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SAMENVATTING

Cerfonteijn, R.V.E; "Bedrijfszekerheidsanalyse van elektriciteits
voorzieningssystemen; simulatiemodel met toepassing bij DSM"; deel 1
Afstudeerverslag TU Eindhoven, faculteit der elektrotechniek, vakgroep
elektrische energiesystemen, EG/89/478.1, december 1989.

De bedrijfszekerheid van elektriciteitsvoorzieningssystemen omvat de
stochastische modellering van de alledaagse begrippen "hoe vaak" en
"hoe lang" de toevoer van elektrische energie onderbroken wordt. De
representatie daarvan is betrouwbaarheid cq. niet-beschikbaarheid.

Uitval van elektriciteit is in onze huidige samenleving en hedendaagse
produktiesystemen zeer ongewenst. Hoge bedrijfszekerheid betekent
lagere kosten tijdens bedrijfsvoering maar meestal hogere
investeringskosten. Bedrijfszekerheidsstudies vormen een ondersteuning
van investeringsbeslissingen en optimalisering van de bedrijfsvoering.

Een bedrijfszekerheidsstudie maakt gebruik van een betrouwbaarheids
-model, een bijbehorende methode voor de quantitatieve evaluatie,
invoergegevens daarvoor en een methode om de technische specificaties
om te zetten in economische waarden.

Het model geeft het functioneren van het systeem weer als functie van
de functionele toestand van de individuele componenten. Doelstelling
van het model is zowel het verkrijgen van dieper inzicht in de
probleemstelling als het vormen van de basis voor een quantitatieve
berekening. Het eerste doel is voor bedrijfszekerheidsanalyse zeer
belangrijk daar de beschikbare gegevens beperkt zijn. Voor de
ondersteuning van investeringen is zeker ook het quantitatieve aspect
van belang. Het model moet dus aan beide doelstelling goed voldoen.

Toepasbare modellen blijken het
waarvan aIleen het netwerkmodel
quantitatieve evaluatie bestaan

netwerkmodel en het toestandsmodel
qualitatief inzicht oplevert. Voor de
analytische en simulatie methoden.

Analytische methoden om het netwerkmodel te evalueren zijn gebaseerd
op onder zekere aannamen geldende benaderingsformules voor de
betrouwbaarheid van seriele en parallelle deelsystemen. Door
netwerkreductie is met deze formules onder de gegeven aannamen de
bedrijfszekerheid quantitatief te benaderen.

Simulatie kent in tegenstelling tot analytische methoden geen
beperkendc aannamen. Op basis van de hieruit voortkomende vrijheid in
de modellering en de goede bruikbaarheid is voor simulatie gekozen.

Het simulatiemodel bestaat uit een logische functie (netwerkmodel)
waarmee door simulatie van de toestandsveranderingen der componenten
de bedrijfszekerheid van het systeem bepaald wordt. De toestanden
veranderen door storing en onderhoud op tijden verkregen door
trekkingen uit de kansverdelingsfuncties met de Monte-Carlo methode.
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en REKO-fabriek)
huidige en de

voeding van de
verbeterd.

Uit de simulaties
Poisson verdeeld
uitvallen ligt in
Beslissingen nemen
daarom afgeraden.

In proefsimulaties zlJn trafoverbindingen met en zonder enkelvoudige
reserve geanalyseerd. Voor eenvoudige modellen ziJn analytische
berekeningen uitgevoerd. Door de simulatieresultaten daarmee te
vergelijken is vastgesteld dat het simulatiemodel de juiste uitkomsten
aflevert. Vervolgens zijn de modellen uitgebreid met onderhoud en
afhankelijkheid. Deze aspecten zijn op eenvoudige wijze met het model
te analyseren. Uit de simulatieresultaten blijkt dat het aanbrengen
van enkelvoudige reserve leidt tot een aanzienlijke verbetering van de
bedrijfszekerheid, mits een storing binnen een van de
verbindingshelften door afhankelijkheid niet toch tot de uitval van
het gehele systeem leidt. De fabrieken moeten dus spanningsvast zijn.

Uit de simulaties van een gedeelte van het distributienet bij DSM van
de lokatie kunststoffen (LOKU) blijkt dat de zwakke schakels in de
distributienetten worden gevormd door de railsystemen in de stations.
Ret wordt aanbevolen een studie te verrichten naar de mogelijkheden
voor verbetering van de bedrijfszekerheid van de stations.

Voor de voeding van de twee procesinstallaties (ABS
op de LOKU is een vergelijking gemaakt tussen de
toekomstige situatie. Rierdoor verdwijnt er uit de
REKO-fabriek een station hetgeen de bedrijfszekerheid

van het LOKU-deelnet blijkt dat het uitvalsproces
is met parameter kleiner dan een. Ret aantal
een relatief groot 95%-betrouwbaarheidsinterval.
op basis van aIleen verwachte uitvalskosten wordt

Trefwoorden: Elektrische Energiesystemen;
Elektriciteitsvoorziening;
Betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid;
Simulatie; Monte Carlo
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De algemene probleemstelling van dit verslag is de bedrijfszekerheid
van elektriciteitsvoorzieningssystemen waarin als casestudie bij DSM
een industrieel distributienet is geanalyseerd.

Het afstudeerwerk is ui tgevoerd bij de vakgroep elektrische
energiesystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven in het kader
van de opleiding tot elektrotechnisch ingenieur. De praktische
casestudie is verricht bij DSM Limburg, afdeling Staf-E.

Vanuit ~et onderzoek'van de vakgroep naar elektrische energiesystemen
zijn en worden er studies verricht naar deze systemen in diverse
aandachtsgebieden. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de colleges
en stage- en afstudeerprojecten. In een recent afstudeerwerk is een
studie verricht naar de beschikbaarheid en het storingsgedrag van het
stikstofvoorzieningssysteem bij Hoogovens IJmuiden. Kempen[43]. 1988.

Uit deze studie is gebleken dat de bedrijfszekerheid van technische
systemen momenteel sterk in de belangstelling staat. Uitval van
technische systemen is immers in onze huidige samenleving en gegeven
de hoogwaardige produktiesystemen zeer ongewenst en leidt tot
(economische) schade. Daarom is als afstudeerwerk een studie verricht
naar de bedrijfszekerheid van elektriciteitsvoorzieningssystemen.

Door contacten met de industrie voor de casestudie ging de aandacht
steeds meer uit naar de bedrijfszekerheid van industriele
distributienetten. Uitval van elektriciteit leidt tot produktieuitval.
De bedrijfskosten daarvan zijn in geld uit te drukken. Een hoge
bedrijfszekerheid betekent minder ui tvalskosten maar vereist meestal
hogere investeringskosten. Bedrijfszekerheidsstudies vormen een
belangrijke ondersteuning van investeringsbeslissingen en
optimalisering van de bedrijfsvoering.

Omdat binnen Nederland nog weinig onderzoek hiernaar verricht is, is
het afstudeerwerk begonnen met een breed georienteerde voorstudie met
als algemene doelstellingen inzicht te verkrijgen in bedrijfszekerheid
en te komen tot de probleemstelling van een casestudie.

Van de literatuurstudie is een apart verslag gemaakt als deel 2, [1].
Standaardwerken voor di t vakgebied zijn de twee studieboeken
geschreven door R. Billinton en R. Allan. In het eerste boek uit 1983
wordt de algemene bedrijfzekerheids-theorie behandeld speciaal voor
technische systemen. Het tweede boek uit 1984 gaat dieper in op
elektriciteitsvoorzieningssystemen en onderscheidt daarin produktie-,
transport- en distributiedeel. Ook in Duitsland is veel onderzoek
verricht en een overzicht is te vinden in het daaraan gewijd
themanummer Energiewirtschaftliche Tagesfr~ge[42], 1987.
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In de tweede helft van het afstudeerwerk is een casestudie verricht
bij DSM. Probleemstelling was de bedrijfszekerheidsanalyse van een
gedeel te ui t het distributlenet van de lokatle kunststoffen (LOKU).

Hiermee worden twee procesinstallaties van elektriciteit voorzien die
gekenmerkt worden door hoge uitvalskosten. Een interessant aspect van
dit LOKU-deelnet is het voorkomen van enkele algemene systeemdelen uit
het DSM-net waardoor conclusies algemene geldigheid bezitten. Daar het
LOKU-net binnenkort zal worden herzien zijn de huidige en de
toekomstige situatie met elkaar vergeleken.

Op basis van de voorstudie en de eigen ervaring bij DSM met
bedrijfszekerheidsstudies werd besloten dat de primaire doelstelling
van de casestudie zou bestaan uit de vorming van een simulatiemodel om
de bedrijfszekerheidsanalyse van het LOKU-deelnet mee ui t te voeren.

Door toepassing van het model zouden dan ui tspraken gedaan kunnen
worden over "hoe vaak" en "hoe lang" de voorziening naar de twee
procesinstallaties wordt onderbroken. Bovendien is het belangrijk dat
de studie aantoont wat de zwakke schakels van het systeem zijn.

Het onderhavige verslag bestaat door de opbouw van het afstudeerwerk,
in principe ui t twee gedeel ten. Het eerste gedeel te handel t over de
theoretisch gerichte voorstudie en geeft een overzicht van
bedrijfszekerheid. Aan de orde komen bruikbare modellen en methoden.
Analytlsche methoden komen slechts kort ter sprake omdat gekozen is
voor een simulatiemodel.

Het tweede gedeel te behandel t de casestudie. Er wordt een overzicht
gegeven van de elektriciteitsvoorziening bij DSM. Het simulatiemodel
wordt besproken en de toepassing in de proefsimulaties en het
LOKU-deelnet. Hieruit volgen conclusies en aanbevelingen voor het
simulatiemodel en de bedrijfszekerheid van het DSM-net.

In de loop van mijn afstudeerwerk heb ik van vele mensen bereidwillig
toelichtin en uitleg gekregen. Degene die ik daarvoor wil bedanken
zijn aller erst mijn begeleiders: prof. dr. L.H.Th. Rietjens,
dr. ir. P. Massee, dr. G.J.K. Regterschot en ir. J.E.H. Voncken.
Verder wil ik vermelden ing. P. Spijkers, dr. ir. C. Schreurs,
ing. A. Ro gen, ing. F. Korver en niet in de laatste plaats
dr. ir. M. Bollen voor hun bijdrage.

Tenslotte il ik drs. J. Heuts bedanken voor de hulp bij het verslag.
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Inleiding tot begrippen

2.1 Begripsomschrijving

Bedrijfszekerheid is met name in Nederland een betrekkelijk nieuw
vakgebied. Onderstaand overzicht van begrippen is mijn persoonlijke
visie en zeker niet bedoeld als definitie. Het is verstandig in een
werkgroep tot afspraken te komen.

Met bedrijfszekerheid bedoelen we in alledaagse begrippen "hoe vaak"
en "hoe lang" een systeem uitvalt. In de bedrijfszekerheid zijn
daarvoor ingevoerd de meer abstracte begrippen betrouwbaarheid en
niet-beschikbaarheid. Beide zijn zeer belangrijk. immers het doel van
een systeem is het uitvoeren van zijn functie en uitval leidt vaak tot
(economische) schade en/of gevaar voor mens en milieu. Van technische
systemen wil men daarom de bedrijfszekerheid kunnen analyseren.

2.2 Betrouwbaarheid

Met de betrouwbaarheid van een systeem beschrijven we de tijd vanaf in
bedrijfsstelling tot aan het moment van uitval. De beschrijving van
deze tijd komt voort uit de begintijd van bedrijfszekerheidstechniek
waarin men gelnteresseerd was in het faalmoment. De aandacht was toen
immers gericht op systemen voor nucleaire centrales en ruimtevaart.

Endrenyi[32]. 1977 definieert:

Betrouwbaarheid is de waarschijnlijkheid dat een systeem
gedurende een bepaalde tljd, onder vooraf bepaalde condities.
zijn bedoelde functie uitvoert.

Vi t deze tijd stamt de verwarring dat met betrouwbaarheid hetzelfde
bedoeld wordt als bedrijfszekerheid. Dat is voor de huidige toepassing
op repareerbare systemen echter onjuist. Deze systemen zullen na
uitval weer in bedrijf gesteld worden. Betrouwbaarheid betreft dan de
waarschijalijkheidsverdeling van de tijden tot aan falen (TTF).

Tijden tot falen

Belangrijke grootheid voor de betrouwbaarheid is de gemiddelde waarde
van de TTF tijden. We noemen di t de MTTF. gebaseerd op de engelse
aanduidlng mean time to failure.



- 14 -

-"UP"

"DOWN~
TTF( i)

u
TTF 0+1)

Figuur 2.1; Uitvalsproces en tijden tot aan falen (TTF).

Aantal uitvallen

Een repareerbaar systeem kan meerdere malen falen. Het aantal keer dat
het syteem gedurende een bepaalde periode uitvalt hangt direct samen
met de TTF-verdeling.

In de laatste paragraven zal blijken dat voor de veel
exponentiele TTF-verdeling (paragraaf 2.7) het aantal
beschreven wordt door een Poisson verdeling (paragraaf 2.8).

2.3 Niet-beschikbaarheid

gebruikte
uitvallen

Voor niet-repareerbare systemen was de beschrijving van de tijd tot
falen (betrouwbaarheid) voldoende, voor repareerbare systemen is
behalve het aantal uitvallen de duur van een uitval interessant. Een
uitval duurt niet altijd even lang en is een stochast die beschreven
wordt door een verdelingsfunctie. Deze bestaat meestal uit meerdere
discrete waarden met normale verdelingen.

De belangrijkste quantitatieve grootheid is de gemiddelde uitvalsduur.
In het engels Mean Down Time, afgekort MDnT in uren [hr]. In sommige
teksten gebruikt men r voor de gemiddelde uitvalsduur, zijnde de
gemiddelde reparatietijd (repair), Voor systemen die onderhouden
worden is deze naamgeving niet helemaal juist. In bedrijfsstelling na
onderhoud (maintenance) noemen we in dlt verslag herstel (restore).
Beide genoemde uitvalsduren. repair en restore time bezitten een eigen
verdelingsfunctie evenals de tijden tot aan falen resp. onderhoud.

Samen met het gemiddelde aantal uitvallen per jaar (A) bepaalt de MDnT
de kosten van ultval gedurende een jaar. Om die reden heeft men het
begrip niet-beschikbaarheid ingevoerd dat het produkt is van A en r.
In het en~els Unavailabili ty, afgekort als U. In formule:

U = A . r = A • MDnT [hr/yr] (2. 1)

Het verwachte aantal ultvallen gedurende een jaar is A. De niet
beschikbaarheid is het verwachte aantal uren uitval per jaar.

J
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Doordat in de niet-beschikbaarheid de abstracties van de alledaagse
begrippen hoe vaak en hoe lang voorkomt, wordt vaak verondersteld dat
dit een volledige beschrijving is van bedrijfszekerheid. Dat is echter
niet zoo Eenzelfde niet-beschikbaarheid kan immers gerealiseerd worden
door een hoge frequentie van korte onderbrekingen of door weinig
uitvallen maar van lange duur. De niet-beschikbaarheid zegt dus niets
over de betrouwbaarheid en vice-versa.

Voor de openbare elektriciteitsvoorziening is de niet-beschikbaarheid
een veel gebruikte grootheid omdat gedurende die tijd geen energie
(kWh) afgezet kan worden. In de casestudie zal blijken dat bij DSM de
betrouwbaarheid het belangrijkste is; door de hoge start/stop kosten.

2.5 Faalfuncties

De betrouwbaarheid van een systeem of van een individuele component
beschrijven we met de verdelingsfunctie van tijden tot aan falen (TTF)
en uitvalsduur (DnT) en de daaruit af te leiden grootheden.

Daartoe beschouwen we het faalproces als een stochastisch proces met
als stochastische variabele t . Deze tijd komt overeen met de in de-s
vorige paragraaf genoemde TTF. Het is de tijd dat een systeem in
bedrijf is en heet daarom ook weI faaltijd (of levensduur).

We definieren voor de variabele t de cumulatieve distributiefunctie-s

(2.2)

Deze functie geeft de waarschijnl1jkheid weer dat het systeem faalt
(uitvalt) veer of op tijdstip t. Deze functie wordt aangeduid als
faaldistributiefunctie of kortweg als faalfunctie.

Daar we in het algemeen meer gelnteresseerd zijn in de
waarschijnlijkheid dat een systeem niet faalt, vormt het complement
van de faalfunctie een belangrijke functie. Voor deze niet-faal
distributiefunctie (niet-faalfunctie) geldt

F(t) : pr{ is > t } = 1 - F(t) (2.3)

Dit is de kans dat een systeem op tijdstip t nog steeds functioneert,
gegeven dat het op t=O functioneert.
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Is de eumulatieve distributiefunetie een differentiE~erbare funetie,
dan voIgt de kansdiehtheidsfunetie als afgeleide van de faalfunetie.

f(t) dF(t)
=(ft (2.4)

En daar F(t) = I-F(t). wordt dit gelijk aan de negatieve afgeleide van
de niet-faalfunetie. We noemen deze funetie de faaldiehtheidsfunetie
of kortweg faaldichtheid:

-dF(t) A

f(t) = -~..;... =
dt

lim
t~ a J pr{ t :s t s < t+ tot } (2.5)

Hieruit voIgt voor de kans dat het systeem faalt gedurende het kleine
interval [t; t+ At):

(2.6)

Op basis van het voorgaande definieert men de eondi tionele
faaldiehtheid (CPDF) als de faaldiehtheid indien het systeem biJ begin
van het interval nog funetioneert. In het engels noemt men di t de
"failure rate".

A lim 1 {
h(t) = tot~ a ~ Pr t :s (2.7)

In het Nederlands is er onduidelijkheid over de naamgeving van deze
funetie hetgeen later (~ 2.9) nog ter sprake komt. We houden daarom de
engelse benaming failure rate aan.

Op basis qan de conditionele kanswet geldt:

Pr{t:s t < t+ At}
-s

Pdt >t}-s

(2.8)
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De laatste uitdrukklng van kansen (formule 2.8) 15 te schrljven als

Pr{t~ t < t+ ~t}
-5

pdt >t}
-5

f Ct) . ~t
= """1----=F=""C,...,.t.....) C2.9)

Dlentengevolge geldt voor de failure rate:

hCt) = fCt) =
1-F(t) ret)1 rCt) C2. 10)

Hlerult voIgt via herschrijven van fCt) als -drCt)/dt, en partHHe
integratie een ultdrukking In rCt);

hCt)= fCt) = _-d_r~C_t~)/_d_t =
rCt) ret)

Omgekeerd voIgt hler ult dat

C2.11)

C2.12)

De relatles zljn In onderstaande tabelC2. 1) nog eens samengevat.

2.6 Grootheden

Ui t de verdellngsfuncties zljn enkele belangrljke statistische
groothedea af te lelden. De verwachting van de tljd tot aan falen
CTTF), ofwe I faaltljd 1

5
, staat In de engelse llteratuur ten onrechte

bekend als gemlddelde en wordt mean 11me 10 fallure CMTTF) genoemd.

MTTF C2.13)
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Daar de faaldichtheid f(t) de negatieve afgeleide is van de zeer
belangrijke betrouwbaarheidsfunctie F(t) zullen we ook de MTTF daarin
ui tdrukken:

co

MTTF = J T"f(T)dT =
o

hetgeen oplevert:

co

MTTF = J F(T) dT
o

(2.14)

(2.15 )

omdat tF(t) voor t naar oneindig tot nul nadert, Shooman[26] , 1969.

Tabel 2.1; Relaties tussen de faalfuncties.

functie
F(t) F(t) f (t) h(t)

............................................_...... ....... .............. .. ..........................•........ .......... ......_....••........ ......_................... .........•..........•.- ...........•.....-.-.- ........••................

faalfunctie niet-faal faaldichtheid failure rate

t

t -J h(T)dT

F( t) 1-F( t) J f(T)dT 1 0- - e
0

t

co -J h(T)dT

F(t) 1-F( t) JfCT)dT
0- e

t

t

d d -
-J h(T)dT

fCt) 0
dtF(t) - dtF(t) - h(t) "e

h( t) -d d F(t) fCt)
dtlnCl-F(t)) - dt In co

J In
-f(T)dT

t
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Neem als TTF-verdeling een negatief exponentiele verdeling aan. Deze
verdeling wordt beschreven door een parameter A welke in dit verband
als faalintensiteit bekend staat.

(2.16)

De niet-faalfunctie die het complement vormt van de faalfunctie wordt
geschreven als:

F( t) -At= e (2.17)

Voor de faaldichtheid geldt op basis van tabel(2. 1)

Hetgeen betekent dat

h(t) = f(t)/ F(t) = A = constant

(2.18)

(2.19)

Uit de laatste uitdrukking bllJkt dat de exponentiele TTF-verdeling
een systeem beschriJft met een constante failure rate (h(t)) hetgeen
betekent dat er geen veroudering optreedt.

1

o

--~-----------~-=~;-~-~~-----

.A ( t)

t-oo

Figuur 2.2; Faalfuncties van een exponentieel verdeeld faalproces.
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Vaak wordt de failure rate in plaats van met h(t) aangeduid met A(t)
hetgeen voortkomt uit de vaak gemaakte aanname dat de faaltijd
exponentieel verdeeld is. De e-macht bezit als parameter A die
gelijk is aan de constante h(t) en daarvan maakt men dan als
tijdsafhankelijke failure rate A(t) van. Zie paragraaf(2.9).

In werkelijkheid is ieder systeem en component onderhevig aan
veroudering. Dit betekent dat failure rate, h(t) met de tijd toeneemt.

Wegens het onderhoud mogen we veronderstellen dat de failure rate
voortdurend teruggebracht wordt tot zijn oorspronkelijke waarde. Deze
zaagtandvormige failure rate kan benaderd worden door een constante
failure rate zoals in onderstaande figuur is weergegeven.

failure rate
constant

failure rate
met onderhoud

h(t)

failure rate
/ / bij veroudering

/
/

,/

,/

/
/

/

Figuur 2.3; Failure rate van een onderhouden systeem.

Alhoewel de aanname dat een onderhouden systeem na onderhoud weer zo
goed als nieuw is in de praktijk niet helemaal waar is, is het een
geoorloofde en vaak gemaakte veronderstelling.

Voor de MTTF van een exponentieel verdeeld faalproces geldt:

Q)

MTTF = JF(T) dT =
o

1 -H
- -'e

A
lIA (2.20)

dus voor een exponentieel faalproces met constante failure rate geldt

MTTF = 1 I A (2.21)
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De Iaatste relatie is voor een bedrijfszekerheidsanalyse zeer
belangrijk omdat daaruit bIijkt dat de faalintensiteit geIijk is aan
de reciproke waarde van de MTTF.

A = 1 / MTTF (2.22)

Voor de variantie van de MTTF voor exponentieel verdeeld faalproces

(2.23)

met m= E(ts)' verwachting faaItijd

2.8 Poisson verdeling

Vi t de waarschijnlljkheidsrekening voIgt dat voor een exponentleel
verdeelde tijd tot aan falen met parameter A het aantal ui tvaIIen
gedurende [O,t] beschreven wordt door een Poisson verdeling met
parameter A·t. In formule:

Als de TTF exponentieel verdeeld is volgens

pr(TTF<= t ) = 1 - exp[-At] = NE(A) (2.24)

dan is het aantal uitvaIIen gedurende [O,t] Poisson verdeeld volgens

exp [-At] . (At)
k !

k
=POIS(At) (2.25)

De verwachting van het aantal uitvaIIen per periode t is nu geIijk aan
At. We spreken dan van "gemiddeld A ui tvallen per jaar". waarbiJ in
het algemeen A geen geheel getal is en t wordt uitgedrukt in Jaren. De
grootheid A staat daarom oak weI bekend als de "faalfrequentle".
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o 2 3 4 5 6
-0

!J.: 1

012345678
-n

.5

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-0

Figuur 2.4; Poisson verdeling voor het aantal uitvallen per periode.

2.9 Begripsverwarring rond failure rate

Zoals gezegd is de nederlandse naamgeving voor "failure rate"
onduidelijk. Een veel gebruikte term is faalgraad, maar door de vaak
gemaakte veronderstelling dat het faalproces exponentieel verdeeld is
zijn ook andere termen in gebruik.

Wordt het faalproces beschreven door een exponentHHe verdel1ng dan
blijkt dat h(t) constant is. Omdat hCt) dan gelijk is aan A de
parameter van de e-macht, noemt men de failure rate ook weI
faalintensi tei t.

Omdat een exponentieel faalproces direct samenhangt met een
verde ling voor het aantal uitvallen met parameter At noemt
failure rate ook vaak de faalfrequentie als zijnde het
uitvallen per tijdsperiode.

Poisson
men de
aantal

Om verwarring in de toekomst te voorkomen zijn afspraken noodzakelijk.
Het is echter onjuist om een term af te spreken omdat op basis van
bovenstaande weI degelijk verschil is. Oat valt weg door de aanname
van een exponentieel verdeeld faalproces.
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Vaak wordt ~ ten onrechte aangeduid als faalkans. Dat is onjuist. Vaak
is ~ klein en geldt voor de kans op falen binnen een jaar:

pr(TTF < t) =
1 - exp[-At] } ~ pr[TTF < t] = At

:::: 1 - At (At« 1)

(2.26)

waarin pr(TTF < t) de kans voorstelt dat de TTF kleiner is dan t.

Daaruit voIgt dat de kans op falen binnen een jaar bij benadering gelijk
is aan ~ voor kleine waarde daarvan. Daarom wordt de ~ vaak
(foutief) aangeduidt als de faalkans per jaar.

2.10 Weibull verdeling

Een andere veel gebruikte verdeling is de Wei bull verdeling welke
beschouwd kan worden als een veralgemenisering van de exponentieHe
verdeling door het toevoegen van twee extra parameters.

F(t) = 1 - exp [ - [
t - '1
1) - '1

(2.27)

F(t) = 0

waarin '1
1)

(3

; t < '1

minimale faaltijd (levensduur)
karakteristieke faaltijd. schaalfactor
vormparameter

Gedurende de minimale faaltijd '1 faalt een systeem of component niet.

In de meeste gevallen is '1 = O. De 3-parameter Weibull verdeling gaat
dan over in een verdeling met 2 parameters:

(2.28)



- 24 -

Vervangen we t/~ door een variabele 8 dan zijn de faalfuncties:

Faalfunctie

Niet-faalfunctie

Faaldichtheid

F(t) = 1 - exp [_8(3] 1-

F(t) = 1 - F(t) = exp [-8(3]

f(t) = - dF(t)/dt = (38(3-1 . exp [_8(3]

(2.29)

(2.30)

(2.31)

Failure rate h(t) = fCt)
1-F (t)

= (38(3-1 = (3. [ ~ ](3-1 = K.t(3-1 (2.32)

1,0

C.9

O.B

0,7

0,6

0.5

0,4 R (t:

0.3

0.2

O. ~

O. C L-....L........J...--J..--1_.l....-...l...-=-l-----I~

0,0 0,2 0.1t 0.6 0,8 1.0 1,2 1,1. 1,6

- tiJd tot falen

il=l

_ tiJd

{3=2

," 1,6 ~,e 2,0
t

------.il=t

I-~......."'+_------- [j =1

5,0 ~\I f I

{hit
4.0

3,0

2,0

1,0

Figuur 2.5 Faalfuncties van faalproces met Weibull verdeling.
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De karakteristieke faal tijd 1) wordt in 36,8 % van de faalgevallen
gehaald. 5tellen we namelijk 0 = 0 dan is de kans op falen na t = 1):

t >-s F( t) 1
t=1)

= exp [- ~ ] (31
1) t=1)

-1= e = 0.368 (2.33)

Merk op dat de karakteristieke faal tijd 1) niet gel1jk is aan de
gemiddelde faaltijd (MTTF).

De vormparameter (3 bepaalt de vorm van de diverse functies en geeft op
die manier de mate van spreiding in de faaltijden aan. Hoe groter (3,
hoe kleiner de spreiding. Gangbare waarden liggen tussen 0.25 en 5.

Met behulp van de twee parameters kan de Weibull verdeling aan een
groot aantal faalverdelingsfuncties worden aangepast. Voor (3 = 1 gaat
de Weibull verdeling over in de exponentiele verdeling, voor (3 = 2 in
een Rayleigh verdeling en voor (3 = 3.7 ontstaat een goede benadering
van de normale verdeling.

De Weibull verdeling kan een dalende faalintensiteit ((3<1), een
constante ((3=1) en een stijgende faalintensiteit ((3>1) weergeven, dus
aIle drie fasen van de "badkuipkromme".

Deze kromme representeert de drie mogelijkheden voor het tijdsverloop
van de failure rate (h(t)). Alle~rst kan de failure rate afnemen.
Dit komt overeen met het verwijde n van kinderziekten uit een nieuw
of gerepareerd systeem. Ten tweede de failure rate constant zijn
hetgeen overeenkomt met het eerder beschreven geval van systemen met
onderhoud. Als laatste bevat de badkuipkromme een toenemende failure
rate hetgeen een representatie is van een systeem of component met
veroudering waardoor de kans op falen met de tijd toeneemt.

t

o

Figuur 2.6; De badkuipkromme.

t~
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Een component bezit in het algemeen slechts een of twee delen van de
badkuipkromme bijv. aIleen veroudering dus toenemende failure rate.

Door zijn eenvoud en brede toepasbaarheid neemt de Wei bull verdeling
een belangrijke plaats in zoals aangegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2.2; Brede toepasbaarheid van de 2-parameter Weibull verdeling.
Bron: Both, v.d. Mooren.

faalmechanisme beschrijvende Weibull verdeling
faaloorzaak verde ling vomparameter f3

slljtage normaal 1. 5 - 3

vermoeilng log-normaal 2

toevalsfouten exponentieel 1

corrosie/ erosie Rayleigh 2

Voor de twee belangrijkste grootheden gemiddelde (MTTF) en variantie
(var[. ]), geldt voor een faalproces met Weibull verdeling:

MTTF = r( f3;1 )

waarbij r(.) de gammafunctie voorstelt.

(2.34)

(2.35)
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3.1 Opbouw van ~ analyse

Voor een bedr1jfszekerheidsstud1e van een techn1sch systeem 1s nodig
een model dat het funct10neren van het systeem weergeeft als funct1e
van dat van de componenten, een bijbehorende methode voor de
quant1tat1eve evaluat1e, data om 1n d1e bereken1ng te gebru1ken en een
methode om de techn1 sche parameters om te zet ten 1n een econom1sche
waarde. Deze opbouw komt voort u1t een onderzoek door enkele
promovend1 onder leiding van prof. Kog11n. D1t onderzoek wordt
beschreven 1n Elektr1z1tatswirtschaft11che Tagesfrage[42] , 1987.

Figuur 3.1; Opbouw van een bedrijfszekerheidsstud1e.

Als we het vierde aspect "waarde" weglaten spreken we meestal van een
bedr1jfszekerhe1dsanalyse waarb1j het aIleen gaat om de techn1sche
specif1caties. De t1tel van dit verslag vermelt analyse omdat 1n d1t
afstudeerwerk de econom1sche waarde slechts kort ter sprake komt.

3.2 Betrouwbaarhe1dsmodel

Het belangr1jkste aspect van een bedr1jfszekerhe1dsanalyse 1s het
betrouwbaarheidsmodel. H1ermee wordt de funct10nele toestand van het
systeem weergegeven als functle van het functloneren van de
1nd1v1duele systeemcomponenten. Een andere benam1ng van het model zou
zijn bedr.J.jfszekerhe1dsmodel. De aandu1d1ng betrouwbaarhe1dsmodel 1s
h1stor1sch gegroe1d vanu1t de theor1e voor n1et-repareerbare systemen
maar 1s nog steeds bru1kbaar omdat betrouwbaarhe1d d1rect samenhangt
met u1tval van het systeem. Onder componenten verstaan we 1n d1t geval
d1e systeemdelen waar1n het systeem kan worden opgedeeld en waarvan de
faal- en onderhoudsprocessen bekend z1jn.

Vaak definieert men een model als, Griep[12], 1987:

Een model is een afgebakende afbeelding van het echte systeem
waarin aileen die component en en relaties worden beschouwd die van
belang zijn binnen het kader van de gegeven probleemstelling.
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Oat geldt ook voor een betrouwbaarheidsmodel waarbij het gaat om het
weI of niet functioneren van het systeem. Op basis van de functionele
structuur wordt geanalyseerd welke combinatie van componenten weI en
welke combinaties niet mogen uitvallen.

Het doel van een model is het verschaffen van een beter qualitatief
inzicht in de probleemstelling, in dit geval het uitvalsproces, de
bedrijfszekerheid van het te analyseren systeem. Het model dient
tevens als basis voor de quantitieve evaluatie.

Oe eerste doelstelling is voor een bedrljfszekerheldsanalyse zeer
belangrljk. Het qualltatieve inzicht ls van belang om tot een optlmaal
systeem te komen in de ontwerpfase. Voor een bedrljfszekerheidsstudle
waarbij kosten tegen elkaar afgewogen worden zljn ook de quantltatleve
berekeningen belangrlJk.

In de voorstudie zijn twee modellen gevonden voor het uitvoeren van de
qualitatieve bedrijfszekerheidsanalyse van een technlsch systeem: het
netwerkmodel en het toestandsmodel. Beide modellen worden hleronder
globaal beschreven. Oit overzicht is zeker niet volledlg en voor meer
informatie wordt verwezen naar de literatuur, [1].

3.3 Netwerkmodel

Van veel technlsche systemen kan het weI of niet functloneren van het
systeem worden weergegeven In een netwerk met begln- en elndpunt. Het
systeem functioneert als tussen begin en eind een pad bestaat.
Componenten van dit netwerk staan in serle, parallel of een comblnatle
daarvan. Het laatste noemt men ook weI vermaasd net.

Basisstructuren

Een serlenetwerk representeert een systeem of deelsysteem waarvan aile
componenten moeten functloneren alvorens het systeem functloneert. De
uitval van minstens een seriecomponent leldt tot totale ultval.

Figuur 3.2; Graflsche voorstelling
van een serienetwerk.

Een parallelnetwerk representeert een systeem of deelsysteem waarvan
minstens een component moet functioneren. Het systeem val t ul t als
aile parallelle componenten uitvallen.

Figuur 3.3; Graflsche voorstelling
van een parallelnetwerk.
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~e noemen een parallel systeem ook weI volledig redundant systeem en
een serie systeem niet-redundant. Vi t de voorgaande beschrijvingen
blijkt quali tatief al dat redundantie de bedrijfszekerheid van het
systeem aanzienlijk verbetert. In de casestudie zullen we dit
tegenkomen in de dubbele verbindingen welke in enkelvoudige reserve
zijn uitgevoerd.

Er bestaan in de praktijk natuurlijk ook niet-volledig redundante
systemen, bijvoorbeeld een drievoudige verbinding met enkelvoudige
reserve een zogenaamd (2uit3)-systeem. Toch kan ook van deze systemen
op een voudige wijze een netwerkmodel worden opgesteld door opdeling
in deelsystemen. In de casestudie zien we daar een voorbeeld van.

Complexe systemen en FHEA-methode

Sommige systemen bezi t ten een betrouwbaarheidsstructuur die niet te
ontbinden is in serie parallel componenten welke worden aangeduid als
complexe systemen. Een voorbeeld is onderstaande brugnetwerk.

Figuur 3.4; Brugstructuur als voorbeeld van complexe structuur.

~e komen deze betrouwbaarheidsstructuren tegen in onderstations met
gescheiden railsystemen, gekoppeld door een schakelaar. Van complexe
structuren kan met de FMEA-methode (failure mode and effect analysis),
een netwerk in de vorm van de serieschakeling van meerdere parallelle
deelsystemen worden afgeleid.

Functionele structuur

Het is belangrijk op te merken dat de betrouwbaarheidsstructuur wordt
bepaald door een analyse van de functionele structuur van het systeem
maar daar zeker niet gelijk aan hoeft te zijn hoewel dat weI vaak het
geval is. Van veel systemen is de functionele strucuur ook in een
netwerk weer te geven, zoals bij elektriciteitsnetten. De
betrouwbaarheidsstructuur lijkt daar in het algemeen veel op maar is
niet perse gelijk daaraan. In de casestudie zullen we daar een
voorbeeld van zien: twee parallelle trafo's waarvan de bevelliging
aanspreekt op de dlfferentiaalbeveiliging van de gehele verbinding
veschijnen om die reden in serie in het model.
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a. Tr 1 3 MVA

-~~:}-~~ 6 MVA

Tr 2 3 MVA

CB Circuit Breaker

Tr Transformator

b.

Trl Tr2
-cJ-C]--

Figuur 3.5; Twee tansformatoren parallel die
gemeenschappelijk worden geschakeld.
a. Functioneel-model als netwerkschema.
b. Betrouwbaarheidsmodel als netwerk.

Structuurfunctie

Het netwerkmodel vormt in fei te de grafische representatie van een
Booleaanse functie. De serieschakel ing drukt de logische expressie
"AND" ui t en de parallelschakeling de logische "OR". Het netwerkmodel
kan dus behalve grafisch in een netwerkstructuur ook als mathematische
functie uitgedrukt worden. Men noemt dit vaak de structuurfunctie.

s = rp(~)

waarin s
II'
~

aangeeft dat het systeem functioneert
de structuurfunctie voorstelt
de toestandsvector van de componenten

(3. 1 )

Door de toepassing van de Booleaanse algebra leent het netwerkmodel
zich uitstekend om in een computerprogramma toegepast te worden. Veel
programmeertalen bezitten daarvoor logische variabelen en operaties.

3.4 Quantitatieve analyse netwerkmodel

Er zijn twee analytische methoden om met een netwerkmodel de
bedrijfszekerheid quantitatief te berekenen. De logische uitdrukkingen
in de structuurfunctie zijn direct om te zetten in de som en
produktregel voor kansen. Deze Booleaanse netwerkmethode is aIleen te
gebruiken voor niet-repareerbare systemen en werd in de begintijd veel
toegepast. Voor de evaluatie heeft men een oplossing gevonden in de
vorm van het Markov-toestandsmodel. Hierui t zijn benaderingsformules
af te leiden voor serie en parallelle componenten. Door met de
FMEA-methode een expliciet netwerk van serie geschakelde minimale
sneden op te stellen is met deze formules evaluatie mogelijk.
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Een andere methode is Monte Carlo simulatie. Daarin wordt het
uitvallen en in bedrijf komen van de componenten gesimuleerd. Met de
Booleaanse structuurfunctie wordt door het uitvalsproces van de
componenten het uitvalsproces van het systeem gesimuleerd. Daaruit is
dan de bedriJfszekerheid van het systeem te bepalen.

Booleaanse netwerkmethode

Hieronder wordt kort ingegaan op de directe overzetting van logische
relaties naar kansrekening voor de basisstructuren serie en parallel.

Seriestructuur

Een seriestructuur heeft als structuurfunctie:

(3.2)

Voor de kans dat een systeem of component niet uitvalt wordt vaak het
symbool R genomen. Dat komt voort ui t de engelse benaming
"reliability" voor betrouwbaarheid. Als R

i
de kans is dat component i

niet ui tval t dan geldt door toepassing van de produktregel voor de
kans dat het totale seriesysteem niet uitvalt:

(3.3)

waarin R de kans op niet falen voorstelt.

De kans dat er geen uitval optreedt wordt dus bepaald door het produkt
van de individuele uitvalskans van de componenten. De betrouwbaarheid,
de kans op niet ui tvallen. van een serienet neemt af naarmate het
aantal componenten toeneemt.

De produktregel geldt ook voor tijdsafhankeliJke kansen. De kans op
uitval kan biJ een exponentieel verondersteld uitvalproces geschreven
worden als:

(3.3)

De niet-faalfunctie van een seriesysteem is dus ook een negatieve
exponentiele verdeling met parameter L Ai'
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Hierui t blijkt dat de faalfrequentie van een seriesysteem llneair
toeneemt met het aantal seriecomponenten. De bedrijfszekerheid neemt
dus af naarmate het aantal componenten toeneemt.

Parallelstructuur

Een parallelstructuur heeft als structuurfunctie:

(3.4)

Dit kan direct worden overgezet met de somregel, maar daar moeten we
het produkt vanaf trekken volgens de regel

Om deze gecompliceerdheid te omzellen werken we voor een parallel
systeem met de kans op uitval. Het systeem vaH dan uit als aIle
parallelle componenten uitgevallen zijn en geldt de produktregel

(3.6)

waarin Q de kans op falen voorstelt.

Omdat de kans op ultval het complement is van die op niet-uitval geldt

Q = 1 - R

en wordt de kans op niet uitvallen, de betrouwbaarheid,

R = 1 - Q = 1 - n Q. = 1 - n (l-R i )p p 1

(3.7)

(3.8)

We zien dus dat voor parallelle systemen de kans op ul tval afneemt
naarmate het aantal componenten toeneemt. Een slechte component die de
bedrijfszekerheid van een systeem bepaal t kan aanzlenlljk verbeterd
worden door het opnemen van eenzelfde component, zodanig dat belden In
de betrouwbaarheidsstructuur parallel komen te staan. Een praktisch
voorbeeld daarvan vinden we terug in het DSM-net in de vorm van
verbindingen met enkelvoudige reserve.
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Ook voor parallelle systemen gelden de formules voor tijdsafhankelijke
kansen en geldt zodoende:

(3.9)

(3.10)

Een parallel systeem waarvan de componenten een exponentieel verdeeld
uitvalproces bezitten heeft dus in het algemeen zelf geen exponentieel
verdeeld uitvalproces.

Wll men de vervangingscomponenten van twee of meerdere parallelle
componenten in een berekening opnemen dan zal de toegepaste methode
geschikt moeten zijn voor de modellering van niet-exponentiele tijden.

3.5 Toestandsmodel

In het toestandsmodel wordt ui tgegaan van alle mogel1jke toestanden
van het systeem. Deze verzameling toestanden wordt bepaald door de
toestand van de individuele componenten. Grafisch wordt di t
weergegeven in een toestandsdiagram. Het toestandsmodel bezit door de
vrijheid van aIle mogelijke toestanden mogelijkheden tot modellering
van meer dan twee toestanden per component, afhankelijkheid en
reparatie. Oat maakt het toestandsmodel veel beter geschikt voor
gedetailleerde modellering dan het netwerkmodel maar daarvoor is het
ook een stuk gecompliceerder.

De grootste beperking van het toestandsmodel komt voort uit het feit
dat het aantal toestanden exponentieel toeneemt met het totale aantal
componenten. Nemen we aan dat iedere component twee mogelijke
toestanden bezit dan bedraagt het totale aantal systeemtoestanden twee
tot de macht N, waarin 2 het aantal individuele toestanden is en N het
aantal componenten. Voor N=4 componenten bedraagt het aantal
toestande~ 16 hetgeen nog net overzichtelijk is. Voor N=10, een klein
systeem, bedraagt dat al 1024 en voor N=20 reeds 1 miljoen.

Door het exponentieel toenemend aantal toestanden in het model voldoet
dit model zelfs voor kleine systemen niet aan de eerste doelstelling
van een betrouwbaarheidsmodel, namel1jk dat het een beter inzicht
verschaft.
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3.6 Markov-theorie

Methoden voor een quantitatieve evaluatie van het toestandsmodel zijn
gebaseerd op de Markov-theorie. Hiermee worden de waarschijnlijkheden
op de individuele systeemtoestanden berekend. Door de toestanden te
identificeren waarbij het systeem is uitgevallen kan de frequentie en
gemiddelde duur van de ui tgevallen toestand ui t de toestandskansen
berekend worden. Daarmee is de bedrijfszekerheid quantitatief bepaald.

Het Markov model werd reeds in 1906 door de russische wiskundige
Markov gedefinieerd als een toestandsmodel waarvan de overgangskansen
onafhankelijk zijn van de voorgaande toestanden. Men noent deze
eigenschap ook weI de geheugenloosheid van het Markov model. Dit houdt
in dat aIle faal-, reparatie-, en herstelprocessen een negatief
exponentiEHe verde ling moe ten bezi tten. De wiskundige theorie is in
dat geval niet moeilijk (matrix- en eigenwaarden theorie), De
beschrijving van semi-Markov processen, waarbij de overgangsprocessen
een willekeurige verdeling mogen bezitten is weI zeer gecompliceerd.

De enige mogelijkheid is dan gebruik te maken van
Monte-Carlo-Simulatie om daarmee de overgangen tussen de toestanden na
te bootsen en daarui t de bedrijfszekerheid van het systeem bepalen.
Een voorbeeld daarvan is te vinden in van Kempen[43] , 1988.

Op de Markov-theorie wordt hier vanwege de keuze voor simulatie van
het netwerkmodel niet verder ingegaan. De gelnteresseerde lezer vind
een goede inleiding in het boek van Billinton en Allan[35], 1983.

Ondanks de grote mogelijkheden van het toestandsmodel is het in zlJn
oorspronkelijke vorm onbruikbaar voor de bedrijfszekerheidsanalyse van
iets grotere systemen. Door de snel toenemende complexiteit blijft de
bruikbaarheid beperkt tot drie i vier componenten. Dat is voldoende
om voor seriele en parallelle deelsystemen formules af te leiden.

3.1 Benaderingsformules voor netwerkmodel

Toch bieden Markov modellen perspectief. Door modellen op te stellen
van serie systemen en parallel systemen met twee componenten, hetgeen
goed kan, zijn benaderingsformules af te leiden voor deze
deelsystemen. Met deze formules kan van een netwerkmodel door serie
parallel reductie de bedrijfszekerheid berekend worden. Vaak wordt de
FMEA-methode gebruikt om een expliciet netwerk af te leiden, bestaande
uit de ser1e schakeling van parallelle componenten.

Hier wordt volstaan met het geven van de benaderingsformules zonder
afleiding. Deze staan in het boek van Billinton en Allan[35], 1983.
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Serie A = L A. (3. 11)
5 1
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waarin 8760 het aantal uren in een jaar voorstelt.

(3.14)

(3.15 )

(3.16)

Omdat de grootheden A en r in dezelfde eenheden moeten worden
uitgedrukt mag vanwege delen met 8760, r in uren worden opgegeven.

Ook voor meer dan twee componenten parallel ZlJn formules af te leiden
maar deze zijn al snel gecompliceerd. Bovendien zijn ze niet nodig
omdat de uitvalkans van drie componenten parallel, verwaarloosbaar is
ten opzichte van enkelvoudige serie en twee parallelle componenten.

De bruikbaarheid van de benaderingsformules is goed. Nadeel is de
beperking dat de netwerkcomponenten als onafhankelijk beschouwd moeten
worden. Bovendien is door de afleiding uit Markov modellen de
modellering in principe beperkt tot exponentiele verdelingsfuncties.

3.8 Conclusies

Hodel1en

Van de twee toepasbare modellen voor bedrijfszekerheidsanalyse van
technische systemen voldoet aIleen het netwerkmodel aan de belangrijke
doelstelling van het model dat het qualitatief inzicht moet opleveren.
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Methoden

De eenvoudigste analytische methode om het netwerk mee door te
berekenen is gebaseerd op de produktregel voor ui tvalkansen. Deze
methode is helaas niet bruikbaar voor repareerbare sytemen.

Markov Netwerkmethode

Deze analytische methode is gebaseerd op de Markov modellen van
deelsystemen bestaande uit meerdere serie en/of twee parallelle
componenten. Di t levert benaderingsformules waarmee deze structuren
doorgerekend kunnen worden.

De kans dat een combinatie van drie of meer componenten parallel
uitvalt is vele malen kleiner dan die kans voor enkelvoudige serie of
twee parallel componenten zodat we deze mogen verwaarlozen.

Deze analytische methoden zijn goed bruikbaar maar zijn door de
tussenkomst van het Markov model moeilijk af te leiden en dus moeilijk
aannemelijk te maken. Bovendien is de mate van detaillering in het
model beperkt tot onafhankelijke faal gebeurtenissen en exponentieel
verdeelde uitvalsprocessen. Het uitvalsproces is daarmee goed te
beschrijven maar reparatie en onderhoud niet.

Monte-Carlo Netwerkmethode

Een netwerk kan direct in een Booleaanse, logische expressie omgezet
worden. In een computermodel kan het uitvalsproces van de individuele
componenten gesimuleerd worden door uit de verdelingsfuncties die het
uitvalsproces en de uitvalsduur beschrijven, toevalswaarden te trekken
met behulp van de Monte Carlo methode. Door na iedere
toestandsverandering van een component de nieuwe toestand van het
systeem te bepalen kan uit de registraties bij een uitval de
bedrijfszekerheid op eenvoudige wijze bepaald worden.

Wegens de hoge toegankelijkheid en grote vrijheid in modellering bij
simulatie is besloten om in het afstudeerwerk daarmee verder te gaan.
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In onderstaande schema is getracht de diverse modellen en methoden in
beeld te brengen samen met hun eigenschappen voor de modelvorming.

METHODE EN MODEL EIGENSCHAPPEN

Analytisch

Simulatie

Booleaans Netwerkmodel

Markov Toestandsmodel

Markov Netwerkmodel

Monte-Carlo Netwerk

Monte-Carlo Toestand

n.exp
indep

rep
exp
dep

rep (;\ « Il)
exp

indep

ex N
rep
dep

n.exp

()( 2N
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n.exp
indep
rep

(no n) - exponent ial
(no n) -dependence
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4.1 Doelstelling

De algemene doelstelling van een elektriciteitsvoorzieningssysteem is
het leveren van de gewenste hoeveelheid elektrische energie, zo
optimaal mogelijk. Deze doelstelling is op te vatten als een compromis
tussen een aantal aan de energie gestelde eisen en de in acht te nemen
iechnische, ~conomische en maatschappelijke (TEM) randvoorwaarden.

l_e_i_s_e_n_p_a_k_k_e_t_I"'. / ITEH-randvoorwaarden I

Idoelstelling I

Figuur 4.1; Vorming van de doelstelling van een systeem.

de
is

en

Bij het slui ten van di t compromis speel t
bedrijfsfilosofie een belangrijke rol. Het
onderscheid te maken tussen de openbare
elektriciteitsvoorziening.

ad ~ - Openbare elektriciteitsvoorziening

onderliggende
daarom zinvol

de industriele

Uit de Structuurnota[31 1, 1977 voIgt dat: "De doelstelling van de
openbare elektrici tei tsvoorziening is de betrouwbare, ononderbroken
levering van voldoende elektrische energie van goede kwaliteit om te
voorzien in de behoefte van bevolking en bedrijven, op een zodanige
wijze dat "Waarna enlele belangrijke maatschappel1jke en
economische randvoorwaarden volgen.

Uit deze omschrijving blijkt dat er een compromis gesloten moet worden
tussen de hoge eisen ten aanzien van het produkt en de moeilijk in
geld uit te drukken randvoorwaarden. Hierdoor is het moeiliJk aan te
geven waar het (economisch) optimum van het compromis ligt.

ad .12 - Industriele elektriciteitsvoorziening

In de industrie vormt de elektrische energie een wezenlijk deel van de
prijs van een produkt. Deze prijs vormt zodoende een belangrijke
randvoorwaarde en is goed in een quanti tatieve grootheid ui t te
drukken, zoals in geld. Het economische optimum is dus voor de
besluitvorming rond het compromis in de doelstelling zeer belangrijk.

Van de beide bedriJfsvormen is het industriele elektriciteitsnet het
meest interessant voor een casestudie, mede door de enorme economische
belangen van bedrijfszekerheid.
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4.2 Bedrljfszekerheid

Uit een bedrljfszekerheidsanalyse volgen uitspraken over "hoe vaak" en
"hoe lang" de elektriciteitsvoorzlening onderbroken zal worden.

Onderbrekingen zijn zeer ongewenst omdat ze vaak tot economische
schade leiden en gevaar kunnen opleveren voor mens en milieu.

Op di t moment ziJn er goede stochastische modellen beschikbaar ter
bepaling van de hoeveelheid energie die gedurende de onderbreking niet
kan worden geleverd. De niet-geleverde energie (NGE) is met name
interessant voor de producenten en distributeurs die tijdens een
uitval hun produkt, uitgedrukt in kWh, niet kunnen afzetten.

De schade voor de geb~uikers hangt af van het aantal onderbrekingen en
de gemiddelde tijdsduur daarvan. Een uitvoerige studie daarnaar voor
het openbare net in Nederland is beschreven in VDEN [?], 1982. Het
blijkt zeer moeilijk quantitatieve waarden voor de WNGE te bepalen.

Voor de gebruikers in een industri~el net is de WNGE beter vast te
stellen. In hoofdstuk 9 zullen we zien dat de WNGE binnen DSM afhangt.
De WNGE hangt af van de vaste start/stop kosten en afhankelijke
produktiederving per uur.

Een in beide bedrijfsvormen zeer belangrijk aspect van
bedrijfszekerheid is dat de verschillende systeemdelen op elkaar
worden afgestemd (gecoordineerd):

Bedrijfszekerheidscoordinatie is het op elkaar afstemmen van de
deelsystemen om te komen tot een optimale, even....ichtige overall
systeembetrouwbaarheid.

De betrouwbaarheidscoordinatie (BeCo) voorkomt bijvoorbeeld dat er
grote investeringen gedaan worden in hoogwaardige deelsystemen,
terwiJl dat teniet gedaan wordt door de invloed van buiten de
modelgrens liggende zwakke schakels ("bottle-necks").

Conclusie is dat bedrijfszekerheid een belangrijk aspect vormt van een
elektrici tei tsvoorzieningssysteem. Om een betrouwbaarheidsstudie ui t
te voeren is het allereerst van belang te kunnen beschikken over
bruikbare modellen en methoden om de bedrijfszekerheid quantitatlef te
kunnen ufidrukken. Vervolgens kunnen deze quanti tatieve berekeningen
uitgebreid worden met economische aspecten en gebruikt worden in een
bedrijfszekerheidsoptimalisatie.
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Als belangrijke bedrijfskundige aspecten van een systeem voor
elektriciteitsvoorziening onderscheiden we: planning, ontwerp,
real isatie en bedrijfsvoering. Het management neemt voor deze vier
aspecten beslissingen en probeert dat op basis van systeemstudies zo
optimaal mogelijk te doen.

Het begrip betrouwbaarheid wordt voor de elektriciteitsvoorziening in
een zeer brede context gebruikt en omvat alle aspecten omtrent het
kunnen voldoen aan de behoefte van de afnemers. Billinton en Allan
onderscheiden in hun boek uit 1989 (zie [1]) hierbij adequaatheid en
veiligheid:

bedrilfszekerheid

re 1iabil i ty

veiligheid I I adequaatheid

Figuur 4.2; Veel gemaakte onderverdeling van
bedrijfszekerheid, Billinton [1].

Met adequaatheid of doelmatigheid bedoel t men het aanwezig zijn van
voldoende produktie-, transport-, en distributiefaciliteiten binnen
het voorzieningssysteem zodat aan de vraag van de gebruikers voldaan
kan worden. Adequaatheid betreft zodoende de stationaire condi ties,
zonder daarbij te letten op afwijkingen.

De veiligheid van een systeem betreft juist het kunnen reageren op
afwijkingen die optreden binnen het systeem. Daarbij gaat het onder
meer om lokale en/of wijdverspreide storingen zoals het uitvallen van
belangrijke opwekkings- en transportfaciliteiten. Het gaat hierbij in
sterke mate om de transiente condities.

De meeste bedrijfszekerheidsstudies op het gebied van systemen voor
elektriciteitsvoorziening bestrijken slechts het aspect adequaatheid.

4.4 Functionele deelsystemen

Een systeem voor de elektriciteitsvoorziening bestaat uit drie
functionele deelsystemen, elk met zijn eigen deelfunctie:

1) Produktie
2) Transmissie
3) Distr ibutie

(E: generation)
(E: transmission)
(E: distribution)
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Ten behoeve van het bepalen van de systeemadequaatheid kunnen deze
drie deelsystemen gecombineerd worden tot een praktisch en volledig
raamwerk met drie niveau' s. Niveau HL-I omvat alleen de produktie.
Niveau HL-II bevat zowel de produktie- als transmissiesystemen terwijl
niveau HL-III aIle drie de functionele delen omvat.

rrt:f~~~~~~~~y~~~~~_i~l=1--
] 1 transportsysteem i~i----
: L _ .J IL distributiesysteem j~

...._ _ _ _ _ _ J

Hierarchisch Niveau:

HL-I

HL-II

HL-III

Figuur X.3; Indeling van voorzieningssysteem als raamwerk
voor de bepaling van systeemadequaatheid.

4.5 Produktiesysteem

Het doel van betrouwbaarheidsstudies op HL-I niveau is de bepaling van
het benodigde produktievermogen om aan de totale vraag te kunnen
voldoen en voldoende reserve te hebben om correctief en preventief
onderhoud aan de produktie-eenheden uit te voeren. Bij deze studies
wordt de bedrijfszekerheid van transport buiten beschouwing gelaten.
De engelse term hiervoor is II generating capacity reliabil i ty
evaluation". Deterministische methoden zijn tegenwoordig grotendeels
vervangen door stochastische gebaseerd op waarschijnlijkheidsrekening.

We onderscheiden als in Billinton[36]. 1984:

"loss of load" - methode waarbij het niet kunnen leveren van het
gevraagde vermogen bepaald wordt. Belangrijke index vormt de
verwachting van het niet-Ieverbare vermogen: (LOLE; loss Q,f load
~xpectation). Dus zonder tijdsbeschouwing.

"loss of energy"-methode waarbij het onvermogen tot levering van
de energie bepaald wordt. Belangrijke index vormt de verwachting
van de niet-Ieverbare energie: (LOEE; loss Q,f ~nergy ~xpectation)

"frequency and duration"-methode waarbij de frequentie en
tijdsduur van de toestanden waarbij een deel van het vermogen niet
kan worden geleverd, wordt bepaald.

De algemene modellering bij een HL-I studie is weergegeven in
figuur(4.3). Ret produktiemodel bestaat uit een tabel welke die
toestanden van het produktiesysteem bevat. waarbij het gevraagde
vermogen (belasting) niet geleverd kan worden en de bijbehorende
toestandswaarschijnlijkheden.
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Als belastingsmodel kan dienen de "dagel1jkse piek-last variatle
curve" (DPLVC), met de piek-belastlng per dag of de "last duur curve"
(LDC) met daarin de variatie van de belasting per uur.

produktie
model

~._ _ _._ _ . belasting
model

Figuur 4.3; Produktie-belastingsmodel voor evaluatie op HL-I niveau.

Omdat het lang duurt om een elektrische centrale te plannen en te
realiseren is het noodzakelijk om de behoefte in de toekomst te
voorspellen door planningsstudies. De LOLE-methode vormt een
belangrijk hulpmiddel in zulke studies. Daartoe moet de verwachte
toename van verbruik voorspeld worden, de aanvaardbare risicofactor
bepaald worden en de grootte en het type van bij te plaatsen eenheden
vastgesteld worden.

In Nederland gebruikt men de "loss of load" methode met een DPLVC,
omdat voorspellen grote onzekerheden in de berekening introduceert
zodat een nauwkeurige methode zinloos is.

4.6 Transportsysteem

Bij HL-II studies wordt het eenvoudige produktie-belastingsmodel
uitgebreid met het bulk-transport. Bepaling van de adequaatheid wordt
in het engels aangeduid als "composite system rel1ablli ty evaluation"
of "bulk power system evaluation". Deze studies dienen voor de
bepaling van de doelmatigheid van een reeds bestaand systeem en/of het
effect van uitbreidingsplannen op zowel produktie- als
transportniveau. Hiertoe dienen twee soorten indices: indices van de
afzonderlijke afnamepunten en de algemene overall systeemindices. De
systeemindices geven een indruk van de globale doelmatigheid van het
systeem. De lastpunt indices evenzo maar dan voor de individuele
afnamepunten (belastingspunten of kort lastpunten).

De grondslagen van een HL-II evaluatie zijn in de handboeken te vinden
zoals in Blll1nton[36], 1984. Bij een analyse op niveau II ontstaan
echter complicaties door de moeilijke, maar noodzakelijke modellering
van aspecten als overbelasting en mogelijke uitbreiding van produktie
faciliteiten. Dit geldt nog sterker bij een beschouwing van mogelijke
faaloorzaken als onafhankelijke, afhankelijke of gelijke oorzaak
(E: common-cause) zoals omschreven in Bitzer [33], 1981 en Gebler [34],
1981. Vele van deze aspecten zijn nog niet opgelost en bemoellijken
een algemene theorie.
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4.7 Distributiesysteem

Een totale betrouwbaarheidsevaluatie op HL-III niveau zal voor de
meeste voorzieningssystemen zeer gecompliceerd zijn omdat dit niveau
aIle drie de functionele deelsystemen omvat. Om die reden wordt in de
praktijk op dit moment aIleen het distributie systeem geanalyseerd met
de HL-II lastpunt indices als invoervariabelen. Het distributiesysteem
van de openbare elektriciteitsvoorziening heeft het grootste aandeel
(70%) in de uitval van voorziening voor de individuele gebruiker,
Waumans[?l, 1980. Om die reden wordt vaak 100% betrouwbaarheid van de
voorgaande systemen verondersteld. Ook bij het distributiesysteem
onderscheidt men betrouwbaarheidsindices voor het totale systeem en de
individuele afnamepunten (loadpolnts).

De eerste methoden voor de bedrijfszekerheidsanalyse van
distributiesystemen waren gebaseerd op de bepaling van indices als
gemiddelde faalgraad (A), gemiddelde jaarlijkse ui tvalsduur (U) en
gemiddelde uitvalsduur per onderbreking (r, MDnT). Deze methoden zijn
ook bruikbaar voor andere netwerksystemen zoals een water- of
gasdistributiesysteem. Ze bezitten echter voor de systemen voor
elektriciteitsdistributie drie belangrijke beperkingen. Er wordt geen
onderscheid gemaakt tussen de onderbreking van een grote of een kleine
belasting. Een belastingstoename aan een van de afnamepunten wordt
niet in rekening gebracht. De laatste beperking betreft het niet
kunnen vergelijken van de kosten/baten verhouding tussen ontwerpen.

De zojuist genoemde tekortkomingen in het model kunnen grotendeels
worden opgelost door de invoering van twee bijkomende indices. De
gemiddelde belasting welke onderbroken wordt door een fout binnen het
systeem (L). Ten tweede de gemiddelde energie welke niet geleverd
wordt bij een ui tval (E). Vaak drukt men de niet geleverde energie
(NGE) uit in een quantitatieve waarde op basis van de uitvalskosten.
Onderzoek (zie VDEN[40l, 1982) naar de warde niet-geleverde energie
(WNGE) heeft ui tgewezen dat de quanti tatieve waarden moeilijk zijn
vast te stellen door de diversiteit van de gebruikers.

Naast het invoeren van nieuwe variabelen is er nog een tweede
modificatie van de modelvorming in de eerste methoden doorgevoerd. Het
kriterium voor het bepalen van de uitval van een afnamepunt was daarin
de zogenaamde "loss of continuity", waarbij men aIleen beschouwde of
een lastpunt weI of niet met de invoeding was verbonden. Men
veronderstelde dus dat een verbinding toch het totaal gevraagde
vermogen kon transporteren. Di t is natuurlijk in veel gevallen een
onrealisttsche aanname. Daarom heeft men dit kriterium de naam "total
loss of continuity" (TLOC) gegeven en een tweede index ingevoerd. Een
uitval binnen het systeem hoeft immers niet meteen een totale
afschakeling van een belastingspunt te betekenen. Het kan veel meer
aanleiding zijn tot het overschrijden van restricties in het net zoals
overbelasting. Dit type van storing noemt men "partial loss of
continui ty" (PLOC). De evaluatie hiervan is zeer belangrijk voor de
bepaling van belasting (L) en ~nergie (E).



Elektriciteitsvoorzieningssystemen - 45 -

4. 10 Conclusies

Vi t voorgaande beschouwing en contacten met bedrijven is naar voren
gekomen dat het wensel ijk is het verdere werk te concentreren op
distributienetten. Dit deelsysteem is nog maar weinig onderzocht en
vormt de belangrijkste oorzaak van uitval van elektriciteit.

Op basis daarvan is bij DSM een bedrijfszekerheidsanalyse verricht
naar een gedeelte uit hun distributienet als casestudie.
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Organisatie, beleid en filosofie

5.1 Algemeen DSM Profiel

DSM is een sterk gei:ntegreerd chemieconcern met een omzet van 10
miljard gulden per jaar en een netto winst over 1988 van 622 miljoen.
Wereldwijd heeft het concern 28.600 personen in dienst.

Het concern omvat een groot aantal activiteiten die zijn gegroepeerd
in de zes divisies: Kunststoffen, Chemische produkten. Agro. Harsen,
Kunststof- verwerking en Energie. Geproduceerd worden onder andere
koolwaterstoffen. kunststoffen. rubbers. grondstoffen voor garens en
vezels. diverse chemische specialiteiten. meststoffen. harsen.
poederverven. compounds en composieten.

Tot het DSM concern behoren ook kunststofverwerkende bedrijven die
onder meer verpakkingsprodukten. huishoudelijke artikelen. engineering
plastics en precisieonderdelen vervaardigen. Daarnaast participeert
DSM in de opsporing en winning van aardolie en aardgas op de Noordzee.

5.2 Organisatie elektrotechniek

De centrale dienstverlening voor het hele DSM complex in Limburg wordt
verzorgd door DSM Limburg Services (DLS). Deze bestaat uit vier naar
functie verdeelde afdelingen. De afdeling "Utilities" beheert daarin
de collectieve voorziening van energie (o.a. stroom en stoom),
zuurstof. stikstof en water.

De produktie van de energiedragers stoom en stroom gebeurt door de
produktgroep "energie" (PG-Energie). Daartoe beschikt deze over
diverse typen produktieeenheden die volgens een optimalisatieprogramma
worden ingezet om de kosten te minimaliseren en de beschikbaarheid
optimaal op de vraag af te stemmen. Tevens verzorgt zij de distributie
van aardgas.

DSM Limburg Services
(DLS)

I Maintanance I I Procurement I I Engineering I ~ Utilities ~

Figuur 5.1; Organisatieschema DSM Limburg Services (DLS).
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Figuur 5.2; Organisatieschema Utilities.

Vanwege het grote belang van elektriciteit voor de vele
procesinstallaties bezit DSM haar eigen elektriciteitsnet. Het beheer
van de collectieve elektrische installaties is in handen van de bij
Uilities ondergebrachte afdeling "e l ektrotechniek" (ETL Het
onderhouden van de installaties gebeurt door de respectievelijk
"distributie" en de "onderhoudsdienstengroep" (ODG).

Elektrotechniek (ET)
Fransen

Onderhoud
Diensten Groep

Boltong

Figuur 5.3; Organisatieschema afdeling elektrotechniek (ET).

Staf-E is de specialistengroep (staf) op het gebied van de elektrische
energietechniek die de stafmatige ondersteuning verlenen bij problemen
inzake het ontwerp, het onderhoud en de bedrijfsvoering van de
elektrische Installaties. Verder begeleiden zij de aankoop en In
bedrljfsname van apparatuur en brengen zij advies ul t aangaande de
veiligheid op elektrotechnisch gebied. Staf-E levert de
specialistische ondersteuning voor de overige twee groepen binnen ET,
Engineering en de onderhoudmanagers in de diverse fabrleken.

Het afstudeerwerk is bij Staf-E ui tgevoerd in samenwerklng met de
heren Schreurs, Korver, Spijkers en Voncken. Dhr. Voncken 15 tevens de
vaste begeleider vanuit DSM.
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5.3 Beleid ~ doelstellingen Fransen[24], 1989

Het beleid van het chemische bedrijf DSM voor het ontwerpen en de
bedrijfsvoering van de elektrische installaties is gebaseerd op de
algemene doelstel11ng dat de lever1ng van elektr1c1te1t zo ongestoord
mogelijk moet zijn tegen zo gering mogel1jke kostpr1js, ook in geval
van storing en/of onderhoud.

Het bele1d en de daarmee samenhangende praktische u1 tvoer1ng z1jn
hieronder samengevat omdat ze van belang z1jn b1J de modelvorm1ng van
het LOKU-deelnet voor de casestud1e.

Het merendeel van de chemische 1nstallat1es werkt 1n cont1nuebedr1jf
en een eventuele verstor1ng van het proces betekent grote f1nanc1ele
schade. De ve1I1ghe1d van mens en omgeving wordt gewaarborgd door de
installat1es "fail-safe" te ontwerpen en te bedr1jven.

Vanui t die achtergrond streeft men biJ DSM naar zo hoog mogel ijke
bedrijfszekerhe1d van de elektr1sche 1nstallaties gecomb1neerd met een
verantwoorde mate van 1nvesteringen in deze Installat1es.

5.4 Opbouw DSM-net

Uit de t1jd van de kolenmljnen stamt de erfen1s dat DSM een deel van
haar eigen elektric1te1t opwekt. Normaal var1eert de belasting tussen
de 210 en 235 MW. Daarvan wordt c1rca 40 y. zelf opgewekt met behulp
van een kolengestookte condensatie-eenheld van 70 MW (Generator 9) en
enkele warmte-kracht centrales (WKC). Het resterende deel wordt
Ingekocht van de PLEM.

Door de ultgestrekthe1d van de d1verse lokatles, de verscheidenheid
aan fabr1eksinstaIIat1es en de grote behoefte aan elektr1cite1t 1s een
bedr1jfsnet onstaan van grote omvang en hoge gecompl1ceerdhe1d. Het
net bestaat u1t twee delen: een koppelnet en een d1str1but1enet. Voor
het bulktransport van elektric1te1t en de externe koppel1ng met het
PLEM-net dient een 150kV-net met v1er schakelstat1ons. Voor de
d1stributie naar de d1verse afnemers d1ent een distr1butlenet met
spann1ngen van 30 en 10 kV.

Het 150kV-net speel teen zeer belangr1jke rol 1n de betrouwbaarhe1d
van de elektr1c1te1tsvoorz1ening want de u1tval van d1t net Ieidt tot
uitval van een groot aantal afnemers en vere1st vervolgens een lange
reparat1et1Jd. Om d1e reden 1s het 150kV-net volgens het (N+2)
kr1ter1um uitgevoerd. Oat w1I zeggen dat het aantal verb1nd1ngen N+2
bedraagt waarb1j N het aantal voorstelt dat nod1g 1s om het totale
vermogen te transporteren. Het net 1s dus zodan1g u1tgevoerd dat de
u1tval van twee verb1nd1ngen noo1t tot een onderbrek1ng van de
elektr1c1te1tsvoorz1en1ng zal le1den.
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Figuur 5.4; 150 kV-net DSM.

Het (N+2)-kriterium gaat uit van de meest ongunstige situatie waarbiJ
tiJdens onderhoud van een verbinding, de tweede door storing uitvalt.
De overblijvende verbindingen (N) kunnen dan toch het benodigde
vermogen transporteren en de voorziening bliJft intakt.
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De verbindingen binnen het DSM net zlJn beveiligd met een
differentiaalrelais in combinatie met een maximaal-stroomtijdrelais.

In het geval van een kortslui ting dienen deze de fout binnen een
gestelde tijd, zo selectief mogelijk, af te schakelen om de scahede
tengevolge van de kortsluitstroom zoveel mogelijk te beperken.

De kortsluitstromen worden bepaald door de impedanties van
verbindingen en transformatoren. Deze zijn vaak voldoende om de
maximale kortsluitstromen niet te overschrijden. In die gevallen
waarin toch een te hoge kortsluitstroom zou kunnen lopen neemt men in
serie met de verbindingen een smoorspoel op.

Voor de voeding van de overige gebruikers binnen het DSM complex, niet
zijnde (chemische) fabrieken, wordt ervan uitgegaan dat een korte
onderbreking van de stroomvoorziening niet tot zulke schade leidt als
bij de fabrieken. Daarom worden de net ten voor deze afnemers niet
ontworpen volgens het (N+l )-kri terium. De enkelvoudige voeding kan
geschieden door een sternet. Tegenwoordig ontwerpt men steeds meer een
ringnet. Dat is beter omdat de koppeling met een tweede invoeding de
beschikbaarheid tegen geringe kosten sterk verhoogd.

5.6 Ret onderhoudsbeleid

Ret onderhouden van de diverse componenten uit het DSM-net gebeurt op
basis van preventief onderhoud, volgens een van te voren opgesteld
plan en zo mogelijk gecoordineerd.

Gepland onderhoud wi I zeggen dat het ui t bedrijf nemen van een of
meerdere componenten voor preventief onderhoud plaatsvindt op basis
van een onderhoudsplan. Deze planning kan worden aangepast als di t
noodzakelijk is. Dit betekent dat onderhoud wordt uitgesteld als
tengevolge van dat onderhoud de elektrici tei tsvoorziening zou
uitvallen en op dezelfde manier kan onderhoud vervroegd worden als de
kans op een onderbreking voor een bepaalde component te groot wordt.

Dit betekent dat in een bedrijfszekerheidsevaluatie van enkelvoudige
systemen geen onderhoud wordt opgenomen, Fransen[241. 1989. Dat wil
niet zeggen dat er geen onderhoud plaatsvindt maar betekent dat dit
gebeurt als de onderbreking van elektriciteit weinig geld kost
bijvoorbeeld tijdens de produktiestop van een fabriek.

In een bedrijfszekerheidsmodel zal aIleen de opeenvolging van de
events "onderhoud van de een gevolgd door storing van de ander" leiden
tot uitval van een verbinding met enkelvoudige reserve. Het omgekeerde
kan op basis van de gehanteerde onderhoudspolitiek niet voorkomen.

Een tweede aspect van onderhoud is het zogenaamde gecoordineerd
uitvoeren daarvan. Dit betekent dat meerdere componenten tegelijk uit
bedrijf worden genomen. De individuele componenten hebben bij
uitbedrijfsname allen hetzelfde effect op het totale systeem. 20 wordt
bij DSM van een verbindingshelft de trafo en de beveiliging
tegelijkertijd onderhouden.
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De 150kV-schakelstations en de overige distributienetten zijn
uitgevoerd met enkelvoudige reserve, volgens het (N+1)-kriterium. De
gedachte achter dit zwakker kriterium is de kleinere kans dat
storingen aan ondergrondse middenspanningskabels optreden in
vergelijking met de 150kV lijnen en kabels. Voor het distributienet
zijn bovendien gevolgen van een uitval kleiner.

UOeltlng N 4 1

N fill p P I'

.J "'·2P

"fill

Figuur 5.5; Principe van het
(N+2)-kriterium
drie verbindingen.

5.5 Het distributienet

Figuur 5.6; Principe van het
(N+1)-kriterium bij
twee verbindingen.

Het distributienet is overwegend straalvormig uitgevoerd wegens de
eenvoudige bedrijfsvoering en overzichtelijkheid in noodsituaties. Er
wordt bij het ontwerpen gestreefd naar maximaal drie verdelers achter
elkaar om korte afschakeltijden (staffeling) te realiseren.

Deze korte tijden zljn nodig om ten eerste de vaak hoge
kortsluitstroom in tljd te beperken en ten tweede om spanningsdips te
beperken welke de stabiliteit van het systeem kunnen verstoren.

'ilalion 1 ~O kV

Figuur 5.7; Algemene opbouw van een distributienet bij DSM.
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Het voordeel van gecoordineerd onderhoud is dat tijd waarin falen van
een helft leidt tot een onderbreking gereduceerd wordt en zodoende de
kans dat de totale verbinding uitvalt. Tegenover het voordeel van
verhoging van de betrouwbaarheid staan hogere kosten door het inzetten
van meer personeel.

5.7 De stationsconfiguratie

BiJ de belangrijke verdelers worden dubbelrailsystemen toegepast. Het
doel van di t dubbel systeem is om onderhoud en ui tbreidingen te
verrichten zonder onderbreking van de elektriciteitsvoorziening,
Giesbertz[l6], 1974. De schakelaars in een verdeelstation zijn
uitrijdbaar en door verwisseling van de aansluitpennen is omschakeling
op de andere rail mog~lijk.

Figuur 5.8; DUbbelrailsysteem.

De dwarskoppelschakelaar is bij normaal bedrijf gesloten. Daardoor
staan beide rails altijd onder spanning ("hot-standby") hetgeen het
voordeel biedt dat snel naar de andere rails omgeschakeld kan worden.
Bij een spanningsloze rail moet veer ingebruikname eerst de werking
gecontroleerd worden terwijl bij een onder spanning staande rail een
eventuele sluiting zelfmeldend is. Een bekende faaloorzaak is de
inwerking van vocht volgens Staf-E.

Met een dubbelrailsysteem is het mogelijk gesplitst bedrijf te voeren.
De beide invoedingen en de aftakkingen vinden dan voor iedere helft op
een verschillende rail plaats. Deze methode wordt bij DSM niet of
nauweliJks toegepast. Ze biedt aIleen voordeel in geval van
sluitlng binnen het railsysteem.

"'AI\. i
.A,L. '2

AF'TAKKIl'HU" RAIL. '2

Figuur 5.9; Gesplitst bedriJf met een dubbelrailsysteem.
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Daar de koppelschakelaar al tijd gesloten is, dient in het geval van
railsluiting een raildifferentiaalbeveiliging de invoeding en de
koppelschakelaar te openen. Dit leidt tot een gecompliceerd systeem
waarvan de betrouwbaarheid sterk wordt bepaald door die van de
beveiliging. Door een nauwkeurige bedrijfszekerheidsanalyse waarin ook
de beveiliging is opgenomen kan hierin beter inzicht worden verkregen.

5.8 De fabrieksinstallaties

Bij slulting in een railsysteem van een distributiestation valt de
fabrieksinstallatie zondermeer uit. Er kunnen eveneens moeilijkheden
ontstaan bij andere sluitingen. bijvoorbeeld in een afgaander. indien
er geen of onvoldoende reservecapaci tei t in de fabrieksinstallatie
aanwezig is. Voor belangrijke pompen is het daarom gebruikelijk deze
tweevoudig uit te voeren. De reserve-installatie moet direct starten.

~o kV.

_.r........r ...-..... ~aa.v.

Figuur 5.10; Laagspanningsinstallatie 380 kV.

Bij de laagspanningsinstallaties (380 V) wordt opgemerkt dat op grond
van de huidige transformatorgrootte de koppellng van twee
trafo-voedingen bij normale bedrijfssituaties niet is toegestaan. De
langskoppeJ.schakelaar staat normaal ui t. WeI kan over beide helften
een bepaalde verdeling van aftakkingen gekozen worden zodat ultval van
een helft geen ernstige gevolgen heeft voor de fabriek. Ook hler kan
in de fabrieksinstallaties een verdere reserve noodzakelijk zljn.

De hulpspanning van de motorenbediening is 110 V gelljkspanning. Bij
een spanningdip van korte duur blijven de motoren op het net
aangesloten. Bij een langdurige daling worden de motoren afgeschakeld
door de nulspanningbeveiliging welke is ingesteld op 1 seconde voor
hoogspanningsaftakkingen en 2 a 3 seconden voor de laagspanning.
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De uitval van een verbindingshelft leidt theoretisch, op basis van het
(N+1)-kriterium, niet tot uitval van de elektriciteitsvoorziening naar
de fabrieken. Toch zijn in het verleden vaak fabrieken ui tgevallen
door storing in een van de verbindingshelften. Naar aanleiding daarvan
zijn naar di t probleem studies verricht en daarui t bleek dat deze
uitvallen het gevolg waren van het niet-spanningsvast zijn van van de
installaties.

Bij sluiting in een verbinding lopen gedurende de afschakeltijd zeer
hoge kortsluitstromen welke spanningsdips in de overige netdelen
veroorzaken. Daardoor gaan motoren langzamer lopeno Na afschakeling
van de sluiting herstelt de spanning. AIle motoren vragen dan
gelijktijdig een verhoogde aanloopstroom waardoor de spanning zich
niet snel genoeg herstelt. De spanningsdaling duurt dan zo lang dat de
nulspanningbeveiligingen de motoren afschakelen.

Een installatie is spanningsvast als onderstaande spanningskromme niet
leidt tot ui tva!. Deze kromme staat bekend als de "Spijkerskromme" en
is gebaseerd op een analyse van de meest voorkomende spanningsdalingen
binnen het DSM-net de afgelopen jaren, Spijkers[23] , 1988.
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Figuur 5.11; Spijkerskromme als criterium voor spanningsvastheid.

DSM streeft naar aanleiding van de studies naar spanningsvastheid van
de installaties om genoemde uitvallen te voorkomen. Dat gebeurt door
te streven naar korte afschakeltijden. Om die reden is in de
casestudie aangenomen dat storing in een verbindingshelft niet leidt
tot uitval en kon het aspect spanningsdips in de bedrijfszekerheids
analyse achterwege blijven.
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Ontwerp en implementatie

6. 1 Algemeen

Een systeem voert een bepaalde systeemfunctie uit. Bij uitval van een
of meerdere componenten door falen en/of onderhoud kan het systeem
uitvallen (falen); dat wil zeggen dat het gedurende enige tijd niet
meer in staat is zijn bedoelde functie uit te voeren.

Het ui tvalsgedrag van het systeem is onbekend en willen we bepalen.
Daarvoor delen we het systeem op in componenten waarvan het gedrag weI
bekend is. Doel van het simulatiemodel is uit de beschrijving van de
componenten en de systeemstructuur de bedrijfszekerheid van het
systeem te bepalen.

In het simulatiemodel simuleren we het gedrag van die individuele
componenten en bepalen daaruit het gedrag van het systeem. Door
waarnemingen te doen van het systeemgedrag verkrijgen we een groot
aantal registraties van de tijd tot falen (TTF) en uitvalstijd (DnT).
De resultaten uit de simulatie komen als het ware voort ui teen
statistisch experiment (steekproef).

Behalve deze numerieke waarden is het belangrijk de verzameling
componenten te registreren die de systeemuitval veroorzaken
(DownComp). Uit deze waarnemingen kunnen de zwakke schakels
("bottle-necks") van het systeem bepaald worden.

Het gedrag van de componenten wordt beschreven door middel van de
verdelingsfuncties van tijden tot aan falen en onderhoud, en ui t de
daarop volgende reparatie- respectievelijk hersteltiJden zoals
ingevoerd in hoofdstuk(2). In het simulatiemodel worden uit deze
verdelingsfuncties gebeurtenissen gegenereerd: falen (fail) gevolgd
door reparatie (repair) en onderhoud (main) gevolgd door herstel
(restore). Voor elke gebeurtenis wordt met behulp van de
stuctuurfunctie de nieuwe toestand van het systeem bepaald. Door een
groot aantal componentgebeurtenissen te genereren kunnen zinvolle
uitspraken worden gedaan over het gedrag van het totale systeem.

TTF

DnT

DownComp

Figuur 6.1; Uitvalsproces en registraties.
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6.2 Grootheden

Een grootheid voor het aangeven van betrouwbaarheid is de gemiddelde
tijd tot aan falen (MTTF) en de daarmee samenhangende faalintensiteit
Pd. De belangrijkste grootheid om de duur van de ui tvallen aan te
geven is de gemiddelde uitvalsduur (MDnT). Uit de faalintensiteit en
de gemiddelde uitvalsduur voIgt de niet-beschikbaarheid (U= ~·MDnT).

BiJ iedere uitval van het systeem wordt de tijd aan het begin en aan
het einde van de ui tvalstoestand (DownState) geregistreerd. Hierui t
bepalen we na afloop van de simulatie de tiJd die het duurde dat vanaf
een in bedrijfstelling het systeem opnieuw faalde (TimeToFail, TTF) en
de uitvalsduur (DownTime, DnT). In het simulatieprogramma is een
routine aanwezig waarmee ui t aIle registraties van deze individuele
waarden het gemiddelde en de variantie worden berekend.

Tevens worden deze registraties weggeschreven op floppy-disk voor
later gebruik in StatGraphics. Dit is een pakket voor MS-DOS computers
waarmee statistische waarnemingen kunnen worden geanalyseerd. Tevens
kunnen hiermee de resultaten grafisch worden gepresenteerd.

6.3 Structuurfunctie

In hoofdstuk(3) is besproken hoe het functioneren van het systeem door
een logische structuurfunctie kan worden uitgedrukt in het
functioneren van de componenten. Bij de implementatie van het
simulatiemodel is daarvoor een Booleaanse functie met logische
variabelen gekozen. Deze zijn standaard aanwezig in Pascal.

StrucFunc:= x[1] AND ( x[2] OR x[3] ) AND x[4]

Figuur 6.2; Netwerkstructuur en logische expressie.

De toestand van de individuele componenten is vastgelegd in een array.
Dit array wordt door de structuurfunctie gebruikt om de toestand van
het systeem te bepalen.

De toestand van het systeem wordt in het huidige programma vastgelegd
met een enkele Booleaanse variabele. Binnen een systeem kunnen
meerdere deelsystemen voorkomen die we willen analyseren. 20 bevat een
distributienet vaak meerdere afnamepunten.

In de toekomst is het verstandig voor de analyse van grote systemen de
toestanden van de verschillende deelsystemen vast te leggen in een
array van meerder Booleaanse variabelen. Door de structuurfunctie zo
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op te bouwen dat de toestand van de deelsystemen uit de toestand van
andere deelsystemen en enkele componenten te bepalen is kan een
snellere analyse van de afzonderlijke deelsystemen verkregen worden
door dit gelijktijdig in een simulatie te doen.

6.4 Implementatie in SimROEL

Het simulatiemodel is geYmplementeerd in TurboPascal (5. 0). De keuze
voor een hogere programmeertaal is gemaakt na een inventarisatie van
enkele standaard simulatietalen en -pakketten. Deze zijn onderzocht op
hun bruikbaarheid voor implementatie van ons simulatiemodel.

De meeste simulatietalen zijn gebaseerd op proces-georienteerde
simulatie. Dit is een speciale vorm van programmeren. Hieruit is het
de laatste tijd steeds populairder wordende object-oriented
programming voortgekomen. Een uitleg over deze manier van
simuleren is te vinden in Smedinga[11], 1988.

Na het sturen van brieven met een beschrijving van de probleemstelling
is van de leveranciers van SIMSeRIPT 11.5, Must en S84 documentatie
ontvangen. 2ij zijn allen van mening dat ons probleem met
proces-georienteerde simulatie goed is op te lossen. De documentatie
betreft in aIle gevallen voorbeelden en toepassingen wachtrijmodellen
hetgeen het moeilijk maakte om in te zien hoe de desbetreffende taal
gebruikt kon worden voor de implementatie. Voor deze specifieke manier
van simuleren benodigd men specialistische kennis en dit vereist dus
extra tijd om te leren.

Omdat er weinig tijd was, is besloten verder te gaan met een
event-georienteerde simulatie. Deze vereist weinig specialistische
voorkennis en is eenvoudig ui t te voeren in een programmeertaal als
Pascal. Bratley[9]. 1983. Voor de toekomst wordt aangeraden de
toepassingsmogelijkheden van de proces-georienteerde simulatietalen
voor bedrijfszekerheidsstudies dieper na te gaan.

Voor de implementatie van het model zijn specifieke routines benodigd.
Deze routines zijn op basis yan de literatuur zelf ontworpen en in de

Turbo Pascal unit ISimROEL" vastgelegd. Deze routines zijn vanuit
ieder pascal programma te gebruiken door de unit vooraf te declareren.

Het voordeel van het gebruik van een unit is dat de routines slechts
een maaL opgeslagen hoeven te worden en reeds van te voren
gecompileerd zijn. Dat bespaart geheugenruimte en compilertijd.

Naarmate het simulatiemodel verder ontwikkeld werd nam het aantal
routines in de unit SimROEL steeds meer toe. Omdat een unit in
TurboPascal slechts 64kB groot mag zijn werd di t op gegeven moment
overschreden. Toen zijn naast de unit SimROEL de units SimlnOut en
SimTimer toegevoegd om de geheugenruimte te verdelen.

1Simulative Reliability and Operational Evaluation Language
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Daarom luidt de uiteindelijke uses statement in de caseprograms:

Uses SimROEL, SimInOut, SimTimer

Flguur 6.2; "Uses" statement voor gebruik van simulatle-units.

De pascalteksten zijn opgenomen in Cerfonteijn [14], 1989. Door de
structurele opbouw en het toevoegen van commentaar in het programma is
dlt met enige baslskennis van TurboPascal goed te begrijpen.

6.5 Trekken ~ tijden

In het simulatlemodel simuleren we voortdurend de ui tval en de in
bedrijfsname van de componenten. Daarbij onderschelden we uitval door
falen en door onderhoud gevolgd door respectievelijk reparatle en
herstel. AIle vier de events bezitten hun eigen beschrijving.

Voor de tijden tot aan ui tval tengevolge van falen nemen we een
exponentiele verdeling aan zoals in paragraaf(2.7) beschreven.

Het reparatieproces bezit in de regel geen exponentiele verdeling. De
reparatletljd wordt gekenmerkt door een kleine variatle rondom een
gemiddelde waarde. In het model is mede vanwege de eenvoud gekozen
voor een constante reparatietijd. De tijd tot aan onderhoud en daarbij
behorende hersteltijd is om die reden, ook constant verondersteld.

Van elke verdeling is bekend dat de cumulatieve verdelingsfunctie een
stijgende functie is van 0 naar 1. In Turbo Pascal beschikken we over
een pseudo-random generator die getallen genereerd tussen 0 en 1.

r

11 --------------------~---~---.-

---e.eleet
gete.

o~::::::::;..-----.......---------------

te.electe
trekking

Flguur 6.3; Trekking van faaltijd via inverse functie.
Bron: lerbosch[7] , 1973.
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In formule geldt dat voor de afgebeelde functie

F(t) = r
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(6. 1 )

waarin F(t)
r

cumulatieve verdelingsfunctie
random getal tussen 0 en 1

Voor de trekking van een waarde uit de verdelingsfuctie d(F)/dt=f(t)
kunnen we gebruik maken van de inverse functie volgens

(6.2)

Vanwege de overeenkomst van deze methode met met het afbeelden van een
trekking uit de veertig nummers van het roulettespel op het speelveld
moemt men dit ook weI een Monte Carlo simulatie (MCS).

Voor deze vaak toegepaste methode bezitten veel programmeertalen een
ingebouwde routine voor het genereren van de pseudo-random getallen
tussen nul en een. Meer daarover in Knuth[3] , 1969.

De cumulatieve verdelingsfunctie van een exponentieel verdeelde tijd
tot falen (TTF) luidt:

F (t) = r = 1 - exp [-A t]. t ~ 0

Daaruit voIgt voor de trekking van een faaltijd

t = - l/A . In(l-r)

(6.3)

(6.4)

Omdat volgens formule(2.21) geldt dat l/A = MTTF, en (l-r) gelijk
verdeeld is als (r) kunnen we dit schrijven als

t -= - MTTF . In(r) (6.5)

hetgeen een sneller algoritme oplevert omdat vermenigvuldigen in een
computer veel sneller gebeurt als delen.

In de toekomst kan het model uitgebreid worden met niet-exponentiele
verdelingen (bijv. normale) door in de unit daarvoor geschikte
procedures in te bouwen zoals weergegeven in Sander[10] , 1987.
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6.6 Opbouw case-program

Om een bedrijfszekerheidsanalyse uit te voeren van een bepaald
systeem hoeft de gebruiker aIleen een zg. case-program te maken. Door
de algemene opbouw van zo' n simulatie kan daarvoor het case-program
van een ander systeem als voorbeeld worden gebruikt. De algemene
opbouw van een caseprogram is in figuur(6.7) weergegeven.

Een case-program bestaat uit drie delen. Om een case-program
toepasbaar te maken voor diverse systemen is gekozen voor het invoeren
van de case-beschrijving, de beschrijving van het systeem en de
structuurfunctie in de vorm van twee procedures en een functie.

De rest van het programma bestaat uit initialisaties en het uitvoeren
van de feitelijke simulatie. Aanpassen daarvan is met enige ervaring
met pascal zeer goed mogelijk. Dit is bijvoorbeeld ook in hoofdstuk(7)
gedaan voor het modelleren van afhankelijkheid.

Na het doorlopen van de simulatie Ius worden de belangrijkste
statistische grootheden berekend. Deze worden ui tgeschreven op het
scherm, floppy-disk en printer. Bovendien worden de registraties in
volgorde van de uitvallen naar floppy-disk geschreven om gebruikt te
kunnen worden in Statgraphics.

6.7 Opbouw simulatielus

In het blokdiagram van figuur(6.5) is de opbouw van de simulatielus
weergegeven. De Ius begint met initialisatie van de eventlijst.
Hierbij wordt van aIle componenten uit het betrouwbaarheidsmodel het
eerste moment van falen en onderhoud bepaald.

Per event2 wordt in een record vastgelegd: de tijd van optreden, de
index van de desbetreffende component uit het model en het type event.
We onderscheiden in het huidige model (programma) de volgende vier bij
elkaar horende typen events:

Falen

Onderhoud

La) Failure

2.a) Maintenance

1. b) Repair

2.b) Restore

Voor het-opnieuw in bedrijf stellen van de component maken we
onderscheid tussen "repair" en "restore" omdat de duur van reparatie
en onderhoud door verschillende tijden beschreven wordt.

De events worden in volgorde van toenemende tijd in de eventlijst
geplaatst en nadat dit voor aIle componenten is gebeurt is de
eventlijst geYnitialiseerd.

2
De nederlandse term voor event is gebeurtenls maar In de boeken over

simulatie wordt in verband met het programmeerwerk "event gebruikt.
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De simulatie gaat vervolgens verder in twee Iussen. In Ius 1 wordt de
eerste of de volgende event uit de Iijst opgehaald. De simulatietijd
krijgt de waarde van de nieuwe event tijd. De simulatietijd verloopt
dus asynchroon en verspringt van event naar event. Dit is van belang
voor de rekentijd die daardoor niet afhangt van de bedrijfszekerheid
van het systeem. In paragraaf(6.6. 11) komt dit nog ter sprake .

• _ event

k - t k k + 1
lyllteemttJd In blJv. dlgen

de Ift,endeling Vln de
evenlnotilie die blJ
t,elk e eventbet,oort

computertljd In blJv. mlllfleconden

Figuur 6.4; Asynchroon verloop van de simulatietijd.

Afhankel1Jk van de huidige (current) event wordt de nieuwe event
bepaald en op tijdsvolgorde in de Iijst geplaatst. Lus 1 wacht dan op
de afloop van Ius 2 waarin de eve~t wordt uitgevoerd.

In Ius 2 wordt de toestand van de component of componenten betrokken
bij de event verandert volgens het opgegeven eventtype. De nieuwe
toestand van de component wordt bijgewerkt in het array van
componenttoestanden. Uit dit array wordt door middel van de
structuurfunctie de nieuwe systeemtoestand bepaald. We onderscheiden
uitval en in bedrijf komen. Als het systeem uitvalt wordt het moment
van uitval geregistreerd en de componenten die dan uitgevaIIen zijn.
Komt daarentegen het systeem weer in bedrijf dan wordt de eindtiJd van
de uitval volgens de dan geldende simulatietijd geregistreerd.

"in bedrijf"

\"UitVal" I
1 )tstart 2)teind

3)uitgevaIIen componenten

Figuur 6.5; Registraties bij een systeemuitval.
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Als de gebruiker dat bij het initialiseren van de case opgeeft wordt
de event naar het scherm en/of de printer uitgeschreven (trace),
anders gebeurt dat niet.

At 7890884.2 component 25 , a
is restored and stays up until

System stays up, DownCount=

Conn. Maint.
7911438.4

24

Conn. Maint.
7900209.4

At 7900201.4 component 19, a
is maintained during 8.0 hours until

System stays up, DownCount= 24

At 7900209.4 component 19 , a
is restored and stays up until

System stays up, DownCount=

Conn. Maint.
7918478.7

24

At 7902244.5 component 12, a
fails during 24.0 hours until

System stays up, DownCount=

Cable
7902268.5

24

At 7902268.5 component 12, a
is repaired and stays up until

System stays up, DownCount=
8091165.7

24

Cable

Conn. Maint.
7903381.7

At 7903373.7 component 9, a
is maintained during 8.0 hours until

System stays up, DownCount=

Figuur 6.6; Ged!lel te ui t de trace van een simulatie.

24

Zodra het aantal te simuleren systeemuitvallen is bereikt wordt Ius 2
verlaten. Dat houdt in dat de eindtijd van de laatste uitval nier meer
geregistreerd wordt. De laatste systeemuitval moet bij analyse van de
simulatiewaarnemingen daarom niet meegenomen worden.

Is het aantal te simuleren uitvallen nog niet bereikt dan komt Ius 2
bij de wachtende Ius 1 waarna het hele verhaal opnieuw begint.

Na afloop-van de simulatie zijn de tijden van uitval en herstel van
het systeem geregistreerd evenals de ten tijde van systeemui tval
uitgevallen componenten. Hieruit worden de tijden tot aan uitval en de
uitvalsduren berekend. Van deze tijden worden in een in SimROEL
aanwezige procedure de diverse statistische grootheden berekend. Met
behulp van andere procedures worden de resultaten naar de printer en
als ASCII textfile naar disk geschreven.

Bovendien worden de TTF en DnT als ook de geregistreerde verzamelingen
van componenten bij uitval uitgeschreven naar floppy-disk voor verdere
verwerking met StatGraphics.
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( START )t- UH_1:1__Si_MJIO,-EL__

/ N:~ l········································

INITIALISE:

InitCas.
InitS'Jst
Ini two,

SIIIILATl0t4

LOOP

UHrIL

RESIILT:

SYST»OIIt

COIIPPOIIt

( DID

STATISTICS:

MIIlH: IIIN

STDV; MAX

TMPRIHr:

MTtr; IIDHT;

UItAVAIL

STATGJblPIII CS

Stitisticil
GN,hics
Syst..,

GJblPHICS:

TiMf(lFail
Do_hM
UnlVlil

....... -
Figuur 6.7; Flow-chart case-program.
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CSlMLOOP
INITIILID

!VOOLIST

SYSTDf:
FllLUII IND I-----M IIOIfTI CIlLO 1----.1
MIIfl'ENllItCI

DATA

INSERT

IIIIIIVOO I"
[UOOLIST

SOJlTD

!VOOLIST

COMPOIQM

STIUS
MOl [VOO

.[VOO

malU

CIIJIIl[IfI'

[V00

"IT

STJIIICTUII

SYSTDf:

mllBILITY
STJIIICTURl

SYSTDf

STIlfl

TIIACI f····
'-----,

.
'-•• __ • __ ••• •••••••••••••••••• __ ••J

SlUI
IOIIISTITI

Figuur 6.8; Flow-chart simulatielus.
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6.8 Simulatierunlengte

In een simulatie registreren we bij iedere systeemuitval de
bijbehorende time to failure (TTF). Na afloop van de simulatie
berekenen we hieruit de gemiddelde tijd tot aan falen (MTTF) die een
belangrijke quantitatieve maat is voor de betrouwbaarheid van het
systeem en zijn standaard deviatie (std. dev.). Omdat we niet oneindig
veel uitvallen kunnen simuleren en waarnemen zullen we de werkelijke
MTTF (~) en standaard deviatie (~) moe ten schatten met berekende
gemiddelde (m) en standaard deviatie (s). De schatting hangt af van
het gesimuleerde aantal ui tvallen en wordt beter naarmate we meer
uitvallen registreren.De vraag is dus hoe groot de runlengte (n) moet
zijn om de MTTF voldoend nauwkeurig te kunnen schatten?

De centrale limietstelling verschaft ons het daarvoor benodigde
wiskundige gereedschap. Deze stelling luidt, Schouten[15]. 1987:

Centrale limiet stelling:

Als aselecte steekproeven van n waarnemingen worden
getrokken uit een populatie met verwachting ~ en standaard
deviatie ~ dan is de verdeling van het berekende gemiddelde
x bij benadering normaal verdeeld met verwachting ~ en
standaard deviatie ~/v-n .

Deze stelling wordt verduidelijkt door onderstaande figuur

willekeU"ige WI'dlIIWl; met
SWIlllClOl clafwijkjng r

x_

\ I
\ I
\ I
\ I
\ I

I ....... I I JJ I ......,

\ / xw -
\ I
\ 'lJ'll I
\ I--<-+-~ I
\ "--ncrmaIe wn:IeIing met\ I stenllOlIt"l:Iwijking '/01/1

Figuur 6.9; Grafische weergave van de Centrale Limiet Stelling.
(bron: Booster [8], 1977).



- 68 -

De stelling is van toepassing op iedere willekeurige verdeling, doch
aIleen voor onafhankelijke waarnemingen. Vaak zijn de tussentijdse
resultaten in een simulatie niet onafhankelijk. In de simulatie van
een wachtrij zal bij een lange wachttijd de volgende klant eveneens
lang moeten wachten. Vaak zien we in die gevallen dat de verwachting
geschat wordt uit de gemiddelde uitkomsten van meerdere simulatieruns.
Deze mogen we weI als onafhankelijk beschouwen.

In onze simulatie van achter elkaar optredende systeemuitvallen mogen
we de registraties als onafhankelijk veronderstellen.

De werkelijke ~ en ~ van de TTF-verdeling weten we dus niet, maar de
berekende m en s vormen een schatting daarvan, die beter wordt
naarmate de runlengte (n) groter wordt. Voor de schatting van het
95%-betrouwbaarheidsinterval van de normaal verdeelde m passen we de
Student-t verdeling toe, Schouten[15l. 1987.

s
m - to. 975 Tn m

s
m + t 0.975 vn (6.6)

met t o . 975 het 97.5 % percentiel van de Student-t verdeling met

(n-l) vrijheidsgraden.

De invoergegevens voor het simulatiemodel zijn gebaseerd op beperkte
en subjectieve gegevens en zeker niet voor 100 % betrouwbaar. Het is
voor een simulatie dan ook niet zinvol om nauwkeuriger resultaten te
verkrijgen dan de invoergegevens, dat vereist onnodige simulatietijd.
Op basis van de verichte studie naar gegevens (hoofdstuk 9) zal een
nauwkeurigheid in de ui tkomsten van de simulatie van 10 % voldoende
zijn in vergelijking met de toegepaste gegevens.

De onzekerheid van de in de simulatie berekende MTTF kunnen we
uitdrukken in relatieve procenten. Omdat deze afwijking afhangt van de
runlengte (n), geven we dit symbolisch aan met f .

n

f (%) =
n

A MTTF
MTTF • 100 % (6.7)

en zodoende voor de onzekerheid in de MTTF

A MTTF = f (%) • MTTF I 100n
(6.8)

Uit het betrouwbaarheidsinterval en bovenstaande uitdrukking voor de
standaardafwijking voIgt dat

f (%) • MTTF I 100n
(6.9)
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Daarin mogen we MTTF vervangen door zijn schatting door m.
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5
t o.975 • VIi = f (%) • m / 100

n
(6.10)

De waarde van het 97.5 % percentiel van de student-t verdeling is op
te zoeken in een tabel maar nadert voor n > 100 tot 1.96. Omdat we
mogen veronderstellen minstens100 uitvallen te simuleren kunnen we in
de formules voor het percentiel 1.96 nemen. Voor de relatieve
afwiJking en het aantal uitvallen voIgt

200

vn
(6.11)

In de laatste uitdrukking(6.9) is aangenomen dat s~ m, zoals voor de
meeste verdelingen geldt. Op basis van deze afgeleide formule is
onderstaande tabel opgesteld.

Tabel 6.1; Nauwkeurigheid in MTTF voor een runlengte n.

runlengte, n relatieve afwijking, f (%)
n

200 14

400 10

1,000 6

1,600 5

10,000 2

In het huidige simulatiemodel is voor het aantal te simuleren
uitvallen een waarde van 1000 gekozen.

De betrouwbaarheid van de MTTF waarde bedraagt voor dit aantal
ui tvallen minder als 6 % hetgeen in vergeliJking met de
betrouwbaarheid van de invoergegevens zeker voldoende is.
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6.10 Verificatie en validatie

In de verificatie van een simulatiemodel wordt nagegaan of het model
werkt zoals de ontwerper bedoeld had. AIle standaard hulpmiddelen om
een computerprogramma te debuggen (ontvlooien) kunnen gebruikt worden
om programmeer- en implementatiefouten van het simulatiemodel te
achterhalen. Van Turbo Pascal zijn voor de contrale van het programma
diverse compiler directives gebruikt ($R, $5) en de standaard
ingebouwde debugger. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar
de manual Turbo Pascal[4], 1987.

Met deze hulpmiddelen zijn de fouten ult het programma gehaald.
Volledige zekerheid heeft men echter nooit, net zoals dat een systeem
noolt 100 % bedrijfszeker zal kunnen zijn.

Een andere effectieve methode is het inbouwen van ul tvoerstatements
(traces). Een trace laat zlen wat er in de simulatie gebeurt. In het
simulatiemodel (uni t 5imROEL) is daarvoor een subroutine ingebouwd
waarmee het uitschrijven van de traces aan- of uitgezet kan worden.

Met een validatie wordt aangetoond dat de uitkomsten van een model
voldoende nauwkeurig aansluiten bij de praktijk. Door de aannamen in
het model zal dit nooit volledlg het geval zijn.

Bovendlen zljn de uitkomsten van een simulatie schattingen van de
werkelijke waarden die beter worden naarmate meer waarnemingen gedaan
worden. In de validatie kan gecontroleerd worden of Inderdaad een
voldoend aantal waarnemingen verricht wordt.

In de proefsimulaties beschreven in hoofdstuk(7) zijn de ultkomsten
van het simulatiemodel vergeleken met analytische berekeningen. Beide
resultaten stemmen overeen binnen de, in de vorige paragraaf, bepaalde
nauwkeurigheid van 6 % . Daarmee is aantoond dat de slmulatie voldoend
nauwkeurige resultaten aflevert.

6.11 Modelgrootte en rekentild

Aan het aantal componenten in een Bools netwerkmodel zijn in principe
geen grenzen te stellen. Aan het aantal componenten in de Monte Carlo
simulatie weI. Het aantal componenten in het simulatiemodel wordt
beperkt door de geheugenruimte en/of de rekentijd.

De failure" rate van de componenten is niet van belang doordat de reeel
gesimuleerde tijd asynchroon verloopt. Lage faalfreqeuntie betekent
weliswaar grotere tljden tussen de events maar daar springt het
programma even snel naartoe als kleine tijden, zie figuur(6.4).

Voor zuiver parallelle componenten ligt de simulatieduur veel hoger
doordat een parallel deelsysteem alleen uitvalt als tijdens het uit
bedrijf zijn van de een, tevens de andere component uitvalt. Er zullen
veel events gegenereerd moeten worden om dat te realiseren. De
simulatietijd wordt voor parallelle systemen dan ook lang. De
oplossing hiervoor is het apart slmuleren of analytisch berekenen van
de parallelle deelnetten en in plaats daarvan een seriecomponent op
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te nemen. Valt een parallel deelnet in vergelijking met de overige
componenten zelden uit dan kan men dit deel zelfs weglaten.

Zoals reeds aangegeven in paragraaf(6.4) kunnen door het vastleggen
van de systeemtoestand in een array meerdere delen ui t het systeem
tegelijkertijd geanalyseerd worden. Zo kunnen 1n een d1stributienet
meerdere afnamepunten tegelijkert1jd doorgerekend worden.

Andere mogelijkheden om de rekentijd te bekorten 1s het toepassen van
diverse soorten var1ant1e-reducerende technieken.

Variantie-reducerende technieken

Als we twee systemen met elkaar willen vergelijken met dezelfde of
gedeeltelijk overlappende betrouwbaarhe1dsstructuur dan kunnen we voor
beide systemen dezelfde random reeks gebru1ken. Dan bezi tten beide
simulatieu1 tkomsten een posi tieve covar1ant1e (cov). D1 t 1mpl1ceert
dat de waarde van de verschillen tussen de diverse systeemgrootheden
een kleinere spreid1ng bez1tten dan met willekeurige reeksen:

Immers volgens paragraaf(6.3) uit Sander[10], 1987 bl1jkt dat

< var ~1 + var ~2 (6.12 )

Voor een vergelijking van de twee systemen kan met deze "correlated
sampling" door gebru1k van dezelfde random getallen met m1nder
rekentiJd toch dezelfde betrouwbaarhe1d 1n het resultaat van het
verschil behaald worden als bij "crude Monte Carlo". Daar1n worden
beide systemen 1eder apart met andere random getallen doorgerekend.
Meer h1erover 1s te vinden in Becker[28], 1974.

Andere var1ant1ereducerende technieken z1jn toegepast door Kumamoto,
Inowe en Tanake (KIT), zie [1]. De door hun ontw1kkelde KIT-methode
gaat uit van een analytische schatting van een boven- en ondergrens
voor de betrouwbaarhe1d van een Booleaanse structuurfunct1e. In de
Monte Carlo s1mulat1e worden deze grenzen gebru1kt om een zeer snelle
convergent1e te real1seren hetgeen de rekent1Jd aanz1enl1jk bekort.
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Kabel

Proefsimulaties gebaseerd op trafo-verbindingen
uit het DSM-net met onderhoud en afhankelijkheid

7. 1 Opzet

Met het simulatiemodel zijn een aantal simulaties voor eenvoudige
systemen verricht. Het doel van de proefsimulaties is de jUistheid van
het simulatiemodel aan te tonen. Daarvoor zijn van trafo-verbindingen
bij DSM met en zonder enkelvoudige reserve analytische berekeningen
uitgevoerd die vergeleken zijn met de simulatieresultaten.

De verbindingen met enkelvoudige reserve zijn binnen het DSM-net zeer
belangrijk. Daarom zijn de simulaties van de trafo-verbindingen verder
uitgebreid met onderhoud en afhankelijkheid waarmee getracht is een zo
volledig mogelijke beschrijving van de werkelijkheid in de modellen op
te nemen. Uit de resultaten worden conclusies getrokken.

7.2 Proefsimulaties

Enkelvoudige trafo-verbinding

Een trafo-verbinding bestaat uit een kabel en een transformator. Deze
kunnen enkelvoudig uitgevoerd zijn of op basis van het (N+1)-kriterium
met enkelvoudige reserve.

Trafo

f----- OO+
Figuur 7.1; Netschema enkelvoudige trafoverbinding (geen reserve).

In de proefsimulaties is de invloed van de stations niet meegenomen om
een vergelijking tussen verbindingen zonder of met enkelvoudige
reserve te kunnen maken. De stations hebben een grote invloed op de
bedrijfszekerheid maar die invloed is voor beide systemen hetzefde.

Een kabel wordt verondersteld door graafwerkzaamheden
onterechte beveiliging en bediening uit te vallen.
betrouwbaarheidsmodel wordt een kabel door een component
gerepresenteerd waarin beide faaloorzaken zijn opgenomen.

of door
In het
"cable"

Een transformator bezit eveneens twee uiteenlopende oorzaken van
ui tva!. Allereerst is dat slui ting in de windingen hetgeen weinig
voorkomt maar lange reparatietijd vereist. In het model representeren
we dit door een component "trafo".
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Ten tweede door aanspreken van het Bucholtz relals wat vaak voorkomt
maar snel kan worden verholpen. Di t wordt gerepresenteerd door een
component "buch".

Voor het functioneren van een verbinding moe ten aIle componenten
functioneren en het betrouwbaarheidsmodel van een trafo-verblndlng
bestaat daarom ult een serienetwerk van de drie genoemde componenten.

cable

1

trafo

2

buch

3

Figuur 7.2; Betrouwbaarheldsschema (model) van een trafo-verblndlng.

Trafo-verbinding met enkelvoudige reserve

In de proefslmulaties ziJn ook trafo-verbindingen beschouwd die ziJn
uitgevoerd volgens het (N+1)-kriterium en men noemt dlt een verbinding
met enkelvoudige reserve.

Kabel Trafo
p

00- p = maximale vermogen
- p

p 00-

Figuur 7.3; Netschema dubbele trafo-verbinding.

Het (N+l)-krlterium houdt in dat de verbindingen die overbliJven (N)
na uitval door storing of onderhoud van een (1) daarvan, het totale
vermogen kunnen transporteren. In het geval van enkelvoudige reserve
staan de verbindingshelften qua betrouwbaarheid dus parallel.

1

cable

2

3

trafo

4

5

buch

6

Figuur 7.4; Betrouwbaarheidsnetwerk (model) van een
trafo-verbinding met enkelvoudige reserve.
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Voor de componen ten ui t de eenvoud ige sys temen ui t proefsimula ties
zijn de gegevens voor storing en onderhoud gebaseerd op een dr letal
eerdere studies bij DSM. Deze worden in hoofdstuk(9) beschreven. Hier
vol staat een tabel waarin de in de proefsimulaties toegepaste gegevens
vermeld zijn voor de eerdere componenten.

Tabel 7.1; Toegepaste DSM gegevens.

Component A [f/yrl r [hrl

Cable 0.02 24.0

Trafo 0.003 168.0

Bucholtz 0.01 4.0

Onderhoud 0.5 8.0

7.4 Analytische beschouwing

Voor eenvoudige serie en parallelsystemen zijn analytische
berekeningen uitgevoerd met de benaderingsformules voor serie en
parallelcomponenten. Deze analytlsche beschouwingen zijn gebruikt om
de simulatieresultaten te kunnen controleren.

De benaderingsformules volgen ui t de Markov modellen voor meerdere
componenten in serie en twee parallel zoals in Billinton[36l. 1984. De
benaderingsformules worden hieronder. zonder dieper op de
onderliggende toestandsmodellen in te gaan, vermeld.

Basisstructuren

Een serienetwerk representeerd een systeem dat ui tval t als een of
meerdere systeemcomponenten uitvallen.

Figuur 7.5; Serienetwerk.

De parameters van de componenten bestaan uit de faalintensiteit A en
de gemiddelde reparatieduur r.



- 76 -

Voor een serienetwerk van n componenten luiden de formules.

Serle A = E A.s 1

U = E u. = E Ai'r is 1

E A. ·r.
1 1r = U / A =s s s

E A.
1

Parallelnetwerk

(7.1)

(7.2)

(7.3)

Een parallelnetwerk representeerd een systeem dat uitvalt als alle
individuele systeemcomponeten uitvallen. Voor de modellering van
verbindingen met enkelvoudige reserve volstaat een systeem dat bestaat
uit twee parallelle componenten.

A
2

; r
2

Figuur 7.6; Parallel netwerk met twee componenten.

Voor een parallel netwerk met twee componenten gelden de formules

2-Parallel A
A

1
A

2
(r

1
+r

2
)

(A
1

r 2« 8760)::::
p 8760

r 1 'r2r =p r
1
+r

2

U A
r 1r 2

:::: 'r = A A '--
P P P 1 2 8760

(7.4)

(7.5)

(7.6)

Omdat parameters in dezelfde eenheden moeten worden uitgedrukt delen
we de gemiddelde reparatietijd r door 8760. Dit is het aantal uren in
een Jaar en daarom mogen we de reparatietiJdopgeven in "uren". De
faalintensitelt A wordt opgegeven in "per jaar".
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Voor de enkelvoudige trafoverbinding is met de benaderingsformules de
bedrijfszekerheid analytisch bepaald. Daarvoor is het onderstaande
rekenschema opgesteld waarin de benaderingsformules voor
serienetwerken toegepast zijn.

Tabel 7.2 Analytisch rekenschema seriestructuur (fig. 7.3) .

Component A [f/yr] r [hr] U [hr/yr]

Cable (1) 0.02 24.0 0.48

Trafo (2 ) 0.003 168.0 0.50

Bucholtz (3) 0.01 4.0 0.04

£nkel 3.3£-2 31. 0 1. 02

Trafo-verbinding met enkelvoudige reserve

Ook van een trafo-verbinding met enkelvoudige reserve is analytisch de
bedrijfszekerheid bepaald.

De berekening is gebaseerd op netwerkreductle hetgeen erop neerkomt
dat eerst de vervangingscomponent van een verbindingshelft wordt
berekend. Vervolgens wordt de totale vervangingscomponent bepaald door
de formules voor twee componenten parallel toe te passen.

Tabel 7.3; Analytisch rekenschema dubbele trafo
verbinding, zonder onderhoud (fig. 7.4).

Component

0-3-5 )

(2-4-6)

Dubbel

A [f/yr]

3.3£-2

3.3£-2

7.7£-6

r [hr]

31. 0

31. 0

15.5

U [hr/yr]

1. 02

1. 02

1.2£-4

7.5 Simulatieresultaten

De in het voorgaande analytisch doorgerekende eenvoudige systemen zijn
tevens met het simulatiemodel gesimuleerd. De daarvoor gebruikte
modellen zijn hetzelfde gebleven om vergelijking mogelijk te maken. De
case-programs voor deze analyses zijn onder de namen ~Serie-01.PAS~ en
~Dubbel-01.PAS~ opgenomen in de bijlagen samen met de resul taten.
Hierop is onderstaande tabel gebaseerd.

Van de verbindingen zijn ook simulaties verricht voor meer
gedetailleerde modellen. Deze komen in de het volgende aan bod.
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Tabel 7.4; Simulatie resultaten voor enkele en
dubbele trafo-verbinding, geen onderhoud.

Case

1

2

MTTF [yr]

29

126000

A [fIyr]

3.4£-2

7.9£-6

r [hr]

32.7

14.9

U [hr/yr]

1.1

1. 2£-4

Case 1: Enkelvoudige trafo-verbinding.

Case 2: idem, met enkelvoudige reserve.

Vergelijken we de uitkomsten met de analytische berekeningen dan mogen
we concluderen dat de simulatie resultaten aflevert die vallen binnen
de verwachte nauwkeurigheid van 6 % uit paragraaf(6.?). Hieruit voIgt
dat het simulatiemodel juist functioneert en voldoend nauwkeurige
resultaten aflevert. Weliswaar betreft het in dit geval eenvoudige
systemen. Dat zal ook voor grotere systemen gelden omdat deze op hun
beurt bestaan uit serie en parallelschakeling.

Ui t de resultaten valt meteen op dat een aanzienlijke verbetering
verkregen wordt in de bedrijfszekerheid door het toepassen van
enkelvoudige reserve.

De componenten uit het model die de meeste uitvallen veroorzaken zijn
de kabels en de transformatoren. Het eerste is een gevolg van de hoge
faalfrequentie van kabels maar het tweede is enigszins onverwacht. De
component trafo valt immers hoogst zelden uit. De verklaring is dat
voor het uitvallen van een parallelle verbinding eerst een helft moet
uitvallen en gedurende de reparatie daarvan de tweede helft. Deze kans
is door de, in vergelijking met de tijd tot aan uitval, korte
reparatietijden ui terst klein. Bij een transformator is deze tijd
echter relatief groot. De betrouwbaarheid van een verbinding met
enkelvoudige reserve zonder onderhoud wordt dus mede bepaald door de
reparatietijd der componenten en niet door de faalfrequentie aIleen.

Voor enkelvoudige verbindingen met onderhoud gaat een verbindingshelft
het meest uit bedrijf door onderhoud. We kunnen nu al concluderen dat
uit de simulaties in de volgende paragraaf van een een dubbele
verbinding met onderhoud dit laatste de bedrijfszekerheid bepaald.
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Van de trafo-verblndlng met enkelvoudige reserve zljn de modellen
uitgebreld met achtereenvolgens onderhoud en afhankelljkheid.

Dubbele trafo-verbinding met onderhoud

Met het slmulatiemodel ls een bedrijfszekerheldsanalyse verrlcht naar
een trafo-verblnding met enkelvoudige reserve waarblj rekenlng is
gehouden met onderhoud. Voor het onderhoud Is In het model op basls
van de DSM praktljk aangenomen dat dit gepland en gecoordlneerd wordt
ultgevoerd.

Gepland onderhoud wll zeggen dat di t op vaste tljdsstlppen gebeurt,
blj DSM een maal per twee jaar.

Gecoordlneerd wil zeggen dat de verblnding nooi t ul tval t door het
onderhouden van een van de verbindingshelften en een helft In zljn
totalltelt tegelijkertljd onderhouden wordt.

In het model wordt onderhoud gerepresenteerd door In serle met een
helft een component "maln" op te nemen dle ervoor zorgt dat een
verblndlngshelft geheel uit bedrljf gaat.

In de slmulatle wordt blj onderhoud d. w. z. ui tval van de component
"main" de nleuwe systeemtoestand bepaald. Valt tengevolge daarvan het
totale systeem ui t dan wordt de component "main" hersteld en het
onderhoud een maand ultgesteld.

Op basIs van het voorgaande is onderstaand betrouwbaarheldsmodel
opgesteld van een verblnding met enkelvoudlge reserve en onderhoud.

cable trafo buch main

Flguur 7.7; Betrouwbaarheldsnetwerk van een trafo-verblndlng
met enkelvoudlge reserve en onderhoud.

Voor de slmulatie van dl t deelsysteem Is het case-program
"Dubbel-03.PAS" gebrulkt dat In de bljlagen Is opgenomen. De
resultaten ult de bljlagen zljn samengevat In de volgende tabel.
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Tabel 7.5; Simulatie resultaten voor trafo-verbinding
met enkelvoudige reserve en onderhoud.

Case

3

MTTF [yr 1

26000

A [flyr 1

3.8E-S

r [hr 1

6.9

U [hr/yrl

2.6E-4

Case 3 Dubbele trafo-verbinding met
enkelvoudige reserve en onderhoud.

Een verbinding met enkelvoudige reserve valt hoofdzakelijk uit doordat
tijdens onderhoud van een helft de andere helft uitvalt door storing.
Andere elkaar overlappende uitvallen komen veel minder voor.

Door onderhoud neemt de bedrijfszekerheid van een verbinding met
enkelvoudige reserve af maar blijft zeer goed. Onderhoud bepaal t de
bedrijfszekerheid van een dubbele verbinding.

Uit de simulaties liJkt te volgen dat er geen onderhoud moet worden
toegepast. Door onderhoud verlagen we echter weI de faalfrequentie van
de componenten hetgeen de bedrijfszekerheid van het systeem reduceert.

Omdat de relatie tussen onderhoud en faalfrequentie (nog) niet goed
onderzocht is het moeilijk uitspraken over de optimale frequentie van
onderhoud te doen.

Ret ui tvoeren van onderhoud bepaald de niet-beschikbaarheid van een
verbindingshelft. Hoe hoger de niet-beschikbaarheid hoe groter de kans
dat gedurende de tijd van onderhoud de andere verbinding uitvalt.

De frequentie van onderhoud mag daarom niet te hoog zijn. AIleen als
onderhoud een daling van de faalfrequentie tot gevolg heeft kan men de
frequentie opvoeren. Een onderzoek naar de relatie tussen en onderhoud
en falen van de componenten zou een beter inzicht kunnen opleveren.

Dubbele trafo-verbinding met afhankeliJkheid

Met het simulatiemodel is een bedrijfszekerheidsanalyse verricht naar
een trafo-verbinding met enkelvoudige reserve, onderhoud en
afhankelijkheid. De afhankelijkheid betreft hier het feit dat storing
van een kabel (cable) ertoe kan leiden dat het totale systeem uitvalt.

BiJ DSM treedt deze vorm van afhankelijkheid op als de fabrieken niet
spanningsvast zijn. Storing van een kabel heeft dan spanningsdips in
het distributienet tot gevolg die er met een bepaalde kans toe kunnen
leiden dat een fabriek ui tval t. Het zou verstandig ziJn om
spanningsvastheid vast te leggen op basis van die kans.

In het model komt in serie met het systeem een afhankelijke component
(dep) op te nemen. De uitval van de afhankelijke component is
afhankelijk van een kabelstoring. Ais een kabel ui tval t dan zal de
afhankelijke component met een bepaalde kans ook uitvallen. Een
fabriek kan de spanningsdip met die kans niet doorstaan.
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cable trafo buch main
dep

Figuur 7.8; Betrouwbaarheidsmodel van een trafo-verbinding met
enkelvoudige reserve, onderhoud en afhankelijkheid.

In de simulatie isdit gerealiseerd door in het geval dat een
component uitvalt te kijken om welk type component het gaat. Als het
de uitval van een kabel betreft dan wordt een random getal tussen 0 en
1 vergeleken met de opgegeven kanswaarde voor afhankelijkheid. Is het
random getal kleiner als die kanswaarde dan valt de afhankelljke
component ui t anders niet. Zie ook het case-program "Dubbel04. PAS".

Voor het inbouwen van afhankelijkheid is het noodzakelijk in het
case-program iets te wijzigen. Dat vereist kennis van Pascal en dient
met voorzichtigheid te gebeuren om fouten te voorkomen.

De simulaties zlJn uitgevoerd met meerdere kanswaarden voor
afhankelijkheid. De resultaten staan in onderstaande tabel.

Tabel 7.6; Simulatie resultaten voor trafo-verbinding
met afhankelijkheid van kabelstoringen.

Kans voor MTTF ;\ r
Afhanke-
lljkheid [yr] [flyr] [hr]

0 % 26000 3.8E-5 6.9

1 % 2500 4. lE-4 7.3

5 % 512.8 2.0E-3 7.9

10 % 256.2 3.9E-3 8.0

20 % 124.4 8.0E-3 8.0

50 % 51. 1 2.0E-2 8.0

75 % 34.8 2.9E-2 8.0

100 % 24.8 4.0E-2 8.0

Case 4 Trafo-verbinding met enkelvoudige reserve
en kans op afhankelijkheid in procenten.



- 82 -

Uit de resultaten blijkt dat de hoge betrouwbaarheid van zulke
verbindingen door afhankelijke storingen aanzienlijk kan teruglopen.

De MTTF neemt evenredig af naarmate de afhankelijkheid toeneemt. Het
blijkt dat het aanbrengen van enkelvoudige reserve aIleen zinvol is
als de afhankelijkheid kleiner is dan 50 % • Voor spanningsvaste
installaties betekent dit dat minder dan de helft van de gevallen van
kabelstoring mag leiden tot uitval van een fabriek.

Leidt uitval van een verbinding door storing in meer dan de helft van
de gevallen tot zulke spanningsdips dat tengevolge daarvan een fabriek
ui tval t dan kan men beter geen enkelvoudige reserve aanbrengen. Het
heeft tot gevolg dat de bedrijfszekerheid slechter wordt.

Aangetoond is dat het'simulatiemodel geschikt is om afhankelijkheid in
te bouwen. Het zou verstandig zijn om een onderzoek uit te voeren naar
diverse afhankelijkheden te kijken of deze belangrijk zijn.

Een mogelijke toepassing van afhankelijkheid zijn dubbelrailstations
waar beide rails boven elkaar liggen en een sluiting in rail een kan
leiden tot uitval van rail twee. Daarbij bestaat er een redelijke kans
dat sluiting in de bovenste rail leidt tot storing in de onderste rail
en vice versa.

rail

rail

Figuur 7.9; Dubbelrail-systeem
a. RUimtelijke model met rail a boven b.
b. Betrouwbaarheids-model met afhankelijkheid.

7.7 Variabele belasting

In het huidige simulatiemodel bestaat de structuurfunctie uit een
eenduidige implementatie van het betrouwbaarheidsmodel door een
Booleaanse expressie. Voor het DSM-net met een vrijwel continue
belasting_is dit een goede aanpak.

Het kan echter voorkomen dat de belasting over een verbinding met
enkelvoudige reserve sterk varieert. Het zou dan verspilling van geld
zijn als het deterministisch (N+l)-kriterium gehanteerd zou worden op
basis van het maximale vermogen

Wellicht is het verstandiger om beide verbindingshelften voor een
kleiner vermogen dan vol last te ontwerpen en dus goedkoper te houden.
Het risico dat een verbinding uitvalt en gelijktijdig het volle
vermogen gevraagd wordt is dan klein en wellicht niet de investering
voor (N+l) bij vollast waard.
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Het probleem In de modellerlng hlervan Is het voorkomen van twee
betrouwbaarheldsstructuren verdeeld over de bedrljfstljd. Gedurende de
tijd dat het gevraagde vermogen zo welnlg Is dat een van belde
verblndlngen voldoende Is om het volle vermogen te transporteren vormt
het betrouwbaarheidsmodel een parallel structuur.

Gedurende de tljd dat het gevraagde vermogen zo groot is dat beide
verbindingen noodzakel1jk zijn voor het vermogenstransport staan de
verbindingen in het betrouwbaarheidsmodel In serie.

Uit een last-duur-curve kunnen we bepalen gedurende welk gedeelte van
de bedrlJfstijd het model een seriestructuur is en gedurende welk
gedeelte een parallelstructuur.

In het simulatiemodel kan het probleem van twee structuurvormen op een
voudige wljze opgelost worden door belde structuurfunctles te
Implementeren. Door het trekken van een random getal tussen 0 en 1.
Dlt getal vergel1Jken we met een opgegeven getal (percentage) da t
overeenkomt met de scheldlng tussen de twee delen van de LOC. Daarmee
kunnen we de keuze tussen de twee structuren zo Indelen dat deze
overeenkomt met het in werkelljkheid optredende belastlngsgedrag.
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In dit afstudeerwerk is naar deze mogeliJkheden van het simuIatiemodel
niet gekeken omdat de belastingen binnen het DSM-net vriJwel constant
zijn. Het toepassen van het (N+l)-kriterium is hier een goede keuze.

Voor het ontwerpen van een net met sterk varierende belasting kon het
ontwerpen op basis van het (N+l)-kriterium weI eens een (te) kostbare
methode ziJn. Door het inbouwen van de genoemde tweedeling in de
betrouwbaarheidsstructuur is het net qua kosten optimaler te
ontwerpen. Een verdere studie hiernaar is dus mogeliJk.

7.8 Conclusies

Van de trafo-verbindingen met en zonder enkelvoudige reserve ziJn in
eerste instantie eenvoudige modellen gemaakt. Daarvoor ziJn
a~aIytische berekeningen uitgevoerd en simulaties verricht. Er is
aangetoond dat simuIatiemodel voldoend nauwkeurige uitkomsten afgeeft.

Onderhoud 15 op eenvoudige wijze in het simuIatiemodel is te
Implementeren. Onderhoud is goed maar als het geen verbetering in de
storingsparameters meer oplevert moet men het niet doen. Verdere
studie naar deze relatie wordt aanbevolen.

BiJ een verbinding met enkelvoudige reserve is afhankeIijk ook in het
simuIatiemodel te implementeren. De parameters voor afhankelijkheid
geeft de kans dat het falen van een verbinding Ieidt tot uitval van
het totale systeem. Op die manier kan de spanningsvastheid van een
InstaIIatie in de bedrijfszekerheidsanalyse worden opgenomen.

Ui t de simulatie is gebleken dat een parameter voor afhankelijkheid
van enkele procenten reeds Ieidt tot een extreme toename van de
faalgraad van het totale systeem.

Als in meer dan de helft (~ 50 %) van de kabelstoringen toch het
systeem ui tval t wordt de bedrijfszekerheid van een verbinding met
enkelvoudige reserve zelfs slechter dan zonder reserve.
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Bedrljfszekerheldsanalyse met het slmulatlemodel

8.1 Probleemstelling

Het LOKU-deelnet omvat de elektriciteltsvoorziening naar twee proces
installaties bij DSM. Met het simulatiemodel zijn voor di t net een
aantal cases bestudeerd. Daarmee wordt een indruk van de bruikbaarheid
van het model verkregen. Omdat het LOKU-deelnet zo is gekozen dat het
enkele belangrijke systeemdelen ui t het DSM-net omvat bezi t ten de
conclusies algemene geldigheid.

Op dit moment wordt er voor het huidige LOKU-deelnet een nleuw ontwerp
gemaakt. Daarvan is in de casestudie gebruik gemaakt door beide
situaties naast elkaar te leggen.

8.2 Algemene systeembeschrilving

De LOKU-produktielokatie in Geleen produceert door het kraken van
nafta en gasolie een reeks produkten welke dienen als grondstof voor
diverse kunststof eindprodukten. Dit loopt uiteen van standaard
kunststoffen tot zeer hoogwaardige "specialties". DSM beschikt in
Geleen over twee kraakinstallaties welke de polymeerfabrieken voorzien
van grondstoffen als etheen, propeen en butadieen.

De ABS-fabriek produceert Acrylonitril-Butadieeen-Styreen, een
belangrijke engineering-plastic welke door DSM zelf gebruikt wordt als
halfprodukt voor andere fabrieken maar ook op de markt verkocht wordt.
ABS is bijvoorbeeld de grondstof voor de bouwelementen van LEGO.

De afkorting REKO staat voor "Recycling Kunststoffen" hetgeen al
aangeeft dat hier uit oude gebruikte kunststoffen opnieuw te gebruiken
kunststoffen worden gemaakt. De REKO is een dochterondernemimg van DSM
en wordt vanuit het DSM-distributienet gevoed.

Het belang van een ononderbroken, dus betrouwbare voorziening, is voor
procesinstallaties zeer groot. 2elfs een korte onderbreking van het
continuproces leidt meestal tot een produktiestop. Het is daarom voor
procesinstallaties veel meer van belang hoe vaak de voorziening
uitvalt dan hoe lang.

Omdat de beschrijvingen voor de netgedeeltes uit de huidige situatie
ook gelden voor de nieuwe si tuatie wordt bij de beschrijving van de
laatste volstaan met het aangeven van de verschillen.

Het LOKU-deelnet wordt gevoed vanuit het eigen l50kV-koppelnet van DSM
vanuit koppelstation "Neerbeek". Het 150 kV-net is in de bijlagen
opgenomen.Via een drievoudige trafobatterij voedt deze op zijn beurt
stationsverdeler Neerbeek-A (NIO-Ol).
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Omdat de probleemstelling de bedrijfszekerheid van het distributienet
betreft is de systeemgrens bij stationsverdeler Neerbeek gelegd en het
voorgaande net 100 % bedrijfzeker verondersteld.

8.3 Huidige situatie "Neerbeek"

Het huidige distributienet is in figuur(8. 1) weergegeven. De
elektriciteitsvoorziening vindt plaats vanuit stationsverdeler
Neerbeek-A (Nl0-0l). Van daaruit verloopt de distributie naar de
"C-Verdeler Neerbeek" (N.l0.03) via een dubbele smoorspoelverbinding.
De C-verdeler bestaat uit een dUbbelrailsysteem. Deze is gekoppeld via
een dwarskoppelschakelaar welke tijdens normaal bedrijf gesloten is.
Beide rails staan dus altijd onder spanning hetgeen gebeurt om
vochtinwerking tegen te gaan. Bovendien worden hierdoor railstoringen
direct gemeld.

De dwarskoppelschakelaar wordt beveiligd door een overstroomrelais. De
bediening gebeurt met de hand. De aansluitingen van een dubbele
verbinding op het schakelstation vinden beide plaats op een rail
(bovenste of onderste) en omschakeling is mogelijk door verwisseling
van de aanslui tpennen op de schakelaars. De schakelhandelingen zijn
dus beperkt maar voldoende voor onderhoud.

Op de C-verdeler is met een dubbele trafoverbinding de ABS-fabriek
aangesloten. De verbinding ligt gescheiden in de grond en bezit een
lengte van ca. 1500 meter. Bij deze trafoverbinding valt het op dat in
de linkertak (voeding 1) twee trafo's parallel staan. Dit komt voort
ui teen in het verleden ui tgevoerde netmodificatie waarbij de twee
oude trafo's van elk 3MVA samengevoegd zijn. In de rechter tak kwam
een nieuwe trafo van 9MVA. De parallelle trafo's spreken beide op de
differentiaalbeveiliging van de gehele verbinding aan.

De ABS-installatie bezit een 6kV-fabrieksverdeler (N.6.03), type
Hazemeyer. Het betreft een enkelrailsysteem in twee helften verdeeld
met een langskoppelschakelaar. Deze schakelaar is, zoals bij aIle 6 kV
fabrieksverdelers bij DSM, handbediend en in normaal bedrijf gesloten.
De bedieningstijd voor openen bedraagt zodoende gemiddeld 15 minuten.
Het hoogste daggemiddelde van de ABS-fabriek bedraagt circa 6.7 MW.

Op de ABS-fabrieksverdeler is tevens de REKO-fabriek aangesloten via
een dubbele kabelverbinding. De REKO istallatie bezit een 6kV-verdeler
van COQ. _Ook hier is een met de hand bediende langskoppelschakelaar
aangebracht. Het hoogste daggemiddelde bedraagt circa 2.1 MW.

Onderhoud aan de netcomponenten gebeurt zodanig dat de fabrieken
daarvoor niet uit bedrijf hoeven te gaan (gepland en gecoordineerd).
Dit betekent voor de verdelers dat deze gelijktijdig met een
fabrieksstop onderhouden worden.

Bij parallelle verbindingen kan door de enkelvoudige reserve een
voeding ui t bedrijf worden genomen voor onderhoud. AIle componenten
van een verbindingshelft worden gelijktijdig onderhouden. Een
verbinding wordt aIleen onderhouden als dat niet tot uitval leidt.
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Figuur 8.1; LOKU-deelnet huidige situatie "Neerbeek".
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8.4 Nieuwe si tuatie "Beekerveld"

De nieuwe situatie van het LOKU-deelnet is in figuur(8.2) afgebeeld.
De grootste veranderlng is de bouw van het meer centraal gelegen
hoofdschakelstation "Beekerveld". De verbindlng tussen dit station en
de voedende statlonsverdeler "Neerbeek" is de nleuwe sl tuatle langer.
Dat maakt de kabels in deze verblndlng gevoeliger voor storing hetgeen
verhoging van de storlngsfrequentie betekent.

In de nleuwe sltuatle wordt de verbinding tussen de statlonsverdeler
en het nieuwe hoofdschakelstation "Neerbeek" niet aIleen langer maar
Is ook gekozen voor een drlevoudlge verbingen in plaats van twee.
Daarvan zijn minstens twee verbindingen nodig om het volle vermogen de
kunnen transporteren.

8.5 Spannlngsvastheid

De uitval van een verbindingshelft leidt theoretisch, op basis van het
(N+l)-kriterium, niet tot uitval van de elektriciteltsvoorziening naar
de fabrieken. Toch ziJn In het verleden vaak fabrleken ui tgevallen
door sluiting in een van de verbingingshelften door het
niet-spanningsvast zijn van deze installaties. Daar DSM er op di t
moment naar streeft de installaties spanningvast te maken is in de
bedrijfszekerheidsanalyse ervan ui tgegaan dat ui tval van een
verbindingshelft nooit leidt tot uitval van de fabrieken.

Voor de in de casestudie beschouwde ABS-fabriek is dlt blj DSM
volgens Staf-E in de praktiJk vastgesteld.
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Figuur 8.2; Distributienet in nieuwe si tuatie "Beekerveld".
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8.6 Betrouwbaarheidsmodellen

Het betrouwbaarheidsmodel dat in het simulatiemodel wordt toegepast is
een netwerkmodel. Vanwege de beschrijving ervan met Booleaanse algebra
ook weI logische structuurfunctie genoemd.

Verbindingen met enkelvoudige reserve

Voor de dubbele verbindingen geldt dat een helft uit bedrijf mag gaan.
Beide verbindingshelften komen parallel. Een verbindingshelft bestaat
uit een kabel en een transformator of een smoorspoel. De beveiliging
speelt eveneens een rol maar is bij de kabels gevoegd.

Een trafo bezit twee verschillende mogelijkheden om door storing uit
bedrijf te gaan. Allereerst door slui ting in de windingen hetgeen
weinig voorkomt maar een lange reparatie vereist. Ten tweede door
aanspreken van het Buchol tzrelai s wa t frequenter voorkomt maar een
korte reparatieduur tot gevolg heeft. Om die reden bestaat het model
van een trafo of smoorspoel uit een "trafo" in serie met een "buch".

Behalve door storing worden verbindingshelften ook uit bedrijf genomen
voor onderhoud. Dat onderhoud gebeurt bij DSM al tijd gecoordineerd
hetgeen betekent dat aIle componenten tegelijkertijd uit bedrijf
worden genomen voor onderhoud. In het model wordt daarom in serie met
de drie eerder genoemde componenten een component "main" opgenomen.

Een dubbele verbinding heeft dus als model de parallelschakeling van
twee takken. Deze bestaan elk uit vier seriecomponenten: "cable" voor
storing in kabel en beveiliging, "trafo" voor slui ting, "buch" voor
het Bucholtzrelais" en "main" voor onderhoud.

Figuur 8.3; Submodel van een trafoverbinding met
enkelvQudige reserve en onderhoud.

De logische expressie in het programma is:

V :=
OR

x[l] AND x[3J AND x[SJ AND x[7]
x[2] AND x[4] AND x[6] AND x[8]

waarin V
x[i]

functioneren verbindingen
functioneren component i
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In de hUidige systeemconfiguratie rond Neerbeek is de modelvorming van
voeding(l) tussen hoofdschakelstation Neerbeek-C en de ABS-fabriek een
mooi voorbeeld dat de betrouwbaarheidsstructuur niet behoeft overeen
te stemmen met de functionele netwerkstructuur. Bij de
systeembeschrijving kwam reeds naar voren dat beide parallel
geschakelde trafo's noodzakelijk zijn voor het functioneren van de
verbindingen. De twee redenen daarvoor waren het te kleine vermogen
van een trafo en het aanspreken op de differentiaalbeveiliging van de
gehele verbinding. In het betrouwbaarheidsmodel van de REKO
voorziening in de huidige situatie bestaat het submodel voor
voeding(l)uit de serieschakeling van een kabel, onderhoud en twee maal
een trafo en Bucholtz-relais.

cable trafo buch trafo buch main

Figuur 8.4; Betrouwbaarheidsstructuur voor voeding 1 met de twee
te kleine parallelle trafo's in de huidige situatie.

Zoals in de systeembeschrijving naar voren werd gebracht bestaat de
vebinding naar station Beekerveld uit een drievoudige verbinding die
een (twee uit drie)- systeem vormt. Dit is in in het model beschreven
door eerst de toestand van de individuele verbindingen in een logische
expressie vast te leggen.

Vl:= x[l] AND x[4] AND x[ 8] AND x[II];
V2:= x[2] AND x[S] AND x[ 9] AND x[12];
V3:= x[3] AND x[6] AND x[10] AND x[13];

Uit de toestand van deze subsystemen is vervolgens een uitdrukking van
de totale (twee uit drie)-verbinding te vormen.

V := (VI AND V2) OR (VI AND V3) OR (V2 AND V3);

De stations welke bij railsluiting tot uitval van het systeem leiden
komen in het betrouwbaarheidsmodel als "rall"-componenten in serie.

Aangezien voor de overige verbindingen en stations hetzelfde submodel
geldt volstaan we hier met het geven van de logische expressies voor
de hUidige en de nieuwe situatie van de REKO-fabriek. De expressles
voor de ABS fabriek zien er analoog uit. Voor verdere informatie is in
de bijlagen de case-programs met systeembeschrijvingen opgenomen.

Het voordeel van de nieuwe si tuatie is dat het hoofdschakelstation
dichter bij de fabrieken ligt. Daardoor behoeft de REKO-fabriek niet
meer vanuit de ABS-fabriek gevoed te worden maar kan dit direct vanuit
"Beekerveld" .
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Structure function, (= Boolean Reliability Model )

x[ 1] AND ( (x [ 2 ] AND x[ 4 ] AND x[ 6 ] AND x[ 8 ] )

OR (X [ 3] AND x[ 5 ] AND x[ 7] AND x[ 9] ) )

AND x[10]

AND (x[11] AND x [ 13 ] AND x [ 15 ] AND x [ 17] AND x [ 18 ] AND x[19]

OR (x[12] AND x [ 14] AND x [ 16 ] AND x[20]) )

~ND x [ 21 ] AND ( (x[22] AND x[24])

OR lx[23] AND x[2S]) ) AND x[26]

S~ructure scheme , (= Schema~ic scheme of model

,3-5-7-9., 112-14-16 201 {23-251-1- I ~1 0 21 26-
! L2-4-6-8J ILll-13-15-17-18-19J I 22-24J I
I..J I

S~Vd H::lS FaVd FaVd
Neerbeek-A Neerbeek-C ABS REKO

Figuur 8.5; Deel uit de modelbeschrijvingen van de huidige situatie
rond "Neerbeek". Zie case-programs LOKU-deelnet.

Str-uctur-e function: (= Boolean Reliability t10DEL)

V1: = ;{ [ 2] AND ;{ [

V1:= ;-: ( 2] AND :{ [

V1: = ;.~ [ 2J AND :.; [

:-: [ 1 ] AND ( ( 'v'l AND
AND ;.: [ 14] AND (

OF:
AND ;.: [19]

Etructur-e :.cheme

5] AND ;.: [ 8] AND :d 11J
5] AND ;{ [ 8] AND ;.: [11 J
5] AND ;.: [ 8] AND :-: [11]

(j2 ) DR (V1 AND V3) OR ( 'v'2 AND '...13 )
(:-:[15] AND :d 17])
(:-:[16] M~D ;{[18]) )

(= Graphical scheme of model)

-.I 4- 7-10-13l -[16-18J-rI ~::: ~::: ~::::~:J Ii 15-17- -li-
St lv'd H~S FaVd
Neerbeek-A Beekerveld-C REKO

Figuur 8.6; Deel uit de modelbeschrijvingen van de nieuwe situatie
rand "Beekerveld". Zie case-programs LOKU-deelnet.
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Er zijn bedrijfszekerheidsanalyses verricht van de huidige en nieuwe
situatie. Als naam voor de beschouwde gevallen (cases) is de naam van
de desbetreffende fabriek genomen aangevuld met een nummer voor de
case. Onder de tabellen is de betekenis weergegeven.

Hieronder worden de resul ta ten gegeven in beknopte vorm. Voor een
compleet overzicht van de resultaten wordt de lezer verwezen naar de
bijlagen waarin de uitvoer van de case-programs is opgenomen. De namen
stemmen overeen met de zojuist vermelde manier van naamgeving.

Voor de gegevens voor storing en onderhoud is een overzicht gemaakt
van de binnen DSM voorhanden zijnde gegevens. Daarover is in een apart
hoofdstuk geschreven ,alwaar ook een overzicht van toegepaste gegevens
is te vinden. In de bijlagen is een uitdraai opgenomen van de gegevens
van de diverse in de modellen voorkomende componenten.

Vergelijking huidige en nieuwe situatie

Van beide fabrieken uit het deelnet is een simulatie gemaakt. De
resultaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

De berekende kosten zijn de verwachte ui tvalskosten gedurende een
periode van 40 jaar. Ze zijn hier voor de volledigheid vermeld maar
komen pas in de volgende paragraaf aan de orde.

Tabel 8.1; Resultaten voor de beide LOKU-deelnetten.

Case MTTF [yr] A [f/yr] r [hr] U [hr/yr] Cost [gld]

REKO-01 35 2.8E-2 54 1.5 830.000

REKO-05 54 1.9E-2 58 1.1 780.000

ABS -01 53 1.8E-2 58 1.1 577.000

ABS -05 52 1.9E-2 58 1.1 590.000

Case-01 : HUidige si tuatie II Neerbeek" .

Case-05--: Nieuwe si tuatie II Beekerveld" .

De overgang naar het nieuwe net betekent voor de REKO-fabriek een
lichte verbetering terwijl het voor de ABS vrijwel niets uitmaakt. Het
verschil tussen huidig en nieuw systeem voor de ABS is de overgang van
dubbele naar (2u1t3) verbindingen. Door hun redundantie bl1jft hun
invloed op de totale betrouwbaarheid minimaal. De verbetering voor de
REKO is het gevolg van een station (fabriekverdeler) minder. De
conclusie is dat de stations de grootste bepalers van de·
betrouwbaarheid zijn.



- 94 -

De enkelvoudige reserve en de aanname van spanningsvastheid maken dat
de verbindingen in vergelijking met de stations nauwelijks meedoen aan
de totale bedrijfszekerheid. Ondanks het uit bedrijf gaan voor
onderhoud om de twee jaar.

Het netwerkmodel leent zich dus goed voor een qualitatief inzicht. De
seriecomponenten (hier de stations) zullen in het algemeen de zwakke
schakels vormen.

Enkelvoudige reserve bij verbindingen

Voor de hUidige voeding is een analyse verricht voor het geval in dat
systeem de verbindingen enkelvoudig zouden zijn uitgevoerd. Onderhoud
is in dit geval buiten het model gehouden omdat dit plaatsvindt
tijdens de produktiestop van de fabrieken.

Tabel 8.2; Resultaten voor REKO-voorziening.

Case MTTF [yr] A [f/yr] r [hr] U [hr/yr] Cost gld]

REKO-01 35 2.8E-2 54 1.5 830.000

REKO-03 6 1. 6E-1 34 5.6 5.000.000

Case-Ol

Case-03

Huidige situatie "Neerbeek" met dubbele verbindingen.

idem met enkelvoudige verbindingen.

Uit de resultaten voIgt dat in geval van enkelvoudige verbindingen de
MTTF een factor zes afneemt. Er komen dan in het model meer
seriecomponenten voor welke de betrouwbaarheid bepalen.

De cases hadden ook zonder stationmodellering kunnen plaatsvinden. Zij
bepalen immers in beide cases de betrouwbaarheid op dezelfde wijze en
mogen in de systeemmodellering achterwege blijven.

De gemiddelde uitvalsduur is kleiner omdat de enkelvoudige verbinding
met een MONT van 30 uur (uit proefsimulaties) als seriecomponenten nu
vaker biJ uitvallen voorkomen en zodoende het gemiddelde verlagen.

Uit de studie van Fransen[24] , 1989 blijkt dat de meerinvestering voor
enelvoudige reserve circa f 250.000,- bedraagt. De verwachte opbrengst
daardoor bedraagt dus ruim f 3.920.000,- hetgeen de aanleg van
enkelvoudige reserve in de verbindingen ruim rechtvaardigd.

Voeding van de hoofdschakelstations

Er ziJn enkele simulaties uitgevoerd naar de bedrijfszekerheid van de
voeding vanuit stationsverdeler Neerbeek naar het hoofdschakelstation
II Neerbeek-C" in de huidige en II Beekerveld" in de nieuwe 5i tuatie.
Verschil tussen beide systemen is het verschil in kabellengte en een
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dubbele verbinding in het huidige en een (2uit3)-verbinding in het
nieuwe net. Bij de simulaties is de lengte van de kabels meegenomen.

De resultaten zijn samengevat in de volgende tabel.

Tabel 8.3; Storingsfrequenties van verbindingen naar
het hUidige en nieuwe hoofdschakelstation.

Case cable ;\ [flyr 1 lengte [m 1

HSS -01 cable 0.01 100
cableHSS 0.06 1500

HSS -05 cable 0.06 1500
cableHSS 0.01 100

Case-01

Case-OS

Dubbele verbinding naar HSS "Neerbeek-C".

(2Uit3)-verbinding naar HSS "Beekerveld".

Tabel 8.4; Resultaten voor hoofdschakelstations (HSS).

Case MTTF [yrl ;\ [flyr] r [hr 1 U [hr/yr]

HSS -01 127 7.9E-3 72 0.6

HSS -05 122 8.2E-3 70 0.6

Case-01 Dubbele verbinding naar HSS "Neerbeek-C".

Case-OS (2Uit3)-verbinding naar HSS "Beekerveld".

8.8 Economische beschouwing

Algemeen

In betrouwbaarheids-studies wordt de niet-geleverde energie gebruikt
om bedrijfszekerheid om te rekenen in economische waarden. De meest
voor de hand liggende manier om dat te doen is het modelleren van de
relatie tussen uitval en uitvalskosten. Daarvoor gebruikt men de
waarde van de niet-geleverde energie (WNGE). Deze hangt af van het
aantal uitvallen, de tijdsduur en de soort afnemer.

De WNGE is moeilijk quali tatief vast te stellen en ook hier is een
stochastische modellering noodzakelijk. Voor een industrlEHe afnemer
wordt de WNGE bepaald door de directe start/stop kosten en de
tijdsafhankelijke produktiederving. Bij DSM zijn voor een aantal
fabrieken de WNGE vastgesteld voor een economische verantwoording van
dubbele verbindingen, Fransen [24] , 1989.
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Voor de WNGE wordt vaak een vaste waarde genomen. De WNGE is in het
algemeen geen deterministische waarde maar eerder een stochastische
waarde, gekenmerkt door een verwachting en een variantie. Het nemen
van beslissingen op basis van stochastische modeluitkomsten zijn
onderwerp van het vakgebied der stochastische besliskunde.

De grootste onzekerheid in het bepalen van de ui tvalskosten vormt
echter het stochstische uitvalproces zelf. Met stochastische modellen
kunnen wel1swaar goede resul taten verkregen worden in de vorm van
verwachting en spreiding maar de toekomst is daaruit nooit zeker te
voorspellen. Door de hoge bedrijfszekerheid van voorzieningssystemen
treden uitvaIIen slechts zelden op hetgeen betekent dat het in
werkeIiJkheid optredende aantal uitvaIIen sterk kan afwijken van het
verwachte aantal.

Ui t de bedrijfszekerheids-analyse van het LOKU-deelnet bleek de TTF
exponentieel verdeeld met A geIijk aan de reciproke waarde van de
MTTF. Het ui tvalsproces voIgt daarom een Poisson-verdel1ng met een
gemiddeld aantal uitvallen ( N(t) ) per tijdsperiode (t) geIijk aan
At. Uit het produkt van het verwachte aantal uitvallen (N(t)) en
gemiddelde uitvalskosten (MDne) volgen de verwachte uitvalskosten van
het voorzieningsysteem. Deze worden dan vergeleken met de
investeringskosten en overige bedrijfskosten en op basis van die
gemiddelden wordt beslist of de investering economisch zinvol is.

Gedurende de bedrijfstiJd waarin de invester ing terugverdiend moet
worden kan het echte aantal uitvaIIen dat optreedt sterk afwijken van
het verwachte aantal uitvaIIen. Het betrouwbaarheidsinterval van het
Poisson verdeeld uitvalproces is voor kleine At relatief steeds
grater. Uit een Poisson tabel zijn de betrouwbaarheidsintervallen af
te Ieiden.

= k} = Poisson(At) =
-At k

e J.l
k !

Het verwachte aantal uitvaIIen is het gemiddeIde:

E[N(t)]= At = 20/35 = 0.60

Voor case REKO-O 1 vanden we een MTTF van 35 jaar. Gedurende een
bedrijfstIJd van 20 jaar voIgt het aantal uitvaIIen een Poisson
proces. Uit een tabel voIgt dat met 95 % betrouwbaarheid het
werkeIijke aantal uitvaIIen Iigt tussen 0 en 3.

Behalve de uitvalskosten en het werkeIijk aantal uitvaIIen bezltten de
investerlngkosten een stochastische natuur. Deze kosten zijn echter
goed te vangen in een normale verdeling met een gemiddelde (~) en een
relatieve kleine spreiding (~).

De vraag is nu of het geoorloofd is am quantitatieve waarden met sterk
veschiIIende betrouwbaarheidsintervallen bij elkaar op te teIIen. De
nauwkeurigheid van de uitvals- en investeringkosten wordt immers
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getorpedeerd door de grote onnauwkeurigheid in het aantal uitvallen.
Bij het vergeliJken van verschillende systemen kan het gebeuren dat
door het werken met gemiddelden dat we een zekere hoeveelheid geld in
een installatie investeren om de sterk van het toeval afhankelijke
kosten te drukken. Het is soms verstandiger niet te investeren en een
zekere hoeveelheid geld te besparen en het risico op toch een hoog
aantal uitvallen (en dus hogere uitvalskosten) te lopeno

Conclusie hieruit is dat het onverstandig is om op basis van aIleen
gemiddelde waarden beslissingen te nemen. Het is door de stochastische
natuur van uitval van voorzieningssystemen voor economische
consequenties noodzakelijk gebruik te maken van stochastische
beslissings-theorie waarin ook risico kan worden opgenomen.

REKO-voorziening

Het bovenstaande betoog zal in de twee situaties voor de voorziening
van de REKO-fabriek verduidelijkt worden. Hieronder is het Poisson
ui tvals-proces afgebeeld. Wat opval t is de grote kans voor beide
systemen op geen uitval. Dat is karakteristiek voor een Poison
verdeling met zeer lage parameter cq. gemiddelde aantal uitvallen.

De kansverdel ing van het aantal ui tvallen voor de REKO-fabriek zijn
weergegeven in figuur(8.7).
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Figuur 8.7; Poisson verdeling voor het aantal uitvallen in 20 jaar
a: Case REKO-Ol; Huidige situatie "Neerbeek". MTTF=35 j.
b: Case REKO-05; Nieuwe situatie "Beekerveld". MTTF=54 J.
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Op basis van de Poisson verdeling is voor beide situaties in
onderstaande tabel een overzicht gemaakt van het verwachte aantal
uitvallen gedurende 20 jaar en het bijbehorende 95 %
betrouwbaarheidsinterval bepaald uit de Poisson tabel.

Tabel 8.5; Aantal uitvallen REKO-voorziening gedurende 20 jaar.

Case MTTF A E[N(20)] 95%-betrouwbaarheids
[yrl [f/yrJ [f/20yrJ interval

REKO-01 35 2.8E-2 0.60 0 3

REKO-05 54 1.9E-2 0.35 0 2

Nemen we aan dat de meerinvestering in de nieuwe voorziening voor de
REKO-fabriek f 100.000,- kost zonder spreiding dan levert dat
onderstaande kosten-tabel op. De vast investeringskosten worden bij de
kosten door ui tval opgeteld. Die worden bepaald ui t de gemiddelde
uitvalskosten en de grenzen van het betrouwbaarheidsinterval van het
aantal uitvallen binnen twintig jaar.

Tabel 8.6; Kosten niet-geleverde energie REKO voorziening.

Case MlnCost MDnCost Expected 95%-betrouwbaarheids
[gld/20yJ [gld/outJ [gld/20yJ interval

REKO-01 0 750.000 450.000 0 2.250.000

REKO-05 100.000 780.000 373.000 100.000 1. 660. 000

Uit de verwachte uitvalskosten van beide situaties voIgt dat de nieuwe
situatie een verwachte opbrengst oplevert van f 77.000, -. Uit een
beschouwing met het 95 %- betrouwbaarheidsinterval blijkt dat de
totale kosten voor de nieuwe si tuatie binnen het interval van de
huidige situatie ligt. Er is dus een bepaald risico aan te geven dat
de vaste meerinvestering haar geld niet oplevert.
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Uit de verr1chte bedrijfszekerhe1ds-analyse van het LOKU-deelnet
blijkt dat de zwakke schakels in het DSM d1str1but1enet bestaat u1t de
verdeelstat1ons, d1t vooropgesteld dat de installat1es niet uitvallen
bij spanningsdips (spanningsvastheid 100 %).

Er is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie rond
II Neerbeek" en de nieuwe s1 tuatie "Beekerveld". In het nieuwe systeem
zal de dubbele verbinding vanaf de stationsverdeler vervangen worden
door een (Zu1t3)-verbinding. Dit verlaagt de betrouwbaarheid van de
voorziening naar het hoofdschakelstation maar blijft ten opzichte van
de stations verwaarloosbaar.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat in het huidige model op basis
van spanningvastheid van de installaties geen afhankelijke fouten zijn
opgenomen. Dat maakt verbindingen met enkelvoudige reserve zeer
betrouwbaar. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel slechter de
betrouwbaarheid in het (Zuit3)-systeem wordt in geval van geen
absolute spanningvastheid.

Het grote voordeel van het "Beekerveld" is de centrale ligging van het
hoofdschakelstation binnen de afnemers. Hierdoor kan het aantal
stations in het voorzienings-systeem beperkt blijven tot drie achter
elkaar (in serie). Voor de REKO fabriek betekent het direct gevoed
worden een belangrijke verbetering in de bedrijfszekerheid.

Of een verbetering in de bedrijfszekerheid de meerinvestering waard is
is op basis van de verwachting cq. gemiddelden niet te zeggen.
Daarvoor zijn stochastische beslissingsmodellen noodzakelijk.
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Afleiding van de gegevens van de componenten voor
het LOKU-deelnet uit drie eerdere studies bij DSM

9.1 Interne DSM-studies

Voor de bedrijfszekerheidsanalyse van een systeem zijn behalve een
model gegevens nodig om het model mee door te rekenen. Daarvoor zijn
de eigen bedrijfsgegevens het meest geschikt omdat storings- en
onderhoudsgedrag sterk afhankelijk is van de eigen bedrijfsvoering en
onderhoudspolitiek.

Sinds begin jaren tachtig is men bij DSM begonnen met het analyseren
van de eigen storingsrapporten. Dit heeft geresulteerd in een drietal
studies waarin men heeft getracht de gegevens voor storing en
onderhoud van het eigen DSM elektrici tei tsnet boven water te halen.

Deze studies zijn: 1) Heynders~ 1984 2) Pijls[17), 1988
en 3) Fransen[24) , 1989.

Deze studies zijn hieronder weergegeven en op basis hiervan zullen de
voor het LOKU-deelnet relevante gegevens worden vastgesteld.

Alvorens het overzicht te geven nog een belangrijke opmerking. De
gegevens komen op de hier gepresenteerde wiJze als objectief en
betrouwbaar over. De lezer dient te bedenken dat het beschikbare
cijfermateriaal beperkt van omvang is en belnvloedt kan zijn door de
subjectivi tei t van de personen die de desbetreffende studie
uitvoerden. Pas de gegevens daarom nooit zonder meer toe, zeker niet
buiten DSM wegens de sterke afhankelijkheid van de eigen
bedrijfsomstandigheden (belasting, onderhoud).

Mede om die reden zijn tot slot de voor het LOKU-deelnet vastgestelde
gegevens vergeleken met externe studies om tussen beide mogelijke
afwijkingen vast te stellen. Dat is met name van belang voor die
gegevens welke met grote gevoeligheid in de evaluatie van het model
doorwerken.

9.2 -Gegevens hoog- en middenspanningsnet

In een eerste studie naar gegevens van Heynders uit december '84 is
het DSM-net onderverdeeld in vier deelsystemen. Over het hoe en waarom
van de netconfiguratie bij DSM wordt de lezer naar hoofdstuk 5 over
organisatie en beleid verwezen.

1
Van de studle van Heynders is qeen rapport maar een interne DSH-memo.
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Stationsverdeler

Uit de studie van Heynders zijn de gegevens aangaande
stationsverdelers en hoofdschakelstations hieronder weergegeven omdat
deze net-componenten ook in het LOKU-deelnet voorkomen. Een
statlonsverdeler (StVd) bestaat ui teen dubbel rallsysteem met een
dwarskoppelschakelaar welke gevoed wordt vanuit een 150kV-station via
twee of drie transformatoren met enkelvoudige reserve.

Voor onderhoud zijn deze stations volgens het (N+1)-kriterium
ontworpen. De dwarskoppelschakelaar is gedurende normaal bedrijf
gesloten en zodoende staan beide railsystemen altijd onder spanning.
Ook de parallel staande transformatoren worden zo bedreven en worden
zodoende in normaal bedrijf voor slechts 50-70 X belast. Onderhoud aan
eeil van de voedingen kan wegens het (N+1 )-kri terium plaatsvinden
tijdens bedrijf. De faalfrequentie van een railsysteem wordt geschat
op 0.004 [f/yr).

20 kan ook een van de voedingen uitvallen zonder onderbrekingen. Het
hele systeem bevindt zich in een gebouw. De l-aderige kabels liggen in
kabelkelders en zijn, behalve voor de eindsluitlngen, weinig
kwetsbaar. De faalfrequentie wordt door Heynders geschat op 0.004
[f/yr). Een reparatietijd wordt helaas niet vermeld.

De faalfrequentle van de tranformatoren heeft Heynders bepaald op
basis van het aantal storingen in 340 trafojaren en komt uit op 0.04
[f/yr] met een gemiddelde reparatieduur van vijf dagen ofwe I 120 [hr].
Er wordt helaas geen onderscheid gemaakt tussen falen door sluiting en
aanspreken van het Bucholtz relais.

I 150 kU I I
---, I

@ @
I stetlonsverdeler

,

Figuur 9.21 Opbouw van een StatlonVerdeler.
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Tabel 9.1; Gegevens StationVerDeler (SVD).
bran: [Heynders-84].

frequentie duur
Komponent ···_·_····_··..······::::1·--···..··· .-._.~_ .._.......__._-_.__._..-

A [yr ] r [hr]

A = 3 r = 408
Onderhoud voeding 1 1

A = 6 r = 42 2

Schakelmaterieel 0.004 onbekend

Kabels 0.004 onbekend

Trafo 0.04 120

A1, r 1 kortdurend onderhoud.

AZ' r Z langdurend onderhoud.

HoofdschakelStation

- 103 -

Een hoofdschakelstation (HSS) bestaat in het algemeen uit een
dubbelrailsysteem met een, normaal gesloten, dwarskoppelschakelaar.
Het station wordt gevoed via een trafo- of smoorspoelverbinding met
enkelvoudige reserve. Het schakelmaterieel is geheel gesloten
uitgevoerd. De kabels liggen buiten de gebouwen in de grond.

De belangrijkste faaloorzaak voor railsystemen is vervuiling van de
ui trijpennen welke een schakelveld met de rail kunnen slui ten. BiJ
een dubbel railsysteem kan het onderhoud van deze contacten tlJdens
bedrijf plaatsvinden door een van de twee railsystemen spanningsloos
te maken. BiJ een fabrieksverdeler waarbiJ de fabrieksinstallatie op
beide helften is aangebracht kan dat aIleen tiJdens een produktiestop.

BiJ doorslag van een van de twee rails biJ een dubbelrailstatlon
bestaat er een verhoogde kans op falen van het tweede railsysteem. Dit
komt doordat de twee railsystemen dicht biJ elkaar liggen. Voor deze
afhankelijke storingen ziJn geen gegevens vastgesteld.

Vaak wordt de faalfrequentle van een kabel opgegeven per eenheid
van lengte. Omdat biJ DSM de lengte van de kabels in dezelfde orde van
grootte ligt geeft men de waarde per kabel op zonder lengteeenheid.

Heynders vermeld een vriJ hoge faalfrequentie voor de voeding van een
HSS. Dit is goed mogeliJk daar de faalfrequentie evenredig is met de
kabellengte en die is voor de verbinding StVd-HSS vaak lang.
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IIU I IISS 2 lin :5 list ..

-rl!1~1~I1"':"'"-1~II II Hooldscha6celstation I 1III II I

Figuur 9.2; Opbouw van een hoofdschakelstation.

Tabel 9.2; Gegevens HoofdSchakelStation (HSS).
bran: [Heynders-84].

frequentie duur
Komponent -oo-------o::.T--- ...._-_.__._............~.__ .._-

;\ [yr ] r [hr]

Voeding
·onderhoud 6 8
·falen 0.063 -

Kabels 72

Schakelmaterieel 0.004 <40yr -
Smoorspoel/Trafo
• olie 0.003 <2Syr (2aS) ·168
• droog 0.000

Het 150kV~koppelnet

Het lS0kV-koppelnet bij DSM is volgens het (N+2)-kriterium uitgevoerd.
Daar vanuit een lS0kV-schakelstation de elektriciteitsvoorziening naar
aIle fabrieken van een complex plaatsvindt is een zeer hoge
betrouwbaarheid vereist.

De voedingen bestaan in dit net geheel uit lijnen of uit een
combinatie van lijn en kabel. Lijnen zijn gemiddeld 160 uur per jaar
uit bedrijf wegens onderhoud. Wegens hun gevoeligheid voor invloeden
uit het milieu zijn ze zeer kwetsbaar. Uit een PLEM studie voIgt voor
de uitvalfrequentie een waarde van 0.1 [f/yrJ met een reparatieduur
van enkele dagen.
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Kabels zlJn door hun ligging in de grond ongevoelig voor het milieu
doch zeer kwetsbaar bij graafwerkzaamheden. Heynders neemt voor de
storingsgevoeligheid van 150kV kabels de waarde van 10kV-kabels over
hetgeen neerkomt op 0,02 [f/yrl.

DSM bezi t vier 150kV-schakelstation waarvan er drie van het
openlucht type zijn en een (Kerensheide) gesloten. Voor de openlucht
sta tions vermeldt men dat defecten met als gevolg ui tval door grote
oplettendheid en zorgvuldige benadering beperkt zijn gebleven tot 5
maal in de 130 bedrijfsjaren. De meeste storingen traden op in het
begin en de storingsfrequentie zal nu liggen op ca. 0.025 [f/yrl.

Tabel 9.3; Gegevens 150kV-KoppeIStation.
bran: [Heynders-84].

frequentie duur
Komponent , ................... ............... -....... .... ... .....~....... ..................

-1
A [yr 1 r [hrl

Revisie lljn 1 160

Lijn bovengronds 0.1 (2<\5) ·24

Kabel ondergronds 0.02

Statlonsui tval 0.025

Opmerkingen over onderhoud

Opmerkelijke gegevens in de studie van Heynders zijn de hoge waarden
voor de onderhoudsfrequenties van voedingen. Bij navraag hierover bij
de stafmedewerkers ligt deze waarde eerder bij eens per twee jaar.

9.3 Storingsanalyse 10kV-net

Het afstudeerwerk van Pijls[171, 1988 betrof een studie naar de
afschakeltijden van netverstoringen. Om te komen tot bruikbare
gegevens in zijn kansberekeningen heeft hij een overzicht gemaakt op
basis van storingsrapporten uit de 8-jarige periode sept '79-sept '87.

De storingen zijn door Pijls onderverdeeld op basis van de plaats van
de fout. Hij onderscheidt daarbij verbinding, verdeler en afgaander.
Met dat laatste wordt de voeding vanuit de fabrieksverdeler naar een
afnemend apparaat (trafo of motor) bedoeld.

Conclusie van de classificatie uit Pijls-88 is dat de meeste storingen
bij DSM binnen het 10kV-net ontstaan in de verbindingen en dan met
name in de kabels. De vraag of de storing aan kabels ook leidt tot
uitval wordt in de studie van Pijls helaas niet beantwoord.
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Grootste faaloorzaak van ondergrondse kabels ZlJn graafwerkzaamheden
en de faalfrequentie is zodoende sterk afhankelijk van de
kabelregistratie binnen het eigen bedrijf.

24 ~
DSM STORINGS-ANALYSE

I
I~I~I

8

4

20 • eind

• kabel

~ mOT0

16

~ motor

I rail

I traTo
12

vrb vrd

Figuur 9.3; Classificatie van storingen voor het DSM 10kY-net.

Uit het door PiJls gegevens overzicht leidt hiJ in ziJn rapport·
onderstaande frequenties voor storing en onderhoud af. Er ziJn in ziJn
onderzoek geen tlJdsduren voor reparatie cq. onderhoud achterhaald.
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Tabel 9.4; Resultaten storinganalyse over '79 - '87.
bron: (P1Jls(17), 1988, pp. 22, 10, 38 ).

Komponent Totaal Aantal faalintensi tei t
aantal storingen -110 kV-Net # # [% ] i\, [yr ]

Verdeler 67 6 12 0.01

Verbinding 208 33 63 0.02
.................__...__._------

_.~._.-......_._---... .......................• .....~.._..•..•....... ........._·."",··,••..···.·MM.·••...•_·._._··_____··__._

-Trafo 71 2 4 0.004-Kabel - 22 42 --Mof - 6 11 --Elnde - 3 6 -

Afgaander 340 13 25 0.005

- LS Trafo 285 - - -- 10kVMotor 43 - - -

9.4 Technisch I economische studie 30kV-net

De studle van Fransen is een economische verantwoording
enkelvoudige reserve binnen het DSM net. Daartoe is allereerst
om van de netten de bedrijfszekerheid te berekenen en daartoe
gegevens van de individuele netcomponenten vereist.

Tabel 9.5; Gegevens van componenten van het DSM net.
bron: (Frllnsen(24), 1989, p. 9 en blJlllge 3]

Komponent Totaal #
frequentie duur

-1
i\ [yr ] r [hr]

Transformator 92
- kortsl. wind. 1 0.0009 100
- Bucholtz 12 0.0105 4

Smoorspoel 61
-kortsl. wind. 1 0.0009 100
-Bucholtz 13 0.0114 4

Kabels 3-aderig 500 19 0.0051 24
incl. garnituur
1-aderlg 0.0013 48

Schakelaars 486 4 0.0011 8

Verbinding 243 13 0.0071 4
inc!. bediening
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Daar Fransen in zlJn studie de economische verantwoording wil aantonen
van de door DSM gekozen netverbindingen met enkelvoudige reserve was
het noodzakelijk de door hem berekende bedrijfszekerheid om te rekenen
in economische grootheden.

Een economische grootheid is de extra investering welke gedaan moet
worden voor de enkelvoudige reserve.Uit de daartoe door Fransen
opgegeven gegevens is een overzicht van de investeringskosten van een
elektrotechnische installatie opgesteld.

Tabel 9.6; Investeringskosten elektrische installatie.
bran: {Fransen[24], 1989, blJlage 2].

Komponent Kosten
[guldenJ

Schakelveld:

• 2 kV 30,000
• 6 kV 40,000
• 10 kV 60,000
• 30 kV 100,000

10 kV Verbinding:

• aanleg 100,000 /km
• montage 25,000 /km

• 1 300 2 37,000 /kmx mm

• 1 400 2 41,000 /kmx mm

• 1 500 2 Al 48,000 /kmx mm
2

,

• 1 x 630 mm 45,000 /km

• 3 95 2 60,000 /kmx mm

• 3 185 2 90,000 /kmx mm

30 kV Verbinding:

• aanleg 100,000 /km
• montage 25,000 /km

• 1 300 2 60,000 /kmx mm

• 3 240 2 eu 120,000 /kmx mm ,

Transformator:

• 1250 kVA 70,000
• 3 MVA 100,000
• 8 MVA 200,000
• 18 MVA 350,000

Onderhoud: 3% investering
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Deze gegevens kunnen gebruikt worden bij een vergelijking van meerdere
systeemconfiguraties. Door hun bedrijfszekerheid eveneens in guldens
om te rekenen kan de meest economische configuratie bepaald worden.

Een tweede economische grootheid zijn de kosten die ontstaan door
uitval van de elektriciteitsvoorziening. Deze kosten zijn als in
figuur(9. 4. a) onder te verdelen. In de praktijk gebruikt men het
eenvoudig lineair model uit figuur(9.4.bl.

•~ produlctle
,.:;;......----.......- deryjng

produktYerl j es

Produ.ti.
dlrvl"g plul
IllrUaltl"

produ. t lldlrvl"9

Kosten biJ stroomUltvlIl vlInllf tijdstlp to

f5

f

produ.tiUlrvi"g
FI Fr---"':""-

1

10 II tb I. I •

l l l .Ltl: Itlrt flbrtl.

tb: ""dl Ilanng
II: bllcllldlnging InlUlllltl

10: IIlamlnl .,an llroamondlrbrUlnll: ProduUnrll.. F1

Figuur 9.4; a: Gestyleerde weergave van WNGE
b: Eenvoudig lineair model WNGE

In een simulatiemodel kunnen, doordat deze geYmplementeerd wordt in
een computerprogramma, de kosten door uitval van de voorziening per
individuele uitval berekend worden. Ook dan splitst men de kosten in
de vaste start/stop kosten en de variable kosten van produktiederving.

Op basis van de studie van Fransen is de gemiddelde waarde van de
niet-geleverde energie vastgesteld op f 200.000,- vaste startkosten en
flO. 000, - variabele kosten per uur. Deze bedragen zijn voorlopig
aangehouaen voor beide fabrieken ult de casestudie.

Tabel 9.7; WNGEi fabrieken binnen het LOKU-deelnet.

WNGE i
Start! Stop ProduktVerlies

[gld 1 [gld/hrl

A.8.S. 200.000 10.000

REKO 200.000 10.000
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9.5 Gegevens YQQ£ het LOKU-deelnet

Op basis van de drie DSM studies zijn de gegevens bepaald welke
relevant zijn voor de bedrijfszekerheidsanalyse van het LOKU-deelnet.

Tabel 9.8; Gegevens voor componenten uit LOKU-deelnet.

freq duur bron 1

Komponent
-1

;\ [yr 1 r [hrl

• Transformator
- Olie, kortsluit 0.003 168 F, P
- Olie, Bucholtz 0.01 4 F

• Smoorspoel
- Olie. kortsluit 0.003 168 F
- Olie, Bucholtz 0.01 4 F

• HoofdSchakelStation
- Onderhoud voeding 0.5 8 E
- Storing voeding 0.06 24 H
- Rail 0.004 72 H

• StationVerdeler
- Onderhoud voeding 0.5 8 E
- Kabel verbinding 0.004 24 H
- Rail 0.004 72 H

• Schakelaar
- Storing (open) 0.001 24 H
- Onderhoud 0.5 4 E

• 150kV-gasdrukkabel 0.02 72 H

• Verbinding 10 kV
- Onderhoud 0.5 8 E
- Storing 0.02 24 P

• Afgaander 10/6/2kV 0.005 8 P

1) H Heynders, W.G.; 1984

P PIJls[17J, R.H.H.; 1988

F Fransen[24J, F.; 1988

E Star-E, Utilities; 1989

De in bovenstaande tabel verwerkte gegevens zijn in het simulatiemodel
gebruikt en worden aangeduidt als "defaul t parameters". Voor een
indruk van de gegevens in het programma wordt verwezen naar de
uitdraai van de programmatekst in deel drie van dit verslag.
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9.6 Vergelilking met externe studies

De in het voorgaande weergegeven faal- en onderhoudsgegevens zijn
vergeleken met externe studies om eventuele afwijkingen te
achterhalen. Een veel toegepast onderzoek naar gegevens over component
falen is IEEE Std 493-1980. Ook in een recent artikel van Koval en
Kua[481. 1986 zijn deze gegevens op deze gebaseerd.

Tabel 9.9; Gegevens uit Koval en Kua [19861 uit de IEEE-studie.

The oaslc reliability dat, for the typical components
(e.g., cables, :ransicrmers, oreakers. etc.) ~as extracted
from vari~us cubiicaticns (e.g .• references 3 and S). Tne
individual el~=ent Or tomponent failure and repair/restora
ticn rates are sr.c~n in Table 7. The length of cables
contained in t~e unlversity's system vere obtained from a
prevlous stucy flOJ.

Table i. Llement fallure and restoration/repair rates

Corroonents

Transformers:
- 1i QU id (a 11 size)
- dry (0 - 1SkY)
- 0; 1

Circuit Breakers:
- below 600Y
- above 600Y

Motors:
• induction

1601 - 15KY)
• synchronous

(601 - 15KY)

Generators:
- gas turbine

Swi tches:
- enclosed

Bus Ducts:
• all voltages

Cables:
• a 11 types of

i nsu 1a t i on, in
duct or conduit
below ground

Cable ,Joints:
- in duct or

conduit below
ground. (601
1SKY I

Failure
Rate( flyr)

0.0041
0.0036
0.0037

0.0044
0.0176

0.0404

0.0318

0.6380

0.0061

0.000125

0.00613
(per 1000
feets)

0.000864

Restoration
Ratelhrs/fl

529.0
153.0
61.0

4.7
10.6

76.0

175.0

23.1

3.6

128.0

96.8

36.1

8. IEIE !aco...nded Pract1ce for Dea11D of Re11ab1.
Induatrial and ColllDllrc1al Power 5ystUlS", IEEE Std.
493-1980. [Cold Cookl. IEEE 1nc.

3. 111111nton, Il., Crover. M.S., "1lel1ab1l1:)' EvaluatioD 1n
Distr1but10n and Iranamas10n 5yatas", Proc. ltEE.
\'01. 122. No.5. Kay, 1975. pp. 517-523.
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In een studie van de PNEM worden onderstaande gegevens vermeld.

Tabel 9.10; Gegevens uit PNEM-studie[47] , 1989.

net gemidde1d aan- gemid- gemid- gemid-
element tal 1980-1985 de1de de1de de1de

storings- omscha- repara-
I kans ke1tijd tietijd!

i in min. in min.

kabe1 (km) ! 12.000 - 12.900 , 0,0100 60 1.300

IcW-station
I

10.400 - 11.800 0,0005 100 820

1010,4 trafo 10.500 - 12.000 0,0014 145 45

scheider circa 30.000 0,0002 55 370

smeltpatroon circa 9.000 0,0002 95 30

verrnogens-

schake1aar 8.000 - 8.800 0,0028 65 250

In de externe studies wordt de faalfrequentie van kabels per
lengte-eenheid opgegeven. Nemen we voor het DSM-net, een gemiddelde
lengte van 2 km, hetgeen redelijk is, dan stemt de DSM waarde overeen
met die van de externe studies.

Bij een vergel ijkinging van de externe studies met de interne DSM
studies vallen geen grote verschillen op behalve voor de railsystemen.

9.7 Conclusies

Deze studie verricht naar beschikbare gegevens voor de casestudie is
zeker niet volledig. Verder onderzoek is en blijft noodzakelijk naar
tijdsafhankeIijk storings- en onderhoudsgedrag.

De uiteindeIijke gegevens wijken weinig af van in externe Iiteratuur
vermelde gegevens. De gegevens mogen met de nodige terughouding
toegepast worden in andere bedrijfszekerheids-studies. De gegevens
voor railsystemen zijn aan de hoge kant en zouden weI eens te groot
kunnen zijn in vergeIijking met de werkeIijkheid.

Het feit dat de faalfrequentie van de railsystemen bij DSM een
relatief grote waarde bezitten zou weI eens het gevolg kunnen zijn dat
zij nog vrij veel oud schakelmateriaal toepassen.
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Bedrijfszekerheid beschrijft "hoe vaak" en "hoe lang" een systeem
uitvalt. Voor een bedrijfszekerheidsanalyse zijn nodig een model, een
een bijbehorende methode voor berekeningen, gegevens daarvoor en een
methode voor de bepaling van economische waarden. De eerste drie
aspecten zijn in dit werk uitgewerkt, het laatste is eveneens
beschouwd maar verdere studie blijkt noodzakelijk.

Het is tijdens de ontwerpfase belangrijk dat het model bijdraagt tot
een beter inzicht in de bedrijfszekerheid van het systeem. Van het
netwerk- en toestandsmodel voldoet aIleen het eerste hieraan. In dit
afstudeerwerk is daarom gekozen voor simulatie van het netwerkmodel.

Ons simulatiemodel bestaat ui teen netwerkmodel in de vorm van een
Booleaanse structuurfunctie. Met behulp van de Monte-Carlo methode
wordt het faal- en onderhoudsproces van de componenten gesimuleerd.
Uit de structuurfunctie voIgt de toestand van het systeem. Het faal
en herstelgedrag van het systeem wordt dus bepaald door het gedrag van
de componenten. Een voldoend aantal waarnemingen geeft de parameters
voor de bedrijfszekerheid van het systeem.

In het huidige model is, om de in eerste opzet de implementatie
eenvoudig te houden gekozen voor 66n enkele simulatierun. De lengte
van de run is bepaald, na toepassing van de centrale limietstelling,
op 1000 uitvallen van het systeem. Daarmee wordt de relatieve fout in
de uitkomsten van de simulatie kleiner dan 6 X .

De rekentijd is onafhankelijk van de faal- en onderhoudsparameters
maar afhankelijk van het aantal te simuleren componentui tvallen. De
rekentijd bedraagt voor seriecomponenten enkele minuten, maar meerdere
uren voor zuiver parallelle netwerken. Dit komt doordat dan twee of
meer uitvallen elkaar moe ten overlappen.

In de proefsimulaties zijn eenvoudige en meer gedetailleerde modellen
opgesteld van trafo-verbindingen. Voor de eenvoudige modellen is
aangetoond dat het simulatiemodel voldoend nauwkeurige uitkomsten
aflevert door deze met analytische berekeningen te controleren. Bij
verdere detaillering is onderhoud en afhankelijkheid in het model
opgenomen: Dit is op eenvoudige wijze te realiseren. Uit deze
simulaties blijkt dat enkelvoudige reserve een zeer effectieve manier
is om de bedrijfszekerheid te verbeteren mi ts er geen te sterke
afhankelijkheden bestaan die leiden tot de uitval van het systeem.
Verder, onderzoek hiernaar wordt aanbevolen.

Aangetoond is dat de bedrijfszekerheid van het DSM-net bepaald wordt
door de stations. In het model is van spanningsvastheid uitgegaan wat
tot gevolg heeft dat de verbindingen met enkelvoudige reserve de
bedrijfszekerheid in veel mindere mate bepalen dan de stations. Voor
verder onderzoek wordt aanbevolen de aandacht te richten op de
bedrijfszekerheid van stations en de modellerlng van afhankelijkheden
bij verbindingen met enkelvoudige reserve.
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Uit de vergelijking van het huidige en de toekomstige situatie van het
beschouwde LOKU-deelnet blijkt dat de bedrijfszekerheid beter wordt.

In de analyse van het LOKU-deelnet is ook de omzetting van
bedrijfszekerheid in economische waarden beschouwd. Doordat het
uitvalsproces Poisson verdeeld is met kleine parameter ligt het aantal
ui tvallen dat in werkelljkheid zal optreden in een relatlef groot
95%-betrouwbaarheidsinterval. Beslissingen nemen op basis van aIleen
verwachte aantal ui tvallen cq. ui tvalskosten wordt afgeraden. In de
beslissing moet het besparen van een zekere hoeveelheid geld door niet
te investeren worden afgewogen tegen het risico dat er toevallig toch
veel uitvallen optreden bij een goedkoper systeem.

Bedr1jfszekerheid is actueel. Er is getracht een beeld te schetsen van
de huidige stand van zaken. Van de mogel1jke modellen is de Monte
Carlo simulatie van een netwerkmodel uitgewerkt. Het geschetste beeld
1s zeker niet volledig en verdere studie is noodzakelijk. Mijn mening
is dat bedrijfszekerheid een belangrijk aspect 1s van technische
systemen en verdient, tenminste qualitatief, aandacht in de colleges.
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PROGRAM ENKEL_01 ;
{

TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Version: 1.2; Date: September 28, 1989.

Bijlagen

Copyright (c) 1989, R. Cerfonteijn, TUE-EG, DSM. All rights reserved.
}

USES SimROEL, Crt, SimTIMER, SimInOut;

(* Simulation control ***********************************************)
CONST

{Number of downstates
SimDown= 1000;

(* Case initialisation **********************************************)
Procedure InitCase (var CaseName: String; {Proc. Variables}

var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec
var DiskDir: String );

{Function: CASE DESCRIPTION }
Begin

(*Case strings *)
CaseName:= 'Enkel01';
CaseComm:= 'Default parameters';

(*Component parameters*)

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 0;
Syst.StartStop:= 0;
Syst.ProdLoss 0;
Syst.LifeTime := 0;

{Start-up time, hr }
{Start/ Stop costs }
{Produktion losses }
{Economic lifetime }

(*Tracing set *)
Trace.Show :=
Trace.Screen:=
Trace.Print

True ;
False;
False;

{Show init on screen}
{No trace to screen }
{No trace to printer}

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\';

End; {InitCase}
{Disk and directory }
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(* System Initialisation ********************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr;

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION }
Begin

(*System components*)
ComponentI 1] .Kind := Cab1e10
Component[ 2] .Kind := Trafo10
Component[ 3].Kind := Buch

MaxComp:=

With Syst Do Begin

(*System description*)
Name:= 'EnkelTr.SYS';
Comm:= 'Enkele 10kV trafo-verbinding';

(*MODEL description*)
St ruc St ring [1] :=' , ;
StrucString[2]:= ' x[l] AND x[2] AND x[3] ';

StrucScheme[I]:= '
StrucScheme[2]:= ' -1:Cable-2:Trafo-3:Buch
StrucScheme[3]:= '

End; {with}
End; {InitSyst}

, .
I, .
I, .,

Function StrucFunc (var x: CompStateArr)
{Function: RELIABILITY MODEL}
Begin

StrucFunc:= x[l] AND x[2] AND x[3]

End; {StrucFunc}

Boolean;

(* CASE - PROGRAM **************************************************)
Begin {Case-Program }

End. {Case-Program}
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PROGRAM DUBBEL_01 ;
{
TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Bijlagen

Version: 1.2; Date: September 28, 1989.

Copyright (c) 1989, R. Cerfonteijn, TUE-EG, DSM. All rights reserved
}

USES SimROEL. SimTimer, SimInOut, Crt;

(* Simulation control ***********************************************)
CONST

{Number of downstates
SimDown= 1000;

(* Case initialisation **********************************************)
Procedure InitCase (var CaseName: String; {Variables}

var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec
var DiskDir: String );

{Function: CASE DESCRIPTION ;
}
Begin

(*Case strings *)
CaseName:= 'DUBBEL01';
CaseComm:= 'Geen onderhoud';

(*Component parameters*)

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 0;
Syst.StartStop:= 0;
Syst.ProdLoss := 0;
Syst.LifeTime := 0;

(*Tracing set *)
Trace.Show := True;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\';

End; {InitCase}

{Start-up time, hr }
{Start/ Stop costs }
{Produktion losses }
{Economic lifetime }

{Show init on screen}
{No trace to screen }
{No trace to printer}

{Disk and directory }
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(* System Initialisation ********************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Proc. variables }

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION}
Begin

(*System components*)
Component [ 1] .Kind := CablelO;
Component [ 2] .Kind := Cablel0;
Component [ 3] .Kind := Trafol0;
Component [ 4] .Kind := Trafol0;
Component[ 5] .Kind := Buch;
Component[ 6] .Kind := Buch;

MaxComp:= 6;

With Syst Do Begin
(*System description*)

Name:= 'DUBBELTr.SYS';
Comm:= 'Dubbele 10kV trafo-verbinding';

(*MODEL description*)
StrucString[I]:=' (x[l] AND x[3] AND x[5]) ';
StrucString[2]:= 'OR (x[2] AND x[4] AND x[6]) ';

StrucScheme [1]:= ' {I :Cable - :Trafo - : Buch
StrucScheme[2]:= ' }
StrucSch~me[3]:=' 2:Cable- :Trafo- : Buch

End; {with}
End; {Ini t Sys t}

, .,
, .,
, .,

( x [1] AND x [3] AND x [5] )
( x[2] AND x[4] AND x[6] )

Function StrucFunc (var x: CompStateArr)
{Function: RELIABILITY MODEL ;
}
Begin

StrucFunc:=
OR

End; {StrucFunc}

Boolean;

(* CASE - PROGRAM ***************************************************)
Begin {Case-Program}

End. {Case-Program
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PROGRAM DUBBEL_03;
{
TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Version: 1.2; Date: September 28, 1989.

Copyright (c) 1989, R. Cerfonteijn, TUE-EG, DSM. All rights reserved
}
USES SimROEL, Crt, SimTimer, SimInOut ;

(* Simulation control **********************************************)
CONST

{Number of downstates
S1mDown= 1000;

gecoordineerd onderhoud';

(* Case initialisation *******************************~~*************)

Procedure InitCase (var CaseName: String; { Proc. variables
var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec
var DiskDir: String );

CASE DESCRIPTION }{ Function:
Begin
(*Case strings *)

CaseName:= 'DUBBEL03';
CaseComm:= 'Gepland en

(*Component parameters*)

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 0;
Syst.StartStop:= 0;
Syst.ProdLoss := 0;
Syst.LifeTime := 0;

{Start-up time, hr
{Start/ Stop costs
{Produktion losses
{Economic lifetime

(*Tracing set *)
Trace.Show := True;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

{Show init on screen}
{No trace to screen }
{No trace to printer}

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\';

End; {InitCase}
{Disk and directory }
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:= CablelO;
:= CablelO;
:= TrafolO;
.= TrafolO;
.= Buch;
.= Buch;
:= MainConn;
:= MainConn;

(* System Initialisation ********************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Variables}

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION }
Begin
(*System components*)

Component [ 1] .Kind
Component [ 2] .Kind
Component [ 3] .Kind
Component[ 4] .Kind
Component [ 5] .Kind
Component [ 6] .Kind
Component [ 7] .Kind
Component [ 8] .Kind

MaxComp:= 8;

With Syst Do Begin
(*System description*)

Name:= 'DUBBELTr.SYS';
Comm:= 'Dubbele lOkV trafo-verbinding';

(*MODEL description*)
StrucString[l]:=' (x[l] AND x[3] AND x[5] AND x[8]) ';
StrucString[2]:= 'OR (x[2] AND x[4] AND x[6] AND x[7]) ';

StrucScheme[l] :=
StrucScheme[2] :=
StrucScheme[3] :=

End; {with}
End; {Ini tSys t}

.' {l:cable- :Trafo- :Buch- :Main}- :~

: 2:Cable-:Trafo-:Buch-:Main ';

( x[l] AND x[3] AND x[5] AND x[8] )
( x[2] AND x[4] AND x[6] AND x[7] )

Function StrucFunc (var x: CompStateArr)
{Function: RELIABILITY MODEL}
Begin

StrucFunc:=
OR

End; {StrucFunc}

Boolean;

(* CASE - PROGRAM ***************************************************)
Begin {Case-program}

End. {Case-Program}
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PROGRAM DUBBEL_04;
{
TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Version: 1.2; Date: September 28, 1989.

Copyright ~ 1989, R. Cerfonteijn, TUE-EG, DSM. All rights reserved.
}

USES SimROEL, Crt, SimTimer, SimlnOut

(*Simulation control*)
CONST

{Number of downstates }
SimDown= 1000;

afhankelijkheid ';

{ Function:
Begin
(*Case strings *)

CaseName:= 'DUBBEL04';
CaseComm:= 'Onderhoud en

(* Case initialisation ********************************************)
Procedure InitCase (var CaseName: String; {Proc. variables }

var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec
var DiskDir: String );

CASE DESCRIPTION }

(*Component parameters*)

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 0;
Syst.StartStop:= 0;
Syst.ProdLoss := 0;
Syst.LifeTime := 0;

{Start-up time, hr }
{Start/ Stop costs }
{Produktion losses }
{Economic lifetime }

(*Tracing set *)
Trace.Show := False;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

{Show init on screen}
{No trace to screen }
{No trace to printer}

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\'; {Disk and directory }

End; {InitCase}
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(* System Initialisation *********************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Proc. variables}

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION }
Begin
(*System components*)

Component [ 1] .Kind := CablelO;
Component [ 1]. Compl := 9 ;
Component [ 2] .Kind := CablelO;
Component [ 2] .Compl:= 9 ;
Component[ 3] .Kind := TrafolO;
Component[ 4] .Kind := TrafolO;
Component[ 5] .Kind := Buch;
Component[ 6] .Kind := Buch;
Component[ 7] .Kind := MainConn;
Component [ 8] .Kind := MainConn;
Component[ 9] .Kind := DeplO; {Depend 10 kV cable}

MaxComp:= 9',

with Syst Do Begin
(*System description*)

Name:= 'DUBBELTr.SYS';
Comm:= 'Dubbele 10kV trafo-verbinding';

(*MODEL description*)
StrucString[l] :='( (x[l] AND x[3] AND x[5] AND x[8]) ';
StrucString[2] :=' OR (x[2] AND x[4] AND x[6] AND x[7]» AND x[9]';

StrucScheme[l] :=' --1:Cable-3:Trafo-5:Buch-8:Main-- ';
StrucScheme[2] :='--1 1-9:Depend--';
StrucScheme[3] :=' --2:Cable-4:Trafo-6:Buch-7:Main-- ';

End; {with}

End; {InitSyst}

Function StrucFunc (var x: CompStateArr) Boolean;
{Function: RELIABILITY MODEL}
Begin

StrucFunc:= x[9] AND ( (x[l] AND x[3] AND x[5] AND x[8])
OR (x[2] AND x[4] AND x[6] AND x[7]) );

End; {StrucFunc}

VAR VoltStab: Double;

i: Word;

{Voltage stability}
{Spanningsvastheid }
{Loop controller }
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(* CASE - PROGRAM **************************************************)
Begin {Case-program}

(* Initialisation*)

(* Spanningsvastheid-loop*)
For i:= 1 To 100 Do
If ( i In [5,10,20,50,75,100] ) Then Begin

VoltStab:= ijlOO;

(* SimROEL simulation loop *)

Repeat {Main-Loop }
(*Update the simulation timing*)

SimTime.Time:= CurrA.Time;
(*Execute event dependent activities*)

Count.Event:= Count.Event + 1;
Comp:= CurrA.Comp;

{Spanningsvastheid }

{Simulation time

{Event-Counter
{Component index

{Event-Type }

{Component state
{Failed components

{New pointer record}
{Component index
{Event is failure

Case CurrA.Kind Of
{I} Fail: Begin {Failure}

(*Components and system states *)
CompState[Comp]:= False;
FailComp := FailComp + [Comp];

(*Dependent failures *)
If Component [Comp] .Kind= CablelO Then {Cd.mp dependent
If Component [Comp] .Compl <> 0 Then
If RandTurbo(2) <= VoltStab Then Begin {Dep failure

(*Next event is failure of dependent component*)
New(Next); NextA.Succ:= Nil; {New pointer record}
NextA.Comp:= Component [Comp] .Compl; {Comp index }
NextA.Kind:= Fail; {Event is repair }
NextA.Time:= SimTime.Time; {Fails immediately}
InsertEvent(Curr, Next); {Insert in evntlist}

End; {if}
(*System state *)

LastState:= SystState; {Old system state
SystState:= StrucFunc(CompState); {Set to new state

(*Next event *)
New(Next); NextA.Succ:= Nil;
NextA.Comp:= Comp;
NextA.Kind:= Repr;
MTTR:=
CompPara [Component [Comp] .Kind] .MTTRepr;{Repair time
NextA.Time:= SimTime.Time {Next event time }

+ ReprTime(MTTR); {Repair time sample}
InsertEvent(Curr, Next); {Put in eventlist }

End; {fail}

End. {Case-Program}
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(* Simulation control *)
(* Case initialisation *)
(* System Initialisation *)
(* Structure function *)

(* CASE - PROGRAM ***************************************************)
Begin {Case-program}
(*Initialisation*)

InitScreen(Scr);
SimROELScr(Scr);
Ini tPrint (Prn) ;

InitCase(CaseName, CaseComm, CompPara, Syst, Trace, DiskDir);
RateToMean(CompPara);
If Trace.Show

Then ShowCompPara(CompPara, Scr)
Else Writeln(Scr, CaseName, ' initialised'); Writeln(Scr);

InitSyst(Component, MaxComp, Syst);
If Trace.Show

Then ShowSystem(Syst, Scr)
Else Write1n(Scr, 'System:', Syst.Name);

(* SimROEL simulation loop *)
InitStates(CompState, SystState, LastState);
InitCount(Count);
InitSystDown(SystDown, CompDown);

{Initialisation
(Initialisation

InitEventList(Head);
If Trace.Show

Then ShowEventList(Head, Scr)
Else Writeln(Scr, 'Eventlist initialised

Comp:= 1;
Curr:= Head;
Next:= Curr;
FailStart:= [];
MainStart:= [];
FailComp := [];
MainComp := [];

SimTime.Time:= 0;
GetDosTime(SimTime.Start);
InitTrace(Trace, Scr);
Wri teln(Scr, ' Simulation proceeds ... ');

'); Writeln(Scr);

{Component index }
{Current event }
{Next event }
{Failed components }
{Maintained comp's }
{Failed components }
{Maintained comp's }

{Simulation time
{Dos start time
{Start tracing
{Screen message
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Repeat {Main-Loop }
(*Update the simulation timing*)

SimTime.Time:= CurrA.Time;
(*Execute event dependent activities*)

Count.Event:= Count.Event + 1;
Comp:= CurrA.Comp;

Bijlagen

{Simulation time

{Event-Counter
{Component index

{Event-Type }

{Repair time
{Put in eventlist

{Component state }
{Failed components }
{Old system state }
{Set to new state}

Case CurrA.Kind Of
{I} Fail: Begin {Failure}

(*Components and system states*)
CompState[Comp):= False;
FailComp := FailComp + [Comp);
LastState:= SystState;
SystState:= StrucFunc(CompState);

(*Next event*)
New(Next); NextA.Succ:= Nil; {New pointer record}
NextA.Comp:= Comp; {Component index }
NextA.Kind:= Repr; {Event is repair }
MTTR:= CompPara[Component[Comp] .Kind] .MTTRepr;
NextA.Time:= SimTime.Time

+ ReprTime(MTTR);
InsertEvent(Curr. Next);

End; {fail}

{2} Main: Begin {Maintenance }
(*Component and system states*)

CompState[Comp):= False;
LastState:= SystState;
SystState:= StrucFunc(CompState);

{Component state
{Old system state
{New system state

{New pointer record}
{Component index }

(*Next event*)
New(Next); NextA.Succ:= Nil;
NextA.Comp:= Comp;
If SystState= False

Then Begin (*Maintainance postponed*)
(*Next event*)

NextMainTime:= SimTime.Time
+ 720; {One month later}

NextA.Kind:= Main; {Maintainance}
NextA.Time:= NextMainTime;{Maintainance time }
InsertEvent(Curr, Next); {Insert in eventlist}
CurrA.Kind:= Post; {Used in trace }

(*Reset states*)
CompState[Comp):= True;
SystState:= LastState;

End {then}

{Component state }
{System state }
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Else Begin (*Maintenance*)
(*Component set *)

MainComp:= MainComp+ [Comp]; {Maint. component}

(*Next event*)
NextA.Kind:= Rest; {Restore}
MTTR:= CompPara[Component[Comp] .Kind] .MTTRest;

NextA.Time:= SimTime.Time {Restore time
+ RestTime(MTTR);

InsertEvent(Curr, Next);
CurrA.Kind:= Main; {Used 1n trace}

End; {else}
End; {Main}

{3} Repr: Begin {Repaired}
CompState[Comp]:= True;
FailComp := FailComp - [Comp];
LastState:= SystState;
SystState:= StrucFunc(CompState);

{Component state }
{Failed components}
{Old system state }
{New system state }

{Fail time }
{Insert in eventlist}

(*Next event is fail *)
New(Next); {New pointer record}
NextA.Comp:= Comp; NextA.Succ:= Nil;
NextA.Kind:= Fail; {Failure}
MTTF:= CompPara[Component[Comp] .Kind] .MTTFail;
NextA.Time:= SimTime.Time

+ FailTime(MTTF);
InsertEvent(Curr, Next);

End;

{4} Rest: Begin {Restored}
CompState[Comp]:= True;
MainComp := MainComp - [Comp];
LastState:= SystState;
SystState:= StrucFunc(CompState);

{Component state }
{Maint. components }
{Old system state }
{New system state }

(*Next event is main *)
New(Next); {New pointer record
NextA.Comp:= Comp; NextA.Succ:= Nil;
NextA.Kind:= Main; {Maintenance
MTTM:= CompPara [Component [Comp] .Kind] .MTTMain;
NextA.Time:= SimTime.Time

+ MainTime(MTTM); {Maintain time }
InsertEvent(Curr, Next); {Insert in eventlist}

End; {rest}
End; {case}



- B 16 - Bijlagen

(*Evaluate new system state*)
If SystState<> LastState {System state changes }

Then Case SystState Of
False: Begin {System goes down, entrance in downstate}

Count.Syst:= Count.Syst+ 1; {Downstate counter
SystDown[Count.Syst] .Start:= SimTime.Time;

With CompDown[Count.Syst] Do Begin
FailStart:= FailComp; {Failed components
MainStart:= MainComp; {Maint. components

End; (with)
End; {case false}

True Begin {System comes up, ending of downstate
SystDown[Count.Syst] .Stop:= SimTime.Time;
With CompDown[Count.Syst] Do Begin

FailSet:= FailSet+FailStart;
MainSet:= MainSet+MainStart;

End; {with}
End;

End {then-case}

Else Case SystState Of {System state no change}
False: Begin {System stays down}

With CompDown[Count.Syst] Do Begin
FailSet:= FailComp;
MainSet:= MainComp;

End; {with}
End;

True Begin {System stays up}

End;
End; {else-case}

(*Tracing-Control *)
If Trace.Screen Then

Begin
ShowTrace(Scr);
If Trace.Print Then PrintTrace(Prn);

End; {if}
If KeyPressed Then TraceReset(Trace, Scr);

(*Go to successive event *)
Succ:= CurrA.Succ;
Dispose(Curr);
Curr:= Succ;

{To screen
{To printer

{Interrupt keyboard

{Successive event }
{Delete current }
{Current=successor }

(*Simulation
Until

Or
Or
Or

loop stop control *)
(Count.Syst >= SimDown+l)
(LoopExit True )
(Count.Event >= MaxEvent )
(SimTime.Time>= MaxTime );

{System downstates }
{Users top TraceReset}
{Max number events }
{Max simulated time }

(*End of simulation loop *)
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GetDosTime(SimTime.Stop);
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Wri te1n(Scr, ' Saving SystDown to "', CaseName, '. TXT" on disk');
SystDownToStatGraf(SystDown, CompDown, Count.Syst,{Save downpara

{for StatGraphics
DiskDir+'STATG\', CaseName);

Write1n(Scr) ;

SimStatist(SimTime, CaseName, CaseComm, Syst, (Statistics
Count, SystDown, SimResu1t);

Write1n(Scr, 'Statistic calculation'); Write1n(Scr);

PrintSimResu1t(SimResu1t, Prn);

If Trace.Show
Then ShowSimResu1t(SimResu1t, Scr);

{Print result }

{Result on screen}

Write1n(Scr, 'Saving SimResu1t to '", CaseName, ' .RES" on disk');
SaveSimResu1t(SimResu1t, DiskDir+'RESULT\', CaseName);
Write1n(Scr); De1ay(2000); {Save result on disk}

Beep; De1ay(250); Beep;
C1osePrint(Prn); C1oseScreen(Scr);

End. {Case-Program}

{Signal of end }
{Close ports }
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REKO-01 : Huidige systeemsituatie Neerbeek. B 20

REKO-03: Enke1voudige verbindingen B 23

REKO-05: Nieuwe situatie Beekerve1d B 26

ABS -01: Huidige situatie Neerbeek B 29

ABS -05: Nieuwe situatie Beekerve1d B 32
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PROGRAM REKO_01 ;
{

TurboPasca1 program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Copyright ~ 1989, R. Cerfonteijn, TUE-EG, DSM. All rights reserved.
}
{$N+}
USES SimROEL, Crt, SimTimer, SimInOut
CONST
(*Simu1ation contro1*)

SimDown: 10 .. 1000 = 1000; {Number downstates

{Output strings
{Output strings

(* Case initialisation **********************************************)
Procedure InitCase (var CaseName: String; {Proc. variables }

var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec
var DiskDir: String );

CASE DESCRIPTION }{ Function:
Begin
(*Case strings *)

CaseName:= 'REK001';
CaseComm:= 'Default parameters';

(*Component parameters*)
CompPara[Cab1eHSS] .FailRate:= 0.01;
CompPara[Cable ] .FailRate:= 0.06;

{Shorb cable lenght}
{Long cable lenght }

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 48;
Syst.StartStop:= 200000;
Syst.ProdLoss := 10000;
Syst.LifeTime:= 20;

{Start-up time, hr }
{Start/ Stop costs }
{Produktion losses }
{Economic lifetime }

(*Tracing set *)
Trace.Show := True;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

{Init on screen }
{No trace to screen}
{No trace to print }

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\'; {Disk and directory}

End; {InitCase}
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(* System Initialisation *******************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Proc. variables }

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION}
Begin
(*System components*)

Component [ 1] .Kind := StVd;

Component [ 2] .Kind .= CableHSS;
Component [ 3].Kind := CableHSS;
Component [ 4] .Kind - TrafolO;
Component [ 5] .Kind :== TrafolO;
Component [ 6] .Kind := Buch;
C:>mponent[ 7] .Kind .= Buch;
Component [ 8].Kind := MainConn;
Component [ 9] .Kind := MainConn;

Component [10] .Kind - HSS;

Component [11] .Kind .= Cable;
Component [12] .Kind - Cable;
Component [13] .Kind := TrafolO;
Component[14] .Kind := TrafolO;
Component [15] .Kind '= Buch;
Component [16] .Kind '= Buch;
Component [17] .Kind .= TrafolO;
Component [18] .Kind - Buch;
Component [19] .Kind - MainConn;
Component [20] .Kind - MainConn;

Component [21] .Kind - FaVd;

Component [22] .Kind '= CablelO;
Component [23] .Kind '= CablelO;
Component [24] .Kind - MainConn;
Component [25] .Kind - MainConn;

Component [26] .Kind '= FaVd;

MaxComp:= 26;
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With Syst Do Begin
(*System description*)

Name:= 'Neerbeek.SYS';
Comm:= 'Huidige voeding REKO vanuit Neerbeek via ABS';

(*MODEL description*)
StrucString[l] :=
'xl 1] AND ( (x [ 2] AND x[ 4] AND x[ 6] AND x[ 8] )
StrucString[2] :=, OR (X[ 3] AND x[ 5] AND x[ 7] AND x[ 9])
StrucString[3] :=
'AND x [10]
StrucString[4]:=
'AND ( (x[ll] AND xI13] AND x[15]

AND xIl7] AND x [18] AND x[19] )
StrucString[5] :=

I OR (x[12] AND x[14] AND x [16] AND x [20] )
StrucString[6] :=

'AND x[21] AND ( (x[22] AND x [24] )
StrucString[7] :=, OR (x[23] AND x[25]) ) AND x[26]

, .·
, .

•

, .
•

, .,
, .,
, .,
, .·

StrucScheme[l]:=' [3-5-7-9\ 112-14-16 20

1

123-25-1 ';
StrucScheme[2]:= '-1 10 21 - 26-"
StrucScheme[3]:= : I 2-4-6-8 111-13-15-17-18-19 I 22-24- I :~,
StrucScheme[4] :=
StrucScheme[5]:= 'StVd HSS FaVd FaVd';
StrucScheme[6]:= 'Neerbeek-A Neerbeek-C ABS REKO';
StrucScheme{7]:=' ';

End; {with}
End; {InitSyst}

Boolean;

x[l] AND xI10] AND x[21] AND x[26]
(x[ 2] AND x[ 4] AND x[ 6] AND x[ 8])

OR (X[ 3] AND x[ 5] AND x[ 7] AND x[ 9])
(x[ll] AND x[13] AND x[15]

AND x[17] AND x[18] AND x[19])
AND x[14] AND x[16] AND x[20])
AND x[24])
AND x[25])

AND (

AND (

OR (x [12]
(x[22]

OR (x[23]
{StrucFunc}End;

Function StrucFunc (var x: CompStateArr)
{Function: RELIABILITY MODEL ;
}

Begin
StrucFunc:=

AND (

(* CASE - PROGRAM BEGIN *******************************************)

Begin {Case-program}

End; {Case program}
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PROGRAM REKO_03 ;
{

TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Copyright (c) 1989, R. Cerfonteijn/TUE-EG/DSM. All rights reserved

Comment: Enkelvoudige voeding REKO;
}
{$N+}
USES SimROEL, Crt;
CONST
(*Simulation control*)

SimDown: 10 .. 1000 = 1000; {Number downstates }

verbindingen ';

(* Case initialisation *********************************************)
Procedure InitCase (var CaseName: String; {Proc. variables }

var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec
var DiskDir: String );

CASE DESCRIPTION }{ Function:
Begin
(*Case strings *)

CaseName:= 'REK003';
CaseComm:= 'Enkelvoudige

(*Component parameters*)
CompPara[CableHSS] .FailRate:= 0.01;
CompPara[Cable ] .FailRate:= 0.06;

{Short cable lenght}
{Long cable lenght }

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 0;
Syst.StartStop:= 0;
Syst.ProdLoss := 0;
Syst.LifeTime := 40;

{Start-up time, hr
{Start/ Stop costs
{Produktion losses
{Economic lifetime

(*Tracing set *)
Trace.Show := True ;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

{Init on screen }
{No trace to screen}
{No trace to print }

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\';

End; {InitCase}
{Disk and directory}
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(* System Initialisation *******************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Proc. variables }

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION }
Begin
(*System components*)

Component [ 1] .Kind := StVd;

Component [ 2].Kind .= CableHSS;
Component [ 3] .Kind - TrafolO
Component [ 4] .Kind := Buch

Component [ 5] .Kind .= HSS;

Component [ 6] .Kind .= Cable;
Component [ 7] .Kind - TrafolO;
Component I 8] .Kind .= Buch;

Component I 9] .Kind '= FaVd;

Component [10] .Kind := CablelO;

Component Ill] .Kind - FaVd;

MaxComp:= 11;
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With Syst Do Begin
(*System description*)

Name:= 'Neerbeek.SYS';
Comm:= 'Enkelvoudige voorziening REKO vanuit Neerbeek V1a ABS';

(*MODEL description*)
StrucString [1] :=' , ;
StrucString[2] :=
, x [ 1] AND x [ 2] AND x [ 3] AND x [ 4] AND x [ 5] AND x [ 6] ';
StrucString[3] :=
, AND x[ 7] AND x[ 8] AND x[ 9] AND x[10] AND x[ll] ';
StrucString [4]:=' ';
StrucString [5]:=' , ;
StrucString [6]:=' ';
StrucString [7]:=' , ;

StrucScheme[I]:=' ';
StrucScheme[2]:= ' --1---2-3-4---5---6-7-8---9---10---11--
StrucScheme[3]:=' I I I I
StrucScheme[4]:= '
StrucScheme[5]:=' StVd HSS FaVd FaVd
StrucSchemeI6]:= 'Neerbeek-A Neerbeek-C ABS REKO
StrucScheme [7]:=' ';

End; {with}
End; {InitSyst}

Function StrucFunc (var x: CompStateArr) Boolean;
{Function: RELIABILITY MODEL ;
}

Begin
StrucFunc:=

x [ 1]
AND x[ 2] AND x[ 3] AND x[ 4] AND x[ 5] AND x[ 6]
AND x[ 7] AND x[ 8] AND x[ 9] AND x[10] AND x[ll]
AND x[12] AND x[13] AND x[14] AND x[15] AND x[16]

End; {S t rucFunc}

, .·, .
•, .
•, .
•, .,

(* CASE - PROGRAM *************************************************)

Begin {Case-program }

End. {Case-program}
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PROGRAM REKO_05 ;
(

REKO-05.PAS

TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;
Copyright (c) 1989, R. Cerfonteijn/TUE-EG/DSM. All rights reserved

)
{$N+}
USES SimROEL, Crt, SimTimer, SimInOut
CONST
(*Simulation control*)

SimDown: 10 .. 1000 = 1000; {Number downstates}

(* Case initialisation ********************************************)
Procedure InitCase (var CaseName: String; {Proc. variables }

var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec;
var DiskDir: String );

{Function: CASE DESCRIPTION }
Begin

(*Case strings *)
CaseName:= 'REK005';
CaseComm:= 'Default parameters';

(*Component parameters*)
CompPara[CableHSS] .FailRate:= 0.06;

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 48;
Syst.StartStop:= 200000;
Syst.ProdLoss := 10000;
Syst.LifeTime:= 40;

(*Tracing set *)
Trace.Show := True;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\';

End; {Ini tCase}

{Long cable lenght}

{Start-up time, hr}
{Start/ Stop costs}
{Produktion losses}
{Economic lifetime}

{Init on screen
{No trace to scrn }
(No trace to print)

{Disk, directory



Case-Program REKO-05.PAS - B 27 -

(* System Initialisation ******************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Proc. variables }

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION}
Begin
(*System components*)

Component [ 1] .Kind := StVd;

Component [ 2] .Kind - CableHSS;
Component [ 3] .Kind - CableHSS;
Component [ 4] .Kind "= CableHSS;
Component [ 5] .Kind - TrafolO;
Component [ 6] .Kind := TrafolO;
Component [ 7] .Kind - TrafolO;
Component [ 8] .Kind '= Buch;
Component [ 9] .Kind := Buch;
Component [10] .Kind '= Buch;
Component [11] .Kind - MainConn;
Component [12] .Kind - MainConn;
Component [13] .Kind .= MainConn;

Component [14] .Kind - HSS;

Component [15] .Kind - CablelO;
Component [16] .Kind - CablelO;

Component [17] .Kind - FaVd;

MaxComp:= 17;



- B 28 - REKO-05.PAS

With Syst Do Begin
(*System description*)

Name:= 'BEKRVELD.SYS';
Comm:= 'Voorziening REKO vanuit Beekerveld';

(*MODEL description*)
StrucString[I]:= ' Vl:= x[ 2] AND x[ 5] AND x[ 8] AND x[ll]
StrucString[2]:= ' Vl:= x[ 2] AND x[ 5] AND x[ 8] AND x[ll]
StrucString[3]:= ' Vl:= x[ 2] AND x[ 5] AND x[ 8] AND x[ll]
StrucString[4] :=

, x[l] AND ( (VI AND V2) OR (VI AND V3) OR (V2 AND V3) )
StrucString[5]:= ' AND x[14]
StrucString[6]:= ' AND ( x[15 OR x[16] )
StrucString[7]:= ' AND x[17]

, .,
, .,
, .,
, .,
, .,
, .,
, .,

StrucScheme[I]:=' 14-7-10-133- {16}
StrucScheme[2]:= '-I 3-6-9-12 14 17-
StrucScheme[3]:=: I 2-5-8-11 I 15 I
StrucScheme[4]:=
StrucScheme[5]:=' StVd HSS FaVd
StrucScheme[6]:=' Neerbeek-A Beekerveld-C REKO
StrucScheme[7]:= ' ';

End; {with}
End; {InitSyst}

Function StrucFunc (var x: CompStateArr) Boolean;
{ Function: RELIABILITY MODEL }
Var VI, V2, V3 : Boolean;
Begin

Vl:= x [ 2] AND x[ 5] AND x [ 8] AND x [11]
V2:= x[ 3] AND x[ 6] AND x[ 9] AND x [12]
V3:= x[ 4] AND x[ 7] AND x [10] AND x [13]

, .,
, .,
, .,
, .,
, .,
, .,

StrucFunc:= x[l] AND x[14] AND x[19] AND x[17]
AND ( (VI AND V2) OR (VI AND V3) OR (V2 AND V3) )
AND ( x [15] OR x [16 ] )

End; {StrucFunc}

(* CASE - PROGRAM BEGIN ********************************************)

Begin {Case-program}

End. {Case-program}
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PROGRAM ABS_01;
{

TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Copyright ~ 1989, R. Cerfonteijn/TUE-EG/DSM. All rights reserved
}
{$N+} {Numerical coprocessor is on }

USES SimROEL, Crt, SimTimer, SimInOut;

CONST
(*Simulation control*)

SimDown: 10 .. 1000 = 1000; {Number downstates}

{Output string
{Output stringparameters' ;

{ Function:
Begin
(*Case strings *)

CaseName:= 'ABSOl';
CaseComm:= 'Default

(* Case initialisation ********************************************)
Procedure InitCase (var CaseName: String; {Proc. variables }

var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec
var DiskDir: String );

CASE DESCRIPTION }

(*Component parameters*)
CompPara[CableHSS] .FailRate:= 0.01;
CompPara[Cable ] .FailRate:= 0.06;

{Shortcable lenght}
{Longcable lenght }

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 48;
Syst.StartStop:= 200000;
Syst.ProdLoss := 10000;
Syst.LifeTime:= 40;

{Start-up time, hr}
{Start/ Stop costs}
{Produktion losses}
{Economic lifetime}

(*Tracing set *)
Trace.Show := True;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

{Init on screen }
{No trace to scrn }
{No trace to print}

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\';

End; {InitCase}
{Disk, directory
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(* System Initialisation ******************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Proc. variables }

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION }
Begin
(*System components*)

Component [ 1] .Kind StVd;

Component [ 2] .Kind := CableHSS;
Component [ 3] .Kind .= CableHSS;
Component [ 4] .Kind - TrafolO;
Component [ 5] .Kind .= TrafolO;
Component [ 6].Kind .= Buch;
Component [ 7] .Kind Buch;
Component [ 8] .Kind '= MainConn;
Component [ 9] .Kind := MainConn;

Component [10] .Kind := HSS;

Component [11] .Kind - Cable;
Component [12] .Kind Cable;
Component [13] .Kind '= TrafolO;
Component [14] .Kind - TrafolO;
Component[15].Kind .= Buch;
Component [16] .Kind - Buch;
Component [17] .Kind - TrafolO;
Component [18] .Kind - Buch;
Component [19] .Kind := MainConn;
Component [20] .Kind := MainConn;

Component [21] .Kind := FaVd;

MaxComp:= 21;
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With Syst Do Begin
(*System description*)

Name:= 'Neerbeek.SYS';
Comm:= 'Voorziening ABS-Fabriek vanuit "Neerbeek" ';

(*MODEL description*)
StrucString[l] :=

'xl 1] AND ( (x[ 2] AND x[ 4] AND x[ 6] AND x[ 8])
StrucString[2] :=

, OR (X[ 3] AND x[ 5] AND x[ 7] AND x[ 9])
StrucString[3] :=

'AND x [10]
StrucString[4] :=

'AND ( (x[ll] AND x[13] AND x[15]
AND x[17] AND x[18] AND x[19])

StrucString[5] :=
, OR (x[12] AND x[14] AND x[16] AND x[20])

StrucString[6] :=
'AND x [21]

StrucString[7]:=' ';
StrucScheme[l]:=' 3-5-7-9 12-14-16-------20
StrucScheme[2]:= '-1-1 1101 ~21--

StrucScheme[3]:= : I 2-4-6-8 111-13-15-17-18-191 I
StrucScheme[4] :=
StrucScheme[5]:= 'StVd HSS FaVd
StrucScheme[6]:= 'Neerbeek-A Neerbeek-C ABS
StrucScheme[7]:=' ';

End; {with}
End; {Ini tSys t}

Function StrucFunc (var x: CompStateArr) Boolean;
{Function: RELIABILITY MODEL}
Begin

StrucFunc:= x[l] AND x[10] AND x[2l]
AND ( (x[ 2] AND x[ 4] AND x[ 6] AND x[ 8])

OR (X[ 3] AND x[ 5] AND x[ 7] AND x[ 9])
AND ( (x[ll] AND x[13] AND x[15]

AND x[17] AND x[18] AND x[19])
OR (x [12] AND x [14] AND x [16 ] AND x [20] ) ) ;

End; {StrucFunc}

, .,
, .,
, .,

, .,
, .,
, .,
, .,

, .,
, .,
, .,
, .,
, .,

(* CASE - PROGRAM BEGIN ******************************************)
Begin {Case-program}

End. {Case-Program}
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PROGRAM A8S_05 ;
{

TurboPascal program to evaluate
electricity distribution systems at DSM;

Copyright (c) 1989, R. Cerfonteijn/TUE-EG/DSM. All rights reserved
}
{$N+}

USES SimROEL, Crt, SimTimer, SimInOut

CONST
(*Simulation control*)

SimDown: 10 .. 1000 = 1000; {Number downstates}

(* Case initialisation ********************************************)
{Proc. variables

) ;
{ Function:
}
Begin

Procedure InitCase (var CaseName: String;
var CaseComm: String;
var CompPara: CompParaArr;
var Syst: SystRec;
var Trace: TraceRec;
var DiskDir: String

CASE DESCRIPTION ;

(*Case strings *)
CaseName:= 'ABS05';
CaseComm:= 'Default parameters';

(*Component parameters*)
CompPara[CableHSSJ .FailRate:= 0.06; {Long cable lenght}

(*Outage time and costs*)
Syst.StartTime:= 48;
Syst.StartStop:= 200000;
Syst.ProdLoss := 10000;
Syst.LifeTime:= 40;

{Start-up time, hr}
{Start/ Stop costs}
{Produktion losses}
{Economic lifetime}

(*Tracing set *)
Trace.Show := True;
Trace.Screen:= False;
Trace.Print := False;

{Init on screen
{No trace to scrn }
{No trace to print}

(*Disk set *)
DiskDir:= 'D:\DSMCASE\'; {Disk, directory

End; {InitCase}



Case-Program ABS -05.PAS - B 33 -

(* System Initialisation ******************************************)
Procedure InitSyst (var Component: ComponentArr; {Proc. variables }

var MaxComp: CompRange;
var Syst: SystRec );

{ Function: SYSTEM DESCRIPTION
}
Begin

(*System components*)
Component [ 1] .Kind - StVd;

Component [ 2].Kind - CableHSS;
Component [ 3] .Kind .= CableHSS;
Component [ 4] .Kind '= CableHSS;
Component [ 5] .Kind := Trafo10;
Component [ 6] .Kind := Trafo10;
Component [ 7] .Kind := Trafo10;
Component [ 8] .Kind '= Buch;
Component [ 9] .Kind .= Buch;
Component [10] .Kind := Buch;
Component [11] .Kind - MainConn;
Component [12] .Kind .= MainConn;
Component [13] .Kind .= MainConn;

Component {14] .Kind .= HSS;

ComponentI15] .Kind '= Cab1e10;
Component [16] .Kind := CablelO;
Component [17] .Kind := MainConn;
Component [18] .Kind '= MainConn;
Component [19] .Kind - Trafo10;
Component [20] .Kind - Trafo10;
Component [21] .Kind '= Buch;
Component [22] .Kind ,= Buch;
Component [23] .Kind '= Trafo10;
Component [24] .Kind .= Buch;

Component [25] ,Kind

MaxComp:= 25;

With Syst Do Begin

FaVd;

(*System description*)
Name:= 'BEKRVELD.SYS';
Comm:= 'Voorziening ABS-Fabriek vanuit "Beekerveld" ';



- B 34 - ABS -05.PAS

(*MODEL description*)
StrucString[I]:= ' Vl:= x[ 2] AND x[ 5] AND x[ 8] AND x [11] , .,
StrucString[2]:= ' Vl:= x[ 2] AND x[ 5] AND x[ 8] AND x [11 ] , .,
StrucString[3]:= ' Vl:= x[ 2] AND x[ 5] AND x[ 8] AND x [11] , .

I

StrucString[4]:= ' x [1] AND ( (VI AND V2)
OR (VI AND V3)
OR (V2 AND V3) , .,

StrucString[5]:= ' AND x[14] AND x [25] , .
I

StrucString[6] :=
, AND ( (x[15] AND x [17] AND x [19] AND x[21] ) , .

I

StrucString[7] :=, OR (x[16] AND xI18] AND x [20]
AND x [22] AND x [23] AND x[24]) ) , .,

FaVd' ;
ABS ';

-16-18-20-22-23-24- ';
-25-';

-15-17-19-21------- I ';, .,

-14-

I
HSS
Beekerve1d-C

-4--7-10-13-
-3--6--9-12-
-2--5--8-11-

- I-

I
StVd
Neerbeek-A

StrucScheme[l]:= '
StrucScheme[2]:= '
StrucScheme[3]:= '
StrucScheme[4]:= '
StrucScheme[5]:= '
StrucScheme[6]:= '
StrucScheme[7]:= ' ';

End; {with}
End; {InitSyst}

Function StrucFunc (var x: CompStateArr) Boolean;
{Function: RELIABILITY MODEL ;
}
Var VI, V2. V3 : Boolean;
Begin

V1:= x[ 2] AND x[ 5] AND x[ 8] AND x[ll]
V2:= x[ 3] AND x[ 6] AND x[ 9] AND x[12]
V3:= x[ 4] AND x[ 7] AND x[10] AND x[13]

StrucFunc:=
x[l] AND x[14] AND x[25]
AND ( (VI AND V2) OR (VI AND V3) OR (V2 AND V3)
AND ( (x[15] AND x[17] AND x[19] AND x[21])

OR (x[16] AND x[18] AND x[20]
AND x[22] AND AND x[23] AND x[24]) );

End; {StrucFunc}

(* SimROEL simulation loop ****************************************)

Begin {Case-Program }

End. {Case-Program}



B 3 RESULTATEN PROEFSIMULATIES

- B 35 -

Serie-Ol: Enkelvoudige trafoverbinding B 36

DubbelOl: Dubbele trafo-verb, geen onderhoud B 37

DubbelO3: Dubbele trafo-verb, met onderhoud B 38

DubbelO4: Dubbele trafo-verb, afhankelij kheid B 39



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 20:10:1989 Time: 13:21: 7:77

System simulated

Comment on system

Case evaluated

Comment. on case

System outage cost

Structure function

EnJ<.elTr.SYS

Enkele 10kV trafo-verbinding

EnJ<.el01

Default parameters

200000 + 10000.0 * t [gld/out]

(= Boolean Reliability MODEL)

x[l] AND x[2] AND x[3]

Structure scheme (= Graphical scheme of model)

---1:Cable-2:Trafo-3:Buch---

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

2001
2.92E+0004 [years]

1000
3.43E-0002 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MDnC) =

in [hrs/out]:
32.7 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
1.1 [hrsl yr)

800000.0 [gld/out)

46.0
4.0

168.0

Lambda=l/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year):
Mean (HTTP) = 29.1 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

3.43E-0002 [out/yr)
1.10E+0006 [gld) per

29.5
o. 0

228.1

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

20:10:1989
20:10:1989

2

13:19:44: 0
13:19:46:48
CPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 20:10:1989 Time: 8:23:15:12

System simulated

Oomment on system

Case evaluated

Comment on case

System outage cost

Structure function

DUBBELTr SYS

DUbbele 10kV trafo-verbinding

DUBBEL01

Geen onderhoud

200000 + 10000.0 * t [gld/out)

(= Boolean Reliability MODEL)

(X[l) AND x[3) AND x[5])
OR (x[2) AND x[4) AND x[6)

Structure scheme : (= Graphical scheme of model)

~1:cable_3:Trafo-5:BUChJ

L-2:0able-4:Trafo-6:Buch

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

16689078
1.26E+0008 [years]

1000
7.91E-0006 [out/yr)

Duration of downtimes
Mean (MOnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MOnO) =

in [hrs/out):
14.9 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
0.0 [hrsl yr)

698183.5 [gld/out)

19.6
o. 0

166.0

Lambda=l/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year):
Mean (MTTF) = 126228.7 Std.Oev. =

Minimum =
Maximum =

7.92E-0006 [out/yr)
2.21E+0002 [gld] per

134052.8
154.6

951435.6

lifetime

Simulation started at:
~ stopped at:

used

19:10:1989
19:10:1989

-48942

16: 9: 2:14
20:45:36:78
OPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 19:10:1989 Time: 10:29:22:37

System simulated

Comment on system

Case evaluated

Comment on case

System outage cost

Structure function

DUBBELTr SYS

Dubbele 10kV trafo-verbinding

DUBBEL02

Gepland en gecoordineerd onderhoud

200000 + 10000.0 * t [gld/out]

(= Boolean Reliability MODEL)

(x[l] AND x[3] AND x[5] AND x[8])
OR (x[2] AND x[4] AND x[6] AND x[7])

Structure scheme (= Graphical scheme of model)

--r-1:cable_3:Trafo-~:BUch_8:Ma~n}

l-2:Cable-4:Trafo-b:Buch-7:Maln

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate tn/RT) =

4635591
2.17E+0006 [years]

81
3.72E-0005 [out/yr]

DuraLion of downLimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MDnC) =

in [hrs/out]:
6.9 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
0.0 [hrs/ yr]

694566.6 [gld/out]

18.5
o. 0

166.0

Lambda=l/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year]:
Mean (HTTF) = 26396.2 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

3.79E-0005 [out/yr]
1.05E+0003 [gld] per

23104.0
707.2

101565.5

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

19:10:1989
19:10:1989

4141

9:20:14:45
10:29:15:39
CPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 22:11:1989 Time: 13:24:35:44

•

System simulated

Comment on system

Case evaluated

Comment on case

System outage cost

Structure function

DUBBELTr SYS

DUbbele 10kV trafo-verbinding

DUBBEL04

Onderhoud en afhankelijkheid

o + 0.0 * t [gld/out]

(= Boolean Reliability MODEL)

( (x[l] AND x[3] AND x[5] AND x[S])
OR (x[2] AND x[4] AND x[6] AND x[7]) ) AND x[9]

Structure scheme : (= Graphical scheme of model)

r-.1:cable_3:Trafo_5:BUch_S:Main}-
-----J 9 : Depend-

l-2:Cable-4:Trafo-6:Buch-7:Main

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

735251
3.44E+0005 [years]

669
1.94E-0003 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =

in [hrs/out]:
7.9 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
0.0 [hrsl yr]

1.4
0.2

24.0

Time between failures in [year]:
Mean (HTTP) = 512.8 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

Lambda=l/MTTF = 1.95E-0003 [out/yr]

529.7
0.4

5046.6

Simulation started at:
stopped at:
used

22:11:1989
22:11:1989

760

13:11:43:57
13:24:23:68
CPU seconds



8 4 RESULTATEN SIMULATIES LOKU-DEELNET

- B 40 -

REKO-01 : Huidige systeemsituatie Neerbeek. B 42

REKO-03: Enke1voudige verbindingen B 43

REKO-05: Nieuwe situatie Beekerve1d B 44

ABS -01: Huidige situatie Neerbeek B 45

ABS -05: Nieuwe situatie Beekerve1d B 46

HSS -01: Huidig hoofdschake1station Neerbeek B 47

HSS -05: Nieuw hoofdschake1station Beekerve1d B 48



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 14:11:1989 Time: 14:13:20: 0

System simulated

Comment on system

Case evaluated

Comment on case

System outage cost

Structure function

Neerbeek. SYS

Huidige voeding REKO vanuit Neerbeek via ABS

REKOO 1

Default parameters

200000 + 10000.0 * t [gld/out]

(= Boolean Reliability MODEL)

x[ 1] AND ( (x [ 2] AND x[ 4 ] AND x[ 6 ] AND x[ 8])

OR (X [ 3 ] AND x[ 5 ] AND x[ 7] AND x[ 9 ] )

AND x[10]

AND ( (x[llJ AND x [13] AND x [ 15 ] AND x [ 17] AND x [ 18 ] AND x[19])

OR (x[12] AND x [ 14] AND x[16] AND x[20]) )

AND x [21l AND ( (x[22] AND x[24])

OR (x[23] AND x[2S]) ) AND x [26]

Structure scheme : (= Graphical scheme of model)

[
3_S-7_9} {12_14-16 20} {23_2S}

-1- 10 21 26-
I 2-4-6-8 I 11-13-15-17-18-19 I 22-24 I

StVd HSS FaVd FaVd
Neerbeek-A Neerbeek-C ABS REKO

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

232611
3.S6E+0004 [years]

1000
2.81E-0002 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MOnC) =

in [hrs/out]:
53.7 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
1.5 [hrsl yr]

740720.0 [gld/out]

11.5
1.6

72.0

Lambda=l/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year]:
Mean (HTTF) = 35.5 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

2.82E-0002 [out/yr]
4.17E+000S [gld] per

35.0
0.0

210.8

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

14:11:1989
14:11:1989

892

11:58:36:73
12:30: 8:91
CPU seconds



* SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION *
**************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION ****************

Print Date: 6:12:1989 Time: 12:27:20: 1

System simulated

Comment on system
ia ABS

Case evaluated

Comment on case

System outage cost

Structure function

Neerbeel<. SYS

Enkelvoudige voorziening REKO vanuit Neerbeek v

REK003

Enkel voudige verbindingen

o + 0.0 * t [gld/out}

(= Boolean Reliability MODEL)

x[ 1l AND x[ 2 } AND x[ 3 } AND x[ 4 }
AND x[ 5 }
AND x[ 6 J AND x[ 7 ] AND x[ 8 ]
AND x[ 9 ]
AND x [l 0]
AND x [11]

Structure scheme (= Graphical scheme of model)

-1- -2-3-4-

I
I

StVd
Neerbeek-A

5 -6-7-8-

HJs
Neerbeek-C

9 -10-

I
FaVd
ABS

11

I
FaVd
REKO

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

2001
6.70E+0003 [years]

1000
1.49E-0001 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =

in [hrs/out]:
33.0 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
4.9 [hrsl yr]

32.8
4.0

168.0

Time between failures in [year}:
Mean (MTTF) = 6.7 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

Lambda=l/MTTF = 1.50E-OOOl [out/yr]

7.0
0.0

43.3

Simulation started at:
stopped at:
used

6:12:1989
6:12:1989

9

12:26: 7:51
12:26:16:14
CPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 22:11:1989 Time: 13:35: 8:78

System simulated BEKRVELD.SYS

Comment on system Voorziening REKO vanuit Beekerveld

Case evaluated REK005

Comment on case Default parameters

System outage cost 200000 + 10000.0 * t [gld/out]

Structure function (= Boolean Reliability MODEL)

Vl:= x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x [11]
V1: = x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x [lll
Vl:= x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x[ll]
x [ 1 ] AND ( (Vl AND V2) OR (Vl AND V3) OR (V2 AND V3) )

AND x[14] AND t (x[15] AND x[17])
OR (x[16] AND x[18]) )

AND x[19]

Structure scheme : (= Graphical scheme of model)

7-10-13 16-18
6- 9-12l14-{ ]-23-
5- 8-11=r- I 15-17 I

HJS FJVd
Beekerveld-C REKO

~ 4-

- ~L ~=
I

StVd
Neerbeek-A

Total number of events (N) =
Real time equivalent CRT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

293394
5.29E+0004 [years]

1000
1.89E-0002 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MDnC) =

in [hrs/out]:
57.7 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
1.1 [hrsl yr]

782720.0 [gld/out]

13.3
0.6

72.0

Lambda=l/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year]:
Mean (HTTF) = 52.8 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

1.89E-0002 [out/yr]
5.93E+0005 [gld] per

50.8
o. 1

304.0

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

22:11:1989
22:11:1989

345

13:29: 3:20
13:34:48:90
CPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 20:10:1989 Time: 13:51:46:34

System simulated

Comment on system

Case evaluated

Comment on case

System outage cost

Structure function

DSM-LOKU SYS

Voorziening ABS-Fabriek vanuit "Neerbeek"

ABS01

Default parameters

200000 + 10000.0 * t [gld/out]

(= Boolean Reliability MODEL)

x [ 1] AND (

AND x[10]

(x[ 2] AND x[ 4] AND x[ 6] AND x[ 8])

OR (X[ 3] AND x[ 5] AND x[ 7] AND x[ 9])

AND (x[ll] AND x[13] AND x[15] AND x[17] AND x[18] AND x[19])

OR (x[12] AND x[14] AND x[16] AND x[20]) )

AND x[21]

Structure scheme : (= Graphical scheme of model)

[

3-5-7-9... {12_14_16 20 ...
-1- 10 21I 2-4-6-81I 11-13_15-17-18- 191I
StVd H~S FaVd
Neerbeek-A Neerbeek-C ABS

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

243070
5.47E+0004 [years]

1000
1.83E-0002 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MDnC) =

in [hrs/out]:
58.2 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
1.1 lhrsl yr]

785171.3 [gld/out]

12.9
1.9

101.1

Lambda=l/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year]:
Mean <MTTF) = 54.4 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

1.84E-0002 [out/yr]
5.77E+0005 [gld] per

55.7
0.0

431.1

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

20;10:1989
20:10:1989

251

13:46:49:36
13:51: 0:53
CPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 20:10:1989 Time: 14: 1:45:14

System simulated

Oomment on system

Oase evaluated

Oomment on case

System outage cost

Structure function

SEKRVELD.SYS

Voorziening ABS-FabrieJc vanuit "BeeJcerveld"

ASSOS

Default parameters

200000 + 10000.0 * t [gld/out]

(= Boolean Reliability MODEL)

Vl:= x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x [Ill
VI: = x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x [Ill
VI: = x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8] AND x[ll]
x [ II AND ( (VI AND V2) OR (VI AND V3) OR (V2 AND V3) )

AND x £14] AND ( (x[15] AND x[17]
OR (x[16] AND x[18]

AND x [ 19]

Structure scheme : (= Graphical scheme of model)

r 4- 7-10-13~ -[16_18]-
- 1~ 3- 6- 9-12~14 19--

I L 2- 5- 8-1l~ I 15-17 I
StVd HSS FaVd
Neerbeek-A BeeJcerveld-O ABS

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

293394
5.29E+0004 [years]

1000
1.89E-0002 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MOnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MOnO) =

in [hrs/out]:
57.7 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
1.1 [hrsl yr]

782720.0 [gld/out]

13.3
o. 6

72.0

Lambda=1/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year]:
Mean <MTTF) = 52.8 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

1.89E-0002 [out/yr]
5.93E+0005 [gld] per

50.8
O. 1

304.0

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

20:10:1989
20:10:1989

340

13:52:36:87
13:58:16: 4
OPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 20:10:1989 Time: 14:15:32:48

System simulated

Comment on system

Case evaluated

Comment on case

System outage cost

Structure function

NeerbeeJ<:. SYS

Voorziening vanuit HSS "Neerbeek"

HSS01

Default parameters

200000 + 10000.0 * t [gld/out]

(= Boolean Reliability MODEL)

x [ 1) AND (

AND x(10)

(x[ 2) AND x[ 4] AND x[ 6) AND x[ 8)

OR (X[ 3) AND x[ 5) AND x[ 7) AND x[ 9)

Structure scheme (= Graphical scheme of model)

-{

3_5-7_9L -f
-1 10

I 2-4-6-8J I

S~Vd HJS
Neerbeek-A Neerbeek-C

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

267663
1.27E+0005 [years]

1000
7.87E-0003 [out/yr)

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =
Outage cost (MDnC) =

in [hrs/out):
71.7 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
0.6 [hrsl yr)

919040.0 [gld/out)

4.9
2.2

72.0

Lambda=1/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in [year]:
Mean (MTTF) = 126.9 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

7.88E-0003 [out/yr)
2.90E+0005 [gld) per

121.0
0.2

882.0

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

20:10:1989
20:10:1989

277

14:10:33:91
14:15:10:79
CPU seconds



**SimROEL: SIMULATIVE RELIABILITY AND OPERATIONAL EVALUATION **
***************************************************************
**************** RESULTS OF THE SIMULATION *****************

Print Date: 20:10:1989 Time: 14:28: 7:93

System simulated BEKRVELD.SYS

comment on system Voorziening vanuit HSS "Beekerveld"

Case evaluated HSS05

Comment on case Default parameters

System outage cost 200000 + 10000.0 * t [gld/out]

Structure function (= Boolean Reliability MODEL)

V1: = x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x [ 11 ]
V1: = x[ .2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x [11]
V1 : = x[ 2 ] AND x[ 5 ] AND x[ 8 ] AND x [ 11 ]
x [ 1 ]
AND x[14]

Structure scheme : (= Graphical scheme of model)

Beekerveld-C

7-10-13
6- 9-12l14--1
5- 8-11T I L

HJS

r 4
- 1----l- 3-

I L 2-

I
StVd
Neerbeek-A

Total number of events (N) =
Real time equivalent (RT) =
Number of downstates (n) =
Annual outage rate (n/RT) =

422024
1.22E+0005 [years]

1000
8.18E-0003 [out/yr]

Duration of downtimes
Mean (MDnT) =

Non-Availability =
Outage cost tMDnC) =

in [hrs/out]:
70.0 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =
0.6 [hrsl yr]

913095.7 (gld/out]

11.4
0.2

101.6

Lambda=1/MTTF =
Expected cost =

Time between failures in (year]:
Mean (MTTF) = 122.1 Std.Dev. =

Minimum =
Maximum =

8.19E-0003 [out/yr]
2.99E+0005 [gld] per

126.4
0.0

890.4

lifetime

Simulation started at:
stopped at:
used

20:10:1989
20:10:1989

461

14:20:10:68
14:27:51:89
CPU seconds
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1 INLEIDING

Een van de onderzoeksgebieden van de vakgroep elektrische
energiesystemen is het verrichten van systeemstudies. Daartoe wordt in
het derde trimester het college energiesystemen gedoceerd. In een
recent afstudeerproject is een studie verricht naar het
stikstofvoorzieningssysteem van Hoogovens IJmuiden. Daarbij is vanuit
de industrie en de elektrici tei ts maatschappijen naar voren gekomen
dat de bedrijfszekerheid van technische systemen op dit moment sterk
in de belangstelling staat. Dit was aanleiding om in dit afstudeerwerk
een bedrijfszekerheidsstudie te verrichten op het gebied van de
elektrische energiesystemen.

Als opzet van het afstudeerwerk werd besloten om all~reerst een breed
georienteerde voorstudie te verrichten met het doel inzicht verkrijgen
in het vakgebied en te komen tot een probleemstelling voor een
casestudie met meer diepte.

De voorstudie bestond uit een literatuurstudie en een overzicht van de
in de loop van de tijd ontwikkelde modellen en methoden. Voor het
literatuuronderzoek ging de grootste aandacht uit naar toepassing in
elektrische energiesystemen. Allereerst onderzocht wat de kennis over
betrouwbaarheid binnen de eigen universiteit is. Daartoe is het
databanksysteem "VUBIS", waarin aIle boeken van de TUE zijn verwerkt,
geraadpleegd. Vit de referenties daaruit onstonden steeds meer
literatuurgegevens, waarvan hier een overzicht gegeven wordt.

2 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

2.1 Colleges

Vi t de gids bleek dat over bedrijfszekerheid een specifiek college
gegeven wordt door prof. Sander bij de afdeling bedrijfskunde,
vakgroep Operational Reasearch en Statistiek (ORS).

Overige colleges welke te maken hebben met het onderwerp en het
beknopt behandelen zijn gevonden bij de afdeling bedrijfskunde (Bdk,
vakgroep KBS) door Geraerds. En bij de afdeling werktuigbouwkunde
(Wtb) gegeven door prof. v.d. Hooren. Deze colleges handelen
hoofdzakelijk over onderhoud en betrekken daarbij bedrijfszekerheid.

Een overzicht van de colleges is gegeven in de bijlagen (B.2).

2.2 Onderzoek

Nadere navraag en het volgen van de diverse colleges leverde op dat
bij de vakgroep ORS (Bdk) een groep van vijf personen, onder leiding
van prof. Sander, zich op onderzoek van bedrijfszekerheid gaat
toeleggen. Er is inmiddels contact met deze groep gelegd en dat
verloopt via dr. G. Regterschot die daarom een van de begeleiders is.
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Ook bij de genoemde vakgroep WOP (Wtb) van prof. v. d. Mooren wordt
onderzoek verricht dat verwant is met het onderwerp betrouwbaarheid.
Belangrijkste doel van het onderzoek in deze groep is te komen tot de
economisch meest optimale onderhoudspoli tiek. De resul taten daarvan
zijn weergegeven in een serie van vijf art ike len. Daarin wordt
uitvoerig ingegaan op modellen voor faal- en herstelgedrag van
systeemcomponenten. In aansluiting heeft ir. H. Both zijn promotiewerk
af waarin onder meer een simulatiepakket (MAINSITHE) voor falen en
herstellen van werktuigbouwkundige systemen is gerealiseerd.

Bij het doornemen van de afstudeerprojecten binnen de fac. E
(1964-1988), welke jaarlijks worden samengevat in diktaatvorm, bleek
er nooit een geheel project aan bedrijfszekerheid te zijn gewijd. WeI
waren er projecten die het onderwerp kort vermelden maar meer ook
niet. Het meest ui tgebreide afE;tudeerwerk van is van P. Leyten over
het parallelschakelen van no-break systemen verricht bij HOLEC.

3 VUBIS

Via een interactief zoekproces met het "VUBIS" systeem ben ik
uitgekomen op onderstaande lijst van sleutelwoorden:

1 TITEL

2 WOORD UIT TITEL

3 FAMILINAAM

4 INSTELLINGSNAAM

5 TREFWOORD

voor specifieke opzoeking

reliability, fiabilite, zuverlaessigkeit
fout, fehler, fault
storing, stoerung

Billinton, Roy
Allan, R. N.
Shooman, M. L.

IEEE, CIGRE, EPRI, lEE

betrouwbaarheid
bedrijfszekerheid
elektrische energiesystemen; betrouwbaarheid

simulatie
energievoorziening; betrouwbaarheid
elektriciteitsvoorziening; betrouwbaarheid
elektriciteitscentrales; betrouwbaarheid

De belangrijkste werken betreffende het onderwerp "betrouwbaarheid van
elektrische energiesystemen" zijn in VUBIS te vinden onder het
trefwoord: elektrische energiesystemen; betrouwbaarheid

Algemene informatie en theorie van betrouwbaarheid is te vinden onder
het trefwoord: betrouwbaarheid en onder de titelwoorden: reliability,
zuverlaessigkeit.
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Bij het laatste stui tte ik op een aantal zeer interessante Dui tse
proefschriften betreffende de betrouwbaarheid van de elektlci tei ts
verzorging. Het is daarom verstandig om bij bestudering van de stof
ook Duitse literatuur te gebruiken. Uit deze proefschriften blijkt dat
veel onderzoek is verricht onder leiding van prof. Koglin verbonden
aan de Universitats des Saarlandes. Ook bij de RWTH in Aken is veel
gedaan. Een goed overzicht van de Duitse stand van zaken wordt gegeven
in het tijdschrlft "EnergieWirtschaftliche Tagesfrage" ui t november
1987, nr. 11.

Uit de diverse verwijzingen kwam naar voren dat de meeste literatuur
in de ruE bibliotheken te vinden is onder de systematische codes:

WHK: Betrouwbaarheid algemeen
LFJ: Fysische verschijnselen in netten en leidingen
LFB: Algemene werken elektriciteitsvoorziening
cww: Statistische theorie van de betrouwbaarheid

Na een groot aantal boeken opgehaald te hebben uit de diverse
bibliotheken bleken er een aantal hele goede standaardwerken te
bestaan waarnaar dan ook bijna iedereen verwijst.

4 BOEKEN

Na bestudering van de vele op de TUE beschikbare boeken bleef als goed
bruikbare werken de in de bijlage van dit hoofdstuk opgenomen boeken
over. Dit overzicht is nooit volledig en er zijn wellicht lezers die
het met deze keuze niet eens zijn of boeken missen. Voor hun
opmerkingen sta ik volledig open.

Een goede basis voor de bestudering van het vakgebied vormen de boeken
van Billinton en Allen, 1983 en 84. Het zijn studieboeken en herhalen
de vereiste voorkennis (waarschijnlijkheidsrekening, Markov) als dat
nodig is. Het laatste werk van hun ult 1988 gaat dieper in op de
actuele ontwikkelingen in de elektriciteitswereld.

Binnen de Nederlandse taal vormt Klaassen, 1986 het meest bekende
algemene werk maar is helaas van matige kwaliteit. Redelijk en
specifiek gericht op de openbare elektrici tei tsvoorziening is
hoofdstuk 4 van VDEN, 1986.

Voor de bestudering van de eerder
kunnen Reinschke, 1988 en Beichel t,
dienen.

vermelde Duitse proefschriften
1988 als een goede inleiding
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5 INSTELLINGEN

Ui t de bestudering van de vrijgekomen li teratuur kwamen een aantal
instellingen naar voren welke onderzoek verrichten en publiceren
betreffende bedrijfszekerheid en de toepassing daarvan in elektrische
energiesystemen. Deze instellingen publiceren deze onderzoeken in de
daarvoor bestemde tijdschriften. Verder houden zij conferenties.

5.1 IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers

1) Transactions on Reliability (T-R); bse
- algemeen.

2) Transactions on Power Apparatus and Systems (T-PAS); bse
sinds 1987: 1) Transactions on Power Systems (T-PWRS); bse

2) Transactions on Power Delivery (T-PWRD); bse
- toepassing binnen elektrische energiesystemen.

3) Tutorials on reliability
+IEEE Tutorial Course; "Power Systems Reliability Evaluation";
Course text 82 ERO 195-8-PWR, 1982; bse LFJ82POW.
- Grondslagen van bet rouwbaarheid, "state of the art" en

toepassingen in power systems.

5.2 CIGRE: Conference Internationale des Grands Reseaux Electrigues

1) Tijdschrift: ELECTRA; bse
2) Conferenties

2) Study Commitee SC 38
- Working Group WG 38.03; "Power System Reliability

Analysis, Application Guide"; Cigre, Parijs, 1987.

5.3 Proceedings of the Annual Symposium Q!l Reliability

sinds 1987: "Inter-RAM", Proc. of the Ann. Symp. on Reliability·
th Availability • Maintainability.

12 Inter-RAM aangevraagd in Delft: TUD 2233 2488.

des Be~ Electrigues de Distribution

Om het jaar in Luik (Belgie) en Brighton (Engeland), sinds 1971.
TUE bibl. elektro: LFC71CIR

5.5 Probabilistic Methods Applied to Electric Power Systems

Anual International symposium, sinds 1988.
TUE bibl. elektro: LFC88PRO
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1) Proceedings of the lEE; bse
2) sinds 1983: lEE Proceedings

3)Conference series: Reliability
- 1977: Conference Publication
- 1983: Conference Publication

Power Generation, Transmission,
and Distribution Systems; bse.
of Power Supply Systems:
nr. 148: TUE bse: LDC77REL.
nr. 225: TUE bse: LDC83REL.

5.7 EEA: Electrical and Electronics abstracts

- Onderzocht is jaargang 1988 en de daaruit geselecteerde werken
zijn in een kaartenbak verwerkt. Uit deze verzameling zijn vele
artikelen voortgekomen en zijn belangrijke conferenties zoals
in dit hoofdstuk vermeld onder de aandacht gekomen. De
opgevraagde en/of gecopieerde artikelen ziJn op de
vakgroepsbibliotheek beschikbaar.

6 ARTIKELEN

De artikelen zlJn gerangschikt volgens een onderscheid zoals dat
tijdens de voorstudie naar de modellen en methoden naar voren kwam.

1. DETERMINISTISCH: (n-l )-methode

2. ANALYTISCH a. Boolse model
011, exp, onafh.
netwerkmethode

b. Markov model
multistate, exp, afh.
minimale snede methode

3. SIMULATIE Simulatiemodel
multi-state, (non)exp, afh
Monte Carlo Methode
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7 CONCLUSIES

Ui t het li teratuuronderzoek blijkt dat er zeer veel artikelen en
boeken gepubliceerd zijn. De technieken toegepast in de ruimte- en
nucleaire energie (niet-repareerbare systemen) heeft men ui tgebreid
tot repareerbare systemen waaronder ook systemen voor elektrische
energievoorziening vallen. In de loop van de voorstudie is de aandacht
van het afstudeerwerk naar de distributienetten verplaatst.

Er zijn in de literatuur grofweg twee lijnen te onderscheiden waarin
het gepubliceerde onderzoek zich heeft ontwikkeld. De eerste
ontwikkeling vindt plaats in Canada onder leiding van R. Billinton.
Deze werkt daarbij nauw samen met R. N. Allan ui t UK. Tijdens hun
onderzoek worden zij bijgestaan door diverse promovendi hetgeen in
onderstaande weergave van de globale lijn der ontwikkeling te zien is.

Billinton, R
(Saskatchewan)

, , ; Bollinger
" ; Singh, C

; Grover, M
" ;Koval, K
, , ; Koval, K
, , ; Koval, K

Singh-80, 81
Fong-85,88
Koval,Kua

Allan, R.N.
(Manchester)

" ,Billinton, R; De Oliveira-76
,De Oliveira-77

" ,Billinton, R; De Oliveira-76
" ,Allan, R,N; Dialynas,Homer-78
" ,Allan, R.N; Dialynas,Homer-79

Behalve de bovengenoemde artikelenreeks met name over
distributiesystemen hebben Billinton en Allen samen enkele boeken
gepubliceerd. Deze zijn goed maar brengen ten opzichte van elkaar
niets nieuws in inhoud. WeI neemt de bruikbaarheid vorr studie steeds
toe. De beste boeken zijn de twee in serie uitgebrachte werken uit '83
resp. '84. Deze boeken omvatten het totale scale van deelsystemen uit
de elektriciteitswereld.

Eveneens belangrijk van deze twee goeroes op het gebied van de
betrouwbaarheid van elektrlci tei tsvoorziening, zijn de op geregelde
tijdstippen uitgebrachte bibliografieen in de IEEE T-PAS.

Een zelfde ontwikkeling zien we ook in Duitsland sinds de zeventiger
jaren. Daarbij is voor de distributie van elektriciteit het onderzoek
van prof. Koglin ult Darmstadt (later Saarbrticken) van belang. Een
andere lijn wordt getrokken door prof. Edwin ult Aken maar deze is
meer gericht op de opwekking en het transport van elektriciteit.
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Koglin

Darmstadtl Saarbrlicken

Edwin

Aachen
, , ,Siemes-80

, ,

, ,

Bitzer-81 }
, proef-
,Gebler-81 h 'ftsc rl en
,Wellssow-86

, , ,Danda-82

,Roos program ZUBER
, , ,Hiehage

,Schweer-

Een indruk van de Dui tse stand van zaken wordt verkregen ui t het
verlag van een symposium ult 1987, gepubliceerd in het tijdschrift
"Energiewirtschaftliche Tagesfrage", nr. 11, ult november 1987.

In de vele Ii teratuur draait het hoofdzakeIijk om de modelvorming.
Praktische ui tvoeringen van betrouwbaarheidsstudies zijn er pas de
laatste jaren en dan nog mondjesmaat. Belemmerend voor een praktische
toepassing van de bedrijfszekerheidstechniek is de gecompliceerdheid
van de vereiste stochastische modellen. Ook het gebrek aan betrouwbare
data vormt een probleem.

Een van de dingen waar in di t afstudeerwerk en dan met name in de
casestudie op gelet moet worden is te komen tot aanbevelingen over weI
en niet relavante data.

Belangrijke overzichten zlJn behalve de eerder genoemde bibliografieen
(zie 6.1) onder meer R. Billinton en R.N. Allan maar ook een aantal
reviews (zie 6.2) gepubliceerd door een groep onder leiding van
Tillman (zie reviews). Mijn vermoeden is dat zij begin jaren tachtig
begonnen zijn in di t vakgebied en eerst een aantal overzichtstudies
hebben verricht.
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B.l TU EINDHOVEN

1.1 Onderzoek faculteit Wtb, vakgroep WOP =vd Mooren

Mooren, van der, et al; "Onderhoudgedrag van werktuigbouwkundige objecten";
de Constructeur; deel 1: dec '82, pp 22-28; deel 2: feb '83, pp 26-33;
deel 3: aug '83, pp 36-45; deel 4a: Jun '84, pp ?; deel 4b: aug '84, pp ?;
deel 5: apr '85, pp 44-51.

Mooren, van der; "BedriJfszekerheid, onderhoud en onderhoudskosten van

systemen"; I 2-Werktuigbouwkunde, no 5, 1985, pp 31-38.

Both,H; "Onderhoud als parameter in het gedrag van technische systemen";

I 2-Werktuigbouwkunde , no 5, 1987, pp 7-17.

Both, H; "Onderhoud en faalgedrag van technische systemen,
ontwerp en toepassing van een simulatiemodel";
Proefschrift TU Eindhoven, april 1989.

1.2 Afstudeerverslagen faculteit elektrotechniek

Kempen,H.van; "Een studie naar de beschikbaarheid en het
storingsgedrag van het stikstofvoorzieningssysteem bij Hoogovens
IJmuiden"; Afstudeerverslag, augustus 1988, EG/88/

Hamers, A.C.M; "Onderzoek naar de toepasbaarheid van PLC's in een
"Fail-Safe" beveiligingssysteem"; Afstudeerverslag, 1984, ER/84/???

Leyten, P; "Parallel schakelen van systemen voor ononderbroken
energievoorziening"; Afstudeerverslag EMV/87/???
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COLLEGES 11J EINDHOVEN

Terotechnl~k (2): onderho"dsbew"at ontwerpen
W·J2.
C1ilcent Van oer Mooren
Slal..S keuzel/ak
ondcrwllste~m Ing. W. Hankmann. prol.dr.ir. A.l. van der Mooren

inlormatie bij ing. W. Hankman. W·hoog 3.123
trimesler winter, 2 u"r college
SBU S4

lIle 547
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Inhoud
Indien de resultaten van een onderho"dsanalyse daartoe aanleldlng gel/en. moel he, or.o~rhoudsgedr"g
van een objeCI systemalisch worden verbelerd, rekenong houdend mf;1 econom,sche facloren. Nader
behandeld worden: onlwerpen op prevenlievnjheld, bednlfszekerhe,d en omJerhoudtla", r,,,,d,
onlwerpslralegie, onderhoudsbew"sl Invesleren (eisenpakket, vooronlw"rp) en orgar"~"lonsche
overwegingen.

onderwlJsvorm
toelsvorm
at"diemateriaal

hoorcollege
oefenong of scriplie
dlclaalm. 4574

CS050 Terotechnlek (3): bijzonclere onderwerpen
W·3.3.
docent Van der Mooren
slatus keuzevak
onderwiJsleam Ir. H. Bolh, ing. W. Hankmann. proLar Ir A.l. van de' Moc"en.

ir. H. Toersen
inlormahe bil Ing. W. Hankmann, W·hoog 3123
trimesler lenle,4 uur college
SBU 108

Inhood
In dlt COllege wordl ingegaan op een aanlal acluele onderwerpen UI' de I"rolechn,ek.

- onderhoudsbeheersing organlsal.e, oplimalisalle en nelwerkplanrllng:
- condillebewaklng: inleidlng.lechnoeken,toepassingsgebleden, demonstralle. case,
- analyselechmeken: 10"lenboomanalyse. Ime(c)a, HAZOP,
- onderhoudsgedrag: laalgedrag samengeslelde systemen, gegel/ensverwerklng. compuler51mulalie

(MAINSITHE);
- technlsche verbelering: melhod,ek, case.

onderwijsvorm
loelsvorm
loelahngseisen
aludlemalenaal

hoorcollege, aan hel college dragen g;,Slsprekers bll
scnplle of sChroheliJk examen
kennis van college 4S040
hel collegediclaal WOI'dt onder aangekondlgd

15390 Beclrrjtszekerhelcl
docenl Sander
I/akgroep ORS
fase OK
gevraaga" voorkennlS 5tahshek 1&2 (2S110 en 2S120) en Kansrekenlng voor BDK (2S13O)

'Processen' 1&2 (2S810en 2S820)
10<','5'''Ig een scrophe en een ge5prek
Sl..JC,I;':'\alt:,'aal E.E Lewis. 'Inlroou"lion 10 Reliability Englneerong', Wiley 1987
!r.mes:er hertst, 2 uur colleye
SP 26
Inhoud
De moderne lechnologie heeltlol gevOlg dallechmsche systcmen erg gecom",liceenJ kunn~r. ~';" "n
hoe ingewikkelder een sysleem is, hoe vager de relalie is lussen d" kwalltell I/an de componen,,,r. "n de
kwalileil van hel sysleem als geheel.
Belangrijke vragen zijn:

- hoe kan de bedri,'szekerheid van een aysleem worden bepaald uilgaande I/an hel getlrulk van a;;
bedrijlszekerheld van de componenlen;

- wal zijn belangrilke sloringsbronnen;
- hoe kan de bedrijlszekerherd worden verhoogd.

Doel van hel college is sl"denlen vertro"wd maken met hel vakgebled via olen kwaniliallel/e tlen~dering.

De eindlermen zl,n:
1. inzichl in hel onderwerp bedril'sverzekering;
2. rol van de bedrillszekerheid bij de (Slochaslische) besl"i1vorming:
3. kennis van emge belangrijke analyse·lechnieken.

(zoe oak 15398 Aanv,,'lende componenl bedrrJ'szekerheid).

.~ 8edrijfazekerheicl aenvullende component
docenl Sander
vakgroep ORS
lase OK
loelsing IC:riplie
Irimesler hertsl
SP 9

Inhood
Hel college Bedrijlszekerheid (15390) wordl algeslolen met hel schroll/en van een scnplle Hf;! '5 rnogellJk
dit vak een d"sdanige zwaarte Ie geven dal de tolale amvang wordt gebraeht op 35 SP.
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B.3 BOEKEN

[Shooman-68] Probabilistic reliability: an engineering approach / by
M.L. Shooman; McGraw-Hill, 1968 (Brooklyn Polytechnic Institute series)
TUE CENlRALE LEESZ. CWW 68 SHO

ELECTRO-BIBL.: CWW 68 SHO

[Endrenyi-77]; Reliability modeling in electric power systems /
by J. Endrenyi. - s.l. : Wiley-Interscience, 1978. - XIV, 338 p.
TUE ELECTRO-BIBL.: LFJ 78 END

[Singh-77]; System reliability modelling and evaluation / by
Chanan Singh and Roy Billinton. - S.l. : Hutchinson of London,
1977. - VIII, 248 p.
TUE ELECTRO-BIBL.: WHK 77 SIN

[Reinschke-77]; Aufstellen von Zuverlaessigkeitsersatzschaltungen und
Fehlerbaeumen / von K. Reinschke. - s.l. : VEE Verlag Technik, 1977/84 p.
(Reihe Automatisierungstechnik ; Ed. 181)
TUE CENTR. LEESZ. : WHK 77 REI
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2uverlaessigkeitsberechnung von Systemen der elektrischen
Energieversorgung / von Bernd Siemes. - Aachen : Technische Hochschule
Aachen, 1980. - VI, 150 p. - Proefschrift.
Code(s) : APL Elektrotechniek

LFJ Fysische verschijnselen in netten en leidingen (o.a.
TUE CENTR. MAGA2IJN: APL 80 SIE

40 2uverlaessigkeitstheoretische Analyse von Elektrizitaetsversorgungsysteme.
/ von W. Koenne und P. 2interhof ; hrsg. von Leopold Bauer. - Berlin:
Springer, 1978. - XIV, 120 p.
(Schriftenreihe der Technischen Universitaet Wien ; Bd. 6)
Code(s) LFJ Fysische verschiJnselen in netten en leidingen (o.a.

WHK Betrouwbaarheid
ELEKTRICITEITSVOORZIENING; BETROUWBAARHEID

ruE ELECTRO-BIBL.: LFJ 78 KOE

5.3 ELEKTRICITEITSCENTRALES; BETROUWBAARHEID (3)
1 Ein Beitrag zur systematischen Ordnung fuer Verfuegbarkeits-Begriffe und

Erfassung bei Kraftwerksanlagen / von Heinz Vetter. - S.l. : Technische
Hochschule Aachen, 1973. - 256 p.. - Proefschrift Aken
Code(s) APK Werktuigbouwkunde

KMB Algemene werken. Energiecentrales algemeen
ELEKTRICITEITSCENTRALES; BETROUWBAARHEID

ruE CENTR. MAGA2IJN: APK 73 VET

2 Bewertung der notwendigen Reserveleistung beim Ausfall leistungsstarker
Kernkraftwerke / von E.W. Arkenberg. - S.l. : Technische Universitaet
Berlin, 1981. - 2 Microfiches. - Proefschrift ru Berlijn
Code(s) : AYL Elektrotechniek

LFT Elektriciteitstarieven, -verbruik en -voorziening
ruE CENTR. MAGA2IJN: AYL 81 ARK

3 Retrofit of instrumentation and control in conventional power stations:
lEE colloquium, 1984 / by lEE: Professional Group Generation-Conventiona
and Nuclear and Yorkshire Centre. - s.l. : Institution of Electrical
Engineers, 1984. - ca. 50 p.
TUE ELECTRO-BIBL.: ARL 06 lEE
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1+ Aufstellen von Zuverlaesslgkeltsersatzschaltungen und Fehlerbaeumen / von
K. Relnschke. - s.l. : VEB Verlag Technlk, 1977. - 84 p.
(Reihe Automatisierungstechnlk ; Bd. 181)
TUE centro leesz.: WHK 77 REI

4+ Systeme mit endllch vlelen Zustaenden / von K. Relnschke. - s.l. VEB
Verlag Technlk, 1973
TUE centro leesz.: WHK 73 REI
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5.5 ENERGI ESYSTEMEN, ELEKTRISCHE; SIMULATIE (27 titels)

1 Comparative models for electrical load forecasting / ed. by Derek W. Bunn
and E. Dillon Farmer. - Chichester: Wiley, 1985. - X, 232 p. - ISBN
90635-2

2 Data validation by network search techniques for power system monitoring
and control/by Peter Bonanomi. - Zuerich Institute of Technology
Zuerich, 1982. - 107 p. - Proefschrift.

3 Digital simulation of power system protection under transient conditions
by Bretton Wayne Garrett. - Vancouver: University of British Columbia,
1987. - IX, 302 p. - Proefschrift.

4 Digitale Nachbildung umfangreicher dynamischer Systeme am Beispiel eines
Netzmodelles mit Drehstrom- und Gleichstrom-Uebertragung / von Hans
Herbert Schmidt. - Braunschweig: Technische Universitaet Braunschweig,
1973. - 135 p. - Proefschrift.

5- Dynamische Simulation elektrischer Energieversorgungssysteme / von Eckhar
Grebe. - Dortmund: Universitaet Dortmund, 1982. - 168 p. - Proefschrift.
TUE: APL 82 GRE bma.

60 ?
1979. - 346 p.. - Proefschrift Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, Mass (Outstanding dissertations on energy)

7 Electrical, biomedical and industrial simulation. - 373 p.
(Modeling and simulation: proceedings of the ... annual Pitt ... part 2

8 Energy and environmetal systems. - XXVI, p. 1279-1618.
(Modeling and simulation: proceedings of the annual Pitt ... ; part 4

9 Energy and power system modeling . Ecological and biomedical modeling. 
XXX, 456 p.
(Modeling and simulation: proceedings of the annual Pitt ... ; part 1

10 Entwicklung der Theorie, der Verfahren und eines Simulationsprogramms fue
die Hoechstlastoptimierung beim Bezug elektrischer Energie / von Manfred
Rudolph. - Muenchen : Technische Universitaet Muenchen, 1980. - X, 155 p.
Proefschrift.

11- Eine Methodik zur Analyse der Wirksamkeit der Betriebsfuehrung in
elektrischen Energieversorgungssystemen / von Walter Kaiser. - Zuerich
Technische Hochschule Zuerich, 1981. - 145 p. - Proefschrift.
TUE: APL 81 KAI bma.

12 Modeling of the power transformer for electromagnetic transient studies
power systems / by Jaime Avila-Rosales. - Ann Arbor: University
Microfilms International, 1980. - XIX, 414 p. - Proefschrift University
Wisconsin-Madison.

13 Modellbildung zur Untersuchung der Restitution elektrischer Netze nach
Grossstoerungen / von Klaus Heinrich Dickers. - Duisburg : Universitaet
Duisburg, 1986. - 154 p. - Proefschrift.
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14 On transformer modelling : a physically based three-phase transformer
model for the study of low frequency phenomena in electrical power systems
/ by Harold E. Dijk. - Delft: Technische Universiteit Delft, 1988. - 184
p. - Proefschrift.

15 Optimal long-term operation of electric power systems / by G.S.
Christensen and S.A. Soliman. - London: Plenum, 1988. - XVII, 303 p. 
ISBN 0-306-42875-X
(Mathematical concepts and methods in science and engineering; vol. 38)

16 Power, mechanical, manufacturing, expert systems. - 524 p.
(Modeling and simulation: proceedings of the ... annual Pitt ... ; part 2)

17 Quadratische Formen in der Lastflussrechnung / von Markus Th. Spoerry. 
Zuerich: Eidgenoessische T~chnische Hochschule Zuerich, 1983. - 153 p. 
Proefschrift.

18 Ein radiales, internes Netzaequivalent zur Sicherheitsueberwachung von
Verbundnetzen mit mehreren regionalen Kontrollzentren / von Helmut Hager.
Zuerich: Technische Hochschule Zuerich, 1981. - 190 p. - Proefschrift.

19- Schnelle Berechnungsmethoden zur Betriebsfuehrung elektrischer
Energieversorgungssysteme / von Norbert Aschoewer. - Dortmund
Universitaet Dortmund, 1985. - 148 p. - Proefschrift.
TUE: APL 85 ASC.

20 Schnelle Zustandsestimation / von Guenter Beissler. - Darmstadt
Technische Hochschule Darmstadt, 1982. - 190 p. - Proefschrift.

21 Simulationsmethoden fuer die Systemanalyse in der elektrischen
Energieversorgung / von Peter Grafoner. - Dortmund: Universitaet
Dortmund, 1979. - 161 p. - Proefschrift.
ruE: APL 79 GRA bma, bleek spoorloos verdwenen.

220 Simulationsprobleme der elektrischen Energieversorgung : BBC-Seminar,
1980, Baden, Die Schweiz / von Brown Boveri. - s.l. : Brown Boveri, 1980.
ca. 500 p.
ruE: LFJ 80 SIM bse.

23 Stoerungsanalyse und Modellbildung zur Berechnung der
Versorgungszuverlaessigkeit von 110-kV-Netzen / von B. Bitzer. - S.l.
Technische Hochschule Darmstadt, 1981. - VI, 198 p.. - Proefschrift
Darmstadt

24 Systematische Simulation von Erdschlussvorgaengen in den Kabelnetzen des
deutschen Steinkohlenbergbaus / von Ruediger Woltemate. - Dortmund:
Universitaet Dortmund, 1985. - 123 p. - Proefschrift.
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25 A technique for overall dynamic simulation of electric power systems / by
Alexandru Mircea Grossu-Viziru. - Zuerich: Institute of Technology
Zuerich, 1981. - 130 p. - Proefschrift.

260 Theory of similarity and simulation: with applications to problems in
electrical power engineering / by V.A. Venikov; ed. by F.J. Evans. - S.l
Macdonald Technical and Scientific, 1969
ruE: LDB 69 VEN bse.

27 Untersuchung der nichtcharakteristischen Oberschwingungen in den
Netzstroemen einer bifrequenten Kurzkupplung bei nichtidealer Glaettung
des Zwischenkreisstromes / von Ueli Betschart. - Zuerich : Technische
Hochschule Zuerich, 1982. - 175 p. - Proefschrift.

5.6 ENERGI ESYSTEMEN, ELEKTRISCHE; STORINGEN (7 titels)

1 Detection of arcing faults on distribution feeders: final report,
December 1982 / ed. by B.D. Russel and H.J. Songster; by Texas A&M
Research Foundation and Electric Power Research Institute. - S.l. :
Electric Power Research Institute, 1982. - XVII, 146 p.

2 Experimentelle Untersuchung von Netzrueckwirkungen des Einsatzes der
symmetrischen Phasenanschnittssteuerung bei Elektrowaermeverbrauchsmittel
1m Haushalt / von Friedrich-Josef Glatzel. - Aachen: Technische
Hochschule Aachen, 1975. - 181 p. - Proefschrift.

3 Lastabschaltverfahren fuer Stoerfaelle in Inselsystemen bei unzurelchende
Sekundenreserve / von Bertold Bunten. - Aachen : Technische Hochschule
Aachen, 1984. - V, 131 p. - Proefschrift Aken.

4 Power system harmonics / by J. Arrillaga, D.A. Bradley and P.S. Bodger.
Chichester: Wiley-Interscience, 1985. - XII, 336 p. - ISBN 0-471-90640-

5 Sources and effects of power system disturbances : international
conference, 3rd, 1982, London: proceedings. - s.l. : Institution of
Electrical Engineers, 1982. - XII, 301 p.
(lEE conference publication; no. 210)

6 Stoorspanningen in onderstations en maatregelen ter bestrijding / publ.
van de Vereniging van Directeuren van Elektriciteitsbedrijven in Nederla
(Arnhem). Werkgroep Stoorspanningen in Onderstations. - Arnhem : VDEN,
1983. - 3 dl. - Dl.l: Theorie ; Dl.2: Praktijk ; Dl. 3: Gesloten
schakelinstallaties.
Deelbeschr. voor voles): 3

7 Systems file : prep. for the Technology Foundation Course Ream /
Beishon and Open University, Technology Foundation Course Team. - 5.1.
Open University Press, 1971
(Man-made world, a technology foundation course; Unit 5)
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