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SAMENVAITING

Tegenwoordig worden, met name vanuit economische overwegingen, steeds hogere betrouwbaar
heidseisen gesteld aan de elektriciteitsvoorziening van grote industriele complexen. Binnen de
vakgroep Elektrische Energiesystemen van de Technische Universiteit Eindhoven vindt op dit
vlak onderzoek plaats. In dat kader werd onder meer een afstudeerproject gestart voor het
uitvoeren van een betrouwbaarheidsanalyse van het elektriciteitsnet van de chemie onderneming
DOW Benelux n.v. (productielocatie Terneuzen).

Het elektriciteitsnet van DOW Terneuzen is zeer uitgebreid. Naast een verbinding met het
openbare elektriciteitsnet, voorzien een aantal eigen generatoren in het benodigde elektrisch
vermogen voor de chemische fabrieken. Deze generatoren zijn verbonden met een aantal bussen
van waaruit elektriciteitsdistributie naar de fabrieken plaatsvindt.

Bij het afstudeerproject stond het probleem centraal of deze verdeelbussen vanuit het oogpunt
van betrouwbaarheid met behulp van een koppelschakelaar verbonden dienen te worden, of dat
deze verbinding juist achterwege moet blijven. De toelaatbaarheid van spanningsdalingen
(spanningsvastheid) voor de in de chemische fabrieken aanwezige instaIIaties speelt daarbij een
belangrijke ro!.

Voor het beantwoorden van deze vraag is eerst een sterk gesimplificeerde versie van het DOW
elektriciteitsnet opgezet. Vervolgens werd een programma ProCalc ontwikkeld voor het
verrichten van betrouwbaarheidsanalyses met behulp van de Monte-Carlomethode, waarbij
rekening gehouden wordt met de spanningsvastheid van de instaIIaties.

Het is gebleken dat het mogelijk is met het programma een betrouwbaarheidsanalyse uit te
voeren voor het vereenvoudigde DOW-net. Daarbij komt naar voren dat de huidige versie van
ProCalc de netconfiguratie met gesloten schakelaar (in zeer geringe mate) bevoordeelt.

De nadelen van een configuratie met gesloten schakelaar worden niet belicht door de huidige
versie van het programma, doordat onder meer geen rekening gehouden wordt met
kortsluitingen die op kunnen treden in het DOW-net. In het rapport worden enkele
mogelijkheden aangereikt voor het aanbrengen van dit verschijnsel in een eventuele toekom
stige versie van ProCalc.
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1 INLEIDING

U Onderzoekskader

Aan de elektriciteitsvoorziening van grote industriele complexen worden tegenwoordig steeds
hogere betrouwbaarheidseisen gesteld. Dergelijke complexen worden vanuit het openbare net
op een of meer plaatsen gevoed. Tevens zijn soms eigen-opwekinstallaties aangesloten. Mede
gezien het feit dat de belastingen bij industriele complexen voor een groot gedeelte motorisch
van aard zijn, is het eenduidig kwantitatief vaststellen van de betrouwbaarheid van dergelijke
circuits niet eenvoudig.

Binnen de vakgroep Elektrische Energiesystemen van de Technische Universiteit Eindhoven
wordt onderzoek verricht naar systemen voor elektriciteitsvoorziening. Dit werk is gericht op
verbetering en kwantificering van de betrouwbaarheid van componenten evenals van de
samengestelde systemen. Een van de onderzoeksrichtingen betreft de betrouwbaarheidsoptimali
satie van industriele elektriciteitsnetten [1J. Op dit gebied vindt samenwerking plaats met de
Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg en enkele industriele partners.

Recentelijk is in dit kader een tweetal afstudeerprojecten afgerond. Een ervan had tot doel een
nadere analyse te maken van de beschikbaarheid en het storingsgedrag van het stikstofvoorzie
ningssysteem bij het bedrijf Hoogovens IJmuiden [2J. Bij het andere project stond het
onderzoek naar de betrouwbaarheid van diverse elektriciteitsdistributiesystemen bij het bedrijf
DSM centraal [3J.

De bevindingen resulterend uit deze projecten gaven aanleiding een derde afstudeerproject te
starten waarbij een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd zou worden voor het elektriciteitsnet
van de chemie onderneming DOW Benelux n.v., productielocatie Terneuzen (kortweg DOW
Terneuzen genoemd). In dit rapport wordt ingegaan op de diverse facetten verband houdend
met dit onderzoek.

12 Vereenvoudigd elektriciteitsnet van DOW Terneuzen

Een betrouwbaarheidsanalyse van het elektriciteitsvoorzieningssysteem en de daarbij behorende
bedrijfsvoering, is gezien de complexiteit van dit systeem niet eenvoudig. Om deze reden is
ervoor gekozen in eerste instantie een sterk gesimplificeerde versie van dit net te bestuderen.
Om de gedachten te bepalen is deze versie geschetst in figuur 1.

In het net gegeven in figuur 1 wordt het grootste deel van het benodigde elektrisch vermogen
opgewekt door een tweetal op het DOW-complex opgestelde generatoren (GOOW1 en GOOW2) ,

welke elk zijn verbonden met een 11 kV verdeelbus. Het resterende vermogen wordt geleverd
door het openbare elektriciteitsbedrijf PZEM (GpZEM). Dit vindt plaats door middel van een
invoeding op de 50 kV bus, welke met behulp van een tweetal 50/11 kV transformatoren met
auto-tapchanger verbonden wordt met de 11 kV verdeelbussen.

In het in werkelijkheid bestaande DOW-net vindt de distributie van elektrisch vermogen naar
de diverse plants (fabrieken) voornamelijk plaats vanaf een tweetal 11 kV bussen. De meeste
plants zijn op een zodanige wijze verbonden met deze bussen, dat zij voeding krijgen uit beide
bussen (full back-up policy). In de vereenvoudigde versie van het net zijn aile plants samenge
voegd tot een belasting die is opgebouwd uit twee deelbelastingen (load 1 en load 2). De
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load 1

50 kV

11 kV

load 2

Figuur 1: vereenvoudigde versie DOW-elektriciteitsnet

voedingswijze voor deze belasting komt overeen met de full back-up voeding van genoemde
plants. Tijdens normaal bedrijf krijgt deelbelasting load 1 voeding van de linker 11 kV
verdeelbus, terwijl deelbelasting load 2 wordt gevoed door de rechter verdeelbus.

Nu is echter een voorziening aanwezig welke het mogelijk maakt indien wenselijk van deze
voedingswijze af te wijken. Deze voorziening is het zogenaamde Automatic Transfer System
(ATS) welke is aangebracht tussen de twee 11 kV plantbussen, zoals weergegeven in figuur 1.
Normaliter is de schakelaar altijd geopend. Het systeem zal een verbinding tot stand brengen
tussen de plantbussen indien de spanning op een plantbus onder een bepaald niveau gedaald
is, terwijl de spanning op de andere bus zich nog op nominaal of bijna nominaal niveau bevindt.
Uiteraard wordt daarbij ook de verbindingskabel naar de aan de spanningsdaling onderhevige
plantbus afgeschakeld.

Het voordeel van de aanwezigheid van het Automatic Transfer System kan het beste toegelicht
worden aan de hand van een voorbeeld. Stel dat op de linker 11 kV verdeelbus een sluiting naar
aarde optreedt, terwijl de schakelaar tussen de verdeelbussen (switch) geopend is. Ga er tevens
vanuit dat het net dermate sterk is dat de spanningsdaling op de rechter verdeelbus als gevolg
van deze sluiting gering is. Door de boven beschreven werking van het Automatic Transfer
System zal de voeding van deelbelasting load 1 in dit geval overgenomen kunnen worden door
de rechter 11 kV verdeelbus en wordt uitval van de plant als geheel voorkomen.
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1.3 Vraagstelling

Een belangrijke vraag die gesteld kan worden is of het vanuit het oogpunt van betrouwbaar
heid het meest optirnaal is om bij normaal bedrijf de in figuur 1 getekende schakelaar switch
in geopende stand te houden. Treedt bijvoorbeeld een storing op in een plant welke via een
smoorspoe1 of een transformator vanuit een van de 11 kV verdeelbusseri wordt gevoed, dan zal
de spanningsdip als gevolg van deze storing bij de andere plants kleiner zijn indien de schakelaar
gesloten is. Anderzijds zal bij het in gesloten stand houden van de schakelaar het in de vorige
paragraaf besproken voordeel van de aanwezigheid van het Automatic Transfer System
grotendeels vervallen. De betrouwbaarheidsanalyse van het DOW-elektriciteitsnet is er in eerste
instantie op gericht de hier geformuleerde vraag omtrent de toe te passen bedrijfsvoering te
beantwoorden.

In een later stadium zal getracht worden een strategie te ontwikkelen voor optirnaal preventief
onderhoud. Preventief onderhoud heeft tot doel de betrouwbaarheid van de systeemcomponen
ten op niveau te houden. Het is echter duidelijk dat indien componentonderhoud nu en dan
samenvalt met het falen van andere systeemcomponenten, dit verschijnsel aanleiding kan geven
tot een in totaal groter aantal uitvallen bij de diverse op het systeem aangesloten plants. Een
strategie voor preventief onderhoud is optimaal als zij zo gekozen is dat de voordelen van
preventief onderhoud in evenwicht zijn met het hier aangeduide nadeel. am deze reden dient
inzicht verkregen te worden in de samenhang tussen de hoeveelheid preventief onderhoud en
het aantal piantuitvallen. Daarnaast is echter inzicht nodig in de relatie preventief componenton
derhoud -componentbetrouwbaarheid, en in de mate waarin componentonderhoud (bijvoorbeeld
als gevolg van daarbij gemaakte fouten) de systeembetrouwbaarheid tijdens en in de periode
vlak na het onderhoud nadelig belnvloed. Onderzoek naar deze relaties maakt geen onderdeel
uit van de onderhavige betrouwbaarheidsanalyse.

1.4 Verantwoording inhoud rapport

Reeds in een vroeg stadium van het afstudeerproject is er om een aantal redenen [3] voor
gekozen om te komen tot beantwoording van de vraag wat de optimale stand van de schakelaar
is door middel van de zogenaamde Monte-Carlosimulatie. In het volgende hoofdstuk wordt
ingegaan op de eigenschappen en achtergronden van deze methode.

In de formulering van de vraagstelling is gebruik gemaakt van het woord betrouwbaarheid. De
betekenis van dat woord is daarbij: een zodanig functioneren van het elektriciteitsvoorzienings
systeem dat zo min mogelijk uitval van installaties (en daarmee processen) plaatsvindt bij de op
het systeem aangesloten plants. Nu is het echter een probleem op zich om te bepalen wanneer
gebeurtenissen in het elektriciteitsnet, zoals bijvoorbeeld het trippen van een generator, zullen
leiden tot uitval van installaties bij de verbruiker. Het al dan niet optreden van uitval is afhanke
lijk van de mate en duur van de daling in de voedingsspanning bij de verbruiker [4, 5]. In
hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op deze relatie, welke van essentieel belang is voor het zinvol
kunnen toepassen van de Monte-Carlomethode.

Het uitvoeren van een Monte-Carlosimulatie vindt plaats op een digitale rekenmachine. Daartoe
is reeds een behoorlijke hoeveelheid programmatuur ontwikkeld. Voor zover bekend bestaat
echter nog geen kant en klare programmatuur waarin rekening gehouden wordt met criteria
voor toegestane spanningsdips. am deze reden is besloten zelf programmatuur te ontwikkelen
welke dit weI verwezenlijkt. In hoofdstuk 4 wordt het ontwikkelde programma ProCalc nader
toegelicht. Tevens wordt in dat hoofdstuk aan de hand van een voorbeeld duidelijk gemaakt in
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welke mate met behulp van dit programma een oplossing gevonden kan worden voor de vraag
of het elektriciteitsnet het beste met geopende dan weI gesloten koppelschakelaar bedreven kan
worden. Voor de beperkingen die hierbij optreden worden tot slot in hoofdstuk 5 enkele
mogelijke oplossingen aangedragen.
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2 MONTE-CARLOSIMULATIE

II Doel en toepassingsgebied [6]

De Monte-Carlomethode is een techniek voor het schatten van onbekende grootheden door
middel van toevalsgetallen, die zeer geschikt is voor implementatie op een digitale rekenmachine.
De methode kan zowel gebruikt worden voor berekeningen aan deterministische systemen, zoals
het oplossen van differentiaalvergelijkingen, als voor berekeningen aan stochastische systemen,
welke het onderwerp van dit hoofdstuk zullen vormen.

Een kenmerk van de Monte-Carlomethode is dat zij eenvoudig uitvoerbaar en algemeen
toepasbaar is. Een ander kenmerk is het vermogen zeer complexe vraagstukken op te lossen.
Zo kan het te onderzoeken systeem bijvoorbeeld blootstaan aan externe factoren van velerlei
aard en beschreven worden door een groot aantal wederkerige betrekkingen. Daarbij dient
uiteraard aangetekend te worden dat dit implicaties zal hebben voor de benodigde rekentijd.

Met betrekking tot problemen uit de betrouwbaarheidstheorie kan in sterke mate met de
werkelijkheid overeenkomend gemodelleerd worden. Zo kan ondermeer gedacht worden aan:

beperkte en soms erg gecompliceerde onderhouds- en reparatiestrategieen,
afhankelijkheden tussen het faal- en reparatiegedrag van systeemcomponenten,
geheel willekeurige faal- en reparatieverdelingsfuncties van systeemcomponenten.

Een belangrijk nadeel van de methode is de langzame convergentie. Deze is overigens weI te
verbeteren [7, 8, 9, to, 11, 12, 13], maar dit leidt vaak tot een zodanige complexiteit van de
methode, dat zij minder aantrekkelijk wordt dan andere numerieke methoden.

Verder kent de Monte-Carlomethode nog een ander nadeel, namelijk het feit dat de oplossing
geldt voor een gegeven set van niet variabele invoergegevens. De Monte-Carlomethode moet
telkens opnieuw uitgevoerd worden indien de invoergegevens gewijzigd worden. Daardoor is de
methode wat minder aantrekkelijk voor het oplossen van optimalisatieproblemen.

Ondanks de genoemde nadelen zijn er voor de betrouwbaarheidsanalyse van complexe systemen
tot op dit moment geen andere praktisch haalbare methoden voorhanden. Ook het uitvoeren
van experimenten in het werkelijke systeem zal in het algemeen aanmerkelijk duurder zijn wat
betreft het gebruik aan arbeidstijd en middelen. Een betrouwbaarheidsanalyse is met name
belangrijk tijdens de ontwerpfase van het systeem. Het uitvoeren van experimenten is dan
onmogelijk.

Wanneer de kans op het optreden van een zekere systeemtoestand zeer klein wordt ten opzichte
van andere toestanden, zal de voor de Monte-Carlosimulatie benodigde rekentijd omgekeerd
evenredig met deze kans gaan toenemen [6). In dat geval is het raadzaam gebruik te maken van
een analytische benadering.
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2.2 Wiskundige achtergrond van de Monte-Carlomethode [6, 11, 12]

De Monte-Carlomethode wordt over het algemeen toegepast voor het schatten van de
verwachtingswaarde van een toevalsgrootheid. De verdelingsfunctie van de betreffende
toevalsgrootheid kan hierbij zeer ingewikkeld van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling
van een systeemlevensduur welke bepaald wordt door de verdelingsfuncties van de levensduren
van de systeemcomponenten.

De meest voor de hand liggende weg die bewandeld kan worden bij de Monte-Carlomethode
is de volgende. Men berekent N onafhankelijke realiseringen Xi van de te onderzoeken
toevalsgrootheid X. Mits N voldoende groot is, geldt voor de verwachtingswaarde E{X}:

1 N
E{X} = I: Xl

N i=l
(1)

In gevallen waarbij de kans peA) op het optreden van een gebeurtenis A gezocht wordt, kan een
zelfde berekening aangehouden worden. De toevalsvariabele X kan nu gemterpreteerd worden
als een indicatorvariabele met de binaire waardenverzameling 0 en 1 volgens de receptuur:

X = 1, mits gebeurtenis A is opgetreden

en

X = 0, mits gebeurtenis A niet opgetreden is

Nu voIgt namelijk de betrekking:

E{X} = o·P(X = 0) + l'P(X = 1) = peA)

(2)

(3)

Betrekking (1) zal voor een eindig aantal steekproeven N nooit exact gelden. Door gebruik te
maken van de centrale-limietstelling kan een indruk verkregen worden omtrent de nauwkeurig
heid van de schatting van de verwachtingswaarde E{X}. Deze luidt:

Stel X\ i= 1,2,...,N zijn onderling onafhankelijk met E{X} = J.L en variantie (uxY (aan
deze voorwaarde wordt in het onderhavige geval voldaan, daar het uit te voeren
simulatie-experiment N maal herhaald wordt met onderling onafhankelijke aselecte
getallen, zodanig dat de uitkomsten X realisaties zijn van onderling onafhankelijke
grootheden).

Noem:

1 N
X = I: Xi

N i=l

Dan geldt de volgende limiet relatie:

ax
lim p(lx - ~I < x·--) = ¢(x)
N~~ IN

Hierbij is 4> de verdelingsfunctie van de standaardnormale verdeling.
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Als de verdelingsfunctie van een stochastische grootheid X afhangt van een parameter 0, met
de waarde van 0 onbekend, en als op grond van realisaties X', ..., XN van X een interval
(t,(X', ..., XN

), t2(X', ..., XN
)) wordt gezocht, zodanig dat 'T(O), met 'T een bekende functie van 0,

vermoedelijk element is van dat interval, dan heet (t" t2) == (t,(X', ..., XN
), tiX', ..., XN

)) een
betrouwbaarheidsintelVal voor 'T(O) [14]. Als voor het stochastische interval (1" L) geldt:

Pe(r(D) is element van (.t" ~)) ~ 1 - a, voor elke D ( 6)

dan heet het niet-stochastische interval (t" t2) een (1 - a) - betrouwbaarheidsinterval voor 'T(O).

Mits N voldoende groot is, kunnen aan de hand van vergelijking (5) de volgende praktijkwaar
den bepaald worden:

P( Ix - J-LI
ax

x = 1, < -) ::::: 0,68
jN

P( Ix - J-LI
ax

x = 2, < 2'-) ::::: 0,95
jN

p(IX-J-L1
ax

x = 3 , < 3,-) ::::: 0,997
jN

(7)

(8)

(9)

Anders geformuleerd, het interval (J.L - ux/vN, J.L + ux/vN) is een 68% - betrouwbaarheidsinter
val voor de schatter van J.L. Zo ook is het interval (J.L • 2ax/vN, J.L + 2ax/vN) een 95% 
betrouwbaarheidsinterval en het interval (J.L - 3ux/vN, J.L + 3ux/vN) een 99,7% - betrouwbaar
heidsinterval.

Uit het bovenstaande wordt een bijzondere eigenschap duidelijk. Namelijk het feit dat de
afschatting van de fout in de schatter zelf een stochastisch karakter heeft en niet met zekerheid
vastgesteld kan worden of de fout altijd onder een zeker maximum blijft. Het is enkel mogelijk
betrouwbaarheidsintervailen aan te geven welke de gezochte grootheid met een bepaalde
waarschijnlijkheid omsluiten. Deze eigenschap van de Monte-Carlomethode is onontkoombaar.
Zolang de hier genoemde onzekerheid niet groter is dan de onzekerheden in de modelvorming
en de invoergegevens, behoeft dit echter niet als een probleem beschouwd te worden.

De vergelijkingen (7), (8) en (9) gelden zoals eerder vermeld aileen indien N voldoende groot
is, waardoor de schatting van J.L met voldoende nauwkeurigheid door een normale verdeling
benaderd kan worden. Hoe groot N minimaal moet zijn hangt van de stochastische verdeling
van de te onderzoeken toevalsgrootheid af en kan daarom niet in het algemeen gesteld worden.
Vrij algemeen kan gesteld worden dat voor het verkrijgen van een voldoend kleine spreiding
(voldoend klein betrouwbaarheidsinterval) een dusdanig groot aantal steekproeven noodzakelijk
is, dat de gemiddelde-verdeling normaal mag worden beschouwd.
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2.3 Hoeveelheid benodigde simulaties

In het onderstaande zal ingegaan worden op het aantal malen N dat het uit te voeren simulatie
experiment in de Monte-Carlomethode herhaald moet worden. Hierbij zal ervan uitgegaan
worden dat N zodanig groot is dat voldaan wordt aan vergelijking (5).

Bij het uitvoeren van de Monte-Carlomethode zal men graag gebruik maken van een maximale
relatieve fout E om de gewenste nauwkeurigheid voor de schatting van,.,. te specificeren. Dit
gebeurt volgens:

x - J.L
(10 )

Tevens dient hiertoe de toegestane waarschijnlijkheid gespecificeerd te worden dat de
vastgestelde fout E toch overschreden wordt.

Aan de hand van vergelijking (5) wordt het aantal steekproeven N bepaald zodanig dat de kans
dat de relatieve fout in de schatting van,.,. niet boven de door E gespecificeerde fout uitkomt,
gelijk is aan </>(x) (</>(1) = 0,68, </>(2) = 0,95, </>(3) = 0,997; zie ook formule (7), (8) en (9)):

N ~ -.-- ( 11)

In de literatuur wordt vaak de volgende, van vergelijking (11) afgeleide, relatie aangetroffen
(x = 1) [15]:

N ~ --.--
1 0

2
X

(12)

Vit de vergelijkingen (11) en (12) blijkt dat de steekproefgrootte omgekeerd evenredig toeneemt
met het kwadraat van de maximale relatieve fout E. Dit heeft als praktische implicatie dat een
verdubbeling van de nauwkeurigheid in de schatting van ,.,. een verviervoudiging van de
benodigde rekentijd met zich mee zal brengen.

Tevens blijkt uit de vergelijkingen dat kennis van de variantie van de toevalsgrootheid X
noodzakelijk is om de steekproefgrootte te bepalen. Vaak is deze echter niet bij aanvang van
de Monte-Carlosimulatie voorhanden. De variantie (Jx

2 wordt dan tijdens de simulatie geschat
met behulp van de volgende betrekking:

1 N
( ox) 2 = L (Xl - J.L) 2

N - 1 i=l
(13)

In betrekking (13) is de noemer van de breuk gelijk aan N - 1. Dit geeft de meest nauwkeurige
schatting voor (Jx [16).

Om een zelfde nauwkeurigheid te verkrijgen voor de schatting van (Jx als voor de schatting van
,.,. is over het algemeen een vele malen grotere steekproefomvang benodigd [17]. Het is duidelijk
dat, indien men niet primair geinteresseerd is in een nauwkeurige schatting van de variantie,
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op deze wijze een tweede-orde fout gei'ntroduceerd wordt in de schatting van de verwachtings
waarde voor X.

Wanneer de Monte-Carlomethode aangewend wordt om betrouwbaarheidsparameters van
technische systemen te berekenen zullen vaak verdelingen aangetroffen worden welke gelijkenis
vertonen met de exponentiele verdeling. Voor deze verdeling geldt dat de verwachtingswaarde
gelijk is aan de standaarddeviatie. Uit vergelijking (12) voIgt de benodigde steekproefgrootte N
indien een exponentiele verdeling onderzocht zou worden:

N = (14)

Indien de te onderzoeken verdelingen lijken op de exponentiele verdeling, kan vergelijking (14)
bij aanvang van de Monte-Carlosimulatie gebruikt worden om een indicatie te verkrijgen
omtrent het benodigde aantal simulaties N. Ter illustratie, een 10 % fout (E = 0,1) met 95 %
betrouwbaarheid (x = 2) geeft steekproefgrootte N = 400. Als het aldus gevonden aantal
simulaties afgerond is, kan met behulp van betrekking (13) een schatting gemaakt worden voor
de variantie van de te onderzoeken toevalsgrootheid.

Samen met de tijdens de Monte-Carlosimulatie verkregen schatting van de verwachtingswaarde
voor de toevalsgrootheid kan met de gevonden schatting voor de variantie door middel van
betrekking (12) een nauwkeuriger schatting voor N verkregen worden. Door nu deze N te
vergelijken met de eerder bepaalde N, is een afbreekcriterium verkregen voor de Monte
Carlosimulatie. Als N kleiner is dan zijn voorganger, dan kan de simulatie beeindigd worden.

Indien dit niet het geval is wordt de simulatie voortgezet tot de meest recent bepaalde
steekproefgrootte is bereikt om vervolgens de hierboven beschreven toets opnieuw toe te passen.
Dit proces duurt voort totdat een schatting voor de verwachtingswaarde van de toevalsgrootheid
verkregen wordt met een nauwkeurigheid welke even goed of beter is dan de gespecificeerde.

2.4 Trekkingen uit een kansverdeling

Bij elk uit te voeren simulatie-experiment bestaat de invoer uit een of meer onderling
onafhankelijke trekkingen Xl G=1,2,...,n; n is gelijk aan het aantal systeemcomponenten) uit
voor de betreffende toevalsvariabelen ~ van toepassing zijnde kansverdelingen. Aan de hand
van een nog nader te bespreken systeemfunctie ¢ wordt uit deze trekkingen een realisatie X'
(i= 1,2,...,N; N is het benodigde aantal simulaties) bepaald volgens:

(15)

Voor het verrichten van onderling onafhankelijke trekkingen uit een gespecificeerde kansverde
ling wordt gebruik gemaakt van de volgende stelling [12, 14]:

Stel:
- U is uniform verdeeld op het interval (O,lJ
- U = F (Xj )

ofwel
Xl = F" eU)
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Dan geldt:
~ heeft de verdelingsfunctie F,
gedefinieerd door F(~) = P(~ $ ~) (18)

Bewijs:
- wegens monotonie van de verdelingsfunctie F geldt

P (XJ < XI) = P ( F (Xj ) < F (XI) ) ( 19 )
- substitutie van (17) in (19) geeft

P (Xj < Xi) = P (U < F ( X j ) ) ( 2 0 )
- wegens (16) geeft (20)
P(~ < ~) = F(~) q.e.d.

De stelling houdt in dat elke stochastische grootheid met een bekende verdelingsfunctie kan
worden verkregen via een geschikte transformatie van een op (0,1] uniform verdeelde
stochastische grootheid. Deze methode wordt weI de inversie- methode genoemd.

Voor de inversie methode dient men te kunnen beschikken over onderling onafhankelijke
trekkingen uit de uniforme verdeling op het interval (0,1], ofwel aselecte getallen. Aselecte
getallen kunnen op een aantal manieren verkregen worden. Het gebruik van witte-ruisgenerato
ren is hier een voorbeeld van [12].

Het zou natuurlijk prettig zijn wanneer het ook mogelijk zou zijn met behulp van de digitale
rekenmachine waarmee de Monte-Carlosimulaties worden uitgevoerd, aselecte getallen te
produceren. Om de volgende redenen is dit echter onmogelijk:

Een digitale rekenmachine rekent binair. Dat brengt met zich mee dat deze van het
interval (0,1] slechts de getallen kent uit de deelverzameling {ke 2'" Ik = 1, 2, ..., 2"},
waarin n het aantal pIaatsen aangeeft dat voor een getal in de binaire representatie
beschikbaar is.
Een rekenmachine genereert getallen altijd volgens een voorschrift. Volgens dit
voorschrift wordt voor iedere toestand van de machine vastgelegd welk getal gegene
reerd dient te worden. Daar het aantal mogelijke toestanden begrensd is van een
rekenmachine, is ook het aantal mogelijk te genereren getallen begrensd en zal de
machine in herhaling moeten vervallen, hetgeen in strijd is met het gewenste aselecte
karakter van de getallen.

Om genoemde redenen worden getallen gegenereerd volgens een voorschrift op een digitale
rekenmachine pseudo-aselecte getallen genoemd.

In vele programmeertalen is reeds standaard een generator voor pseudo aselecte getallen
gelmplementeerd. Dit geldt ook voor de programmeeromgeving Turbo Pascal [18]. Het
voorschrift volgens welke deze generator pseudo aselecte getallen r j produceert luidt:

(a'm'~ + c) mod m
(21 )

m

waarbij

m = 2~, a = 134775813, c = 1
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De voar dit voorschrift benodigde startwaarde rowordt afgeleid van de in de digitale rekenma
chine aanwezige systeemklok (door het aanroepen van de procedure Randomize) of kan worden
opgegeven (door middel van de variabele Randseed). In het laatste geval moet ervoor gezorgd
worden dat ro deel uitmaakt van de verzameling:

v = {O, 1jm, ... , (m-1)jm) (23)

De constanten m, a, en c zijn zo gekozen dat de generator vrijwel de gehele verzameling Y
doorloopt, terwijl de correIatie tussen opeenvolgende pseudo-aselecte getallen toch nagenoeg
gelijk aan nul is.

Tot slot worden hier nog enkele voorbeelden van de inversie methode besproken, welke
toegepast kunnen worden voor het verrichten van trekkingen uit de in deze voorbeelden
genoemde kansverdelingen.

Neem aan dat de toevalsvariabele V onderling onafhankelijk en uniform verdeeld is op het
interval (0,1]. Dan geldt [14]:

x = a + (b - a)'U is uniform verdeeld op (a,b]

x = -(ljlambda) 'In U is exponentieel verdeeld met
parameter lambda

De betrekking gegeven in (25) kan snel als voIgt worden ingezien:

P(X $ x) = P(U ~ e·1ambd
.") = 1 - e·1ambd

.", voor x ~ 0

(24)

(25 )

(26 )

Yoar een alternatief-verdeelde stochastische variabele K kan gebruik gemaakt worden van de
betrekking:

P(K = 1) = 1 - P(K = 0) = p = P(U $ p) (27)

(28)

Indien een trekking verricht moet worden uit een normaal-verdeling kan gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde box-mullermethode [19]. Onder voorwaarde dat de toevalsvariabelen
VI en V 2 onderling onafhankelijk en uniform verdeeld zijn op het interval (0,1], geldt daarbij:

X = IJ. + a·J(-2·ln U1 ) 'COS(27r'U2 ) is (IJ.,a2 )-normaal
verdeeld

2.5 Monte-Carlomethode voor bepaling van systeembetrouwbaarheid

Bij de bepaling van een aantal betrouwbaarheidskenmerken van een systeem met behulp van
de Monte-Carlomethode moeten in principe drie stappen doorlopen worden:

opstellen van een formeel model dat het functioneren van het te onderzoeken systeem
voldoende nauwkeurig beschrijft; dit houdt in dat het te bestuderen systeem opgedeeld
wordt in componenten waarvan het gedrag bekend is,
implementatie van het model in programmatuur met behulp waarvan systeemuitvallen op
een digitale rekenmachine gesimuleerd kunnen worden,
simulatie van een voor de gewenste nauwkeurigheid benodigd aantal systeemuitvallen en
statistische verwerking van de tijdens de simulatie gevonden uitkomsten voor het bepalen
van de gezochte betrouwbaarheidskenmerken.
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Het op te stellen formele model is altijd sterk afhankelijk van de aard van het systeem, de te
onderzoeken parameters en de te verrichten studie. In ieder geval kan gesteld worden dat het
model altijd toevalsgrootheden zal bevatten. Deze kunnen op de wijze zoals behandeld in de
vorige paragraaf gerealiseerd worden.

Heel algemeen uitgedrukt is Monte-Carlosysteemsimulatie het nabootsen van het functioneren
van reeIe of hypothetische systemen met behulp van stochastische modellen van deze systemen.
Een systeem is daarbij een verzameling objecten (componenten) welke via zekere wisselwerkin
gen met elkaar verbonden zijn.

Van prominente betekenis bij deze samenhang is het begrip systeemtoestand, die door de
toestand van haar componenten gedefinieerd en vastgelegd wordt. Een belangrijke stap in het
samenstellen van een systeemuitvalsmodel is derhalve het opstellen van een systeemfunctie ¢,
die de samenhang tussen de componenttoestandsvariabelen x;; i = 1,2,...,n van het systeem en de
systeemtoestandsvariabele y = ¢(~.) definieert.

Voor veel problemen uit de betrouwbaarheidsrekening volstaat het toekennen van een binaire
waardenverzameling aan de genoemde toestandsvariabelen. Dit gebeurt volgens:

~ = { 1, component ~ is uitgevallen

0, component ~ functioneert

respectievelijk

{

I, systeem is uitgevallen
y = ¢(~) =

0, systeem functioneert

(29)

(30)

lets wat erg prettig is bij het toepassen van de Monte-Carlomethode, is het feit dat, in
tegenstelling tot bij toepassing van analytische methoden, de functie ¢ niet behoeft te voldoen
aan de zogenaamde coherentievoorwaarden [20, 21]. Dit, daar deze functie niet direct gebruikt
wordt voor het berekenen van betrouwbaarheidsparameters, zoals dit bijvoorbeeld bij het
gebruik van een structuurfunctie het geval is. Zij wordt tijdens de simulatie enkel aangewend
als indicatorfunctie voor de systeemtoestand in relatie tot de toestand van de systeemcomponen
ten.

Wordt nu aan iedere component een toevalsgrootheid ~(t), i= 1,2,...,n met de waardenverzame
ling X; toegekend, dan beschrijft X.(t), 0 .:s; t .:s; 00 een stochartisch proces. Dienovereenkomstig
wordt op de toestandsruimte y het stochastische proces yet) gedefinieerd.

Het doel van het simulatiemodel kan nu uitgedrukt worden als zijnde het genereren van een
stochastische opeenvolging van systeemtoestandsveranderingen in de tijd, ofwel yet). Daar de
statistische gegevens voor het genereren yet) niet bekend zijn (zij zijn juist gevraagd), worden
op basis van de bij aanvang van de simulatie bekend veronderstelde statistische gegevens van
de systeemcomponenten, voortdurend de componenttoevalsgrootheden ~(t) gegenereerd. Met
behulp van de betrekking Y = ¢(X) wordt yet) vervolgens steeds voor elk tijdstip t vastgelegd.
Deze handelwijze wordt grafisch verduidelijkt in figuur 2 voor een als voorbeeld gekozen
systeem. Dit systeem bestaat uit twee componenten en functioneert mits een of meer
componenten in bedrijf zijn. De in de illustratie opgenomen aanduidingen voor de tijdsinterval
len Txx. xx. x zijn als voIgt opgebouwd:
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Txx, xx, x

Cl = Component 1; C2 = Component 2; I I
S = Systeem
OP = in bedrijf; RP = in reparatie;
RS = in onderhoud; DN = uit bedrijf
aantal malen van optreden van de tot
nu toe beschreven indexcombinatie
sinds aanvang van de simulatie

1

1

-

oE--T C1, OD, 1----?> E- T C1,RP, 1 T T C1, "'S. 1-;"C1, OP, 2

t --'7

-

IE-T C2, OP. 1 T T T C2. ",p. 2 ----?>C2, RP, 1 C2. OP. 2

Y(t)
: t--'7

t ---?>

-

IE-- T s. OP' 1 ----?> E- T s, ON. 1 T T S. DN, 2 "'"S.OP.2

".,.,
! 1
I,,,
I
I,,
i,,,
I
I

L Jy = ¢(x x) = x 1\ x I1 l' 2 1 2

Figuur 2: Monte-Carlosimulatie voor een voorbeeld systeem bestaande uit twee parallel
functionerende componenten

Uit bovenstaande alinea blijkt dat veranderingen in de systeemtoestand enkel door veranderin
gen in de componenttoestanden veroorzaakt kunnen worden. Dit betekent dat de functie
y = <p(~) enkel bepaald moet worden op die tijdstippen waarop een of meer componenttoestan
den wijzigen. Met andere worden, de simulatie van de systeemtoestanden zal steeds van het ene
tijdstip van wijziging in componenttoestanden naar het volgende tijdstip van wijziging springen.
Tussen deze tijdstippen in verandert de systeemtoestand namelijk toch niet. Simulaties als hier
bedoeld worden ook weI gebeurtenisgeorienteerde simulaties genoemd.
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Voor het uitvoeren van een Monte-Carlosimulatie dient samenvattend de volgende informatie
voorhanden te zijn:

statistische gegevens voor het genereren van de toevalsgrootheden XJt), zoals de
verdelingsfuncties van de levensduur, de reparatietijd, de tussenonderhoudstijd en de
onderhoudstijd,
systeemfunctie y = <p(~), en
systeem- en component-eigen nevencondities, zoals afhankelijkheden tussen uitvalsverde
lingen van componenten en het vooruitschuiven van componentonderhoud bij risico op
systeemuitval (maintenance postponement).

De genoemde nevencondities brengen met zich mee dat bij het genereren van de toevalsgroot
heden ~(t) rekening gehouden moet worden met de uit deze condities voortvloeiende
afhankelijkheden in het gedrag van de componenten.

In de literatuur [11, 12] wordt geadviseerd het aantal nevencondities dat ingevoerd wordt,
beperkt te houden. Enerzijds, omdat een grote hoeveelheid nevencondities de voor de simulaties
benodigde rekentijd evenredig doet toenemen. Anderzijds, omdat voorafgaand aan een simulatie
vaak moeilijk te voorspellen is welke nevencondities weI een belangrijke rol zullen spelen en
welke een minder belangrijke; een goede keuze kan vaak alleen gemaakt worden door het
uitvoeren van een reeks van simulaties, waarin de nevencondities op hun invloed getest worden.

2.6 Gemeenschappelijke aselecte getallen

Indien de Monte-Carlomethode wordt toegepast om twee systemen met elkaar te vergelijken,
dan is het aantrekkelijk om die systemen onder zo veel mogelijk dezelfde omstandigheden te
vergelijken. Dat pleit ervoor, naast de besparing op de voor de Monte-Carlosimulatie benodigde
rekentijd, in de twee systemen zo mogelijk dezelfde aselecte getallen voor dezelfde verschijnse
len te gebruiken. Op deze wijze worden een of meer paren uitkomsten (z}> Z2) verkregen, zoals
bijvoorbeeld het paar verwachtingswaardes van een te onderzoeken stochastische grootheid van
beide systemen, waarna vervolgens de systemen met elkaar vergeleken worden op grond van het
verschil Zl - Z2'

Door het gebruik van een gemeenschappelijke rij aselecte getallen wordt gestimuleerd dat de
op het paar uitkomsten (Zl' Z2) betrekking hebbende stochastische grootheden Zl en Z2 (zie
paragraaf 2.2) positief zijn gecorreleerd. Dit brengt de volgende ongelijkheid met zich mee [14]:

var(Zl - Z2) = var Z, + var Z2 - 2'cov(Z" Z2)

< var Z, + var Z2 (31 )

Uit ongelijkheid (31) voIgt het belangrijke resultaat dat bij toepassing van gemeenschappelijke
aselecte getallen de schatting voor het verschil Zl - Z2 een hogere nauwkeurigheid heeft dan die
welke op grond van de nauwkeurigheid van de schattingen voor Zl en Z2 afzonderlijk verwacht
zou worden. Dit resultaat kan echter niet zonder meer gebruikt worden bij de bepaling van het
in paragraaf 2.3 behandelde afbreekcriterium van de Monte-Carlosimulatie. Daartoe moet recht
streeks de variantie van (Zl • Z2) bepaald worden. De op die manier verkregen variantie is
kleiner dan de som van de varianties van Zl en Z2'
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3 SPANNINGSVASTHEID VAN DE PROCESS PLANTS

II Criterium voor uitval van process plants

Zoals reeds aangeduid in paragraaf 1.4, is het een probleem om vaSt te leggen aan welke
voorwaarden de elektrische voeding van belastingen in het elektriciteitsnet moet voldoen om
ongestoorde voortgang van de diverse chemische processen in de fabrieken op de productieloca
tie te kunnen waarborgen, kortom het beschrijven van de spanningsvastheid van de instal/aties
in de process plants.

Het begrip spanningsvastheid kan het beste worden toegelicht door de gevolgen van een
spanningsdaling te beschouwen voor enkele voorbeelden van in de process plants aanwezige
elektrische apparatuur. Als eerste voorbeeld wordt een elektromagnetisch bediende klep
genomen, welke bij bekrachtiging geopend is. Vrijwel meteen na een onderbreking van de
spanning zal het juk van de elektromagneet terugkeren naar de rustpositie en wordt de klep
door de terugstelveer gesloten. Wordt daarentegen de spanning onderbroken van een
verwarmingselement, dan zal dit element zijn temperatuur afhankelijk van zijn warmtecapaciteit
zekere tijd behouden.

Ook e1ektromotoren zullen door de massatraagheid van het anker niet meteen na de
onderbreking van de spanning tot stilstand komen. Wei speelt bij elektromotoren een ander
verschijnsel een roJ. Wanneer de spanning vrijwel direct na de onderbreking ingeschakeld wordt,
kan het voorkomen dat de motor weliswaar op dat moment nog ronddraait, maar niet meer
terug op snelheid kan komen. Dit komt doordat de motor op dat moment zoveel blindvemlOgen
uit het net zal vragen, dat de spanning over de motor niet meer terug kan komen op zijn
nominale waarde, en de motor het voor het versnellen benodigde koppel niet kan ontwikkelen.
Of het verschijnsel op zal treden hangt onder meer af van de grootte en de duur van de
spanningsdaling.

Naast de wijze van reageren van de elektrische apparatuur op een spanningsdaling, speelt de
manier waarop deze apparatuur is opgenomen in de procesinstallatie een zeer belangrijke rol
bij het al dan niet toelaatbaar zijn van een spanningsdaling of onderbreking voor korte duur.
Het voorbeeld met de elektromagnetische klep kan dit illustreren. Hoewel de klep na afloop van
de genoemde verstoring in de spanning weer meteen zal openen, zal de aard van het proces en
de plaats van de klep daarin bepalend zijn voor de vraag of het tijdelijk sluiten van de klep de
voortgang van het chemische proces in gevaar brengt. Het begrip spanningsvastheid dient om
deze reden gerelateerd te worden aan het functioneren van de installatie als geheel.

Hoewel op het vlak van het definieren van criteria voor de toelaatbaarheid van spanningsdalin
gen reeds onderzoek verricht is [22], kan op het moment nog steeds slechts met behulp van een
dynamische-stabiliteitsanalyse voor het systeem als geheel (elektriciteitsvoorzieningssysteem en
verbruikers samen), eenduidig uitspraak worden gedaan over het al dan niet uitvallen van
elektrische apparatuur in process plants als gevolg van een willekeurige verstoring in dit systeem
en de daarmee gepaard gaande spanningsdalingen [23].

In paragraaf 2.5 werd reeds ingegaan op de noodzaak voor het opstellen van een systeem
functie </> ten behoeve van de Monte-Carlomethode, die de relatie vastlegt tussen uitval van de
componenten in het e1ektriciteitsnet en de uitval van process plants. Gezien het grote aantal
malen dat deze systeemfunctie geevalueerd dient te worden (zie ook paragraaf 2.3), is het niet
praktisch voor de systeemfunctie gebruik te maken van een (veel rekentijd vergende)
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dynamische-stabiliteitsanalyse. Daarnaast legt de stabiliteitsanalyse geen verband tussen het
uitvaIlen van elektrische apparatuur en uitval van het in de plant plaatsvindende chemische
proces.

Er is om deze reden gezocht naar een alternatieve methode voor het realiseren van de
systeemfunctie 4> waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de mate en duur van een
spanningsdaling bij de verbruiker als gevolg van optredende verstoringen in het elektriciteitsnet
en de voor de verbruiker toelaatbare mate en duur van een spanningsdaling. Op dit laatste facet
zal hierna ingegaan worden.

In paragraaf 1.2 is aangegeven dat de betrouwbaarheidsanalyse in eerste instantie wordt
uitgevoerd voor een vereenvoudigd elektriciteitsnet. Hierbij zijn aIle op de productielocatie
Terneuzen aanwezige process plants samengevoegd tot een belasting die is opgebouwd uit twee
deelbelastingen. Mocht het al mogelijk zijn binnen een redelijk tijdsbestek te onderzoeken wat
de toelaatbare mate en duur is van spanningsdalingen voor alle verschillende process plants, dan
nog is dat om reden van deze samenvoeging minder zinvol.

Een en ander gaf aanleiding tot
het postuleren van een criterium
voor uitval bij process plants
(ook weI aangeduid met de term
Interruption ofPlant Operation of
kortweg IPO). Dit grafisch in
figuur 3 weergegeven criterium
maakt deel uit van de systeem
functie 4>, die toegepast wordt in
het ten behoeve van het uitvoe
ren van Monte-Carlosimulaties
ontwikkelde programma ProCalc.
Daarbij wordt uitval van een van
de deelbelastingen beschouwd als
uitval van de totale belasting.

I
V(pu)

1.0

0.9

0.7

0.0

occurrence
of a certain

event

IPO criterium for process plants
used in current version of ProCalc

operatlnQ
time of

ATS

Uit de figuur blijkt dat de voe- Figuur 3: criterium voor uitval bij process plants
dingsspanning van de process
plants na het optreden van een verstoring in het elektriciteitsnet niet mag dalen onder een
spanningsniveau ge1ijk aan 0,7 maal het nominaIe spanningsniveau. Bovendien moet de
voedingspanning na het in werking treden van het op de spanningsdaling reagerende Automatic
Transfer System, gelijk zijn aan of hoger zijn dan 0,9 maal nominaal.

3.2 Berekeningsmethode voor spanningsniveaus in elektrische netten

In de vorige paragraaf werd gesproken over een alternatieve methode voor het realiseren van
de systeemfunctie 4>. Bij deze methode is onder meer kennis benodigd van bij de verbruiker
optredende spanningsdalingen als gevolg van verstoringen in het elektriciteitsnet.

Hierna zal een methode worden behandeld waarmee voor een gegeven configuratie van het te
bestuderen elektriciteitsnet en de daarop aangesloten verbruikers bepaald kan worden wat de
spanning ter plaatse van de verbruikers is, indien de in het net opgenomen generatoren
vervangen worden door het Thevenin vervangingsnetwerk [24]. Daarbij wordt elke generator
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beschouwd als een oneindig sterke (constante) spanningsbron en een daarmee in serie
geschakelde impedantie. Deze handelwijze betekent dat met deze methode aileen stationaire
spanningswaarden berekend zuilen worden.

Nu behoeft dit echter geen belemmering te vormen voor het gebruik van de berekeningsmetho
de, wanneer bedacht wordt dat bij verstoringen in het netwerk, zoals bijvoorbeeld het uitvailen
van een van de generatoren, nauwkeurige uitkomsten voor het verloop van het niveau van de
voedingsspanning het meest belangrijk zijn in het tijdsinterval (enkele seconden) vlak na het
optreden van de verstoring. AIleen deze uitkomsten worden gebruikt voor toetsing aan het in
de vorige paragraaf behandelde criterium. De in de generatoren aanwezige spanningsregeling
treedt pas enige tijd na de verstoring in werking, en zal om deze reden de nauwkeurigheid van
genoemde uitkomsten niet bemvloeden. Voor de waarde van de impedantie uit het Thevenin
vervangingsnetwerk dient, gezien de duur van het van belang zijnde tijdsinterval, de waarde van
de transiente reactantie van de betreffende generator gesubstitueerd te worden [25].

Om de gedachten te bepalen bij het bespreken van de methode, wordt in figuur 4 een voorbeeld
gegeven van een elektrisch netwerk waarin tevens de verbruikers zijn opgenomen. Zij worden
daar gerepresenteerd door hun vervangingsimpedantie. De omcirkelde nummers zijn de
knooppunten van het netwerk, terwijl de genummerde rechthoeken de takken van het netwerk
representeren.

8
8

V G2

8
7

V G1

8
3

B
1

8 10

B
4

B
2

B
9

V G3

'-- L- -'--__----{ 0 f-----L------

Figuur 4: eenfase representatie van het vereenvoudigd DOW-net
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Wanneer figuur 4 met figuur 1 vergeleken wordt, dan blijkt dat het in figuur 4 opgenomen
netwerk de eenfase variant is van de gesimplificeerde versie van het DOW-elektriciteitsnet,
waarbij de generatoren zijn voorgesteld door hun Thevenin vervangingsschema. De analyse van
symmetrische driefasige netten (waartoe ook het DOW-net behoort) kan namelijk herleid
worden tot de analyse van drie eenfasige netten [25, 26]. De in het kader van het betrouwbaar
heidsonderzoek te bestuderen verschijnselen zijn allen symmetrisch. Daartoe behoeft slechts een
eenfasig net geanalyseerd te worden.

In tabell zijn de aan het vereenvoudigde DOW-net gerelateerde waarden opgenomen voor de
impedanties van de takken in het netwerk. Ook wordt voor elke tak aangegeven welke
component bepalend is voor de impedantie van de betreffende tak. Bij bestudering van de tabel
valt op dat aIle impedanties slechts een reactief gedeelte bevatten. Ondanks het feit dat dit in
werkelijkheid uiteraard niet het geval is, zijn de waarden voor de impedanties toch op deze wijze
gekozen daar blijkt dat met name de reactieve gedeelten van de impedanties bepalend zijn voor
de spanningsniveaus in het netwerk [25, 26]. De vermogensbasis waarop de per unit waarden
van de tabel betrekking hebben wordt hier niet vermeld, daar kennis van deze niets bijdraagt
aan hetgeen in dit rapport behandeld wordt; zij geeft enkel inzicht in de hoeveelheid in het net
gedistribueerd elektrisch vermogen.

Tabel 1: takimpedanties van het vereenvoudigd DOW-net

Tak:
====
B 1
B 2
B 3
B 4
B 5
B 6
B 7
B 8
B 9
B 10
B 11

Impedantie (p.u.):
==================

j 3,0
j 3,0
j 0,2
j 0,2
j 0,5
j 0,4
j 0,6
j 0,3
j 0,4

j 0 / j ..
j 0 / j ..

COll1Xlnent:
=========================
deelbelasting (load 1)
deelbelasting (load 2)
kabelverbinding
kabelverbinding
50/11 kV transformator
50/11 kV transformator
generator (G~l)

i nvoed i ng (GI'Z[")
generator (G~2)

Automatic Transfer System
koppelschakelaar (switch)

Terugkomend op de te behandelen methode voor berekening van spanningsniveaus, wordt
gestart met het invoeren van het begrip referentieknooppunt. Wanneer voor een netwerk met
m + 1 knooppunten, m + 1 vergelijkingen worden opgesteld die het verband aangeven tussen
de in elk knooppunt in en uitgaande stromen (stroomvergelijldngen van Kirchhoff), dan zullen
slechts m vergelijkingen onafhankelijk zijn. Om deze reden wordt bij netwerkberekeningen altijd
een knooppunt aangewezen dat bij opstellen van dergelijke vergelijkingen buiten beschouwing
gelaten wordt. Dat knooppunt wordt het referentieknooppunt genoemd en krijgt vaak als
nummer O. Het is een handige keuze om hiervoor het knooppunt te kiezen dat met aarde
verbonden is (zie ook figuur 4).

Vervolgens wordt de vector I = (II' 12, ..., 1m) ingevoerd, welke de complexe voorstelling vormt
van de van buiten het netwerk afkomstige stromen vloeiend in de knooppunten - het
referentieknooppunt wordt hierbij, zoals gezegd, niet beschouwd. Voor aIle duidelijkheid, deze
stromen komen niet overeen met de stromen die door de takken van het netwerk vloeien, maar
kunnen voor de gedachtenvorming voorgesteld worden als stromen zijnde afkomstig van buiten
het netwerk opgestelde stroombronnen. Wanneer de spanningsbronnen van het voorbeeld in
figuur 4 in de text hierna buiten het netwerk gedacht worden, dan wordt een netwerk verkregen
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enkel bestaande uit impedanties. Voor dat netwerk zijn aIle hier zojuist genoemde stromen
gelijk aan nul, behalve die welke vloeien vanuit de spanningsbronnen in de knooppunten 6, 7
en 8.

Als tot slot nog de vector V = (VI' V2, ••• , Vm) wordt ingevoerd als de complexe voorstelling van
de spanningen tussen de betreffende knooppunten en het referentieknooppunt, dan kan het
volgende verband opgesteld worden [24]:

v = Z'I (32)

Hierbij stelt Z de zogenaamde knooppuntenimpedantiematrix voor. Uit een vergelijking van
figuur 4 met figuur 1 wordt duidelijk dat de knooppunten van het netwerk overeenkomen met
de bussen van het vereenvoudigde DOW-elektriciteitsnet - de knooppunten van de generator
representaties vormen hierop uiteraard een uitzondering. Daarom wordt Z ook weI de
busimpedantiematrix genoemd. Matrix Z kan op een aantal manieren bepaald worden. In de
volgende paragraaf wordt daar nader op ingegaan.

De spanningen welke bepaald dienen te worden zijn de spanningen ter plaatse van de
verbruikers. De vectorvoorstelling hiervan wordt Vload genoemd. Ter verduidelijking, voor het
netwerk in figuur 4 geldt Vload = (VI' V2). De spanningen van de knooppunten van het netwerk
waarmee de spanningsbronnen verbonden zijn, krijgen als vectorvoorstelling Vgen' Voor het
voorbeeldnetwerk is van toepassing Vgen = (V6, V7, Vs).

Op analoge wijze worden de vectoren l load en Igen ingevoerd. Door weglating van die elementen
van de knooppuntenimpedantiematrix Z welke betrekking hebben op de knooppunten van het
netwerk waarmee geen spanningsbron ofverbruiker verbonden is, wordt uit vergelijking (32) de
relatie tussen de voor de berekeningsmethode van belang zijnde spanningen en stromen
verkregen:

[
Vile" ] = [
V10ed :::H~:] (33)

Zoals reeds eerder in deze paragraaf vermeld, maken de in de vorm van een impedantie
voorgestelde verbruikers onderdeel uit van het te beschouwen netwerk. Op grond van de
definitie van de vector I geldt daardoor:

(34)

Uit de vergelijkingen (33) en (34) voIgt:

(35 )
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De spanningen van de spanningsbronnen uit de Thevenin vervangingsschema's voor de
generatoren worden bekend verondersteld. Daarmee is Vgen gegeven en wordt door eliminatie
van lIen uit vergelijking (35) de volgende relatie verkregen:

(36)

Met behulp van deze relatie kan de spanning ter plaatse van de verbruiker worden berekend.

3.3 Methode voor het bepalen van de knooppuntenimpedantiematrix

Voor het gebruik van formule (36) is kennis omtrent de knooppuntenimpedantiematrix Z
essentieel. Deze matrix kan op een aantal manieren bepaald worden. Een ervan loopt via het
bepalen van de knooppuntenadmittantiematrix Y.

Dat kan met behulp van het volgende recept [26]. Stel het te bestuderen netwerk bevat naast
het aan te wijzen referentieknooppunt, m overige knooppunten. In dat geval wordt een matrix
opgesteld met dimensie m * m, waarbij aIle elementen gelijk aan nul gemaakt worden. Daarna
worden aIle takken van het netwerk een voor een aangebracht in de matrix. Die stappen
verlopen allen als voIgt. Stel een aan te brengen tak met admittantie y (de takadmittantie is de
reciproque van de takimpedantie) verbindt de knooppunten p en q van het netwerk. Dan wordt
y opgeteld bij de diagonale matrixe1ementen Ypp en Yqq en afgetrokken van de niet-diagonale
elementen Ypq en Y'!P' Als knooppunt p respectievelijk q gelijk is aan het referentieknooppunt
(knooppunt nul in figuur 4), dan wordt y enkel opgeteld bij matrixelement Yqq respectievelijk
Y pp'

Door de gevonden matrix Y te inverteren wordt de knooppuntenimpedantiematrix Z gevonden.
Het hier beschreven procede is eenvoudig uitvoerbaar. Er kleeft echter een nadeel aan. Wegens
de noodzaak tot matrixinversie wordt de methode zeer rekenintensief voor de wat grotere
netwerken, en daardoor minder aantrekkelijk voor implementatie op een digitale rekenmachine.

Om deze reden is een andere techniek ontwikkeld, waarbij de knooppuntenimpedantiematrix
Z direct bepaald wordt [23, 27]. Gezien het bestek van dit rapport wordt ook hier volstaan met
het vermelden van de receptuur en bIijft het achterliggende bewijs achterwege.

Bij de directe methode wordt weer begonnen met een m * m matrix bestaande uit nulelementen.
Ook nu worden weer achtereenvolgens aIle takken van het netwerk aangebracht in de matrix.
Daarbij wordt echter onderscheid aangebracht in het type tak dat toegevoegd wordt.

Stel dat een toe te voegen tak met impedantie z in het netwerk de knooppunten p en q verbindt.
Bij de methode moet ervoor gezorgd worden dat knooppunt p altijd overeenkomt met een
knooppunt, waaraan al een reeds eerder in de matrix aangebrachte tak verbonden is, of met het
referentieknooppunt.

De toe te voegen takken worden als voIgt ingedeeld in twee categorieen. Categorie I bevat die
takken waarvan knooppunt q overeenkomt met een knooppunt in het netwerk waaraan geen
enkele van de reeds in de matrix aangebrachte takken verbonden is (radiale takken). Voor de
takken uit categorie II is dit juist weI het geval (transversale takken).
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Indien de toe te voegen tak behoort tot categorie I en knooppunt p is niet het referentieknoop
punt, dan worden de elementen van de matrix als voIgt aangepast:

i = 1,2, ••• ,q-l,q+l, ••• ,m, p <> 0Zql = Zpl'
Z;l:\L1P
en

, " I
I'

(37)

Z~ = Z~ + Z, P <> 0

Komt knooppunt p weI overeen met het referentieknooppunt, dan vindt aanpassing plaats
conform:

Zqi = 0, i = I, 2 , ••• , q-l , q+1, .•• ,m, p = 0

en

Zqq = z, p = 0

(38)

Als de toe te voegen tak deel uitmaakt van categorie II, dan kan deze niet zonder meer aan de
matrix toegevoegd worden. De matrix Z die tot dan toe opgebouwd is wordt eerst uitgebreid
met een rij en een kolom nulelementen, zodat een (m + 1) * (m + 1) matrix Z' ontstaat. De
tak wordt vervolgens toegevoegd aan Z', met dien verstande dat knooppunt q eerst verbonden
wordt met een fictief knooppunt 1; voor de hand liggende keuzen voor 1zijn 1 = 0 of 1 = m + 1.

Stel dat knooppunt p niet overeenkomt met het referentieknooppunt, dan gebeurt dit als voIgt:

Z 'Ii = Z' pi - Z' qi' i = 1, 2 , ... , m, p <> 0

en

Z 'Ii = Z· pl - Z' ql + Z, P <> 0

Is knooppunt p weI het referentieknooppunt, dan wordt gebruik gemaakt van de regels:

Z 'Ii = - Z· qi , i = 1, 2 , • • • , m, p = 0

en

Z'n=-Z'ql+Z, p=O

(39)

( 40)

Vervolgens wordt het fictieve knooppunt 1doorverbonden met knooppunt q, waardoor de voor
de tak gewenste verbinding tussen de knooppunten p en q gerealiseerd wordt. Door eliminatie
van knooppunt 1 volgens de volgende Kron reductie wordt matrix Z uit matrix Z' verkregen:

( 41)

De hier besproken methode voor het bepalen van de knooppuntenimpedantiematrix heeft niet
aIleen als voordeel dat een veel rekentijd vergende matrixinversie achterwege kan blijven. Bet
is bij wijzigingen in het beschouwde netwerk, zoals het toevoegen of weghalen van een tak,
namelijk ook mogelijk snel te bepalen wat de nieuwe matrix Z zal zijn als gevolg van de
betreffende wijziging. Indien een tak toegevoegd wordt, dan gebeurt dat uitgaande van de
bestaande matrix Z conform de aangegeven procedure. Verwijdering van een tak met
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impedantie z uit het netwerk vindt plaats door een tak met impedantie -z aan het netwerk toe
te voegen parallel over de te verwijderen tak.

Ter illustratie van het gebruik van de methode wordt hierna de knooppuntenimpedantiematrix
opgesteld voor bet netwerk zoals afgebeeld in figuur 4. Daarbij is het inbrengen van de takken
10 en 11 achterwege gelaten in verband met hun niet eenduidig vastgelegde impedantie; het
Automatic Transfer System en de schakelaar kunnen zich zowel in geopende als gesloten
toestand bevinden. De takimpedanties worden gegeven in tabel 1.

VOORBEELD - OPSTELLEN MATRIX Z VOOR NETWERK GEGEVEN IN FIGUUR 4:

- Toevoegen van tak 1 van knooppunt 0 naar knooppunt 1 (categorie I)

Z - j. [ 3,00 ]

- Toevoegen van tak 2 van knooppunt 0 naar knooppunt 2 (categorie I)

Z - j. [
3,00

o

"-

- Toevoegen van tak 3 van knooppunt 1 naar knooppunt 3 (categorie I)

Z - j.

3,00

o

3,00

o

3,00

o

3,00

o

3,20

- Toevoegen van tak 4 van knooppunt 2 naar knooppunt 4 (categorie I)

3,00 0 3,00 0

o 3,00 0 3,00
Z - j.

3,00 0 3,20 0

o 3,00 0 3,20
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- Toevoegen van tak 5 van knooppunt 3 naar knooppunt 5 (categorie I)

Z - j.

3,00

o

3,00

o

3,00

o

3,00

o

3,00

o

3,00

o

3,20

o

3,20

o

3,00

o

3,20

o

3,00

o

3,20

o

3,70

- Toevoegen van tak 6 van knooppunt 4 naar knooppunt 5 (categorie II)

(a) toevoegen van tak 6 van knooppunt 4 naar een fictief knooppunt 1

Z' - j.

3,00

o

3,00

o

3,00

o

o

3,00

o

3,00

o

3,00

3,00

o

3,20

o

3,20

o

o

3,00

o

3,20

o

3,20

3,00

o

3,20

o

3,70

o

o

3,00

o

3,20

o

3,60 J

(b) verbinden van het fictief knooppunt 1 met knooppunt 5

Z - j.

1,76

1,23

1,68

1,31

1,48

1,23

1,76

1,31

1,68

1,52

1,68

1,31

1,79

1,40

1,58

1,31

1,68

1,40

1,80

1,62

1,48

1,52

1,58

1,62

1,82
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- Toevoegen van tak 7 van knooppunt 3 naar knooppunt 6 (categorie I)

1,76 1,23 1,68 1,31 1,48 1,68

1,23 1,76 1,31 1,68 1,52 1,31

1,68 1,31 1,79 1,40 1,58 1,79
Z - j'

1,31 1,68 1,40 1,80 1,62 1,40

1,48 1,52 1,58 1,62 1,82 1,58

1,68 1,31 1,79 1,40 1,58 2,39

- Toevoegen van tak 8 van knooppunt 5 naar knooppunt 7 (categorie I)

1,76 1,23 1,68 1,31 1,48 1,68 1,48

1,23 1,76 1,31 1,68 1,52 1,31 1,52

1,68 1,31 1,79 1,40 1,58 1,79 1,58

Z - j' 1,31 1,68 1,40 1,80 1,62 1,40 1,62

1,48 1,52 1,58 1,62 1,82 1,58 1,82

1,68 1,31 1,79 1,40 1,58 2,39 1,58

1,48 1,52 1,58 1,62 1,82 1,58 2,12

- Toevoegen van tak 9 van knooppunt 4 naar knooppunt 8 (categorie I)

1,76 1,23 1,68 1,31 1,48 1,68 1,48 1,31

1,23 1,76 1,31 1,68 1,52 1,31 1,52 1,68

1,68 1,31 1,79 1,40 1,58 1,79 1,58 1,40

1,31 1,68 1,40 1,80 1,62 1,40 1,62 1,80
Z - j'

1,48 1,52 1,58 1,62 1,82 1,58 1,82 1,62

1,68 1,31 1,79 1,40 1,58 2,39 1,58 1,40

1,48 1,52 1,58 1,62 1,82 1,58 2,12 1,62

1,31 1,68 1,40 1,80 1,62 1,40 1,62 2,20

- 29 -



3.4 Systeemfunctie ten behoeve van de Monte-CariosimuJatie

In paragraaf 2.5 is uiteengezet dat het voor het uitvoeren van een Monte-Carlosimulatie
essentieeJ is te kunnen beschikken over een systeemfunctie ¢ die de samenhang tussen de
componenttoestanden en de systeemtoestand vastlegt.

De systeemfunctie kan hiertoe op een tweetal manieren gebruikt worden, te weten:
De systeemtoestand wordt bepaald voor elke mogelijke combinatie van componenttoe
standen. Het verband tussen de systeemtoestand en de componenttoestanden wordt
daarbij weergegeven door middel van een analytische uitdrukking.
De systeemtoestand wordt bepaald op het moment dat de componenttoestanden bekend
zijn. Deze handeJwijze verdient de voorkeur indien geen (eenvoudige) analytische
uitdrukking voorhanden is.

Indien het aantal combinaties van componenttoestanden beperkt is kan gebruik gemaakt worden
van een tabel als tussenmogelijkheid, wat voordelig zal zijn als geen analytische uitdrukking
bekend is en de te volgen procedure bij de tweede methode erg rekenintensief is.

Bij veel Monte-Carlosimulaties voor systeembetrouwbaarheidsanalyse wordt de eerste methode
toegepast. Met name de zogenaamde Booleaanse vergelijldng is vanwege zijn eenvoud erg geliefd
als systeemfunctie [3]. Deze functie leent zich bij de betrouwbaarheidsanalyse van elektriciteits
netten uitstekend voor het beschrijven van de relatie tussen verstoringen in het net en het
optreden van onderbreking van de elektriciteitsleverantie aan de verbruiker. Dienen bij de
betrouwbaarheidsanalyse ook aspecten als de spanningsvastheid van de te voeden installatie
meegenomen te worden, dan wordt het opstellen van een analytisch verband erg moeilijk
uitvoerbaar en moet worden gebruik gemaakt van de tweede methode of, indien mogelijk, van
een tabel.

In paragraaf 3.1 is reeds aangegeven dat gebruik gemaakt wordt van een methode voor het
realiseren van de systeemfunctie waarbij na elke verstoring in het netwerk een vergelijking
gemaakt wordt tussen het werkelijk optredende verloop van de voedingsspanning van de
verbruiker en het voor de verbruiker toelaatbare verloop. Dit gaat als voIgt in zijn werk:

Na een verstoring in het netwerk wordt de voedingsspanning van de verbruikers bepaald
met behulp van de methode gegeven in paragraaf 3.2 (of opgevraagd uit een eerder op
soortgelijke wijze opgestelde tabel).
De gevonden voedingspanning wordt op toelaatbaarheid getoetst aan de hand van het
in paragraaf 3.1 toegelichte uitvalscriterium.
Als de spanning niet toelaatbaar is wordt uitval bij process plants (IPO) vastgesteld. Is
zij weI toelaatbaar, dan wordt het normaliter geopende Automatic Transfer System
gesloten.

Indien geen uitval bij de process plants vastgesteld is, worden na het sluiten van het Automatic
Transfer System de volgende stappen uitgevoerd:

De voedingsspanning van de verbruikers wordt opnieuw bepaald.
Wederom wordt deze op toelaatbaarheid getoetst aan de hand van het uitvalscriterium.
Bij niet toelaatbaarheid wordt alsnog uitval bij de process plants vastgesteld. Alleen in
het geval dat ook de laatst bepaalde spanning toelaatbaar is, wordt ongestoord bedrijf
bij de process plants (Nonnal Plant Operation of kortweg NPO) geconstateerd.

De hier beschreven realisatie van de systeemfunctie ¢ illustreert duidelijk welke vrijheid
toegestaan wordt tijdens het opstellen van de relatie tussen de componenttoestandsvariabelen
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en de systeemtoestandsvariabele bij het toepassen van de Monte-Carlosimulatie. Veel
analytische methoden voor het bepalen van systeembetrouwbaarheid vereisen echter
noodzakelijkerwijs een analytische uitdrukking als systeemfunctie en laten de hier geconstateer
de vrijheid om die reden niet toe. Bij het gebruik van dergelijke methoden zou dan ook afgezien
moeten worden van de hier gehanteerde procedure voor het vaststellen van uitval bij process
plants.
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4 ON1WIKKELING VAN HET PROGRAMMA PROCALC

4.1 Uitgangspunten bij het ontwikkelen van de programmatuur

Reeds in een vroeg stadium van het afstudeerproject is ervoor gekozen de in paragraaf 1.3
geformuleerde vraag of het DOW-elektriciteitsnet vanuit betrouwbaarheidsoogpunt het beste
met geopende dan weI gesloten koppelschakelaar bedreven dient te worden, te onderzoeken met
behulp van de in hoofdstuk 2 behandelde Monte-Carlomethode.

Voor het toepassen van deze methode wordt gebruik gemaakt van een digitale rekenmachine.
Roewel hiervoor reeds vrij veel programmatuur ontwikkeld is, bestaat er, voor zover bekend,
geen kant en klare programmatuur waarin tijdens de simulatie ook rekening gehouden kan
worden met aspecten als de spanningsvastheid van de te voeden installaties in de process plants.
Om deze reden is in eigen beheer een programma ontwikkeld, genaamd ProCalc.

Bij de ontwikkeling van het programma ProCalc is rekening gehouden met de volgende
uitgangspunten:

De structuur en de eigenschappen van het te onderzoeken elektriciteitsnet moeten
ingebracht kunnen worden op een manier welke voor iemand met een elektrotechnische
achtergrond voor de hand ligt. Daarbij wordt gedacht aan de eenfase representatie van
het net, zoals bijvoorbeeld afgebeeld in figuur 4. Ret gebruik van allerlei ingewikkelde
structuurvergelijkingen en dergelijke mag dan weliswaar bekende stof zijn voor
deskundigen op het gebied van betrouwbaarheidsanalyses; voor de meeste elektrotechnici
geldt dat beslist niet.
Uitval van process plants niet veroorzaakt door verstoringen in het elektriciteitsnet zijn
in het onderzoekskader niet relevant en dienen de betrouwbaarheidskenmerken van het
te bestuderen systeem daarom niet te beinvloeden.
De betrouwbaarheid van de in het DOW-net opgenomen bussen kan gezien de in
werkelijkheid optredende frequentie van storingen daaraan, als ideaal beschouwd
worden. In het volgende hoofdstuk zal overigens ingegaan worden op een methode
waarmee van dit uitgangspunt afgeweken kan worden.
Zoals hierboven reeds aangehaald dient naast de gevolgen van onderbreking van de
elektriciteitsleverantie aan de verbruiker, ook rekening gehouden te worden met de
gevolgen van door verstoringen in het net veroorzaakte spanningsdalingen.
In paragraaf 1.3 wordt aangekondigd dat de relatie tussen componentonderhoud en
systeembetrouwbaarheid eventueel in een later stadium nader onderzocht zal worden.
Daartoe moet in het programma de mogelijkheid aanwezig zijn om preventief
componentonderhoud te modelleren.
Ret uitvoeren van een Monte-Carlosimulatie is erg rekenintensief. Om die reden
verdienen maatregelen welke de benodigde rekentijd tot een minimum beperken veel
aandacht.
Ret zou onjuist zijn te veronderstellen dat een toekomstige gebruiker van het
programma automatisch ook een deskundig programmeur moet zijn. Daarom dienen alle
benodigde gegevens voor het uitvoeren van een betrouwbaarheidsanalyse van een
elektriciteitsnet interactief ingevoerd en gewijzigd te kunnen worden, in plaats van dit te
realiseren door middel van het aanmaken ofwijzigen van bepaalde programmagedeelten.
Ook het aanbrengen van de nodige gebroikersvriendelijkheid zal ertoe bijdragen dat de
aandacht van de gebruiker zo weinig mogelijk afgeleid wordt van de toepassing.
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Voor het naderhand kunnen aanbrengen van uitbreidingen is het van het grootste belang
dat het programma modulair van opzet is en dat gebruik gemaakt wordt van de top
downprogrammeringswijze.
Een brede toepassing van het programma wordt bevorderd door een goede uitwisselbaar
heid. Anders gezegd, het programma moet kunnen draaien op de meest gangbare
computersystemen.

De opgesomde uitgangspunten hebben allen gestaIte gekregen in het programma ProCalc,
waarvan in de hierna voIgende paragraaf een aantaI eigenschappen toegelicht zullen worden. De
opbouw van het programma wordt in paragraaf 4.3 behandeld. In paragraaf 4.4 worden de
mogelijkheden geevalueerd voor de beantwoording van de vraag betreffende de optimale stand
van de koppeIschakelaar.

4.2 Eiienschappen van het programma ProCalc

De Monte-Carlosimulaties welke met behulp van het programma ProCalc uitgevoerd kunnen
worden beschikken over een aantaI opmerkelijke eigenschappen. Enkele daarvan zijn:

De simulatie bootst naast het faal- en reparatiegedrag van de systeemcomponenten
(zoaIs generatoren, transformatoren, schakelaars en verbindingen), ook het preventieve
componentonderhoud na. Voorafgaand aan het in onderhoud nemen van een component
wordt telkens onderzocht of dit geen aanleiding zou kunnen geven tot ongewenste uitvaI
bij de verbruikers. Mocht dit het gevaI zijn, dan wordt het onderhoud in de tijd
vooruitgeschoven [3].
Tijdens de simulatie wordt naast het voortdurend toetsen of in ieder gevaI een
verbindingsweg aanwezig is tussen opwekker en verbruiker, tevens steeds nagegaan of
het uitvallen van systeemcomponenten geen ontoelaatbare spanningsdalingen tot gevoIg
heeft voor de verbruikers (zie hoofdstuk 3).
Gegevens omtrent mogelijk tijdens de simulatie optredende spanningsdalingen worden
voorafgaand aan de simulatie bepaald en opgeslagen in een tabel. Zij hoeven dan bij het
simuleren niet steeds opnieuw bepaald te worden, waardoor de simulatie aanzienlijk
minder rekentijd zaI vergen. De gegevens worden bovendien automatisch naar
schijfgeheugen geschreven, zodat zij ook gebruikt kunnen worden voor andere simulaties
met gewijzigde componentbetrouwbaarheidsparameters. Ook wordt de mogelijkheid
geboden de gegevens tijdens de berekening af te drukken op een eventueeI aangesloten
printer.
Gedurende een simulatie kunnen twee verschillende manieren van bedrijfsvoering van
een systeem met elkaar vergeleken worden (gemeenschappelijke aselecte getallen). Door
deze handelwijze worden sneller resuItaten verkregen dan door het verrichten van twee
afzonderIijke simulaties.
Registratie en afhandeling van aile tijdens de simulatie optredende veranderingen in het
systeem vindt plaats voIgens de voor digitale rekenmachines zeer efficiente binaire
rek.enwijze. Om deze reden vergt de simulatie aanzienIijk minder rekentijd dan simulaties
waarbij dit niet het gevaI is.
Gedurende de gehele simulatie kunnen op elk moment, indien gewenst, de meest recente
schattingen opgevraagd worden voor de systeembetrouwbaarheidskenmerken verkregen
uit de simulatie tot op dat moment, en voor de in totaaI benodigde simulatietijd. Deze
informatie kan ook worden afgedrukt op een eventueeI aangesloten printer. Bij dit alles
wordt de simulatie steeds op de achtergrond voortgezet, teneinde geen extra verbruik
van rekentijd te introduceren. De mogeIijkheid bestaat echter steeds de simulatie op
gewenste plaatsen te onderbreken en stap voor stap te doorIopen, teneinde het verIoop
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van de sirnulatie exact te kunnen volgen op het beeldscherm of te registreren met behulp
van een printer. In verband hiermee wordt bij het opvragen van de genoemde
schattingen tevens per component opgaaf gedaan van de door de sirnulatie in de tijd
geplande gebeurtenissen.
De sirnulatie wordt geheel automatisch beeindigd indien de gewenste nauwkeurigheid
bereikt is voor de schattingen van de systeembetrouwbaarheidskenmerken.

Bij de ontwikkeling van het programma ProCalc is de nodige aandacht besteed aan gebruikers
vriendelijkheid. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de volgende aspecten:

Het programma is volledig menu-georienteerd. Na het opstarten van het programma
wordt de gebruiker enige produktinformatie getoond, om daarna vervolgens in het
hoofdmenu gebracht te worden. De door de gebruiker gemaakte keuzen uit het menu
worden eerst getoetst op uitvoerbaarheid alvorens geaccepteerd te worden. Dit principe
geldt uiteraard ook voor aIle submenu's die vanuit het hoofdmenu of hierarchisch hoger
gelegen submenu's bereikt kunnen worden.
Het gebruik van de gebruikershandleiding van het programma kan tot een minimum
beperkt blijven door de aanwezigheid van een zogenaamde "context sensitive help"-functie;
daar waar wenselijk wordt de gebruiker steeds gei'nformeerd omtrent de door het
programma geboden menu-opties, de te volgen procedure, of omtrent de in te voeren
gegevens.
AIle voor het programma benodigde gegevens kunnen interactief door de gebruiker aan
het programma doorgegeven worden. Dit vindt menu-gestuurd plaats. De gebruiker heeft
steeds de mogelijkheid hierbij een overzicht op te vragen van de al ingevoerde gegevens
en, indien noodzakelijk, individuele gegevens te wijzigen. Bij het verwijderen van
gegevens wordt eerst een waarschuwingstekst getoond en om reconfirmatie gevraagd.
Naast deze invoermogelijkheid bestaat de optie eventueel eerder op schijfgeheugen
opgeslagen gegevens op te vragen en daar waar wenselijk aan te passen of aan te vullen.
AIle in te voeren gegevens of gegevenswijzigingen worden door het programma op
correctheid dan weI toepasselijkheid getoetst alvorens geaccepteerd te worden. Bij het
invoeren van de gegevens van het te onderzoeken netwerk wordt tevens nagegaan of
tijdens de later eventueel uit te voeren berekeningen of simulaties geen geheugenbeper
kingen van de digitale rekenmachine overschreden zullen worden.
Het programma biedt uitgebreide uitvoerfaciliteiten. Zo kan op elke aangesloten printer
een afdruk gemaakt worden van aIle ingevoerde gegevens en/of van de resultaten van
de diverse netwerkberekeningen welke ten behoeve van de Monte-Carlosimulatie door
het programma gemaakt worden. Indien de gebruiker de beschikking heeft over een
printer welke de IBM grafische tekenset ondersteunt kan tevens een afdruk gemaakt
worden van de resultaten van de uitgevoerde Monte-Carlosirnulatie. Daarbij wordt onder
meer met behulp van staafdiagrammen de verdeling van de componentuitvallen grafisch
gerepresenteerd. Dit gebeurt voor aIle componentuitvaIlen, voor de meervoudige
componentuitvallen en voor die uitvallen welke tot systeemuitval leiden.
Ten behoeve van aIle opdrachten betrekking hebbende op uitvoer naar printer heeft de
gebruiker van het programma de beschikking over een zogenaamde ''preview''-optie. De
gebruiker is in staat voorafgaand aan een afdrukopdracht te beoordelen of een dergelijke
opdracht zinvol is door de uitvoer met behulp van deze optie eerst op het beeldscherm
weer te geven.
AIle door de gebruiker ingevoerde gegevens kunnen opgeslagen worden op schijfgeheu
gen. Zij kunnen later weer opgevraagd worden om aangevuld of gewijzigd te worden.
Indien een Monte-Carlosimulatie wordt uitgevoerd, worden automatisch de resultaten
van deze simulatie opgeslagen in het bestand op schijfgeheugen dat ook de invoergege
vens bevat. Als dit bestand nog niet aangemaakt is, of indien door wijzigingen de
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invoergegevens niet langer overeenkomen met de gegevens op schijfgeheugen, dan wordt
de gebruiker voorafgaand aan de simulatie gevraagd een bestandsnaam op te geven. AIle
gegevens worden in dat geval opgeslagen in een bestand met deze naam. Op deze wijze
is de gebruiker in staat aIle gegevens en resultaten van een bepaalde studie te
documenteren op schijf onder gebruikmaking van slechts een bestand en de daarbij
behorende bestandsnaam. Later kunnen op deze manier met behulp van het programma
bepaalde details uit een reeks uitgevoerde studies snel met elkaar vergeleken worden.
Voor het gemak van de gebruiker wordt bij elke lees- en schrijfactie van en naar
schijfgeheugen opgaaf gedaan van de gebruikte schijf, de directory op deze schijf en de
naam van het bestand.

De eisen welke door het programma ProCalc aan de te gebruiken hardware en software gesteld
worden, zijn zeer mild. De gebruiker van het programma dient rekening te houden met het
volgende:

Het programma draait op elkeIBM Personal Computer of daarmee compatibelen onder
het besturingssysteem DOS versie 2.11 of hoger. Het werkgeheugen dient minimaal
512 KB te bedragen. Vrijwel aIle op dit moment gangbare configuraties voldoen aan deze
voorwaarde.
De in het besturingssysteem DOS geboden directory structuur voor gegevensopslag op
schijfgeheugen wordt ondersteund. Bij aIle lees- en schrijfacties van en naar schijfgeheu
gen vermeld het programma de van toepassing zijnde directory.
Indien een mathematische coprocessor (Intel 8087, 80287 of 80387) in de configuratie
aanwezig is, dan wordt deze ondersteund door het programma. Is dit niet het geval, dan
wordt deze voor een aantal wiskundige bewerkingen in het programma geemuleerd.
Het gebruik van een kleurenmonitor wordt ondersteund door het programma. Is aIleen
een monochrome monitor voorhanden, dan worden voor deze monitor aIle weer te geven
kleurverschillen nagebootst door middel van intensiteitsverschillen in de weergave.
Indien een afdrukeenheid aanwezig is, dan kan deze gebruikt worden in combinatie met
het programma. Het verdient daarbij echter aanbeveling een printer te gebruiken die de
beschikking heeft over de IBM grafische tekenset. Op dit moment beschikken aIle
gangbare printers over deze set.

4.3 Opbouw en ~ebruikershandleidingvan het programma ProCalc

Om tegemoet te komen aan de eis dat het programma ProCalc gemakkelijk uitbreidbaar moet
zijn, is het geschreven in de programmeertaal Pascal. Deze taal stimuleert gestructureerd
programmeren en is erg overzichtelijk. Omdat ervoor gekozen is het programma te kunnen laten
draaien onder het DOS-besturingssysteem, lag het voor de hand om gebruik te maken van de
compiler Turbo Pascal (versie 5.5) [18,28], gezien de uitstekende ontwikkelomgeving welke door
deze compiler geboden wordt.

In dit rapport zal niet uitvoerig ingegaan worden op de exacte details van het programma.
Daarvoor wordt verwezen naar de bij het programma behorende listing van de source code [29).
Aan de hand van een aantal flowcharts wordt de werking hierna globaal toegelicht. Indien de
listing met deze flowcharts vergeleken wordt, is het voor iemand met enige ervaring op het
gebied van programmeren in Pascal redelijk eenvoudig de details van het programma te
doorgronden, daar het programma op logische wijze is opgebouwd uit een aantal units [18) met
daarin opgenomen een hierarchische procedure-structuur.
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4.3.1 Hoofdmenu

Zoals reeds in de vorige paragraaf vermeld is het programma menu-georienteerd opgebouwd.
Figuur 5 toont dat na het opstarten van het programma, waarbij enige produktinformatie
getoond wordt, de gebruiker in een hoofdmenu gebracht wordt (de betekenis van de in de deze
en volgende flowcharts gebruikte symbolen wordt gegeven in figuur 6).
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Figuur 5: globale flowchart van het programma ProCalc

Vanuit het hoofdmenu kan een vijftal gedeelten van het programma bereikt worden. Daarbij
dient meteen de opmerking geplaatst te worden dat de keuze voor het bereiken van een bepaald
gedeelte slechts dan door het programma gehonoreerd zal worden indien dit zinvol is.

Zoals reeds vermeld worden aile gegevens die gedurende een bepaalde studie verzameld zijn
(invoergegevens en eventueel reeds bepaalde resultaten) in een bestand opgeslagen. Door de
keuze "Load" van het hoofdmenu te maken wordt de gebruiker in een scherm gebracht waarbij
de naam van een reeds eerder aangemaakt bestand opgegeven dient te worden. Vervolgens laadt
het programma dan de gegevens uit dat bestand in. De keuze "Load" zal ten aile tijde door het
programma geaccepteerd worden.

Dit ligt anders voor de tweede hoofdmenu-optie "Save". Deze keuze zal door de gebruiker
gemaakt worden indien deze reeds aangemaakte gegevens wi! opslaan op schijfgeheugen. Ook
in dit geval wordt weer een scherm getoond waarin om een bestandsnaam gevraagd wordt.
Indien de gebruiker gedurende een sessie reeds eerder een naam opgegeven heeft, heeft de
gebruiker tevens de optie deze (in dat geval) als default getoonde naam te accepteren. Net na
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overzicht gegenereerd van de uit de simulatie verkregen

Figuur 6: betekenis van de m de flowcharts gebruikte
symbolen
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Wanneer de gebruiker een sessie wi! beeindigen, kan dit door vanuit hoofdmenu de keuze "Quit"
te maken. Het programma ProCalc wordt dan verlaten en de gebruiker wordt teruggebracht in
het besturingssysteem van waaruit het programma eerder werd opgestart.

4.3.2 Invoeren van systeemgegevens

Nadat vanuit het hoofdmenu de keuze "Enter" is gemaakt, komt de gebruiker terecht in een
submenu genaamd "Enter system data". Figuur 7 geeft weer welke opties met behulp van dit
menu gekozen kunnen worden.
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Figuur 7: flowchart van de hoofdmenu-optie "Enter system data"

Bij het invoeren van systeemgegevens wordt een onderscheid gemaakt in netwerkgegevens,
generatorgegevens en gegevens betrekking hebbende op de verbruikers in het net. Dit
onderscheid kan het beste duidelijk gemaakt worden aan de hand van het voorbeeldnet gegeven
in figuur 4 (hoofdstuk 3).

De netwerkgegevens hebben bij dit voorbeeld betrekking op aIle in het net opgenomen takken,
waaronder de (als impedantie gerepresenteerde) verbruikers. De generatorgegevens hebben
betrekking op aIle zich buiten het eigenlijke netwerk bevindende (zie paragraaf 3.2)
spanningsbronnen van de Thevenin vervangingsschema's van de generatoren in het elektriciteits
net. De verbruiker gegevens, tot slot, verschaffen informatie omtrent de plaats van de
verbruikers in het netwerk en de voor de verbruikers toegestane spanningsdalingen.
Overeenkomstig met de verschillende typen in te voeren gegevens zal de gebruiker een keuze
moeten maken uit de geboden menu-opties. De submenu-optie "Menu" wordt gebruikt om terug
te keren naar het hoofdmenu. De optie "Reliability data" is gereserveerd voor toekomstige
uitbreidingen.

Figuur 8 toont dat de gebruiker, na het kiezen van de submenu-optie "Network data", in een
dieper gesitueerd submenu "Enter network data" terechtkomt. In paragraaf 3.2 is reeds
uiteengezet dat een netwerk als gegeven in figuur 4 bestaat uit een aantal knooppunten met
daartussen aangebrachte takken. Bij het programma wordt de netwerkstructuur ingebracht aan
de hand van de takken. Daartoe kan in het laatstgenoemde submenu de keuze gemaakt worden
voor het invoeren van takgegevens, het verwijderen van gegevens van de laatst ingevoerde tak
(het programma vraagt daarbij om reconfirmatie, zoals figuur 8laat zien), het opvragen van een
overzicht van reeds ingevoerde takgegevens of het wijzigen van takgegevens. Daarnaast kan met
behulp van de optie "Menu" de keuze gemaakt worden terug te keren naar het hoger gelegen
submenu "Enter system data".

De optie "Add branch" van submenu "Enter network data" is uitgewerkt in figuur 9. De figuur
laat zien dat de gebruiker eerst in een scherm gebracht wordt waarin gevraagd wordt de
nummers van de door de tak verbonden knooppunten op te geven. Daarbij moet echter voldaan
worden aan een aantal in dit scherm vermelde voorwaarden (zie ook paragraaf 3.3). Als daaraan
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Figuur 8: flowchart van de optie "Network data" uit submenu "Enter system data"

niet voldaan wordt verschijnt het scherm opnieuw en moeten vervolgens de correcte
knooppuntnummers opgegeven worden.

Na het opgeven van de takverbinding wordt met behulp van een menu een taktype gekozen.
Daarbij worden onderscheiden:

Type Normal; voor dit type dienen vervolgens zowel de impedantie, als de betrouwbaar
heid en het preventieve onderhoud van de component waarop de tak betrekking heeft,
opgegeven te worden. Dit betekent dat aIle aan storing en/of onderhoud onderhevige
componenten in het netwerk, zoals generatoren (de transiente impedantie uit het
Thevenin vervangingsschema; zie paragraaf 3.2), transformatoren en verbindingen, met
behulp van dit type gerepresenteerd zullen worden.
Type Fixed; voor dit type dient vervolgens enkel de impedantie opgegeven te worden.
De betrouwbaarheid wordt ideaal verondersteld. In paragraaf 4.1 is het uitgangspunt
genoemd dat uitval van process plants niet veroorzaakt door verstoringen niet relevant
zijn. Om deze reden is het taktype Fixed geschikt voor het modelleren van de verbruiker.
Als impedantie wordt dan diens vervangingsimpedantie gesubstitueerd.
Type Switch; voor dit type wordt door het programma een impedantie (nagenoeg) gelijk
aan oneindig of nul ingevuld. De betrouwbaarheid wordt ideaal verondersteld. Takken
van het type Switch worden gebruikt om voor het programma aan te geven welke
bedrijfsvoeringssituaties van het elektriciteitsnet met elkaar vergeleken dienen te worden.
Daarbij wordt gedurende een simulatie voor het systeem waarbij de takken van het type
Switch niet aanwezig zijn, en voor het systeem waarbij de takken van dit type gelijk zijn
aan een doorverbinding, een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. Takken van het type
Switch dienen dus niet verward te worden met vermogensschakelaars en dergelijke. In
paragraaf 4.4 zal een voorbeeld behandeld worden van een betrouwbaarheidsanalyse

- 39 -



.----------------------j
: entry of !-,------....:;y
~:=:~GfI==.::=.:::::~

: data :
~---------- ----------_!

Normal
Fixed

Switch
ATS

ahortCircuit

aetting of J
reliability

param to default

setting of
electrical

param to default

aetting of
reliebility

peram to default

setting of
electrical

param to default

enter
electrical

parametars

enter
electrical

parameters

enter
reliability

parameters

'--__-----'- --'- ----L.- ---'- .....••........

Figuur 9: flowchart van de optie "Add branch" uit submenu "Enter network data"

voor het vereenvoudigde DOW-elektriciteitsnet. Bij dat net is het interessant om te
onderzoeken of de daarin aanwezige koppelschakelaar normaal open of gesloten dient
te zijn. Voor het vergelijken van deze twee bedrijfsvoeringssituaties kan goed gebruik
gemaakt worden van het type Switch. Dat de tak van dit type daarbij overeenkomt met
de bewuste koppelschakelaar is toeval.
Type ATS; dit type wordt toegepast indien elektriciteitsnetten onderzocht dienen te
worden waarin een of meer Automatic Transfer Systems (zie paragraaf 1.2 en paragraaf
3.4) aanwezig zijn. De takken van het type ATS worden daarbij aangebracht tussen de
knooppunten welke overeenkomen met de bussen in het elektriciteitsnet waartussen
deze systemen zich bevinden.
Type Shortcircuit; dit type is gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen.

In figuur 10 wordt de structuur van de optie "Change data" van submenu "Enter network data"
(zie figuur 8) weergegeven. Indien de gebruiker deze optie kiest, zal deze eerst in een scherm
gebracht worden waarin gevraagd wordt om het nummer op te geven van de tak waarvan de
gegevens gewijzigd dienen te worden (het programma kent aan aIle ingevoerde takken
automatisch een nummer toe; deze nummers worden onder meer weergegeven in het overzicht
dat met behulp van de optie "List" uit hetzelfde submenu opgevraagd kan worden).

Vervolgens toont het programma een scherm met daarin een overzicht van aIle bij de gekozen
tak behorende gegevens en een menu waarmee de gebruiker aan kan geven welke takgegevens
gewijzigd dienen te worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

Status; in paragraaf 4.2 is vermeld dat de gebruiker met behulp van een van de geboden
uitvoerfaciliteiten van het programma de mogelijkheid heeft zich inzicht te verschaffen
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in de diverse netwerkberekeningen welke door het programma ProCalc ten behoeve van
de Monte-Carlosimulatie gemaakt worden. Daarbij wordt met name gedoeld op de
diverse knooppuntenimpedantiematrices welke voor de berekening van de hij
verstoringen optredende spanningsdalingen (zie paragraaf 3.2 en 3.3) opgesteld worden.
Door het kiezen van de menu-optie "Status" wordt de onderhavige tak niet langer
beschouwd in het ingevoerde netwerk aanwezig te zijn bij gebruikmaking van de
genoemde uitvoerfaciliteit (zie ook paragraaf 4.3.4). Voor de goede orde wordt hierbij
meteen opgemerkt dat het takgegeven Status geen enkele invloed heeft op uit te voeren
betrouwbaarheidsanalyses.
Node connection; de gegevens betreffende de takverbinding kunnen gewijzigd worden
door de optie "Node connection" te kiezen. Uiteraard controleert het programma daarbij
of het toegestaan is dat de takverbinding tussen de tot op dat moment aangegeven
knooppunten wordt weggenomen, en vervolgens geplaatst wordt tussen de bij deze optie
aan te geven knooppunten, alvorens de gegevens te accepteren.
Type; door het kiezen van de menu-optie "Type" kan het taktype gewijzigd worden. Dat
gebeurt met behulp van een menu, zoals getoond wordt in figuur 11. Tevens worden,
afhankelijk van het gekozen taktype, default-waarden toegekend aan de impedantie
en/of de betrouwbaarheid en preventief onderhoud van de tak.
Electrical data; indien de onderhavige tak van het type Normal of Fixed is, dan kan door
het kiezen van de optie "Electrical data" de takimpedantie gewijzigd worden.
Reliability data; indien de onderhavige tak van het type Normal is, dan kunnen met
behulp van de optie "Reliability data" de gegevens betrekking hebbende op de
betrouwbaarheid en het preventieve onderhoud van de tak gewijzigd worden.

- 41 -



~----------------------;

: changing c-:-------------,

~:::=:::at.:brIW\eA".:":::::::::~

: type :
~---------- -----------~

reserved
for future
extensions

Normal
Fixed

SWitch
ATS

ahortCircuit

setting of
electrical

param to default

setting of
reliability

param to default

- aettin~"~ aetting of
reliability reliability.."m to ...,"" ..,.mj .."",,

'-----__----'- --.L ---L- -_~- _.. _ _
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opgegeven taktype

Het scherm waarbij de takgegevens individueel aangepast kunnen worden, wordt verlaten door
gebruik te maken van de eveneens aanwezige menu-optie "Menu". De gebruiker keert op dat
moment terug naar het submenu "Enter network data", zoals weergegeven in figuur 8.

In de toelichting behorende bij figuur 7 werd uiteengezet dat vanuit het submenu "Enter system
data" een aantal opties bereikt kunnen worden voor het invoeren van de gegevens van het te
onderzoeken systeem. Hiervoor is behandeld hoe dat in zijn werk gaat voor het invoeren van
netwerkgegevens. Voor het invoeren van de gegevens die betrekking hebben op de zich buiten
het netwerk bevindende spanningsbronnen (samen met de in het netwerk opgenomen transiente
impedantie vormen deze het Thevenin vervangingsnetwerk voor de generatoren; zie para
graaf 3.2) dient gebruik gemaakt te worden van de submenu-optie "Generators".

In figuur 12 wordt getoond dat de gebruiker na het kiezen van deze optie terechtkomt in een
dieper gesitueerd submenu "Enter generators". Bij dit submenu kan naast de optie "Menu" om
terug te keren naar het submenu "Enter system data", gekozen worden voor het toevoegen, het
verwijderen of het creeren van een overzicht van op de spanningsbronnen betrekking hebbende
gegevens.

Door het kiezen van de optie "Add generator" wordt de gebruiker in een scherm gebracht
waarbij gevraagd wordt aan welk knooppunt van het netwerk de bij de toe te voegen generator
behorende spanningsbron verbonden dient te worden. Daarbij dient de gebruiker zich te
bedenken daarvoor het nog vrije knooppunt te kiezen van de bij dezelfde generator behorende
tak (deze representeert de transiente impedantie van de generator). Daarna wordt de per unit
waarde gevraagd van de bronspanning. Als gebruik gemaakt wordt van de optie "Delete last
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generator", dan verwijdert het programma, na reconfirmatie, de gegevens betreffende de laatst
toegevoegde spanningsbron. Wanneer gegevens gewijzigd moeten worden, kan dit door eerst
laatstgenoemde optie te gebruiken en te vervolgen met de optie "Add generator".

Nu resteert nog te behandelen hoe op de verbruikers betrekking hebbende gegevens ingevoerd
kunnen worden. Door vanuit het submenu "Enter system data" (zie figuur 7) de optie "Loads"
te kiezen, wordt het dieper gesitueerde submenu "Enter loads" bereikt, zoals is weergegeven in
figuur 13. Net als bij het submenu "Enter generators" bestaan naast de optie "Menu" om terug
te keren naar het vorige submenu, opties om verbruikergegevens toe te voegen, te verwijderen
of in een overzicht weer te geven.

Bij het kiezen van de optie "Add load" wordt de gebruiker in een daarna getoond scherm
gevraagd op te geven welke tak of takken van het netwerk de verbruikers in het elektriciteitsnet
representeren. Dit gebeurt door het opgeven van een knooppunt van het netwerk. AIle takken
welke zich tussen dat knooppunt en het referentieknooppunt (knooppunt 0) bevinden worden
dan door het programma als verbruiker beschouwd. Daarna wordt in het scherm informatie
gevraagd omtrent de voor betreffende verbruiker toelaatbare spanningsdalingen (zie
paragraaf 3.1). Net als bij het submenu "Enter generators" wordt gebruik gemaakt van de optie
"Delete last load" voor het verwijderen of, in combinatie net de optie "Add load", het wijzigen
van verbruikergegevens.
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4.3.3 Monte-Carlosimulatie

Indien aIle benodigde systeemgegevens zijn ingevoerd kan vanuit het (in figuur 5 weergegeven)
hoofdmenu de keuze "Monte Carlo" gemaakt worden. In figuur 14 wordt de flowchart getoond
van deze optie.

In paragraaf 4.2 werd reeds gewezen op het gebruik van een gebeurtenissentabel, welke gegevens
bevat over mogelijk tijdens de Monte-Carlosimulatie optredende spanningsdalingen ter plaatse
van de verbruiker. Deze tabel is in figuur 14 aangeduid met de term event table. Voordat het
programma kan beginnen met het uitvoeren van de simulatie dient de inhoud van de tabel
bekend te zijn.

Wanneer eerder een betrouwbaarheidsanalyse werd uitgevoerd voor een systeem dat
overeenkomt met het te onderzoeken systeem, met dien verstande dat enkel de gegevens
betreffende de betrouwbaarheid en het preventieve onderhoud van de componenten gewijzigd
zijn, dan zal de inhoud van de tabel voor beide studies overeenkomen. Als de gegevens en
resultaten van de eerste studie voor de uit te voeren studie ingelezen zijn van schijfgeheugen,
dan kent het programma ProCalc daarmee de inhoud van de tabel en behoeft deze niet opnieuw
bepaald te worden. Als de inhoud niet bekend is wordt de tabel bepaald en samen met de
systeemgegevens weggeschreven naar schijfgeheugen. Uiteraard moet het programma hiertoe
de naam kennen van het te gebruiken bestand. Meteen na het kiezen van de hoofdmenu-optie
"Monte Carlo" zal de gebruiker om deze reden de bestandsnaam op moeten geven. Enkel in het
geval dat, om welke reden dan ook, een simulatie wordt uitgevoerd voor een systeem dat
volledig identiek is aan het systeem waarvoor eerder de simulatie werd uitgevoerd, wordt niet
gevraagd een bestandsnaam op te geven.
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Figuur 14: flowchart van de hoofdmenu-optie "Monte Carlo simulation"

Daarna vervolgt het programma met het uitvoeren van de Monte-Carlosimulatie. Na afloop van
deze simulatie worden de hieruit gevonden resultaten, samen met de ingevoerde systeemgege
vens en de inhoud van de gebruikte tabel, onder de ingevoerde bestandsnaam weggeschreven
naar schijfgeheugen. Alleen in het hiervoor genoemde geval van de simulaties voor identieke
systemen, wordt deze stap achterwege gelaten.
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In figuur 15 is het bepalen van de inhoud van de tabel uitgewerkt. Daarbij valt op dat de
gebruiker daarbij de mogelijkheid heeft deze inhoud te visualiseren op het scherm of af te
drukken met behulp van een eventueel aangesloten printer. De tabel is zodanig opgebouwd dat
elke index van deze overeenkomt met een verstoring of combinatie van verstoringen in het te
onderzoeken elektriciteitsnet. Bij keuze voor de afdrukoptie wordt tevens een uiteenzetting over
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deze overeenkomst afgedrukt. De tabelindex wordt in figuur 15 aangeduid met de term
Eventdescriber.

Na het kenbaar maken van de voorkeur voor uitvoer van tabelwaarden naar beeldscherm of
printer door de gebruiker, bepaalt het programma aan de hand van de systeemgegevens de
knooppuntenadmittantiematrix van het netwerk op de in paragraaf 3.3behandelde manier.

VervoIgens wordt een aantaI malen een Ius doorIopen waarbij aan het eind van de Ius de waarde
Eventdescriber met een verhoogd wordt. Zoals gezegd komt elke waarde Eventdescriber overeen
met een bepaalde configuratie van het netwerk (een verstoring komt overeen met het wegnemen
uit het netwerk van een met de gestoorde component corresponderende tak). In de Ius wordt
eerst de knooppuntenimpedantiematrix, op de eveneens in paragraaf 3.3 behandelde wijze,
aangepast voor de netwerkconfiguratie overeenkomstig de waarde van Eventdescriber.
VervoIgens worden met behulp van de methode gegeven in paragraaf 3.2 de waarden van de
spanningen ter plaatse van de verbruikers voor de betreffende netwerkconfiguratie berekend en
daarna opgeslagen in de tabeI onder gebruikmaking van Eventdescriber als tabelindex. De Ius
wordt verIaten op het moment dat aile mogelijk tijdens de Monte-Carlosimulatie optredende
netwerkconfiguraties op de hier beschreven wijze geevalueerd zijn.

De in figuur 14 aangegeven programmastap waarbij de eigenlijke Monte-Carlosimulatie wordt
uitgevoerd, wordt uitgewerkt weergegeven in figuur 16. Vit de figuur wordt duidelijk dat de
zogenaamde event list, of gebeurtenisseniijst een belangrijke roI speeIt bij de simulatie [2]. De
gebeurtenissenIijst is een naar de tijd geordende lijst ter Iengte van het aantal componenten in
het elektriciteitsnet met niet ideale betrouwbaarheid, anders gezegd, het aantal in de lijst
geplaatste gebeurtenissen komt overeen met het aantaI in het netwerk aanwezige takken van
het taktype Normal. Daarbij is teIkens een gebeurtenis aan een component gerelateerd.

Als mogeIijke componentgebeurtenissen worden onderscheiden:
FAIL (component failure); de component faalt en wordt uit bedrijf genomen voor
reparatie ofweI curatief onderhoud,
REPR (component repair); het curatieve onderhoud aan de component is afgerond en
de component wordt weer in bedrijf genomen,
MAIN (component maintenance); de component wordt uit bedrijf genomen voor
preventief onderhoud,
POST (component postponed maintenance); preventief onderhoud aan de component
wordt uitgesteld in verband met de potentie tot het veroorzaken van uitval van process
plants en de component blijft in bedrijf,
REST (component restore); het preventieve onderhoud aan de component is afgerond
en de component wordt weer in bedrijf genomen.

De flowchart in figuur 16 laat zien dat het programma bij de Monte-CarIosimulatie begint met
het vuIlen van de gebeurtenissenIijst met de eerste in de tijd geplande gebeurtenissen voor aile
aan falen en/of preventief onderhoud onderhevige componenten. Daarbij wordt voor elke
component een trekking verricht uit de verdeling van de levensduur en een trekking uit de
verdeling van de tussenonderhoudstijd van de component (zie paragraaf 2.4). Na deze
trekkingen met elkaar vergeleken te hebben, wordt de in de tijd meest nabij geIegen trekking
geaccepteerd en de daarmee overeenkomende gebeurtenis in de gebeurtenissenIijst geplaatst
onder inachtname van de tijdsvolgorde van deze lijst.

Vervolgens wordt begonnen met het herhaaldelijk doorIopen van de simulatielus. Steeds wordt
daarbij eerst de meest nabijgelegen gebeurtenis uit de lijst gehaald. Deze componentgebeurtenis
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Figuur 16: flowchart behorende bij het uitvoeren van de Monte-Carlosimulatie

wordt onderzocht op zijn invloed voor het functioneren van het totale systeem. Zowel bij in- als
uitbedrijfname van de component wordt de resulterende systeemconfiguratie vastgesteld, om
daarna, onder gebruikmaking van de eerder bepaalde gebeurtenissentabel, aan de hand van de
in paragraaf 3.4 behandelde methode, te evalueren of uitval van process plants (IPO) zal
optreden, of dat normaal bedrijf juist weer mogelijk wordt voor deze plants (NPO). Teneinde
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later een aantal systeembetrouwbaarheidskenmerken te kunnen bepalen worden enkele
parameters bijgewerkt die gerelateerd zijn aan de tijden van uitval en in bedrijf komen van de
process plants (zie paragraaf 2.2, 2.3 en 2.5).

Na het afronden van deze handelingen wordt de Ius verder doorlopen, waarbij atbankelijk van
de aard van de componentgebeurtenis welke uit de lijst gehaald is, een nieuwe componentge
beurtenis in de lijst geplaatst wordt. De volgende gevallen kunnen onderscheiden worden:

Bij de huidige gebeurtenis werd de component als gevolg van falen uit bedrijf genomen
(FAIL). In dat geval wordt een trekking gedaan uit de verdeling van de reparatietijd van
de component en de nieuwe gebeurtenis (REPR) wordt in de lijst gebracht.
Bij de huidige gebeurtenis werd het curatieve onderhoud aan de component afgerond
en is de component weer in bedrijf genomen (REPR). De nieuwe gebeurtenis (FAIL of
MAIN) wordt gegenereerd op de wijze zoals besproken bij de initialisatie van de
gebeurtenissenlijst.
Bij de huidige gebeurtenis werd de component voor preventief onderhoud uit bedrijf
genomen (MAIN). Aan de hand van een trekking uit de verdeling van de onderhoudstijd
van de component, wordt de nieuwe componentgebeurtenis (REST) in de lijst geplaatst.
Bij de huidige gebeurtenis werd preventief onderhoud uitgesteld en bleef de component
in bedrijf (POST). De nieuwe gebeurtenis betreft in dat geval het opnieuw inplannen van
het preventieve componentonderhoud (MAIN).
Bij de huidige gebeurtenis werd het preventieve onderhoud aan de component afgerond
en is de component weer in bedrijf genomen (REST). De nieuwe gebeurtenis (FAIL of
MAIN) wordt wederom gegenereerd volgens de bij de initialisatie van de gebeurtenissen
lijst gehanteerde methode.

Aan het eind van de Ius wordt met behulp van het in paragraaf 2.3 behandelde afbreekcriterium
voor de Monte-Carlosimulatie bepaald of de Ius herhaald dan weI verlaten dient te worden. In
het laatste geval wordt de Monte-Carlosimulatie afgesloten met het bepalen van de systeem
betrouwbaarheidskenmerken (zie paragraaf 2.2, 2.3 en 2.5).

Figuur 16laat zien dat de simulatielus onderbroken kan worden door de gebruiker. Dit gebeurt
door het indrukken van een willekeurige toets op het toetsenbord. In dat geval worden
tussentijds de systeembetrouwbaarheidskenmerken berekend en, samen met de inhoud van de
gebeurtenissenlijst op dat moment, weggeschreven naar het beeldscherm, waarna het programma
de simulatie voortzet. Wanneer de gebruiker tevens een afdruk van de betrouwbaarheidsken
merken en de gebeurtenissenlijst wil maken met behulp van een eventueel aangesloten printer,
kan dit door de simulatielus te onderbreken met het indrukken van toets "P".

4.3.4 Uitvoerfaciliteiten

Zodra systeemgegevens zijn ingebracht door de gebruiker, kan deze vanuit het (in figuur 5
afgebeelde) hoofdmenu de optie "Print system info" kiezen. De flowchart van deze optie wordt
getoond in figuur 17.

Na de selectie, wordt de gebruiker in een submenu "Print system info and/or nodal matrix"
gebracht. Zoals reeds vermeld in paragraaf 4.2, heeft de gebruiker daarbij een aantal opties tot
zijn beschikking. Naast de aanwezige optie "Menu" om terug te keren naar het hoofdmenu, kan
onder meer gekozen worden voor het afdrukken van aIle ingevoerde systeemgegevens en de bij
het systeem (netwerk) behorende knooppuntenmatrix. Dit gebeurt respectievelijk met behulp
van de opties "System data" en "Nodal matrix". In paragraaf 4.3.2 werd uiteengezet hoe door
wijziging van het takgegeven Status ook matrices afgedrukt kunnen worden voor systeemcon-
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figuraties waarin niet aIle ingevoerde takken aanwezig zijn.

De optie "Reliability data" kan gekozen worden indien reeds daarvoor een Monte-Carlosimulatie
is uitgevoerd voor de huidige van toepassing zijnde systeemgegevens. Naast een overzicht van
de systeembetrouwbaarheidskenmerken, worden een aantal staafdiagrammen afgedrukt welke
inzicht verschaffen in de verdeling van de hoeveelheid Mn- of meervoudige componentuitbedrijf
names.

De optie "All" staat de gebruiker ter beschikking om het programma de opdracht te geven de
beschikbare uitvoer van de eerdergenoemde afdrukopties te combineren en vervolgens achter
elkaar af te drukken.

Vit figuur 17 wordt duidelijk dat het programma na het selecteren van een afdrukoptie, de
gebruiker in een menu brengt waarbij deze ervoor kan kiezen de uitvoer naar het beeldscherm
te Iaten sturen in plaats van naar de printer. Dit kan erg praktisch zijn in het geval dat snel
resultaten van verschillende studies met elkaar vergeleken moeten worden. De gebruiker kan
dan vooraf beoordelen of het zinvol is om een afdruk te maken van de resultaten.

4.4 Toepassingsmogelijkheden van het programma ProCaJc

Bij de aanvang van het betrouwbaarheidsonderzoek van het DOW-elektriciteitsnet werden
enkele te beantwoorden vragen geformuleerd. De belangrijkste daarbij was of het vanuit het
vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid het meest optimaal is het DOW-net met geopende dan
weI gesloten koppelschakeIaar(s) te bedrijven (zie paragraaf 1.2 en 1.3).
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In deze paragraaf zal toegelicht worden in hoeverre het mogelijk is om met behulp van het
programma ProCalc een antwoord op deze vraag te vinden. Daarbij wordt tevens een illustratie
gegeven van de voor het programma benodigde invoer gegevens en de eruit verkrijgbare uitvoer.

Van het werkelijke DOW-elektriciteitsnet is een sterk gesimplificeerde versie opgesteld, welke
weergegeven is in figuur 1 (hoofdstuk 1). Aan de hand daarvan werd in paragraaf 3.2 een
eenfase representatie opgesteld zoals afgebeeld in figuur 4. Volgens de wijze aangegeven in
paragraaf 4.3.2, worden de in tabel 1 weergeven impedanties ingevoerd voor de takken van het
netwerk. De in te voeren betrouwbaarheidsparameters van de takken worden gegeven in tabel 2.

Tabel2: takbetrouwbaarheidsparameters van het vereenvoudigd DOW-net

Tak: Curatieve Gemiddelde Preventieve Gemiddelde COIIl'Onent:
onderhouds· reparat ie- onderhouds· onderhouds·
ratio (1Iir): t i jd (uur): ratio (1Iir): t i jd (uur):

-=== ============= =========== ============= =========== =========================
1 0,000 n.v.L 0,000 n.v.t. deelbelasting (load 1)
2 0,000 n.v.t. 0,000 n.v.t. deelbelasting (load 2)
3 0,033 48,00 0,000 n.v.t. kabelverbinding
4 0,033 48,00 0,000 n.v.L kabelverbinding
5 0,100 48,00 0,200 24,00 50/11 kV transformator
6 0,100 48,00 0,200 24,00 50/11 kV transformator
7 1,000 12,00 0,200 120,00 generator (GOOW1 )

8 0,200 2,00 0,000 n.v.L invoeding (G.m)

9 1,000 12,00 0,200 120,00 generator (GOOW2 )

10 0,000 n.v.t. 0,000 n.v.L Automatic Transfer System
11 0,000 n.v.t. 0,000 n.v. t. koppelschakelaar (switch)

De waarden in deze tabel hebben weliswaar enige relevantie met de werkelijkheid, doch volgen
niet uit een uitgebreid onderzoek, daar zij enkel bedoeld zijn om een evaluatie van de
mogelijkheden van de ontwikkelde programmatuur mogelijk te maken.

Hetzelfde geldt in feite voor de gepostuleerde, in figuur 3 weergegeven, waarden van de voor
de process plants toelaatbare spanningsdalingen, welke ingevoerd moeten worden. Concreet
gezegd, de programma-invoergegevens Vmudipl = 0,70 en VIIWtdip2 = 0,90 dienen niet zonder meer
als exacte waarden beschouwd te worden. Te meer omdat zij bij een eventuele variatie, op grond
van de in paragraaf 3.4 behandelde systeemfunctie, zeer sterke schommelingen in de te bepalen
betrouwbaarheidskenmerken van het systeem kunnen veroorzaken, is een juiste interpretatie van
hun validiteit geboden.

Tot slot moeten nog de parameters ingevoerd worden van de in figuur 4 afgebeelde
spanningsbronnen. Daarbij wordt voor de waarde van de bronspanning telkens 1,18 per unit
opgegeven. De achtergrond hierbij is dat door deze keuze, bij normaal bedrijf van het
elektriciteitsnet, de spanning ter plaatse van de verbruikers 1,00 per unit (ofwel nominaal)
bedraagt. In bijlage 1 is een kopie opgenomen van het door het programma ProCalc afgedrukte
overzicht van de ingevoerde systeemgegevens.

Vervolgens wordt een Monte-Carlosimulatie uitgevoerd. Daarbij worden de in tabel 2 gegeven
takbetrouwbaarheidsparameters als voIgt toegepast:

Voor een trekking uit de verdeling van de levensduur van de betreffende component
wordt gebruik gemaakt van de exponentiele verdeling met parameter lambda gelijk aan
de reciproque van de curatieve onderhoudsratio (ook weI faairatio genoemd); zie
hoofdstuk 2, formule (25).
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Voor een trekking uit de verdeling van de reparatietijd van de component wordt
eveneens gebruik gemaakt van de exponentieIe verdeling. De parameter lambda komt
overeen met de gemiddelde reparatietijd.
Voor een trekking uit de verdeling van de tussenonderhoudstijd van de component wordt
gebruik gemaakt van de uniforme verdeling onder substitutie van 0,8 maal de reciproque
van de preventieve onderhoudsratio in parame-ter a en 1,2 maal de reciproque van deze
ratio in parameter b; zie formule (24). Wanneer preventief onderhoud uitgesteld wordt,
gebeurt dat voor een vaste periode van een rnaand.
Voor een trekking uit de verdeling van de onderhoudstijd van de component wordt
gebruik gemaakt van een deterministisch vastgelegde tijd. Daarvoor wordt de gemiddelde
onderhoudstijd genomen.

Voorafgaand aan het eigenlijke simuleren worden door het programma de waarden van de
mogelijk tijdens de simulatie optredende spanningsniveaus bepaald en in een gebeurtenissenta
bel geplaatst. In bijlage 2 wordt de afdruk getoond die hierbij verkregen kan worden. De bij de
afdruk behorende uitleg welke de samenhang verduidelijkt tussen de index van de lijst (event)
en de verstoring of combinatie van verstoringen in het te onderzoeken elektriciteitsnet, is
opgenomen in bijlage 3. Bijlage 4 bevat de met behulp van de uitvoeroptie "Nodal matrix" (zie
paragraaf 4.3.4) verkregen knooppuntenimpedantiematrix van het (complete) netwerk.

De Monte-Carlosimulatie simuleert een dusdanige hoeveelheid uitvallen van process plants dat
de kans, dat de schattingen van de betrouwbaarheidskenmerken van het systeem met een
maximale onnauwkeurigheid van 10 % zijn uitgevoerd, gelijk of groter is dan 95 % (zie ook
paragraaf 2.2 en 2.3).

Tijdens de simulatie kunnen voorlopige schattingen opgevraagd worden. Daarbij wordt ook een
schatting gegeven van het vanuit statistisch oogpunt benodigd aantal uitvallen van process plants.
In bijlage 5 is een voorbeeld opgenomen van de uitvoer die verkregen wordt bij de tussentijdse
informatieopvraag. De hoeveelheid reeds gesimuleerde uitvallen wordt aangeduid met de term
[PO Dec., en de schatting van de benodigde hoeveelheid, met de term [PO required. Bijlage 5
geeft een indruk van de manier waarop de inhoud van de gebeurtenissenlijst tijdens de simulatie
wordt weergegeven en toont de in bijlage 3 uiteengezette mededelingswijze betreffende de op
het moment van opvraag geldende systeemconfiguratie (cu"ent event).

Na het uitvoeren van de simulatie berekent het programma ProCalc de resultaten van de
simulatie. Voor het hier onderzochte systeem luidt de met behulp van de uitvoeroptie
"Reliability data" te verkrijgen afdruk ervan:

MONTE CARLO SIMULATION

Switch normally OPEN:
=====================

Events simulated
Time simulated (yr):
(PO occ. I required:
Inter-IPO-time (yr):
Deviance (yr):
Tot. (PO durat. (h):
Mean IPO durat. (h):
Deviance (h):

40442
7260.62

486 I 470
14.94
15.45
22357
46.10
49.98

Switch normaLly CLOSED:
=======================

Events simulated
Time simulated (yr):
IPO occ. I required:
Inter-IPO-time (yr):
Deviance (yr):
Tot. IPO durat. (h):
Mean IPO durat. (h):
Deviance (h):
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40442
7260.62

472 I 451
15.38
15.66
22275
47.29
50.23



Opmerking: Deze hierna te behandelen resultaten mogen in geen geval gemterpreteerd
worden als nauwkeurige schattingen voor de systeembetrouwbaarheidskenmerken
van het werkelijke DOW-elektriciteitsnet. Alleen indien aIle invoergegevens exact
bekend zouden zijn (hieraan is niet voldaan) en bovendien het gebruikte model
ideaal zou zijn (hieraan is eveneens niet voldaan), dan zou deze opmerking niet
gelden.

Zoals reeds eerder besproken hebben de gevonden resultaten betrekking op de systeembetrouw
baarheid van het vereenvoudigde DOW-net voor het geval met de tussen de verdeelbussen
opgenomen koppelschakelaar geopend, en het geval met deze schakelaar gesloten.

Naast enkele voor de gebruiker iets minder van belang zijnde cumulatieve gegevens (het totaal
aantal gesimuleerde gebeurtenissen, de daarbij behorende simulatietijd, het totaal aantal
gesimuleerde uitvaIlen van process plants en de totale tijd dat de process plants uit bedrijf zijn
geweest), worden de volgende resultaten onderscheiden:

/nter-/PO-time; dit is de verwachtingswaarde voor de tijdsduur welke verstrijkt tussen het
moment van optreden van een uitval van een process plant en het moment dat de
daarop volgende uitval plaatsvindt.
Deviance (of inter-/PO-time); dit is de standaardafwijking van de tijdsduur welke ligt
tussen de twee genoemde uitvaIlen van de process plant.
Mean /PO duration; dit is de verwachtingswaarde voor de tijd, gedurende welke normaal
bedrijf van de process plant (NPO) niet mogelijk is.
Deviance (of /PO duration); dit is de standaardafwijking van de tijd, gedurende welke
normaal bedrijf van de process plant niet mogelijk is.

De resultaten kunnen kort samengevat worden door te concluderen dat, zowel bij het
elektriciteitsnet met geopende koppelschakelaar als het net met gesloten schakelaar, de tijd
tussen twee opeenvolgende uitvaIlen van de process plant gemiddeld ongeveer 15 jaar zal
bedragen, daarbij de eerder gemaakte opmerking in gedachten houdend. Uit de waarden voor
de standaardafwijkingen blijkt dat de tijdens de simulatie onderzochte verdelingen veel gelijkenis
vertonen met de exponentiele verdeling; zie ook paragraaf 2.3.

Uit de resultaten wordt echter eveneens duidelijk dat aan de hand van deze geen uitspraak
gedaan kan worden omtrent de vraag betreffende het bedrijven van het DOW-net met geopende
dan weI gesloten koppelschakelaar. Er is weliswaar een minimaal verschil waarneembaar in de
parameters inter-IPO-time voor de beide wijzen van bedrijfsvoering, doch de betekenis van dit
verschil vervalt geheel, wanneer bedacht wordt dat de onnauwkeurigheden van de schattingen
10 % kunnen bedragen, terwijl bij het bepalen van het verschil de maximale absolute fouten
moeten worden opgeteld voor het bepalen van de maximale absolute fout van het verschil.

Uiteraard is het mogelijk met behulp van de Monte-Carlosimulatie nauwkeuriger resultaten te
verkrijgen door het aantal te simuleren uitvaIlen van de process plants te verhogen. Dan nog
zou een eventueel verschil in de resultaten als hier gevonden niet doorslaggevend behoren te
zijn.

Dit kan het beste verduidelijkt worden aan de hand van de in bijlage 6 opgenomen staafdia
grammen welke de verdeling weergeven van de hoeveelheid een- of meervoudige componentuit
bedrijfnames. Daarbij zijn twee diagrammen die voor het systeem met geopende koppelschake
laar en het systeem met gesloten schakelaar de verdeling van die componentuitbedrijfnames
tonen welke tijdens de simulatie een maal of vaker aanleiding hebben gegeven tot uitval van
process plants (de term Occu"ences in de diagrammen geeft aan hoe vaak de betreffende
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systeemconfiguratie is opgetreden; dit aantal is groter of gelijk aan het aantal keren dat door
die configuratie uitval van een process plant veroorzaakt werd).

Wanneer deze diagrammen bestudeerd worden blijkt dat bij het systeem met geopende
schakelaar enkele malen uitval van process plants werd veroorzaakt door het optreden van
gebeurtenissen waarbij zowel een 50/11 kV transformator als een met dezelfde verdeelbus
verbonden DOW-generator niet in bedrijf waren (event 404, GOOW1 en linker transformator en
event 456, GOOW2 en rechter transformator; zie figuur 1). Het diagram voor het systeem met
gesloten koppelschakelaar komt op de met genoemde gebeurtenissen corresponderende
gebeurtenissen na (event 148 en event 200; deze leiden niet tot onderbreking van de
elektriciteitsvoorziening vanwege de door de koppelschakelaar gerealiseerde verbinding), over
een met het diagram voor het systeem met de schakelaar geopend. Daarmee wordt het,
overigens geringe, door de Monte-Carlosimulatie gevonden verschil in de parameters inter
IPO-time voor de beide bedrijfsvoeringswijzen verklaard.

Tevens wordt echter duidelijk dat de huidige Monte-Carlosimulatie door het gebruikte model
aIleen de voordelen van een systeem met gesloten koppelschakelaar kan benadrukken. Van aIle
componenten in het elektriciteitsnet wordt enkel uit- en inbedrijfname gesimuleerd. Doordat
in het systeem met gesloten koppelschakelaar een extra component aanwezig is, is het net
starrer (hoger kortsluitvermogen) en is er een extra verbindingsweg aanwezig tussen opwekkers
en verbruikers. Zoals hierboven gei1lustreerd zal dat bij het huidige model altijd aanieiding
geven tot een hogere systeembetrouwbaarheid.

In paragraaf 1.3 werd reeds gewezen op de nadelen welke verbonden zijn aan het bedrijven van
het (vereenvoudigd) DOW-net met gesloten koppelschakelaar. Deze komen met name naar
voren indien zich een kortsluiting voordoet bij een van de 11 kV verdeelbussen. Momenteel zijn
nog geen kortsluitingen opgenomen in het model. In het volgende hoofdstuk wordt ondermeer
ingegaan op een manier volgens welke dit weI zou kunnen gebeuren.
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusie

Het elektriciteitsnet van DOW Terneuzen is zeer uitgebreid. Naast een verbinding met het
openbare elektriciteitsnet, zijn een aantal eigen generatoren in gebruik om de opwekking te
verzorgen van het voor de process plants benodigde elektrisch vermogen. Deze generatoren zijn
verbonden met een aantal bussen van waaruit elektriciteitsdistributie naar de plants plaatsvindt.

Bij de aanvang van de betrouwbaarheidsstudie werd als meest belangrijke vraag geformuleerd,
of deze verdeelbussen vanuit het oogpunt van betrouwbaarheid met behulp van een koppelscha
kelaar verbonden dienen te worden, of dat deze verbinding juist achterwege moet blijven. De
spanningsvastheid van de in de process plants aanwezige installaties speelt daarbij een
belangrijke ro1.

Voor het beantwoorden van de vraag is een sterk gesimplificeerde versie van het DOW-net
opgezet, waarin juist voldoende componenten zijn opgenomen om de eigenschappen van het
werkelijke net welke een rol spelen bij de geformuleerde vraag, te kunnen omvatten.

Vervolgens is een programma ProCalc ontwikkeld voor het verrichten van betrouwbaarheidsana
lyses met behulp van de Monte-Carlomethode, waarbij rekening gehouden wordt met de
genoemde spanningsvastheid van de installaties. Om in de toekomst nader inzicht te kunnen
verwerven in de relatie tussen preventief onderhoud aan componenten, en systeembetrouwbaar
heid, wordt tevens preventief onderhoud bij de Monte-Carlomethode gemodelleerd.

Het is gebleken dat het mogelijk is met het programma een betrouwbaarheidsanalyse uit te
voeren voor het vereenvoudigde DOW-net. Daaruit kan echter niet worden afgeleid welke
bedrijfsvoeringssituatie voor het net optimaal is. De gevonden verschillen in de systeembetrouw
baarheidskenmerken zijn, rekening houdend met de nauwkeurigheid van de resultaten, te gering
daarvoor.

WeI kan worden afgeleid dat een met de huidige versie van het programma uitgevoerde Monte
Carlosimulatie de netconfiguratie met gesloten schakelaar (in geringe mate) zal bevoordelen.
De nadelen van een configuratie met gesloten schake1aar worden door de simulatie niet belicht,
doordat in de huidige versie van ProCalc onder meer nog geen rekening gehouden wordt met
kortsluitingen die in een net op kunnen treden.

Hierna wordt aangegeven hoe kortsluitingen zouden kunnen worden gemodelleerd. Daarnaast
wordt behandeld hoe het criterium voor het bepalen van uitval van process plants hierbij kan
worden aangepast.

5.2 Aanbevelin~ voor het modelleren van kortsluitin~en

Het optreden van een driefasensluiting in een draaistroomnet kan geanalyseerd worden aan de
hand van de eenfase variant van dit net.

Stel nu dat in het te bestuderen net een harde (kortsluitimpedantie gelijk aan nul) driefasen
kortsluiting plaatsvindt ter plaatse van een knooppunt N. In het eenfase net kan dit gerepre
senteerd worden door een schakelaar aangebracht tussen knooppunt N en aarde. Deze
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schakelaar is normaal open en sluit slechts op het moment dat de kortsluiting op zou treden in
het werkelijke net. Vervolgens opent de schakelaar weer op het moment dat in het werkelijke
net de sluiting afgeschakeld zou worden door de werking van beveiligingsapparatuur.

In elektrische netwerken is er naast primaire beveiligingen bijna altijd sprake van een aantal
reserve of back-up beveiligingen, daar primaire beveiligingen niet altijd feilloos functioneren.
Wanneer de primaire beveiliging niet juist reageert op een kortsluiting, zal een back-up
beveiliging, zij het vaak vertraagd, de kortsluiting afschakelen, teneinde de schade aan het
elektrisch netwerk te beperken.

In het model kan met dit verschijnsel rekening gehouden worden, door de schakelaar welke de
kortsluiting representeert te sluiten voor een tijd gelijk aan de tijd welke in het werkelijke net
nodig is om de sluiting af te schakelen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de gegevens
betreffende de afschakeltijden van de verschillende beveiligingen en de kansen dat de
desbetreffende beveiligingen zullen functioneren. Figuur 18 verduidelijkt een en ander.

Normal Shortcircuit Clearance
operation in network of fault

of network at node N at node N

r N N r N

T t

P (T • clearing time by primary protection) • P (primary protection operates)
P (T .. clearing time by back-up protection) • P (primary protections fails)

Example:
P (T • 200 ms) • 90 9b
P (T .. 800 ms) = 10 9b

Figuur 18: model voor het optreden van een kortsluiting op knooppunt N van een netwerk

In figuur 19 wordt aangegeven hoe ook sluitingen elders in een netwerk gemodelleerd zouden
kunnen worden.

Wanneer het werkelijke DOW-net in gedachten genomen wordt, ziet men dat een aantal process
plants niet direct met de 11 kV verdeelbussen verbonden zijn, maar middels een smoorspoel,
teneinde het kortsluitvermogen op deze bussen te kunnen beperken. Een sluiting welke optreedt
in een dergelijke plant wordt nu nagebootst door in figuur 19 in plaats van schakelaar C, schake
laar B te sluiten. Hierbij komt de voorbeeld waarde van Z = 0.4 j overeen met de impedantie
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(values are example values and expressed In p.U.)

Figuur 19: modelleren van elders in het werkelijke DOW-net
optredende kortsluitingen

van de smoorspoel en de waarde
Z = 50 j met de normale belas
ting van de plant waarin de slui
ting optreedt.

Vaak is het zo dat de gevolgen
van kortsluitingen niet beperkt
blijven tot de uitval van het be
treffende gedeelte van het net
waarin deze plaatsvinden. Ook
het uitvallen van andere takken
in het netwerk zal om die reden
gemodelleerd moeten worden.
Dit kan door aan het optreden
van een kortsluiting tevens een
kansverdeling te verbinden voor
het optreden van uitvallen van de
diverse verbindingen in het net
werk.

Z = 0 J

SWitch A

Z = 50 J

sWitch B

Z = 0.4 J'-------~"

sw,tch C \

N

o

In figuur 19 is een schakelaar A opgenomen welke het mogelijk maakt ook het uitvallen van de
bus N te simuleren. Wanneer schakelaar A namelijk sluit heeft dit weliswaar geen kortsluiting
tot gevolg (Z = 0 j wordt overbrugd) maar door een geschikte keuze voor de uitvalsverdelingen
van verbindingen in het netwerk, verbonden aan het sluiten van deze schakelaar, kan ervoor
gezorgd worden dat alle verbindingen naar bus N wegvallen bij het sluiten van de schakelaar.
Dit komt praktisch overeen met het afschakelen van de bus.

5.3 Aanbevelin~ voor het aanpassen van het uitvalscriterium

Tot nu toe werd een criterium
voor uitval van process plants
gehanteerd zoals gegeven in
figuur 3 (zie paragraaf 3.1).

i
V(pu}

1.0

0.9

IPO criterium for process plants electrically
nearby place of event occurrence

Tevens werden de in het ver
eenvoudigde DOW-net opgeno
men belastingen beschouwd als
gedeelten welke samen de totale
belastingvan eenplantvormden.
Dit betekende dat indien de
spanning over een belasting niet
voldeed aan het criterium volgens
figuur 3, dit reeds leidde tot
uitval van de plant (IPO).

0.7

0.0
t t t t -.;.

occurrence clearing time cleartng 'tIme OPecatlng
of a certain by pnmary by back-up time of

event protection protecTIQr"I ATS

Nu is het echter zo dat in wer- Figuur 20: toekomstig uitvalscriterium - deel A
kelijkheid bij storingen slechts
een aantal van alle plants op de DOW-site uitvallen. Met name plants welke zich elektrisch
dichtbij de plaats van een storing bevinden zullen eerder geneigd zijn tot uitvallen. Een moge
lijkheid om dit aspect proberen mee te nemen in de simulaties, is het vervangen van het
uitvalscriterium door een tweetal criteria zoals afgebeeld in figuur 20 en 21. In deze figuren is
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op....at'r'lg
tIme of

ATS

clearing tll"T"'E
by back-up
protection

IFtO criterium for process plants not
electrically nearby place of event occurrence

clearing time
by pnmary
protection

occurrence
of e. certain

event

0.0

0.7

V(PU)

1.0

0.9

Figuur 21: toekomstig uitvalscriterium - deel B

Een ander voorstel is het aan
brengen van een gradering in de
ernst van de uitvallen; zo zou het
gewicht van een uitval waarbij de
spanning over een van de twee
belastingen in het vereenvoudigde DOW-net niet voldoet aan het uitvalscriterium en de andere
weI, anders kunnen zijn dan het gewicht van een uitval waarbij de spanning voor beide belas
tingen zich in het verboden gebied zou bewegen. Een mogelijkheid daarbij is om de in de
Monte Carlo sirnulaties bijgehouden hoeveelheid "IPO's" (uitvallen) met een te verhogen voor
het eerste geval en met twee voor het laatste geval.

meteen ook aangegeven hoe de
werking van de kortsluitbeveili·
gingen in de uitvalscriteria aan
gebracht kan worden.

Een praktische uitwerking van
het begrip "plants elektrisch
dichtbij een storing" zou voor de
Monte- Carlosirnulaties kunnen
zijn "plants welke maximaal een
tak (verbinding) van de plaats
van de verstoring af liggen".
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Bijlage 1: overzicht van de op het vereenvoudigd DOW-net betrekking hebbende invoer-
gegevens van het programma ProCalc

SUMMARIZED BRANCH DATA

No: Link: Type: Iq>ed. (R + jX): Pr.: Failr.: MTTRp. : Mainr. : MTTRs. :
--- ----- ===== ::=============== ---- ======= ======= ------- =======

1 D- 1 Fixed 0.000 + 3.000 y 0.000 n.a. 0.000 n.a.
2 0- 2 Fixed 0.000 + 3.000 y 0.000 n.a. 0.000 n.a.
3 1- 3 Normal 0.000 + 0.200 y 0.033 48.00 0.000 n.a.
4 2- 4 Normal 0.000 + 0.200 y 0.033 48.00 0.000 n.a.
5 3- 5 Normal 0.000 + 0.500 y 0.100 48.00 0.200 24.00
6 4- 5 Normal 0.000 + 0.400 Y 0.100 48.00 0.200 24.00
7 3- 6 Normal 0.000 + 0.600 y 1.000 12.00 0.200 720.00
8 5- 7 Normal 0.000 + 0.300 y 0.200 2.00 0.000 n.a.
9 4- 8 Normal 0.000 + 0.400 Y 1.000 12.00 0.200 720.00

10 1· 2 ATS 0.000 + 0.001 y 0.000 n.a. 0.000 n.a.
11 3- 4 Swi tch 0.000 + 0.001 y 0.000 n.a. 0.000 n.a.

SUMMARIZED GENERATOR NODE INFO

Generator no: Source at node: Voltage:
============= =============== ========

1 6 1. 18
2 7 1. 18
3 8 1.18

SUMMARIZED LOAD NODE INFO

Load no: Load at node: Vmaxdip1 : Vmaxdip2:
======== ============= ========= =========

1 1 0.70 0.90
2 2 0.70 0.90
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Bijlage 2: mogelijk tijdens de Monte-Carlosimulatie optredende spanningsniveaus ter plaatse
van de verbruikers

CONTENTS EVENT TABLE (voltages ;n p.u.)

Event: Event (BIN): Voltage load node 1: Voltage load node 2:
------ ============ ===================== =====================

0 000000000 1.003 + j 0.000 1.003 + j 0.000
1 000000001 0.949 + j 0.000 0.949 + j 0.000
2 000000010 0.949 + j 0.000 0.949 + j 0.000
3 000000011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
4 000000100 0.995 + j 0.000 0.995 + j 0.000
5 000000101 0.942 + j 0.000 0.942 + j 0.000
6 000000110 0.942 + j 0.000 0.941 + j 0.000
7 000000111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
8 000001000 0.992 + j 0.000 0.992 + j 0.000
9 000001001 0.938 + j 0.000 0.939 + j 0.000

10 000001010 0.939 + j 0.000 0.939 + j 0.000
11 000001011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
12 000001100 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
13 000001101 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
14 000001110 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
15 000001111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
16 000010000 0.969 + j 0.000 0.969 + j 0.000
17 000010001 0.918 + j 0.000 0.919 + j 0.000
18 000010010 0.918 + j 0.000 0.918 + j 0.000
19 000010011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
20 000010100 0.954 + j 0.000 0.954 + j 0.000
21 000010101 0.905 + j 0.000 0.905 + j 0.000
22 000010110 0.905 + j 0.000 0.905 + j 0.000
23 000010111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
24 000011000 0.948 + j 0.000 0.948 + j 0.000
25 000011001 0.899 + j 0.000 0.900 + j 0.000
26 000011010 0.900 + j 0.000 0.899 + j 0.000
27 000011011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
28 000011100 0.885 + j 0.000 0.885 + j 0.000
29 000011101 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
30 000011110 0.842 + j 0.000 0.842 + j 0.000
31 000011111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
32 000100000 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
33 000100001 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
34 000100010 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
35 000100011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
36 000100100 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
37 000100101 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
38 000100110 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
39 000100111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
40 000101000 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
41 000101001 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
42 000101010 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
43 000101011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
44 000101100 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
45 000101101 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
46 000101110 0.912 + j 0.000 0.912 + j 0.000
47 000101111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
48 000110000 0.885 + j 0.000 0.885 + j 0.000
49 000110001 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
50 000110010 0.842 + j 0.000 0.842 + j 0.000
51 000110011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
52 000110100 0.885 + j 0.000 0.885 + j 0.000
53 000110101 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
54 000110110 0.842 + j 0.000 0.842 + j 0.000
55 000110111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
56 000111000 0.885 + j 0.000 0.885 + j 0.000
57 000111001 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
58 000111010 0.842 + j 0.000 0.842 + j 0.000
59 000111011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
60 000111100 0.885 + j 0.000 0.885 + j 0.000
61 000111101 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
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CONTENTS EVENT TABLE (voltages in p.u.)

Event: Event (BIN): Voltage load node 1: Voltage load node 2:
====== ============ ===================== =====================

62 000111110 0.842 + 0.000 0.842 + j 0.000
63 000111111 0.002 + 0.000 0.002 + j 0.000
64 001000000 0.942 + 0.000 0.942 + j 0.000
65 001000001 0.894 + 0.000 0.894 + j 0.000
66 001000010 0.894 + 0.000 0.894 + j 0.000
67 001000011 0.002 + 0.000 0.002 + j 0.000
68 001000100 0.920 + 0.000 0.920 + j 0.000
69 001000101 0.874 + 0.000 0.875 + j 0.000
70 001000110 0.875 + 0.000 0.874 + j 0.000
71 001000111 0.002 + 0.000 0.002 + j 0.000
72 001001000 0.911 + 0.000 0.911 + j 0.000
73 001001001 0.865 + j 0.000 0.866 + j 0.000
74 001001010 0.866 + j 0.000 0.866 + j 0.000
75 001001011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
76 001001100 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
77 001001101 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
78 001001110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
79 001001111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
80 001010000 0.834 + j 0.000 0.834 + j 0.000
81 001010001 0.796 + j 0.000 0.796 + j 0.000
82 001010010 0.796 + j 0.000 0.796 + j 0.000
83 001010011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
84 001010100 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
85 001010101 0.737 + j 0.000 0.737 + j 0.000
86 001010110 0.737+j 0.000 0.737 + j 0.000
87 001010111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
88 001011000 0.737+j 0.000 0.737 + j 0.000
89 001011001 0.707 + j 0.000 0.707 + j 0.000
90 001011010 0.708 + j 0.000 0.707 + j 0.000
91 001011011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
92 001011100 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
93 001011101 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
94 001011110 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
95 001011111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
96 001100000 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
97 001100001 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
98 001100010 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
99 001100011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000

100 001100100 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
101 001100101 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
102 001100110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
103 001100111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
104 001101000 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
105 001101001 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
106 001101010 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
107 001101011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
108 001101100 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
109 001101101 0.769+j 0.000 0.769 + j 0.000
110 001101110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
111 001101111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
112 001110000 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
113 001110001 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
114 001110010 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
115 001110011 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
116 001110100 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
117 001110101 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
118 001110110 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
119 001110111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
120 001111000 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
121 001111001 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
122 001111010 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
123 001111011 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
124 001111100 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
125 001111101 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
126 001111110 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
127 001111111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
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CONTENTS EVENT TABLE (voltages in p.u.)

Event: Event (BIN): Voltage load node 1: Voltage load node 2:
------ ============ ===================== =====================

128 010000000 1.003 + j 0.000 1.003 + 0.000
129 010000001 0.003 + j 0.000 1.052 + 0.000
130 010000010 1.051 + j 0.000 0.006 + 0.000
131 010000011 0.000 + j 0.000 0.004 + 0.000
132 010000100 0.995 + j 0.000 0.995 + 0.000
133 010000101 0.003 + j 0.000 1.047 + 0.000
134 010000110 1.047 + j 0.000 0.006 + 0.000
135 010000111 0.000 + j 0.000 0.004 + 0.000
136 010001000 0.992 + j 0.000 0.992 + 0.000
137 010001001 0.003 + j 0.000 1.045 + 0.000
138 010001010 1.045 + j 0.000 0.006 + j 0.000
139 010001011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
140 010001100 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
141 010001101 0.003 + j 0.000 1.029 + j 0.000
142 010001110 1.028 + j 0.000 0.006 + j 0.000
143 010001111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
144 010010000 0.969 + j 0.000 0.969 + j 0.000
145 010010001 0.003 + j 0.000 1.033 + j 0.000
146 010010010 1.032 + j 0.000 0.006 + j 0.000
147 010010011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
148 010010100 0.954 + j 0.000 0.954 + j 0.000
149 010010101 0.003 + j 0.000 1.024 + j 0.000
150 010010110 1.023 + j 0.000 0.006 + j 0.000
151 010010111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
152 010011000 0.948 + j 0.000 0.948 + j 0.000
153 010011001 0.003 + j 0.000 1.021 + j 0.000
154 010011010 1.020 + j 0.000 0.006 + j 0.000
155 010011011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
156 010011100 0.884 + j 0.000 0.885 + j 0.000
157 010011101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
158 010011110 0.982 + j 0.000 0.006 + j 0.000
159 010011111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
160 010100000 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
161 010100001 0.003 + j 0.000 1. 029 + j 0.000
162 010100010 1.028 + j 0.000 0.006 + j 0.000
163 010100011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
164 010100100 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
165 010100101 0.003 + j 0.000 1.029 + j 0.000
166 010100110 1.028 + j 0.000 0.006 + j 0.000
167 010100111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
168 010101000 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
169 010101001 0.003 + j 0.000 1.029 + j 0.000
170 010101010 1.028 + j 0.000 0.006 + j 0.000
171 010101011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
172 010101100 0.962 + j 0.000 0.962 + j 0.000
173 010101101 0.003 + j 0.000 1.029 + j 0.000
174 010101110 1.028 + j 0.000 0.006 + j 0.000
175 010101111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
176 010110000 0.884 + j 0.000 0.885 + j 0.000
1n 010110001 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
178 010110010 0.982 + j 0.000 0.006 + j 0.000
179 010110011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
180 010110100 0.884 + j 0.000 0.885 + j 0.000
181 010110101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
182 010110110 0.982 + j 0.000 0.006 + j 0.000
183 010110111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
184 010111000 0.884 + j 0.000 0.885 + j 0.000
185 010111001 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
186 010111010 0.982 + j 0.000 0.006 + j 0.000
187 010111011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
188 010111100 0.884 + j 0.000 0.885 + j 0.000
189 010111101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
190 010111110 0.982 + j 0.000 0.006 + j 0.000
191 010111111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
192 011000000 0.942 + j 0.000 0.942 + j 0.000
193 011000001 0.003 + j 0.000 1.017 + j 0.000
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CONTENTS EVENT TABLE (voltages in p.u.)

Event: Event (BIN): Voltage load node 1: Voltage load node 2:
====== ============ ===================== =====================

194 011000010 1.016 + j 0.000 0.006 + j 0.000
195 011000011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
196 011000100 0.920 + j 0.000 0.920 + j 0.000
197 011000101 0.003 + j 0.000 1.004 + j 0.000
198 011000110 1.004 + j 0.000 0.006 + j 0.000
199 011000111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
200 011001000 0.911 + j 0.000 0.911 + j 0.000
201 011001001 0.003 + j 0.000 0.998 + j 0.000
202 011001010 0.998 + j 0.000 0.006 + j 0.000
203 011001011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
204 011001100 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
205 011001101 0.003 + j 0.000 0.931 + j 0.000
206 011001110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
207 011001111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
208 011010000 0.834 + j 0.000 0.834 + j 0.000
209 011010001 0.003 + j 0.000 0.950 + j 0.000
210 011010010 0.949 + j 0.000 0.006 + j 0.000
211 011010011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
212 011010100 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
213 011010101 0.003 + j 0.000 0.907 + j 0.000
214 011010110 0.906 + j 0.000 0.006 + j 0.000
215 011010111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
216 011011000 0.737 + j 0.000 0.737 + j 0.000
217 011011001 0.003 + j 0.000 0.884 + j 0.000
218 011011010 0.883 + j 0.000 0.005 + j 0.000
219 011011011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
220 011011100 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
221 011011101 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
222 011011110 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
223 011011111 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
224 011100000 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
225 011100001 0.003 + j 0.000 0.931 + j 0.000
226 011100010 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
227 011100011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
228 011 100100 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
229 011100101 0.003 + j 0.000 0.931 + j 0.000
230 011100110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
231 011100111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
232 011101000 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
233 011101001 0.003 + j 0.000 0.931 + j 0.000
234 011101010 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
235 011101011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
236 011101100 0.804 + j 0.000 0.804 + j 0.000
237 011101101 0.003 + j 0.000 0.931 + j 0.000
238 011101110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
239 011101111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
240 011110000 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
241 011110001 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
242 011110010 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
243 011110011 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
244 011110100 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
245 011110101 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
246 011110110 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
247 011110111 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
248 011111000 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
249 011111001 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
250 011111010 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
251 011111011 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
252 011111100 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
253 011111101 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
254 011111110 0.002 + j 0.000 0.000 + j 0.000
255 011111111 0.000 + j 0.000 0.001 + j 0.000
256 100000000 1.002 + j 0.000 1.002 + j 0.000
257 100000001 0.909 + j 0.000 0.910 + j 0.000
258 100000010 0.873 + j 0.000 0.873 + j 0.000
259 100000011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
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CONTENTS EVENT TABLE (voltages in p.u.)

Event: Event (BIN): Voltage load node 1: Voltage load node 2:
------ ============ ===================== =====================

260 100000100 0.989 + 0.000 0.989 + j 0.000
261 100000101 0.905 + 0.000 0.905 + j 0.000
262 100000110 0.769 + 0.000 0.769 + j 0.000
263 100000111 0.002 + 0.000 0.002 + j 0.000
264 100001000 0.991 + 0.000 0.991 + j 0.000
265 100001001 0.843 + 0.000 0.843 + j 0.000
266 100001010 0.866 + 0.000 0.866 + j 0.000
267 100001011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
268 100001100 0.960 + j 0.000 0.960 + j 0.000
269 100001101 0.843 + j 0.000 0.843 + j 0.000
270 100001110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
271 100001111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
272 100010000 0.956 + j 0.000 0.956 + j 0.000
273 100010001 0.905 + j 0.000 0.905 + j 0.000
274 100010010 0.732 + j 0.000 0.731 + j 0.000
275 100010011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
276 100010100 0.905 + j 0.000 0.905 + j 0.000
277 100010101 0.905 + j 0.000 0.905 + j 0.000
278 100010110 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
279 100010111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
280 100011000 0.944 + j 0.000 0.944 + j 0.000
281 100011001 0.843 + j 0.000 0.843 + j 0.000
282 100011010 0.708 + j 0.000 0.708 + j 0.000
283 100011011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
284 100011100 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
285 100011101 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
286 100011110 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
287 100011111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
288 100100000 0.961 + j 0.000 0.961 + j 0.000
289 100100001 0.878 + j 0.000 0.878 + j 0.000
290 100100010 0.838 + j 0.000 0.838 + j 0.000
291 100100011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
292 100100100 0.960 + j 0.000 0.960 + j 0.000
293 100100101 0.843 + j 0.000 0.843 + j 0.000
294 100100110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
295 100100111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
296 100101000 0.960 + j 0.000 0.960 + j 0.000
297 100101001 0.843 + j 0.000 0.843 + j 0.000
298 100101010 0.770 + j 0.000 0.769 + j 0.000
299 100101011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
300 100101100 0.960 + j 0.000 0.960 + j 0.000
301 100101101 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
302 100101110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
303 100101111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
304 100110000 0.855 + j 0.000 0.855 + j 0.000
305 100110001 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
306 100110010 0.590 + j 0.000 0.590 + j 0.000
307 100110011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
308 100110100 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
309 100110101 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
310 100110110 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
311 100110111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
312 100111000 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
313 100111001 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
314 100111010 0.005 + j 0.000 0.005 + j 0.000
315 100111011 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
316 100111100 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
317 100111101 0.842 + j 0.000 0.843 + j 0.000
318 100111110 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
319 100111111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
320 101000000 0.936 + j 0.000 0.936 + j 0.000
321 101000001 0.757 + j 0.000 0.758 + j 0.000
322 101000010 0.866 + j 0.000 0.866 + j 0.000
323 101000011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
324 101000100 0.920 + j 0.000 0.920 + j 0.000
325 101000101 0.737 + j 0.000 0.738 + j 0.000
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CONTENTS EVENT TABLE (voLtages in p.u.)

Event: Event (BIN): VoLtage Load node 1: VoLtage Load node 2:
====== ============ ===================== =====================

326 101000110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
327 101000111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
328 101001000 0.866 + j 0.000 0.866 + j 0.000
329 101001001 0.005 + j 0.000 0.005 + j 0.000
330 101001010 0.866 + j 0.000 0.866 + j 0.000
331 101001011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
332 101001100 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
333 101001101 0.005 + j 0.000 0.005 + j 0.000
334 101001110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
335 101001111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
336 101010000 0.833 + j 0.000 0.833 + j 0.000
337 101010001 0.737+ j 0.000 0.737 + j 0.000
338 101010010 0.708 + j 0.000 0.707 + j 0.000
339 101010011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
340 101010100 0.737 + j 0.000 0.737 + j 0.000
341 101010101 0.737 + j 0.000 0.737+ j 0.000
342 101010110 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
343 101010111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
344 101011000 0.708 + j 0.000 0.708 + j 0.000
345 101011001 0.005 + j 0.000 0.005 + j 0.000
346 101011010 0.708 + j 0.000 0.707 + j 0.000
347 101011011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
348 101011100 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
349 101011101 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
350 101011110 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
351 101011111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
352 101100000 0.780 + j 0.000 0.780 + j 0.000
353 101100001 0.553 + j 0.000 0.553 + j 0.000
354 101100010 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
355 101100011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
356 101100100 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
357 101100101 0.005 + j 0.000 0.005 + j 0.000
358 101100110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
359 101100111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
360 101101000 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
361 101101001 0.005 + j 0.000 0.005 + j 0.000
362 101101010 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
363 101101011 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
364 101101100 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
365 101101101 0.004 + j 0.000 0.004 + j 0.000
366 101101110 0.769 + j 0.000 0.769 + j 0.000
367 101101111 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
368 101110000 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
369 101110001 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
370 101110010 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
371 101110011 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
372 101110100 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
373 101110101 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
374 101110110 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
375 101110111 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
376 101111000 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
3n 101111001 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
378 101111010 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
379 101111011 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
380 101111100 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
381 101111101 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
382 101111110 0.001 + j 0.000 0.001 + j 0.000
383 101111111 0.000 + j 0.000 0.000 + j 0.000
384 110000000 0.989 + j 0.000 1.013 + j 0.000
385 110000001 0.003 + j 0.000 1.027 + j 0.000
386 110000010 1.003 + j 0.000 0.006 + j 0.000
387 110000011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
388 110000100 0.931 + j 0.000 1.025 + j 0.000
389 110000101 0.003 + j 0.000 1.024 + j 0.000
390 110000110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
391 110000111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
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CONTENTS EVENT TABLE (voltages in p.u.)

Event: Event (BIN): Voltage load node 1: Voltage load node 2:
====== ============ ===================== =====================

392 110001000 0.999 + j 0.000 0.983 + j 0.000
393 110001001 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
394 110001010 0.998 + j 0.000 0.006 + j 0.000
395 110001011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
396 110001100 0.931 + j 0.000 0.983 + j 0.000
397 110001101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
398 110001110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
399 110001111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
400 110010000 0.875 + j 0.000 0.997 + j 0.000
401 110010001 0.003 + j 0.000 1.024 + j 0.000
402 110010010 0.902 + j 0.000 0.006 + j 0.000
403 110010011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
404 110010100 0.009 + j 0.000 1.024 + j 0.000
405 110010101 0.003 + j 0.000 1.024 + j 0.000
406 110010110 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
407 110010111 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
408 110011000 0.885 + j 0.000 0.983 + j 0.000
409 110011001 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
410 110011010 0.883 + j 0.000 0.005 + j 0.000
411 110011011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
412 110011100 0.009 + j 0.000 0.982 + j 0.000
413 110011101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
414 110011110 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
415 110011111 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
416 110100000 0.946 + j 0.000 0.973 + j 0.000
417 110100001 0.003 + j 0.000 1.007 + j 0.000
418 110100010 0.979 + j 0.000 0.006 + j 0.000
419 110100011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
420 110100100 0.931 + j 0.000 0.983 + j 0.000
421 110100101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
422 110100110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
423 110100111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
424 110101000 0.931 + j 0.000 0.983 + j 0.000
425 110101001 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
426 110101010 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
427 110101011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
428 110101100 0.931 + j 0.000 0.983 + j 0.000
429 110101101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
430 110101110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
431 110101111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
432 110110000 0.706 + j 0.000 0.905 + j 0.000
433 110110001 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
434 110110010 0.785 + j 0.000 0.005 + j 0.000
435 110110011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
436 110110100 0.009 + j 0.000 0.982 + j 0.000
437 110110101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
438 110110110 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
439 110110111 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
440 110111000 0.015 + j 0.000 0.982 + j 0.000
441 110111001 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
442 110111010 0.010 + j 0.000 0.000 + j 0.000
443 110111011 0.000 + j 0.000 0.003 + j 0.000
444 110111100 0.009 + j 0.000 0.982 + j 0.000
445 110111101 0.003 + j 0.000 0.983 + j 0.000
446 110111110 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
447 110111111 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
448 111000000 0.966 + j 0.000 0.891 + j 0.000
449 111000001 0.003 + j 0.000 0.923 + j 0.000
450 111000010 0.998 + j 0.000 0.006 + j 0.000
451 111000011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
452 111000100 0.931 + j 0.000 0.908 + j 0.000
453 111000101 0.003 + j 0.000 0.907 + j 0.000
454 111000110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
455 111000111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
456 111001000 0.998 + j 0.000 0.013 + j 0.000
457 111001001 0.000 + j 0.000 0.010 + j 0.000
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CONTENTS EVENT TABLE (voltages in p.u.)

Event: Event (BIN): Voltage load node 1: Voltage load node 2:
====== ============ ==========:========== =====================

458 111001010 0.998 + j 0.000 0.006 + j 0.000
459 111001011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
460 111001100 0.929 + j 0.000 0.012 + j 0.000
461 111001101 0.000 + j 0.000 0.010 + j 0.000
462 111001110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
463 111001111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
464 111010000 0.821 + j 0.000 0.844 + j 0.000
465 111010001 0.003 + j 0.000 0.907 + j 0.000
466 111010010 0.883 + j 0.000 0.005 + j 0.000
467 111010011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
468 111010100 0.008 + j 0.000 0.906 + j 0.000
469 111010101 0.003 + j 0.000 0.907 + j 0.000
470 111010110 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
471 111010111 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
472 111011000 0.882 + j 0.000 0.011 + j 0.000
473 111011001 0.000 + j 0.000 0.010 + j 0.000
474 111011010 0.883 + j 0.000 0.005 + j 0.000
475 111011011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
476 111011100 0.000 + j 0.000 0.003 + j 0.000
477 111011101 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
478 111011110 0.002 + j 0.000 0.000 + j 0.000
479 111011111 0.000 + j 0.000 0.001 + j 0.000
480 111100000 0.829 + j 0.000 0.648 + j 0.000
481 111100001 0.002 + j 0.000 0.753 + j 0.000
482 111100010 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
483 111100011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
484 111100100 0.929 + j 0.000 0.012 + j 0.000
485 111100101 0.000 + j 0.000 0.010 + j 0.000
486 111100110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
487 111100111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
488 111101000 0.929 + j 0.000 0.012 + j 0.000
489 111101001 0.000 + j 0.000 0.010 + j 0.000
490 111101010 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
491 111101011 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
492 111101100 0.929 + j 0.000 0.010 + j 0.000
493 111101101 0.000 + j 0.000 0.009 + j 0.000
494 111101110 0.930 + j 0.000 0.006 + j 0.000
495 111101111 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
496 111110000 0.002 + j 0.000 0.002 + j 0.000
497 111110001 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
498 111110010 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
499 111110011 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
500 111110100 0.000 + j 0.000 0.003 + j 0.000
501 111110101 0.000 + j 0.000 0.004 + j 0.000
502 111110110 0.002 + j 0.000 0.000 + j 0.000
503 111110111 0.000 + j 0.000 0.001 + j 0.000
504 111111000 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
505 111111001 0.000 + j 0.000 0.003 + j 0.000
506 111111010 0.003 + j 0.000 0.000 + j 0.000
507 111111011 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
508 111111100 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
509 111111101 0.000 + j 0.000 0.002 + j 0.000
510 11111 1110 0.001 + j 0.000 0.000 + j 0.000
511 111111111 0.000 + j 0.000 0.001 + j 0.000
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Bijlage 3: uiteenzetting omtrent de betekenis van de parameter Event

EXPLANATION OF EVENT NUMBERS

Single branch outages:

Event: Event (BIN) : Outage of branch: Type of branch:
====== ============ ================= :==::=:::::::===

1 000000001 3 ( 1- 3) Normal
2 000000010 4 ( 2- 4) Normal
4 000000100 5 ( 3- 5) Normal
8 000001000 6 ( 4- 5) Normal

16 000010000 7 ( 3- 6) Normal
32 000100000 8 ( 5- 7) Normal
64 001000000 9 ( 4- 8) Normal

128 010000000 10 ( 1- 2) ATS
256 100000000 11 ( 3- 4) Switch

Multiple branch outages:

Multiple branch outages can be found in the event table by adding
the single outage event describers of all branches involved.

Exa"1'le:

Event: Event (BIN): Outage of branches: Type of branches:
====== ============ =================== =================

1 000000001 3 ( 1- 3) Normal
2 000000010 4 ( 2- 4) Normal

+)------ +)------------ -------_._-----_._- ---_.----_.------
3 000000011 3 ( 1- 3) Normal

and 4 ( 2- 4) Normal
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Bijlage 4: knooppuntenimpedantiematrix van het op het vereenvoudigd DOW-net betrekking
hebbende netwerk

NODAL IMPEDANCE MATRIX (values in p.u.)

collml collml collml column

2 3 4

5 6 7 8

row 1 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + D.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4980E+ODOO j 1.4975E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO

row 2 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4975E+OOOO j 1.4980E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO

row 3 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.5980E+OOOO j 1.5975E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.59nE+OOOO j 1.5980E+OOOO j 1.59nE+OOOO j 1.5975E+OOOO

row 4 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.5975E+OOOO j 1.5980E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.5978E+OOOO j 1.5975E+OOOO j 1.5978E+OOOO j 1.5980E+OOOO

row 5 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.5977E+OOOO j 1.5978E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.8198E+OOOO j 1.5980E+OOOO j 1.8196E+OOOO j 1. 5979E+OOOO

row 6 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.5980E+OOOO j 1.5975E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.5980E+OOOO j 2.1973E+OOOO j 1.5982E+OOOO j 1.5975E+OOOO

row 7 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.5977E+OOOO j 1.5978E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.8196E+OOOO j 1.5982E+OOOO j 2. 1193E+OOOO j 1.5980E+OOOO

row 8 O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.4978E+OOOO j 1.4978E+OOOO j 1.5975E+OOOO j 1.5980E+OOOO

O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO + O.OOOOE+OOOO +
j 1.5979E+OOOO j 1.5975E+OOOO j 1. 5980E+OOOO j 1.9978E+OOOO
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Bijlage 5: voorbeeld van een gegevensopvraag tijdens de Monte-Cariosimulatie

MONTE CARLO SIMULATION

Switch normally OPEN:
=====================

Events silWlated
Time silWlated (yr):
IPO occ. / required:
Inter-IPO-time (yr):
Deviance (yr):
Tot. IPO durat. (h):
Mean IPO durat. (h):
Deviance (h):

Current event (DEC):
Current event (BIN):

22931
4122.47

286 / 400
14.37
15.52
12316
43.06
46.40

400
110010000

Switch normally CLOSED:
=======================

Events silWlated
Time silWlated (yr):
IPO occ. / required:
Inter-IPO-time (yr):
Deviance (yr):
Tot. IPO durat. (h):
Mean IPO durat. (h):
Deviance (h):

Current event (DEC):
Current event (BIN):

22931
4122.47

278 / 400
14.78
15.67
12282
44.18
46.59

144
010010000

Current event list
4122.47- 7-FAIL/
4123.81- 9-FAIL/

(silWlation time in years - component - kind of event):
4122.47- 7-REPR/ 4122.96- 6-MAIN/ 4123.27- 8-FAIL/
4124.62- 4-FAIL/ 4125.28- 5-MAIN/ 4142.42- 3-FAIL/
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Bijlage 6: verdeling van de hoeveelheid een- of meervoudige componentuitbedrijfnames

MONTE CARLO SIMULATION; Distribution of all outage events - Switch OPEN

Event Event (BIN) Mn.Time Occ. 0 25 50 75 100

385 110000001 47.61h 221 -386 110000010 51.53h 224 -
388 110000100 32.30h 1876
389 110000101 6.03h 1 -392 110001000 32.43h 1842
393 110001001 17.18h 1 -394 110001010 28.30h 1 -396 110001100 17.62h 3 -400 110010000 16.88h 7357
401 110010001 O.88h 1 -404 110010100 5.93h 6-
408 110011000 11.60h 8-
416 110100000 1.94h 1435
420 110100100 2.19h 2 -432 110110000 0.60h 3 -448 111000000 17.53h 7262
449 111000001 3.27h 1 -452 111000100 8.64h 19 -
456 111001000 5.71h 8 -464 11 1010000 8.57h 24 -
480 111100000 3.25h 2 -

MONTE CARLO SIMULATION Distribution of all outage events - Switch CLOSED

Event Event (BIN) Mn.Time Occ. 0 25 50 75 100

129 010000001 47.61h 221 -
130 010000010 51.53h 224 -
132 010000100 32.30h 1876
133 010000101 6.03h 1 -136 010001000 32.43h 1842
137 010001001 17.18h 1 -138 010001010 28.30h 1 -140 010001100 17.62h 3 -144 010010000 16.88h 7357
145 010010001 O.88h 1 -148 010010100 5.93h 6-
152 010011000 11.60h 8-
160 010100000 1.94h 1435
164 010100100 2.19h 2 -176 010110000 0.60h 3 -192 011000000 17.53h 7262
193 011000001 3.27h 1 -196 011000100 8.64h 19 -
200 011001000 5.71h 8-
208 011010000 8.57h 24 -
224 011100000 3.25h 2 -
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MONTE CARLO SIMULATION Distribution of multiple outage events· Switch OPEN

Event Event (BIN) Mn.Time Occ. 0 25 50 75 100

389 110000101 6.03h 1-
393 110001001 17.18h 1-
394 110001010 28.30h 1-
396 110001100 17.62h 3-
401 110010001 O.88h 1-
404 110010100 5.93h 6
408 110011000 11.60h 8
420 110100100 2.19h 2-
432 110110000 0.60h 3-
449 111000001 3.27h 1-
452 111000100 8.64h 19
456 111001000 5.71h 8
464 111010000 8.57h 24
480 111100000 3.25h 2-

MONTE CARLO SIMULATION Distribution of multiple outage events - Switch CLOSED

Event Event (BIN) Mn. Time Occ. 0 25 50 75 100

133 010000101 6.03h 1-137 010001001 17.18h 1-
138 010001010 28.30h 1-
140 010001100 17.62h 3-
145 010010001 O.88h 1-
148 010010100 5.93h 6
152 010011000 11.60h 8
164 010100100 2.19h 2-
176 010110000 0.60h 3-
193 011000001 3.27h 1-
196 011000100 8.64h 19
200 011001000 5.71h 8
208 011010000 8.57h 24
224 011100000 3.25h 2-

MONTE CARLO SIMULATION Distribution of events that caused IPO . Switch OPEN

Event Event (BIN) Mn.Time Occ. 0 25 50 75 100

385 110000001 47.61h 221
386 110000010 51.53h 224
404 110010100 5.93h 6-
432 110110000 0.60h

3 •456 111001000 5.71h 8-
464 111010000 8.57h 24-
480 111100000 3.25h

2 •

MONTE CARLO SIMULATION Distribution of events that caused IPO - Switch CLOSED

Event Event (BIN) Mn.Time Occ. 0 25 50 75 100

129 010000001 47.61h 221
130 010000010 51.53h 224
176 010110000 0.60h

3 •208 011010000 8.57h 24-
224 011100000 3.25h

2 •
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