding Krimpen-Maasvlakte geldt een afwijkend masttype.
Het programma JMARTI-SETUP berekent de lijnparameters voor de
desbetreffende verbindingen.

LQ fmHl

11 7
194
8 1
68
8 1

& fQl
1.1
6.1
2.1
2.1
2.5

L 1 fmHl

179
265
257
257
164

R1 fQl

3.8
8.3
6.7
8.1
5.2

De afsluitimpedanties in de stations zijn 50 Hz-afsluitingen, gebaseerd
op het kortsluitvermogen, in combinatie met een golfimpedantie voor
eventueel uitgaande lijnen. In het geval van Ens bijvoorbeeld, moet de
golfimpedantie van de uitgaande 220 kV lijnen worden meegenomen.
In de onderstaande tabel zijn waarden voor de verschillende afsluit
impedanties gegeven, zoals ze zijn voorgesteld door dhr. Michelis
(KEMA) [18].

Plaats

ENS
KIJ
DIM
MVL
G1B
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Het digitale rekenmodel EMTP is beschikbaar op een Apollo werkstation
onder het Domain 3000 Operating System. Dit garandeert snelle
verwerking van de rekenintensieve simulaties.
De numerieke uitvoer, bestaande uit fasespanningen en -stromen van
in de invoerfile opgegeven stations, is vrij omvangrijk. Deze wordt via
een seriele datalijn overgezonden naar een Personal Computer (Olivetti
M24), waarop het beveiligingsalgorithme is gei"mplementeerd. Deze
onderlinge samenhang is schematisch weergegeven in figuur 9.

Algorithme

PC

Q AlII

EMTP

.~----I L...- -----'

Apollo

L~~¥================9Al11

figuur 9. Hardware-configuratie.

Voordat de EMTP-data aan het beveiligingsalgorithme kan worden
aangeboden, dient de data bewerkt te worden. Het formaat waarin
EMTP, een programma geschreven in Fortran, zijn uitvoerdata aflevert,
is namelijk niet geschikt om direct aan het beveiligingsalgorithme,
geschreven in Pascal, toe te voeren. Deze databewerking vindt ook op
de PC plaats.
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Met de in de vorige paragraaf besproken methode, zijn we in staat de
EMTP-uitvoer toe te voeren aan ons beveiligingsalgorithme. Als uit
gangspunt wordt gekozen voor een eenfase aardsluiting ten tijde van
een spanningsmaximum, op het traject Krimpen-Diemen op 12 km.
afstand van Diemen.
Kiezen we nu voor het sample-interval D. teen waarde van 5 ~ s en
verdelen we de lijn, naar aanleiding van het verband tussen D. t en D. x
in uitdrukking (39), in 43 intervallen van gelijke grootte (zie § 3.5.1.),
dan heeft het beveiligingsalgorithme nog 'slechts' zo'n 35 seconden
nodig om de detectiefunctie F(x) te bepalen. Hierbij dient dan nog te
worden opgemerkt, dat we voor het tijdvenster T de theoretisch mini
male waarde van viermaal de looptijd van de lijn, in dit geval 0.8 ms,
nemen.
De detectiefunctie F(x), gezien vanuit Krimpen en Diemen, is grafisch
weergegeven in de figuren lOa en lOb.

~ ,[. C' J CJ

figuur lOa. Functie F(x) voor fase R (Diemen).

In beide gevallen is er sprake van een distinct minimum ter plaatse
van de fout, waarbij er met name bij de detectie in Krimpen (figuur
lOb) sprake is van een lichte onnauwkeurigheid. De fout, welke
aanwezig is op 47.7 km. afstand van Krimpen, geeft een minimum-
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waarde voor F(x) te zien rond 45 km. Op de nauwkeurigheid zal later In

dit hoofdstuk dieper worden ingegaan.

figuur lOb. Functie F(x) voor fase R (Krimpen).

Naast de bovengenoemde foutsituatie zijn er vele verschillende fout
situaties onderzocht bij diverse inschakelhoeken. Het verloop van de
detectiefuncties F(x) van de gestoorde fase(n) heeft voor al deze
gevallen steeds de vertrouwde V -vorm. Deze storingssituaties zullen
een rol spelen bij de bepaling van de detectiecriteria in de volgende
paragraaf.

3.4. DETECTIECRITERIA.

Met de uitgevoerde analyses van vele verschillende storingssituaties
onder wisselende omstandigheden, is aangetoond dat het principe van
het bepalen van het spanningsverloop langs een lijn mogelijk bruikbaar
is, wanneer we de functie F(x), de integraal van de kwadratische
spanning, als detectiefunctie gebruiken.
Het is nu de taak te onderzoeken hoe we karakteristieke gegevens uit
het verloop van F(x) kunnen gebruiken voor betrouwbare fouten
detectie. In deze paragraaf wordt beschreven hoe vanuit een eerste
aanzet werd gekomen tot de vasts telling van drie detectiecriteria.
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Wanneer we het verloop van de functie F(x) aanschouwen voor de
gestoorde fasen, dan is er steeds een duidelijk minimum aanwezig in de
buurt van de foutplaats, en neemt het verloop in zijn geheel een
V-vorm aan. In het stationaire geval daarentegen heeft F(x) een vlak
verloop, met een minimum aan een van de uiteinden van de lijn.
De eerste gedachte zou kunnen zijn het verschil tussen de maximaal en
minimaal optredende waarde van F(x) te nemen als maat voor een
storingssituatie. Dit is echter niet bruikbaar, daar dit verschil sterk
afhankelijk is van de plaats van het tijdvenster T (0.8 ms) in de
spanningsperiode (20 ms). Relateren we dit verschil aan respectievelijk
het minimum en het maximum, dan ontstaan meer bruikbare
ui tdrukkingen.

~ FA = (Fmax - Fmin)/ Fmin
~ Fa = (Fmax - Fmin )/ Fmax

(40)

(41)

In geval van een foutsituatie zal Fmin~ 0, zodat ~ FA ~ 00 en ~ Fa ~ 1.
Uit diverse simulaties van eenfase aardsluitingen met steeds wisselende
fasehoek, waarbij de sluiting optreedt, kan onderstaande tabel worden
afgeleid met daarin minimale en maximale waarden voor de detectie
parameters bij respectievelijk een foutsituatie en een stationaire
toestand.

~FA ~Fa

Minimale waarde bij

foutsituatie 27.7 0.97
Maximale waarde bij
stationaire toestand 6.2 0.86

De maximaIe waarde bij een stationaire toestand treedt op rondom een
spanningsnuldoorgang, waarbij Fmin 'van nature' een lage waarde heeft.
Bovenstaande waarden geven op het eerste gezicht voldoende ruimte
voor de keuze van een drempelwaarde, maar bij verdere analyse van
andere foutsituaties, komen we een drietal situaties tegen, waarbij er
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problemen ontstaan.
Beschouwen we het ongestoorde circuit van de dubbelcircuitverbinding
Krimpen-Diemen, dan stellen we vast dat bij een eenfase aardsluiting,
voor bijvoorbeeld fase R, de overeenkomstige, ongestoorde fase U 66k
hoge waarden oplevert voor de beide detectieparameters. Dit is te
verklaren uit het feit dat beide fasen in een station op dezelfde rail
zitten aangesloten en derhalve zal een verstoring in een van de twee
corresponderende fasen invloed hebben op de toestand van de andere
fase. In de ongestoorde fase mag echter geen fout worden gedetecteerd,
als gevolg van deze bei'nvloeding.
Met name bij een fout die optreedt op het moment dat de spanning
maximaal is, kan het verloop van de spanning, en dus van F(x), zeer
grillig zijn. Figuur 11 is hier een goede illustratie van en in dit geval
bereiken 6. FA en 6. Fe waarden van respectievelijk 9.4 en 0.71.

figuur 11. Functie F(x) voor Fase V (Diemen).

In geval van een tweefasen sluiting zonder aarde zal weliswaar de
gekoppelde spanning tussen de gestoorde fasen ter plaatse van de fout
naar nul naderen, maar zal de fasespanning veel minder dalen. Ret is
juist deze spanning waarvoor F(x) wordt bepaald. De functie F(x) zal dus
weI de V-vorm aannemen, maar de waarden van de detectieparameters
zijn desondanks laag. Een typische waarde voor 6. FA is bijvoorbeeld 3.5.
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Tot slot willen we nog even stilstaan bij het geval van een doorgaande
sluiting. We hebben daartoe simulaties uitgevoerd van sluitingen op de
lijn Diemen-Ens op verschillende afstanden van station Diemen. Ret
betreft hier eenfase aardsluitingen in fase R. Ret verloop van F(x) is in
figuur 12 weergegeven.

F(x)

/

FLT x [km]

figuur 12. Functie F(x) van een doorgaande sluiting (Krimpen).

Ret gebied 'achter' station Diemen mag door de beveiliging in Krimpen
niet meer worden waargenomen. Ligt de sluiting op minder dan 12 km
afstand van station Diemen, dan hebben t:. FA en t:. Fs echter al waarden
hoger dan respectievelijk 15.0 en 0.95.

Deze laatste situatie zou omzeild kunnen worden door te eisen, dat de
minimale waarde van F(x) binnen 85% van het te beschouwen traject
moet liggen, zoals bij de klassieke distantiebeveiliging het geval is. Ook
hier is dit waarschijnlijk noodzakelijk in verband met allerlei meet- en
reken -onnau wkeurigheden.
De problemen, die de tweefasen sluitingen en de ongestoorde circuits
opleveren, nopen ons echter op zoek te gaan naar andere, nieuwe
criteria.
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Vaststelling van de drie detectiecriteria.

Wanneer we het geheel overzien, wordt duidelijk dat we van een
tweetal aspecten geen gebruik gemaakt hebben.
Ten eerste is er de V-vorm, welke de functie F(x) aanneemt bij
foutsituaties voor de gestoorde fase(n). In stationaire situaties en bij
doorgaande sluitingen bevindt de minimale waarde van F(x) zich ten
allen tijde aan een van de uiteinden van de lijn. Ret probleem
betreffende de corresponderende, ongestoorde fase in de dubbelcircuit
verbinding is hier echter nog niet mee opgelost. Immers, in figuur 11 is
duidelijk te zien dat de minimale waarde van F(x) zich niet aan een van
de uiteinden van de lijn bevindt.
Om dit probleem te ondervangen, maken we gebruik van het verloop
van de spanning ter plaatse van de minimale waarde van F(x). Dit
spanningsverloop wordt berekend en het zou zonde zijn hiervan geen
gebruik te maken. Wanneer een fase met aarde is kortgesloten, zal in
deze fase de spanning relatief laag zijn over een groot tijdsinterval. In
het ongestoorde circuit zal, ten gevolge van reflecties bij het rail
systeem, ook het een en ander gebeuren, doch de spanning ter plaatse
van de minimale waarde van F(x) zal zijn nagenoeg periodiek verloop
behouden. Evenzo zal bij een tweefasen sluiting de gekoppelde
spanning tussen de twee gestoorde fasen relatief klein zijn over een
groot tijdsinterval.

Om criteria vast te leggen en drempelwaarden te kiezen, wordt voor
diverse situaties het spanningsverloop, in de betekenis van de spanning
als functie van de tijd ter plaatse van de minimale waarde van F(x),
nader bekeken. Een spanning van 30 kV voIgt hieruit als bruikbare
drempelwaarde. Bij foutsituaties zal 75% of meer van het aantal
spanningssamples een waarde hebben beneden deze 30 kV, terwijl dit
percentage bij een ongestoorde toestand, als weergegeven in figuur 11,
slechts enkele procenten bedraagt.

Deze beschouwing leidt tot de vaststelling van de nu volgende drie
detectiecriteria.
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1. De eerste eis betreft de eerder beschouwde detectieparameter I:i. Fa.
Deze parameter moet minstens de waarde 0.6 hebben. Aldus vah een
groot deel van de stationaire situaties af en zijn we ervan verzekerd
dat aIle dubieuze gevallen hieraan voldoen.
De keuze voor I:i. Fa, in plaats van I:i. FA, wordt veroorzaakt door het
feit, dat de eerstgenoemde een veel geringere spreiding vertoont.
De waarde van I:i. Fa ligt immers ten allen tijde tussen 0 en 1.

2. Ter plaatse van het minimum moet een tekenwisseling in de eer
ste afgeleide optreden. Dit komt er in feite op neer, dat de minimale
waarde van F(x) zich niet aan een van de uiteinden mag bevinden.
Ook met dit criterium raken we de stationaire gevallen kwijt, als
mede de gevallen van een doorgaande sluiting. Een consequentie van
dit criterium is weI dat een sluiting binnen het eerste plaatsinterval
mogelijk niet als fout wordt gedetecteerd.

3. Tot slot stellen we, dat de spanning ter plaatse van het mlDlmum
van F(x), dan weI het verschil tussen in twee verschillende fasen
voorkomende spanningen ter plaatse van hun desbetreffende mini
male waarden van F(x) (met andere woorden de gekoppelde span
ning tussen twee verschillende fasen), van 50% van het aantal be
schikbare spanningssamples kleiner moet zijn dan de drempelwaar
de van 30 kV (10% van de amplitude van de fasespanning).

Ten behoeve van het testen van diverse situaties, wordt de uitvoer van
het beveiligingsalgorithme aangepast. Een voorbeeld van deze gewijzig
de uitvoer is in figuur 13 weergegeven.

StBtlon Diemen; R-(J sluitlng rondom sp.anningsnuldoorgang

********••• ****************** FAULT ANALYSIS ******t*******************r~*
Phase Status Distance Cr1 FCr1 DeltaIntRel

--------------------------------------------------_.-----------------------
Fhase-P Fault-situation 1.07E+OOl ~m. 144 72 1.0E+OOO
Phbse-S : No fault-situation 1.4E-001
Phase-T : No fault-situation 1.1E-OOI
~lJ**.f~')f)***.*.****t**.*****************.*******.*******••*.******._•••

figuur 13. Uitvoer van het beveiligingsalgorithme.
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Aan de rechterkant is voor iedere fase de waarde van de parameter
!J. Fa aangegeven. Indien deze voldoet aan het eerste detectiecriterium
en er bovendien wordt voldaan aan het tweede criterium, vindt er
toetsing aan het derde criterium plaats. In het voorbeeld is dit het
geval voor fase R.
Onder 'Cd' staat aangegeven hoeveel spanningssamples er voldoen aan
criterium 3. Daarnaast staat onder 'FCd' het aantal samples aangegeven
waar de drempel ligt, overeenkomend met 50% van het aantal beschik
bare, Le. berekende, spanningssamples.
Uit het voorbeeld kunnen we afleiden, dat alle spanningssamples een
waarde hebben, die lager is dan de als drempelspanning gekozen
waarde van 30 kV.
Wordt ook aan het derde criterium voldaan, dan wordt onder 'Status'
aangegeven, dat de betreffende fase, in ons voorbeeld fase R, gestoord
is en tevens wordt de afstand tot de fout bepaald aan de hand van de
plaats waar de minimale waarde van F(x) is opgetreden.

Wanneer we zo'n uitvoer bekijken van de voorheen zeer kritische
situatie uit figuur 11, de ongestoorde fase V bij een tweefasen sluiting
tussen de fasen R en S, dan is het resultaat zeer tekenend.

Station Diemen; Ongestoord circuit

***************************** FAULT ANALYSIS ****************************~
Phase Status Dlstance Crl FCrl DeltalntRel

Phase-U : No fault-situation 3.5E-OOl
Phase-V: No fault-situation 2 44 7.1E-OOl
Phase-W : No fault-situation l.6E-OOl

*****t********************************************************************
figuur 14. Het ongestoorde circuit bij een tweefasen sluiting.

Aan de eerste twee detectiecriteria wordt voldaan : !J. Fa bedraagt 0.71
en de minimumwaarde bevindt zich op het traject (zie figuur 11).
Slechts twee (van de 88) spanningssamples echter, voldoen aan de
voorwaarde, gesteld in criterium 3, en dus wordt deze situatie als
'ongestoord' beoordeeld.
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3.5. PARAMETEROPTIMALISATIE.

De eerder beschreven simulaties en analyses zijn uitgevoerd met een
aantal vrij willekeurig gekozen parameters : We kozen als grootte van
het sample-interval de waarde van 5 fl s, verdeelden het traject
Krimpen-Diemen, mede op grond hiervan, in 43 plaatsintervallen en
namen voor de golfimpedanties de waarden, welke gelden bij een
frequentie van 50 Hz.
In deze paragraaf gaan we onderzoeken in hoeverre een verandering
van de aangegeven parameters van invloed is op de uitkomsten van
onze toestandsanalyse met het beveiligingsalgorithme. Daarbij wordt
gekeken naar veranderingen in de, in de inleiding van dit hoofdstuk
genoemde, doelstellingen : Snelheid, betrouwbaarheid en nauwkeurig
heid, ten gevolge van veranderingen van de parameters. Met betrek
king tot de betrouwbaarheid zal worden gekeken in hoeverre de
uitkomsten van een analyse zich verhouden tot de drempelwaarden.

3.5.1. Het plaatsinterval.

Bij de keuze van de grootte van het plaatsinterval hebben we te maken
met een dilemma. Enerzijds ligt de keuze min of meer vast bij een
gegeven sample-interval, wegens het verband in vergelijking (39).
Anderzijds is de waarde voor L en C verschillend voor homopolaire en
luchtgolven. Onze keuze moet echter, wegens de uit te voeren terug
transformatie naar fasegrootheden, voor beide gevallen dezelfde zijn.

~Xo = ~ t/-../LoCo = 5 10-6/-../(3.16 10-3 * 6.12 10-9 )

= 5 10-6 /4.4 10-6

= 1.14 km -+ 50 a 51 plaatsintervallen

~X1 = ~t/-../L1C1 = 5 10-6 /-../(0.882 10-3 * 13.22 10-9 )

= 5 10-6 /3.42 10- 6

= 1.46 km -+ 39 a 40 plaatsintervallen

We constateren uit bovenstaande berekeningen, dat er grote verschillen
ZlJn tussen de grootte van het plaatsinterval opgrond van homopolaire
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impedantiewaarden en op grond van bedrijfsimpedantiewaarden. De
gebruikte waarden voor L en C zijn afkomstig uit de literatuur [7].

Voor de diverse storingssituaties zijn testen uitgevoerd met een steeds
verschillend aantal plaatsintervallen, waarbij met name werd gekeken
naar de nauwkeurigheid, waarmee de foutplaats bepaald werd. Bezien
over aIle geteste foutsituaties, is een maximale nauwkeurigheid van
10% mogelijk, waarvan sprake is bij de oorspronkelijke keuze van 43
plaatsintervallen. Deze keuze komt overeen met het gewogen ge
middelde van het aantal plaatsintervallen, berekend op grond van
homopolaire impedantiewaarden, en tweemaal het aantal plaatsinter
vaIlen, berekend met bedrijfsimpedantiegrootheden. Er zijn immers
twee bedrijfscomponenten : de normale component en de inverse
component.

Op de belangrijke rol, welke de keuze van de grootte van het plaats
interval speelt bij de nauwkeurigheid van het algorithme, zal in § 3.5.4.
nog nader worden teruggekomen.

3.5.2. Ret sample-interval.

Ret sample-interval is een zeer belangrijke parameter, daar deze in
hoofdzaak de snelheid van het algorithme bepaalt. Een kleiner sample
interval betekent immers, bij een ongewijzigd tijdvenster, meer data,
waarmee berekeningen moeten worden uitgevoerd. Door de koppeling,
die er bestaat tussen sample-interval en plaatsinterval, betekent het
ook dat we in zo'n geval voor meer plaatsen spanningen en stromen
moeten berekenen.
In eerste benadering mogen we daarom zeggen, dat het verband tussen
de grootte van het sample-interval en de snelheid van het algorithme
omgekeerd kwadratisch is.

Wanneer we de grootte van het sample-interval gaan varieren, merken
we dat bij een groter sample-interval dan in de uitgangssituatie (5 ~ s)
de nauwkeurigheid, door het verband tussen !::. x en !::. t, minder wordt
dan de in de vorige paragraaf genoemde 10%, doch bij een kleiner
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sample-interval valt een verbetering van deze nauwkeurigheid niet te
bespeuren.

3.5.3. De golfimpedanties.

In de voorgaande analyse werden de impedantiewaarden, geldend bij
50 Hz, gebruikt. Deze waarden zijn afkomstig uit de literatuur [7].
Gezien het beschouwingsgebied, viermaal de looptijd van de lijn, is het
interessant na te gaan, wat voor invloed de keuze van een impedantie
bij een andere frequentie heeft op de nauwkeurigheid van het algo
rithme. Met name zijn de frequenties I/L, 1/2L en 1/4L interessant.
Het verband tussen impedantiewaarde en frequentie kan worden
berekend met EMTP.

De invloed op de nauwkeurigheid bleek echter gering. Slechts in
gevallen waar sprake was van de aanwezigheid van homopolaire
golven, was enige invloed zichtbaar en leverden berekeningen met
impedantiewaarden bij de frequentie 1/4L de beste resultaten.

Zo(1/4L) = 6.848 102 Q

Zl(1/4L) = 2.615 102 Q

De frequentie-afhankelijkheid van de homopolaire grootheden is te
verklaren uit het feit, dat de mate waarin deze golven de aarde
indringen sterk afhankelijk is van de frequentie.

3.5.4. Grenzen aan de nauwkeurigheid.

Resumerend kan worden gezegd dat, ondanks het optimaliseren van
een aantal belangrijke parameters van het algorithme, de
nauwkeurigheid, waarmee de foutplaats wordt bepaald, beperkt blijft
tot 10%. Dan rest de vraag of deze nauwkeurigheidsgrens structureel is,
dan weI door een of andere aanname of beperking veroorzaakt wordt.

Eerder werd aangetoond, dat een tijdvenster van viermaal de looptijd
van de te beveiligen lijn, een minimale ondergrens is. Een vergroting
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van dit tijdvenster leidt niet of nauwelijks tot nauwkeurigere resul
taten.

Het algorithme past een driefasen componenttransformatie toe. Dit is
slechts dan geldig, wanneer de drie fasen onderling volledig getranspo
neerd zijn. Dit is fysisch onmogelijk, en derhalve is enige onnnauw
keurigheid onvermijdelijk. am de invloed hiervan op de nauwkeurig
heid van het algorithme te meten, is met EMTP een 'exacte' zesfasen
componenttransformatiematrix berekend, doch ook dit blijkt van
weinig invloed te zijn.

Wat resteert, is het eerder besproken dilemma rondom de keuze van de
grootte van het plaatsinterval. Omdat vooraf niet bekend is met wat
voor soort situatie het algorithme geconfronteerd wordt, moeten we
voor de grootte van het plaatsinterval de meest algemene uitdrukking
gebruiken, welke in § 3.5.1. naar voren is gekomen.

Station Diemen; Driefasen sluiting

***************************** FAULT ANALYSIS *****************************
Phase Status Distance Crl FCrl DeltaIntRel

--------------------------------------------------------------------------
Phase-R Fault-situation 1.07E+OOI km. 136 72 9.9E-OOl
Phase-S: Fault-situation 1.07E+OOI km. 126 72 9.3E-OOl
Phase-T: Fault-situation 1.07E+OOI km. 136 72 9.7E-OOl

********************************************itit**************************
Station Krimpen; idem

***************************** FAULT ANALYSIS *****************************
Phase Status Distance Crl FCrl DeltalntRel

--------------------------------------------------------------------------
Phase-R Fault-situation 4.16E+OOI km. 92 49 l.OE+OOO
Phase-S: Fault-situation 4.16E+OOl km. 90 49 9.6E-OOl
Phase-T: Fault-situation 4.16E+OOI km. 97 49 9.8E-OOl

**************************'***********************************************
figuur 15a. Analyse-resultaten bij algemene waarde voor D. x.

De analyse-resultaten in figuur 15 tonen aan, dat deze keuze de beper
king in de nauwkeurigheid veroorzaakt. Figuur 15a toont de resultaten
van een foutenanalyse van een driefasen sluiting zander aarde, waarbij
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Station Diemen; Driefasen sluiting; # = 39

*.****.***********~**********FAULT ANALYSIS **********'***********l**'***
Phase Status Distance Cr1 Fer1 DeltalntRel

Phase-R Fault-situation 1.18E+001 km. 136 72 9.9E-001
Phase-S: Fault-situation 1.18E+OOl km. 126 72 9.2E-001
Phase-T: Fault-situation 1.18E+001 km. 136 72 9.7E-001

**************************************************************************
Station Krimpen; idem

**********.*********.******** FAULT ANALYSIS ****************************1
Phase Status Distance Cr1 FCrl DeltaIntRel

Phase-R Fault-situation 4.59E+001 km. 92 49 1.0E+000
Phase-S : Fault-situation 4.59E+001 km. 90 49 9.6E-001
Phase-T: Fault-situation 4.59E+001 km. 97 49 9.8E-001

****************.*******************************,************************,
figuur I5b. Analyse-resultaten bij specifieke waarde voor t::. x.

voor t::. X de meest algemene waarde (1.35 km) is toegepast.
Er treden echter geen homopolaire golven op, zodat t::. X eigenlijk uit
sluitend gekozen zou mogen worden op grond van bedrijfsimpedantie
waarden. Een herberekening, waarbij deze waarde van t::. x (1.46 km) in
de berekeningen is betrokken, leidt tot de uitkomsten in figuur I5b.
Ter herinnering : de werkelijke foutplaats bevindt zich op respectieve
lijk 12 en 45.7 km.

De oorzaak van de onnauwkeurigheid is hiermee verklaard en het zou
nu in principe mogelijk moeten zijn een foutdetectie uit te voeren met
de algemene waarde van t::. x, en vervolgens, afhankelijk van het fout
type, een correctie uit te voeren met betrekking tot de berekende
afstand tot de foutplaats. Om in het geval van sluitingen met aarde tot
een nauwkeurige bepaling van de foutplaats te kunnen komen, zal voor
dergelijke gevallen de verhouding tussen de bijdragen ten gevolge van
homopolaire golven enerzijds en luchtgolven anderzijds, nauwkeurig
bekend moeten zijn.
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3.6. PRAKTIJKPROBLEMEN.

Ondanks aIle positieve aspecten van het algorithme, blijft de snelheid op
voorhand een probleem. Met de, in de vorige paragraaf afgeleide,
optimale parameters, bedraagt de tijd, welke nodig is om de
noodzakelijke berekeningen uit te voeren nog altijd zo'n dikke halve
minuut.
In deze paragraaf zal worden gekeken in hoeverre snelheidsverbetering
kan worden bereikt, ten koste van de nauwkeurigheid. Ook zal aandacht
worden besteedt aan een manier, waarop het algorithme in gang zou
kunnen worden gezet.

3.6.1. Snelheidsverbetering.

Aan het begin van dit hoofdstuk werd een drietal doelstellingen ge
noemd, welke bij de ontwikkeling van het algorithme in ogenschouw
dient te worden gehouden, te weten : Betrouwbaarheid, snelheid en
nauwkeurigheid. We stellen ons nu de vraag in hoeverre het mogelijk is
snelheid te winnen, ten koste van de nauwkeurigheid, met behoud van
de betrouwbaarheid. Als ideaal geval stellen we ons een rekentijd voor
van maximaal enkele milliseconden

Hiertoe vergroten we het sample-interval D. 1. Reeds eerder werd opge
merkt, dat het verband tussen D. t en de rekentijd in eerste benadering
omgekeerd kwadratisch is (§ 3.5.2.). Door de oorspronkelijke waarde van
D. t (5 jJ.s) te verdubbelen, komen we derhalve met onze rekentijd onder
de tien seconden.
Dit proces kunnen we een aantal malen herhalen, en steeds voor de
diverse foutsituaties bekijken in welke mate snelheid en betrouwbaar
heid zijn bei"nvloed.

In figuur 16 is een voorbeeld te zien uit deze uitgebreide analyse. Het
betreft een eenfase aardsluiting in fase R, tijdens een spannings
maximum in fase R. Hierbij is een sample-interval van 40 jJ.s gebruikt en
is de lijn dienovereenkomstig verdeeld in vijf plaatsintervallen van 11.5
km. De rekentijd bedroeg 0.6 a 0.7 seconden.
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S~~t:on Dlemen; R-0 sluitlng (max.l; 20,5

****r***t* •• **~~r.f*"'*.~*t' FAULT ANALYSIS **.*~t**tf.~**'**.~*****"t*~
Phase Status Distance Crl FCrl . DEltalntRel

Phase-R Fault-situation 1.15E+001 ~m. 15 9 B.BE-OOl
Phase-S : NQ fault-situation 4.5E-00l
F'~t~~e-l : No f2ult-s~tLl2tion 5.4E-OOl
j •. ~ ~ ~ :/c. *~. ~ •. *. ~. ~ ~ t t· ~ ~. f ,. ,. ~ t ~•• f ~ •• ~ ~ ~. ~ t· ; *•. **~. t •. *,. *t· *•. ~ "f' *x Y, ~. ;i t. 1, ~ ~ •• *x t *»;, • ~. 1, • x ,.*
E-ta"tlc,r, U-im~Eli: icielT!

FAULT ANALYSIS *).~~litx*'~~lf)J~~* ••. l.*t)ll
DistanCE Crl FCrl DeltaIntREl

F-~lcse-F\ Fa.LI.lt-:,itL:atlon 4.~2E+O(!1 knl. 10 c' 9.7E-,})J
Fh, ~e-~; : ND of au! t -.~ i tlla.t ion 3. BE- ')(/l

F'-'2se-T : No fi:<.lI] t-si tllatlon 4. 9E-I~n)1

,., •• *••• tf •••• ,*.***., •••• *•• I.*.l ••••• r.".I* •• *""t).~t.)tf*****l'.~"
figuur 16. Analyse-resultaten voor t:. t = 40 fls.

Bij deze parameterwaarden traden echter de eerste problemen op met
betrekking tot de betrouwbaarheid. Deze problemen doen zich voor bij
het aantal spanningssamples, dat beneden de drempelwaarde van 30 kV
moet liggen. Ter plaatse van de fout zijn er namelijk slechts weinig
samples aanwezig (aan het begin van de lijn 20, aan het einde 10).
Door velerlei oorzaken zijn er, statistisch gezien, altijd een aantal
samples, die een relatief hoge waarde hebben, en deze kunnen, gezien
het kleine aantal, dat er al op fout aanwezig is, van doorslaggevende
betekenis zijn bij de toetsing aan het genoemde criterium.
Het genoemde probleem deed zich uitsluitend voor bij de tweefasen
sluiting. Alle andere, onderzochte storingssituaties werden met het ge
noemde sample-interval nog steeds op de juiste wijze ge'interpreteerd.
Bij deze kleine aantallen spanningssamples is de ondergrens vrijwel
bereikt. Verdere winst met betrekking tot de snelheid van bet
algorithme zal moeten worden gezocht in het toepassen van meer en
snellere microprocessoren.
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Directe detectie als startalgorithme.

In § 2.3.1. is een korte beschrijving gegeven van een beveiligings
algorithme, gebaseerd op lopende golven, te weten de directe detectie
van lopende golven. Naar een idee van M. Bollen voIgt hier een beschrij
ving om deze directe detectie te combineren met het in dit hoofdstuk
centraal staande algorithme.

figuur 17. Een beveiligingsconfiguratie.

Elk traject, bestaande uit twee circuits, wordt beveiligd door twee
richtingsrelais, R1 en R2, en twee distantierelais, D1 en D2.
De richtingsrelais werken volgens het principe van de directe detectie
van lopende golven. Ze bepalen de richting van de eerst binnenkomende
golf. Wanneer een van beide relais een voorwaartse fout ziet (volgens de
definitie van hoofdstuk 2), kan ervoor worden gekozen om beide
distantierelais te activeren. Deze gaan nu na of aan de foutcriteria wordt
voldaan. Indien geen van beide circuits voldoet aan de drie criteria, is er
sprake van een doorgaande sluiting en dient er niet te worden afge
schakeld. Voldoet een circuit aan de criteria, dan dient dit circuit te
worden afgeschakeld.
Wanneer beide circuits aan de foutcriteria voldoen, is de situatie gecom
pliceerder. Indien we als eis stellen dat een circuit nooit ten onrechte
mag worden afgeschakeld, zal een logische beslissing zijn om slechts het
'meest gestoorde' circuit af te schakelen, i.e. het circuit dat het best aan
de foutcriteria voldoet. In dit geval zal na uitschakeling van een circuit,
het andere circuit opnieuw getest dienen te worden, omdat de mogelijk
heid bestaat dat er sprake was van een intercircuitfout.



47

Een voordeel van dit beveiligingsprincipe is, dat weliswaar communica
tieverbindingen tussen de circuits vereist zijn, maar dat deze beperkt
blijven binnen het station. Daarnaast is het relais niet hulpeloos,
wanneer de verbinding uitvalt.

Een alternatief is om reeds door de richtingsrelais te laten beslissen in
welk circuit de fout zich bevindt. In dat geval wordt slechts een distan
tierelais geactiveerd. De grootte van de detectiefunctie in het richtings
relais geeft informatie over het fouttype en de grootte van de opgetre
den spanningssprong(en). Deze informatie kan gebruikt worden voor het
distantierelais. Naast de mogelijkheid om de foutplaats nauwkeuriger
vast te stellen, kan bij een sluiting met een kleinere spanningssprong
een andere instelling van de drempelwaarden worden gekozen, dan bij
een sluiting met een grote spanningssprong ('adaptive protection').

Ret grote nadeel van deze methode is de verplichte rustperiode van een
richtingsrelais, na het detecteren van een terugwaartse fout.
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4. CONCLUSIES.

Dit afstudeerwerk heeft aangetoond, dat het principe van het bepalen
van het spanningsverloop langs een lijn een geldig principe is ten
aanzien van het beveiligen van hoogspanningslijnen.

De aanname dat de lijnen verliesvrij verondersteld mogen worden,
introduceert de mogelijkheid uitdrukkingen voor spanningen en stro
men af te leiden via de Bergeron-vergelijkingen. Dit leidt met name tot
het inzicht dat betrouwbare detectie slechts mogelijk is op basis van de
spanningsverdeling. Ret in de literatuur [9] voorgestelde gebruik van de
tweede afgeleide van de detectiefunctie voor het localiseren van de
foutplaats, wordt verworpen in verband met de grote onnauwkeurig
heid en storingsgevoeligheid, welke het gebruik van een tweede afgelei
de met zich meebrengt. Zowel voor het detecteren van een foutsituatie,
als voor het localiseren van de foutplaats, kan volstaan worden met een
functie.

T-yx

F(x) = T -~Yx )v2(X,t) dt

yx

Met behulp van drie criteria kan worden gekomen tot betrouwbare
foutdetectie en selectie van de gestoorde fase(n). Dit geldt voor aIle
mogelijke foutsituaties op het circuit, met uitzondering van de
nauwelijks voorkomende intercircuitfouten zonder aarde (bijvoorbeeld
een R-W sluiting), en foutsituaties zeer dicht aan het begin van het te
beveiligen traject.

1. A Fa = (Fmax - Fmin)/ Fmax ~ 0.6
2. De minimumwaarde van F(x) treedt niet op aan een van de

uiteinden van de lijn.
3. 50% van het aantal beschikbare spanningssamples ter plaatse

van de minimumwaarde van F(x) moet kleiner zijn dan 30
kV.
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De gemiddelde nauwkeurigheid bij het localiseren van de foutplaats
bedraagt 10%. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de keuze van de
grootte van het plaatsinterval ~ x gebaseerd is op een compromis tussen
homopolaire en bedrijfsgrootheden. Wanneer eenmaal de aard van de
fout is vastgesteld, bijvoorbeeld een tweefasen sluiting waarbij geen
homopolaire golven optreden, kan door middel van een correctie een
nauwkeurigheid worden bereikt in de ordegrootte van enkele procenten.
In het geval van aardsluitingen is het noodzakelijk dat voor een
nauwkeurige bepaling van de foutplaats de verhouding tussen de
bijdragen ten gevolge van homopolaire golven enerzijds en bedrijfs
golven anderzijds precies bekend is.

Ret grootste probleem vormt echter de snelheid van het algorithme. Om
betrouwbare uitspraken met betrekking tot foutsituaties te kunnen
doen, is relatief veel data en zijn intensieve berekeningen noodzakelijk.
Dit probleem wordt aIleen maar groter, wanneer we langere lijnen
moeten beveiligen. Als praktische toepassing voor het beveiligen van
hoogspanningslijnen zal dit algorithme daarom vooralsnog niet geschikt
zijn. De snelheidswinst zal voornamelijk geziocht moeten worden in het
toepassen van (meer) snellere microprocessoren.

Gedacht kan worden om in eerste instantie te zoeken naar de mogelijk
heid, waarbij een sneIle, enigszins onbetrouwbare versie van dit algo
rithme zorg draagt voor de detectie van de meest voorkomende fout
situaties, met daarnaast een conventioneel distantierelais als 'back-up'
voor de moeilijke gevaIlen, zoals fouten nabij een van de uiteinden van
de lijn, hoogohmige sluitingen en intercircuitfouten.

Als directe toepassing kan weI worden gedacht aan een situatie, waarbij
met een conventionele beveiligingsmethode foutdetectie plaatsvindt en
het algorithme achteraf met, van de sluiting afkomstige, opgeslagen data
de plaats van de fout vaststelt. Is ook de aard van de sluiting bekend,
dan kan dit gebeuren met grote nauwkeurigheid. Een langere detectie
tijd speelt in dit geval geen rol.
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APPENDIX

De werking van het algorithme.

1L ~ Meet fasespanningen en -stromen aan het begin van de lijn.

2 ~ Berekene hieruit componentspanningen en -stromen met een

componenttransformatie volgens Karrenbauer.

v, +
-2V, +

V, -

3 ~ Bereken componentspanningen en -stromen op punten langs de

lijn met behulp van de Bergeron-vergelijkingen.

2V(xo+..6.x,t)== V(xo,t+..6.t) + V(xo,t-..6.t) - ZI(xo,t+..6.t) + ZI(xo,t-..6.t)

2ZI(xo+..6.x,t)= V(xo,t+..6. t) - V(xo,t-..6. t) + ZI(xo,t+..6. t) + ZI(xo,t-..6. t)

..6. t == de looptijd voor het traject < Xo ,Xo+..6. x >
Z == de golfimpedantie -YL/C

4 ~ Bereken fasespanningen en -stromen op deze punten door een

Inverse componenttransformatie.

s ~ Bereken de detectiefunctie F(x).

T-yx

F(x) = T -;yx F 2
(x.t) dt

yx
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6 Q Pas de detectiecriteria toe.

1. ~ Fa = (Fmax - Fmin)/ Fmax ~ 0.6

2. De minimumwaarde van F(x) treedt niet op aan een van de
uiteinden van de lijn.

3. 50% van bet aantal bescbikbare spanningssamples ter plaatse
van de minimumwaarde van F(x) moet kleiner zijn dan 30 kV.

Gegevens van bet traject Krimpen-Diemen

lengte 1
looptijd -r

= 57.7 km.
= 0.192 ms.

Simulatie-parameter .

~t = 5 fJ. s.
T = 4-r ~ 0.8 ms.
~x = ~Xgem = 1.35 km.

Zo = Zo(l/4-r ) = 6.848 102 Q

~ = Z,(1/4-r) = 2.615 102 Q
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Afleiding van de vergelijkingen (27) en (28),

Definieer: V(x,t) = {V(x,t) +V(x+Ax,t) +V(x,t+At) +V(x+Ax,t+At)}/4

Dan is: 8 xV(x,t) = {V(x+Ax,t)- V(x,t) + V(x+A x,t+A t) - V(x,t+A t) }/2A x
8 tVex, t) = {V(x,t+A t) - V(x,t) + V(x+A x,t+A t) - V(x +A x,t)} /2A t

Evenzo voor de plaats- en tijdafgeleide van I(x,t).
Dit substitueren we in de telegraafvergelijkingen (22) en (23), waarna
we vermenigvuldigen met A x A 1.

A t/2{V(x+A x,t) - V(x,t) + V(x+Ax,t+At) - V(x,t+At)}
- y2 A x/2{I(x,t+A t) - I(x,t) + l(x+A x,t+A t) - I(x +A x,t)} =

llAxAt/4{I(x,t) + l(x+Ax,t) + l(x,t+At) + l(x+Ax,t+At)} (I)

A x/2{V(x,t+A t) - V(x,t) + V(x+A x,t+A t) - V(x +A x,t)}
- A t/2{I(x+Ax,t) - I(x,t) + l(x+Ax,t+At) - l(x,t+At)} = 0 (II)

De termen ter plaatse x+A x naar het linkerlid.

A t/2{V(x+A x,t) + V(x+A X,t+ A t)} - y2 A x/2{I(x+ A x,t+A t) - I(x +A x,t)}

- 11 A xA t/4{I(x+A x,t) + l(x+A x,t+A t)} =
A t/2{V(x,t) + V(x,t+A t)} + y2 A x/2{I(x,t+A t) - I(x,t)}

+llAxAt/4{I(x,t) + l(x,t+At)} (III)

Ax/2{V(x+Ax,t+At) - V(x +Ax,t)} - At/2{I(x+Ax,t) + l(x+Ax,t+At)} =
- A x/2{V(x,t+ At) - V(x,t)} - A t/2{I(x,t) + l(x,t+A t)} (IV)

We wenden de 'methode van de karakteristieken' aan door te stellen dat
At= yAx.
(III) en (IV) gaan dan, na deling door y A x/2 over in :

V(x+A x,t) + V(x+A x,t+A t) - Y{1(x+A x,t+A t) - I(x +A x,t)}
- 11 A x/2{I(x+A x,t) + l(x+A x,t+A t)} = V(x,t) + V(x,t+A t)
+ y{l(x,t+At) - I(x,t)} + llAx/2{I(x,t) + l(x,t+At)} (V)
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U(X+.6.x,t+.6.t) - U(X +.6.x,t) - y{I(x+.6.x,t) + I(x+.6.x,t+.6.t)} =

- {U(x,t+.6. t) - U(x,t)} - Y{I(x,t) + I(x,t+.6. t)} (VI)

Optellen van (V) en (VI) geeft :

2U(x+.6. x,t+.6. t) - 2yI(x+.6. x,t+.6. t) - 1"1.6. x/2{I(x+.6. x,t) + I(x+.6. x,t+.6. t)} =
2U(x,t) - 2y I(x,t) + 1"1.6. x/2{I(x,t) + I(x,t+.6. t)} (VII)

Aftrekken van (V) en (VI) geeft :

2U(x +.6. x,t) + 2yI(x+.6. x,t) - 1"1.6. x/2{I(x+.6. x,t) + I(x+.6. x,t+.6. t)} =

2U(x,t+.6. t) + 2yI(x,t+.6. t) + 1"1.6. x/2{I(x,t) + I(x,t+.6. t)} (VIII)

We vervangen in vergelijking (VII) t+.6. t door t (en dus t door t-.6. t) en
delen (VII) en (VIII) door 2.

U(X+.6.x,t) - yI(x+.6.x,t) - 1"1.6.x/4{I(x+.6.x,t-.6.t) + I(x+.6.x,t)} =
U(x,t-.6. t) - YI(x,t-.6. t) + 1"1.6. x/4 {I(x,t-.6. t) + I(x,t)} (IX)

U(X +.6. x,t) + yI(x+.6. x,t) - 1"1.6. x/4{I(x+.6. x,t) + I(x+.6. x,t+.6. t)} =
U(x,t+.6. t) + yI(x,t+.6. t) + 1"1.6. x/4{I(x,t) + I(x,t+.6. t)} (X)

Optellen van (X) en (IX) geeft :

2U(x+.6.x,t) - 1"1.6.x/4{I(x+.6.x,t-.6.t) + 2I(x+.6.x,t) + I(x+.6.x,t+.6.t)} =

U(x,t-.6. t) + U(x,t+.6. t) - yI(x,t-.6. t) + yI(x,t+.6. t)

+ 1"1.6. x/4{I(x,t-.6. t) + 2I(x,t) + I(x,t+.6. t)} (XI)

Aftrekken van (X) en (IX) geeft :

2yI(x+.6. x,t) - 1"1.6. x/4{I(x+.6. x,t+.6. t) - I(x+.6. x,t-.6. t)} =
U(x,t+.6. t) - U(x,t-.6. t) + yI(x,t+.6. t) + yI(x,t-.6. t)

+ 1"1.6. x/4{I(x,t+.6. t) - I(x,t-.6.t)} (XII)
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We vervangen x+.6. x door x en delen (XI) door 2 en (XII) 2y, waarna we
de tennen met TJ naar het rechterlid brengen.
Dit geeft :

U(X,t) = TJ.6. x/8{I(x,t-.6. t) + 2I(x,t) + I(x,t+.6. t)} + U(x-.6. x,t-.6. t)/2
+ U(x-.6. x,t+.6. t)/2 - y/2I(x-.6. x,t-.6. t) + y/2I(x-.6. x,t+.6. t)
+ TJ.6. x/8{I(x-.6. x,t-.6. t) + 2I(x-.6. x,t) + I(x-.6. x,t+.6. t)} (XIII)

I(x,t) = TJ.6. x/8y {I(x,t+.6. t) - I(x,t-.6. t) + I(x-.6. x,t+.6. t) - I(x-.6. x,t-.6. t)}
+ U(x-.6. x,t+.6. t)/2y - U(x-.6. x,t-.6. t)/2y
+ I(x-.6. x,t+.6. t)/2 + I(x-.6. x,t-.6. t)/2 (XIV)

Deze discrete benadering gaat aIleen op als .6. t~ 0 en .6. x~ O.
Nu mogen we stellen dat :

I(x,t-.6. t) + I(x,t+.6. t) = 2I(x,t)
I(x-.6. x,t-.6. t) + I(x-.6. x,t+.6. t) = 2I(x-.6. x,t)

Immers :

I(x,t-.6. t) - I(x,t) + I(x,t+.6. t) - I(x,t) =
-.6. t8 t I(x,t) + .6. t8 t I(x,t) = 0

Hierbij wordt een fout gemaakt van de ordegrootte (.6. t)2.

Hierdoor gaat (XIII) over in :

U(x,t) = U(x-.6. x,t-.6. t)/2 + U(x-.6. x,t+.6. t)/2
+ (y/2 + TJ.6. x/4)I(x-.6. x,t+.6. t) - (y/2 - TJ.6. x/4)I(x-.6. x,t-.6. t)
+ TJ.6. x/2I(x,t) (XV)

Bovenstaande vergelijking komt overeen met vergelijking (28) in dit
verslag.
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Ook vergelijking (XIV) kunnen we omwerken, met behulp van onder
staand verband :

~x{I(x,t+~ t) + I(x-~x,t+~ t)} =
~x{I(x-~x,t+~t) + ~x8xI(x,t) + I(x-~x,t+~t)} =
2~x I(x-~x,t+~ t) + O{(~x)2}

We verwaarlozen wederom de kwadratische termen :

I(x,t) = (1/2 + 11 ~ x/4y )I(x- ~ x,t+ ~ t) + (1/2 - 11 ~ x/4y )I(x- ~ x,t- ~ t)
+ U(x-~ x,t+~ t)/2y - U(x-~ x,t-~ t)/2y (XVI)

Deze vergelijking komt overeen met vergelijking (27).

In bovenstaande afleiding is steels de 'methode van de karakteristieken'
toegepast door te stellen dat : ~ t = Y ~ x.
De afwijkingen zijn van de orde (~x)2 en (~ t)2. Dit is verantwoord, daar
wanneer we deze afwijkingen willen meenemen, we niet meer in staat
zijn de differentiaalvergelijkingen op bovenstaande, eenvoudige wijze te
discretiseren.

(Met dank aan M. Bollen)
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