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Summary

Summary

The single phase earthfault is the most common fault in a compensated 150 kV-network.
In a compensated network the disturbed overhead line will not be disconnected. The
continuity of the electric power supply is guaranteed. The disadvantage of this network is
to localise single phase earthfaults, because the rest current is smaller than the load
current. The distance to the fault place can help by identifying the disturbed overhead
line.

The graduation project in corporation with the electricity company of Noord Brabant
(PNEM) is to design a distance algorithm, which calculates the distance to the fault place
by a single phase earthfault in a compensated 150 kV-network.
The disturbed overhead line will be replaced by a fITst order line model.

Two algorithms have been designed. The fITst algorithm calculates, method A, the
distance by the momentary voltage and current signals. The second algorithm, method B,
calculates the distance by the voltage and current signals as a function of the frequency.
Both algorithms calculate a inductivity, which is a dimension for the distance.

Single phase earthfaults will be simulated in three simple networks and in a part of the
150 kV-network of the PNEM with EMTP (Electro Magnetic Transient Program).
In the three simple networks is the difference between the calculate distance and the rea!
distance small for method A. In these networks method B calculates a distance, which lies
further than the rea! distance to the fault place.
In the part of the 150 kV PNEM network the difference between the calculate distance
and the rea! distance is too large for both methods. In this network one cannot predict the
distance to the fault place with tolerabie deviation.



Samenvatting

Samenvatting

De éénfase-aardsluiting is één van de meest voorkomende sluitingen in een 150 kV
blusspoel geaard net. Een blusspoel geaard net heeft als voordeel dat een éénfase-aardslui
ting geen gevolgen heeft voor de gebruikers. Daar staat tegenover, dat het lokaliseren van
een éénfase-aardsluiting in een blusspoel geaard net tijdrovend en moeilijk is, omdat de
aardsluitstroom beduidend kleiner is dan de belastingsstroom. De afstand tot de foutplaats
kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het identificeren van de gestoorde hoogspannings
lijn.

De afstudeeropdracht is een opdracht van het Noord-Brabantse elektriciteitsbedrijf PNEM.
De opdracht van de PNEM is het ontwikkelen van een "eenvoudig" algoritme, waarmee
de afstand tot de foutplaats bij een éénfase-aardsluiting in een 150 kV gecompenseerd net
kan worden bepaald.
Voor het berekenen van de afstand tot de foutplaats wordt de gestoorde hoogspanningslijn
door een eerste-orde lijnmodel vervangen.

Er worden twee afstandsalgoritmen ontwikkeld. Het ene afstandsalgoritme, methode A,
berekent de afstand tot de foutplaats aan de hand van de momentane spannings- en
stroomsignalen. Het tweede afstandsalgoritme, methode B, berekent de afstand tot de
foutplaats aan de hand van de spannings- en stroomsignalen als functie van de frequentie.
Beide algoritmen berekenen een inductiviteit, die een maat is voor de afstand tot de fout
plaats.

Met behulp van het Electra Magnetic Transient Program (EMTP) worden éénfase
aardsluitingen in drie eenvoudige netconfiguraties en in een deel van het 150 kV PNEM
net gesimuleerd bij verschillende sluitingshoeken.
In de drie eenvoudige netconfiguraties benadert methode A de werkelijke afstand tot
foutplaats. Methode B berekent een afstand die verder op ligt dan de werkelijke afstand
tot de foutplaats.
In het 150 kV-deelnet van de PNEM is er een te groot verschil tussen de berekende
afstand en de werkelijke afstand. In dit net kan geen juiste uitspraak over de afstand tot
de foutplaats worden gemaakt, waarbij het verschil tussen berekende afstand en werkelijke
afstand aanvaardbaar is.
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Inleiding

1. Inleiding

In de huidige samenleving is de continuïteit van elektrische energie vanzelfsprekend. Om
de continuïteit van elektrische energie te kunnen waarborgen, moeten de netten en de
beveiligingsinrichtingen goed worden gedimensioneerd.
De éénfase-aardsluiting is één van de meest voorkomende sluiting in de 150 kV-netten.
Afhankelijk van de sterpuntaardingsmethode kan een éénfase-aardsluiting gevolgen hebben
voor de continuïteit van elektrische energie.
In het grootste deel van Nederland wordt het sterpunt in 150 kV-netten direct geaard met
uitzondering van de 150 kV-netten in het zuiden van Nederland. In dit deel van Nederland
wordt het sterpunt via een blusspoel geaard.
Als het sterpunt direct met aarde is verbonden, dan wordt de gestoorde hoogspanningslijn
door de beveiligingsinrichting direct afgeschakeld. Hierdoor worden de gebruikers voor
een bepaalde duur van de elektrische energievoorziening onderbroken. Een voordeel van
een direct geaard net is, dat er geringe overspanningen ontstaan en er derhalve een
verminderde kans is op het ontstaan van meervoudige fouten. In het lSO-kV net van de
PNEM wordt het sterpunt via een blusspoel, een zogenaamde Petersen-spoel, met aarde
verbonden. Bij een éénfase-aardsluiting in een blusspoel geaard net geeft de beveiligings
inrichting slechts een richtingsindicatie en schakelt de gestoorde hoogspanningslijn niet af.
De continuïteit van elektrische energievoorziening is dus gewaarborgd. Een nadeel is, dat
de spanning in de gestoorde fase naar nul gaat en in de ongestoorde fasen naar de
gekoppelde spanning. Om bij een blijvende aardsluiting te voorkomen, dat deze zich
uitbreidt naar een dubbele aardsluiting of een meerfasige sluiting moet de gestoorde
hoogspanningslijn worden geïdentificeerd. Hierbij kan de afstand tot de foutplaats een
belangrijk hulpmiddel zijn. In blusspoel geaarde netten is het bepalen van de afstand tot
de foutplaats echter moeilijk, omdat de aardsluitstroom beduidend kleiner is dan de
belastingsstroom.
De opdracht van het Noord-Brabantse elektriciteitsbedrijf PNEM is een "eenvoudig"
algoritme te ontwikkelen, waarmee de afstand tot de foutplaats bij een éénfase-aardsluiting
in een 150 kV blusspoel geaard net kan worden bepaald.
Bij dit onderzoek wordt de gestoorde hoogspanningslijn vervangen door een eerste-orde
lijnmodel. Er worden twee afstandsalgoritmen ontwikkeld. Het eerste afstandsalgoritme
bepaalt de afstand tot de foutplaats aan de hand van de momentane spannings- en
stroomsignalen. Het tweede afstandsalgoritme bepaalt de afstand tot de foutplaats aan de
hand van de spannings- en stroomsignalen als functie van de frequentie. De signalen
worden met behulp van Fast Fourier Transformation naar het frequentiedomein getrans
formeerd. Beide algoritmen berekenen een inductiviteit, die een maat is voor de afstand
tot de foutplaats.
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Inleiding

Met behulp van het Electro Magnetic Transient Program (EMTP) worden éénfase
aardsluitingen in drie eenvoudige netconfiguraties en in een deel van het 150 kV PNEM
net gesimuleerd. De ontwikkelde afstandsalgoritmen worden getest in de drie eenvoudige
configuraties.
De éénfase-aardsluiting wordt op verschillende plaatsen in deze netten en bij verschillende
sluitingshoeken gesimuleerd. De signalen die door EMTP zijn gegenereerd, worden eerst
bewerkt en vervolgens ingelezen in de afstandsalgoritmen.
Bij het berekenen van de afstand tot de foutplaats worden alleen de transiënte signaal
componenten van de spannings- en stroomsignalen gebruikt.
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Sterpuntaarding

2. Sterpuntaarding

De wijze waarop het sterpunt is geaard, heeft invloed op de maximale spanning tegen
aarde en de grootte van de kortsluitstroom bij asymmetrische sluitingen met aarde
(bijvoorbeeld: éénfase-aardsluiting).
In de onderstaande figuur zijn verschillende sterpuntaardingsmethoden afgebeeld.

Impedantie Direct Zwevend

*

Figuur 2.1: Verschillende sterpuntaardingsmethoden.

In figuur 2.1 zijn de volgende sterpuntaardingsmethoden afgebeeld:
* zwevend, als het sterpunt op geen wijze met aarde is verbonden.
* impedantie geaard, indien tussen het sterpunt en aarde een impedantie wordt

aangesloten. In de praktijk bestaat deze impedantie vrijwel altijd uit:
een reactantie, welke is afgestemd op de aardcapaciteiten van het aangeslo
ten net, een zogenaamde blusspoel of Petersen-spoel ('blusspoel-aarding')
een laagohmige reactantie ('reactantie-aarding')
een lage weerstand ('weerstand-aarding')

direct geaard, indien het sterpunt met aarde wordt verbonden zonder bewust een
impedantie aan te brengen ('directe-aarding')

In netten met weinig uitbreiding is het sterpunt zwevend. Het bedrijven van netten met
een zwevend sterpunt heeft als voordelen, dat de energielevering kan gecontinueerd
blijven bij een éénfase-aardsluiting. Dus de tijd die beschikbaar is om een aardsluiting op
te sporen, is vrij ruim. Het is qua investering de goedkoopste methode. De fasespanning
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Sterpuntaarding

in de ongestoorde fasen wordt gelijk aan de gekoppelde spanning, zodat het gevaar op een
meervoudige aardsluiting ontstaat. Dit geldt vooral in kabelnetten, waar de capacitieve
aardsluitstroom groter is dan in bovengrondse netten. Om de capacitieve aardsluitstroom
te beperken moet het net van beperkte omvang zijn.
Bij een spanningsniveau van 150 kV wordt het sterpunt direct of via een blusspoel geaard.
Als er in een direct geaard net een éénfase-aardsluiting optreedt, dan is de aardsluitstroom
van dezelfde orde grootte als de kortsluitstroom bij een driefasenkortsluiting. De beveili
gingsinrichting zal de gestoorde fase afschakelen, waardoor de gebruikers voor een
bepaalde tijd worden onderbroken van de elektrische energievoorziening. In het zuiden
van Nederland zijn de 150 kV netten via een blusspoel geaard. In een buIsspoel geaard
net is de waarde van de aardsluitstroom klein, zodat de beveiligingsinrichting van de
gestoorde fase niet aanspreekt, maar slechts een richtingsindicatie geeft. Voor de gebrui
kers betekent dit, dat ze niet van de elektrische energievoorziening worden onderbroken.
Een nadeel van een blusspoel geaard net is, dat na het intreden van een aardsluiting de
ongestoorde fasen via een overgangsverschijnsel op de gekoppelde spanning komen, zodat
de aardsluiting vaak overgaat in een dubbele aardsluiting of een meerfasige kortsluiting.
Het is dus van belang dat de foutplaats wordt opgespoord. Het opsporen van de foutplaats
is moeilijk en tijdrovend, omdat de aardsluitstroom aanzienlijk kleiner is dan de belas
tingsstroom.
Bij spanningen van 220 kV of hoger worden de reststromen zo groot, dat de lichtbogen
niet meer blussen, zodat deze netten direct geaard moeten worden. Direct geaarde netten
hebben als voordeel dat geringe overspanningen ontstaan en er derhalve een verminderde
kans is op het ontstaan van meervoudige fouten. het opsporen van de foutplaats is vrij
eenvoudig. Echter een nadeel is dat de gebruikers voor een bepaalde tijd van de elektri
sche energievoorziening worden onderbroken.
Aan elk van de genoemde sterpuntaardingsmethoden zijn voor- en nadelen verbonden.
Het sterpunt in het 150 kV PNEM-net is via een blusspoel geaard, hetgeen bij een
éénfase-aardsluiting betekent dat de aardsluitstroom na de sluiting nagenoeg gelijk is aan
nul. Om ervoor te zorgen dat de aardsluitstroom na de sluiting inderdaad nagenoeg gelijk
is aan nul, moet de blusspoel op de aardcapaciteiten van het aangesloten netwerk worden
afgestemd. Het afstemmen van de blusspoel op de aardcapaciteiten wordt verderop in dit
hoofdstuk uitgelegd.
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Sterpuntaarding

In figuur 2.2 is een éénfase-aardsluiting op fase R getekend.

....__-----------.--------r-R
I----.__--------,--------i-------+-- S

1----.__-----.------+-----;------+-- T

Figuur 2.2: Eénfase-aardsluiting op fase R.

Bij asymmetrische condities in een symmetrisch net mag men niet zonder meer een
éénfase benadering hanteren voor de berekeningen in een net. Toch is het mogelijk, door
het uitvoeren van een bepaalde transformatie, om ook onder asymmetrische condities vrij
eenvoudig te kunnen rekenen [1]. Deze transformatie wordt de methode van symmetrische
componenten genoemd.
De randvoorwaarden bij een éénfase-aardsluiting in de R-fase zijn:

I = I = 0-8 -T (2.1)
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Sterpuntaarding

want er geldt:

.211"
J3 2r .. 2r

a = e = COS- + JSlfi- =
3 3

1 + j J...j3 _ a2 + a = -1
2 2

(2.3)

Uit het feit dat 11 = h = 10 en UI + U2 + !I.o = 0 kan men concluderen, dat het
normale, inverse en homopolaire netwerk in serie zijn geschakeld. Het bijbehorende
netwerk is in figuur 2.3 weergegeven.

XoT

Invers

Homopolair

Figuur 2.3: Serieschakeling van het normale, inverse en homopolaire netwerk.

In figuur 2.3 is:
Zl : de normaal impedantie van het net
~ : de inverse impedantie van het net

6



(2.3)

Sterpuntaarding

XoT : de homopolaire reactantie van de voedende transformator
Ca : de aardcapaciteit van het net
Ls : de inductiviteit van de Petersen-spoel
~ : ohmse verliezen van de Petersen-spoel

Het homopolaire netwerk in figuur 2.3 bestaat uit een parallelschakeling van de homopo
laire reactantie van de voedende transformator in serie met de parallelschakeling van
driemaal de inductiviteit van de blusspoel en driemaal de ohmse verliezen van de
blusspoel enerzijds en de capaciteiten van de verbindingen met aarde anderzijds.
In het homopolaire netwerk in figuur 2.3 treedt parallelresonantie op, als de homopolaire
impedantie oneindig wordt. Indien de homopolaire reactantie van de voedende transforma
tor en de ohmse verliezen van de blusspoel worden verwaarloosd, dan is de homopolaire
impedantie:

3jwLsCaZ = ------.,,......--
=0 1 - 3w2LsCa

De homopolaire impedantie wordt oneindig, als de noemer in formule (2.3) gelijk aan nul
wordt. De noemer wordt gelijk aan nul als:

1---
3wCa

Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan wordt de homopolaire impedantie oneindig,
hetgeen betekent dat er ook geen stroom in het normale en inverse netwerk stroomt. De
stroom op de foutplaats IF is nul. Dit geldt alleen als de blusspoel geen ohmse verliezen
heeft. In werkelijkheid zijn deze verliezen wel aanwezig, zodat er een ohmse reststroom
loopt.
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Netwerkmodel van een lijn met aardsluiting

3. Netwerkmodel van een lijn met aardsluiting

3.1 Vervangingsmodel van de gestoorde lijn

In figuur 3.1 is één fase van een gestoorde lijn weergegeven.

e-10

]
--

K >1<
x z

Figuur 3.1: Eenfase-diagram van een gestoorde lijn.

Om de afstand tot de foutplaats te kunnen berekenen, wordt normaliter de gestoorde lijn
in figuur 3.1 vervangen door twee ?I"-secties. De eerste ?I"-sectie komt overeen met de lijn
van de plaats van het relais tot de foutplaats en de tweede ?I"-sectie komt overeen met de
lijn van de foutplaats tot het einde van de lijn [3, 4]. In figuur 3.2 is het vervangings
model van de gestoorde lijn weergegeven.

K-----*-----)ix z

Figuur 3.2: Gestoorde lijn vervangen door twee ?I"-secties.
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Netwerkmodel van een lijn met aardsluiting

De lijngrootheden zijn in werkelijkheid continu over de lijn verdeeld, daarom worden hun
waarden per lengte-eenheid gegeven.
Voor de lijngrootheden in figuur 3.2 geldt:

R1x
I I I I

= xR1 Rax = xRa Rlz = zR1 Raz = zRa
I I I I

L1x = xLI Lax = xLa Llz = zL1 Laz = zLa (3.1)
C' C' C' C'

Cmx =x~ Cax = x 2
a Cmz =z~ Caz = z~

2 2 2

3.2 Eerste-orde lijnmodel

Bij een omvangrijk net mogen volgens Schegner [4] de capaciteiten van de gestoorde lijn
worden verwaarloosd ten opzichte van de capaciteiten van het resterende net. Bij een
omvangrijk net is de homopolaire stroom op de plaats van de relais bijna gelijk aan de
foutstroom op de plaats van de sluiting, zodat de transiënte overgangsverschijnselen
worden bepaald door het resterende net. Door deze veronderstelling gaat het vervangings
model van de gestoorde lijn in figuur 3.2 over in het eerste-orde lijnmodel in figuur 3.3.

U
R

x·R' 1

x·R' a

x·L'1

x·L'a

Figuur 3.3: Eerste-orde lijnmodel.
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Signalen bij een aardsluiting

4. Signalen bij een aardsluiting

4.1 Overgangsverschijnselen bij een aardsluiting in een gecompenseerd net

Een éénfase-aardsluiting betekent voor het net een plotselinge toestandsverandering,
waarbij de fasespanning van de gestoorde fase nul wordt en de fasespanning van de onge
stoorde fasen gelijk wordt aan de gekoppelde spanning. Omdat de stromen door de
zelfmducties en de spanningen over de capaciteiten niet plotseling kunnen veranderen,
gaat deze toestand gepaard met overgangsverschijnselen.
De volgende overgangsverschijnselen zijn te onderscheiden:
* Het ontladen van de capaciteiten in de gestoorde fase, hetgeen gebeurt in de vorm

van een gedempte hoogfrequente trilling. Dit wordt veroorzaakt door de lopende
golven die zich naar links en naar rechts voortplanten.
Het transport van lading via de transformatorwikkelingen naar de ongestoorde
fasen in de vorm van en gedempte middelfrequente trilling.
Het in werking treden van de Petersen-spoel en de overgang naar de stationaire
toestand (netfrequente trilling).

In figuur 4.1 is een schematisch verloop van de overgangsverschijnselen weergegeven.

b
11

~ (-- 1
11

I 1 ~ ~
l_

T.T

c

Figuur 4.1: Schematisch verloop van de overgangsverschijnselen.
(a): ontladen van de gestoorde fase
(b): opladen van de ongestoorde fasen
(c): in werking treden van de Petersen-spoel en overgang naar de statio

naire toestand
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Signalen bij een aardsluiting

Bij het ontladen van de capaciteiten (a) ontstaan er lopende golven die zich naar links en
naar rechts voortplanten. Als gevolg van de magnetische traagheid van de transformator
en de Petersen-spoel werken deze nog niet mee. Bij het transport van lading naar de
ongestoorde fasen (b) heeft de Petersen-spoel nog steeds geen invloed, want de Petersen
spoel is afgestemd op de aardcapaciteiten van het aangesloten netwerk voor de netfrequen
tie. Dus de eerste twee overgangsverschijnselen (a & b) kunnen zowel optreden in netten
met een Petersen-spoel geaard sterpunt als in netten met een zwevend sterpunt.

4.2 Fasespanningen en fasestromen

Bij een aardsluiting ontstaan transiënte overgangsverschijnselen in de spannings- en
stroomsignalen. In figuur 4.1 en 4.2 zijn de fasespanningen respectievelijk de fasestromen
bij een éénfase-aardsluiting in de R-fase weergegeven. De éénfase-aardsluiting treedt op
het moment dat de spanning in de R-fase maximaal is (t=5 ms).

v [kV]

20

10

-10

-20

o 5 10 15 20 25 30 35

t [ms]

Figuur 4.2: Fasespanningen bij een éénfase-aardsluiting in de R-fase.

In figuur 4.2 gaat de spanning UR van de gestoorde fase naar nul en de spanning van de
ongestoorde fasen wordt gelijk aan de gekoppelde spanning.
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1 [A]

o 5 :1.0 :1.5 20 25 30 35

t [lIls]

(4.1)

Figuur 4.3: Fasestromen bij een éénfase-aardsluiting in de R-fase.

Nadat de transiënte overgangsverschijnselen zijn uitgedempt (t= 12 ms), gaan de fasestro
men weer over naar hun stationaire toestand als voor de sluiting (t=5 ms).

Zowel in figuur 4.2 als in figuur 4.3 zijn de signalen opgebouwd uit twee soorten
signaalcomponenten:
* een signaal met een frequentie gelijk aan de netfrequentie (50 Hz),
* een transiënte signaalcomponent.

De éénfase-aardsluiting is een asymmetrische sluiting. Hierbij ontstaan een homopolaire
spanning en een homopolaire stroom die in figuur 4.4 respectievelijk in figuur 4.5 zijn
weergegeven. De homopolaire spanning kan uit de fasespanningen worden bepaald en de
homopolaire stroom kan uit de fasestromen worden bepaald.

3·~ = UR. + !Is + UT

3·Jo = IR. + Is + !or
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'aa
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• .. a
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a

Figuur 4.4: Homopolaire spanning.

'0 [A 1
BO

"a

2a

2 .. ",a "' ..

0+-------'

-2a

·~a

'''0

!V-v-v.v------------····-· - ........................_-_ .

. "0 +-a-------,..c----'~a---,~.. ------r2a---2~..-----,"a---"~..---
~ [m.. ]

Figuur 4.5: Homopolaire stroom.

In de homopolaire stroom in figuur 4.5 is de netfrequente signaalcomponent klein ten
opzichte van de transiënte signaalcomponent. De grootte van de netfrequente signaalcom
ponent wordt bepaald door de ohmse verliezen van de Petersen-spoel.
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4.3 Filteren signalen

De spanningen en stromen die in EMTP zijn gesimuleerd, hebben ook een signaalcompo
nent met een frequentie hoger dan 5 kHz. Dit signaal wordt met behulp van een Butter
worth laagdoorlaatfIlter weggefilterd [10]. In de praktijk wordt dit signaal door de
meettransformatoren weggefIlterd. De meettransformatoren behoren tot de beveiligingsin
richting.
De overdrachtsfunctie van het tweede-orde laagdoorlaatfilter is:

H(s) = Y(s) = 1 _

X(s) 1 + fi(s/we ) + (s/we )2
(4.2)

De kantelfrequentie fe van het gebruikte laagdoorlaatfilter is 5 kHz.
De ongefilterde fasespanning UR en de gefilterde fasespanning UR zijn In figuur 4.6
respectievelijk in figuur 4.7 weergegeven.

v [l:V)

:LO

5

-5

-:LO

o 2 6 1.0 1.2 1.4 1.6

t ["'I)

Figuur 4.6: Ongefilterde fasespanning UR.
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v (kV]

:1.0

5

-s

-:1.0

t (ms]

Figuur 4.7: Gefilterde fasespanning UR.

Als een signaal met behulp van een Butterworthfilter wordt gefilterd, is het mogelijk dat
het uitgangssignaal in fase is verschoven ten opzichte van het ingangssignaal. Dus moeten
de spannings- en stroomsignalen met hetzelfde filter worden gefilterd.

De overdrachtsfunctie van het laagdoorlaatfilter in formule (4.2) is in TACS binnen
EMTP [9] gesimuleerd.
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s. Signalen in het tijddomein

5.1 Differentiaalvergelijking

In de onderstaande figuur is het eerste-orde lijnmodel van een lijn met een éénfase
aardsluiting weergegeven.

x·R' 1

x·R' a

Figuur 5.1: Eerste-orde lijnmodel.

x·L'1

x·L'a

Het verband tussen de fasespanning UR en de fasestroom IR wordt gegeven door de
differentiaalvergelijking:

Stel: R = x(Rl' + Ra')
L = x(Ll' + La')

formule (5.1) wordt dan:

. diR(t)
uR(t) = RIR(t) + L dt

(5.1)

(5.2)

Uit onderzoekingen is gebleken [4] dat algoritmen, waarbij de differentiaalquotiënten in
formule (5.2) worden vervangen door differentiequotiënten, niet geschikt zijn voor het
bestuderen van de transiënte overgangsverschijnselen. Hoog-/middelfrequente overgangs-
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verschijnselen leiden tot foutberekening van de differentiequotiënten, want het ontladen
van de capaciteiten in de gestoorde fase gaat gepaard met een gedempte hoogfrequente
trilling. Dit verschijnsel wordt door het differentiëren van de fasestroom nog eens
versterkt. In plaats van differentiëren kan de differentiaalvergelijking in formule (5.2)
worden opgelost door te integreren [4].

(5.3)JuR (t)dt = R JiR(t)dt + LiR(t)

Als R wordt verwaarloosd ten opzichte van L, hetgeen is toegestaan, omdat de overgangs
verschijnselen gedempte middelfrequente trillingen zijn. Door deze veronderstelling gaat
formule (5.3) over in:

JuR (t) dt = LiR(t)
(5.4)

1 uR(t)dt "
L= -x·(L +La )i

R
(t) - 1

(5.5)

(5.6)L' =a

De inductiviteit van de aardleiding La kan uit de bedrijfsinductiviteit L1 en de homopolai
re inductiviteit Lo worden bepaald:

L6 - Li
3

Formule (5.6) invullen in formule (5.5) levert voor de afstand tot de foutplaats:

3L
x = ---:------:-, ,

2L1 + Lo
(5.7)

De inductiviteit L in formule (5.7) is dus een maat voor de afstand tot de foutplaats.

5.2 Integreren van de fasespanning

Voor het berekenen van de afstand tot de foutplaats in het tijddomein moet de fasespan
ning UR in de gestoorde fase worden geïntegreerd. De fasespanning UR in figuur 5.2
wordt met behulp van een "Controlled Integrator" [9] geïntegreerd van het moment van
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sluiting (t=5 ms) tot 15 ms na de sluiting. In figuur 5.3 is de geïntegreerde fasespanning
in de gestoorde fase weergegeven.

'00

sa

Q •••••••••• _ ••• _...... .-

-50

o ':Z ••
t [ms J

Figuur 5.2: Fasespanning UR in de gestoorde fase.

•

o -t---------'

-:z

-B

-B

o 2 B • • 2 ... 'B ••
t [ms J

Figuur 5.3: Geïntegreerde fasespanning UR in de gestoorde fase.
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5.3 Elimineren van de 50 Hz-component in de fasestroom

Voor het berekenen van de afstand tot de foutplaats is men alleen geïnteresseerd in de
transiënte overgangsverschijnselen, want de netfrequente signaalcomponent in de
fasestroom is te klein om de afstand tot de foutplaats te berekenen. Deze signaalcompo
nent wordt voor dit onderzoek geëlimineerd.
Als de 50 Hz-component in de fasestroom zou worden weggefilterd met behulp van een
hoogdoorlaatfliter, kan informatie verloren gaan en met name bij uitgestrekte netten, waar
de frequentie als gevolg van het opladen van de capaciteiten in de ongestoorde fasen, in
de buurt ligt van de netfrequentie. In plaats van filteren zal de fasestroom IR worden
verminderd met de belastingsstroom voor de sluiting, zodat alleen de transiënte signaal
component van de fasestroom IR overblijft. Het elimineren van de netfrequente signaal
component wordt alleen voor dit onderzoek gedaan.
De fasestroom IR in de gestoorde fase en de transiënte signaalcomponent van deze fase
stroom zijn in figuur 5.4 respectievelijk in figuur 5.5 weergegeven.

"00

200

100

o . - ... _. -. _. _ .... - _..... _ ..

~'DO

-~QQ

o 2 .. • 10 12 ,.
t [ms J

Figuur 5.4: Fasestroom IR in de gestoorde fase.
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:ODD

:ODD

1DD

D +- -----L

-100

-200

_300

D 8 8 1D 1:0 18 18

t [ms 1

Figuur 5.5: Transiënte signaalcomponent van de fasestroom IR.

De geïntegreerde fasespanning UR in figuur 5.3 en de transiënte signaalcomponent van de
fasestroomIR in figuur 5.5 hebben tussen t=5 ms en t= 10 ms nagenoeg dezelfde vorm.

5.4 Criterium voor bet tijdsinterval

De afstand tot de foutplaats wordt met behulp van formule (5.7) op meerdere tijdstippen
binnen een bepaald tijdsinterval berekend. De begintijd tb van het tijdsinterval is gelijk
aan de som van het tijdstip ts ' waarop de sluiting plaatsvindt en de tijd die de lopende
golf nodig heeft om één keer de lijnlengte van de gestoorde lijn af te leggen. Bij elke
verstoring in een lijn ontstaan lopende golven die zich voortplanten met een snelheid
gelijk aan de lichtsnelheid (Co = 3·105 km/s).
De begintijd van het tijdsinterval wordt als volgt berekend:

tb = t + Xlijn
s Co

(5.8)

Na de begintijd tb zal het transiënte overgangsverschijnsel in spanning en stroom als
gevolg van het ontladen van de capaciteiten in de gestoorde fase, niet meer aanwezig zijn.
De eindtijd te van het tijdsinterval is de som van de begintijd lt> en de periode tijd Td van
de middelfrequente trilling die veroorzaakt wordt door het opladen van de capaciteiten in
de ongestoorde fasen.
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De eindtijd te van het tijdsinterval wordt als volgt berekend:

te = tb + T d met T d = l/fd

Hierin is fd de zogenaamde dominante frequentie (zie paragraaf 6.3).

5.5 Gemiddelde afstand tot de foutplaats

(5.9)

(5.10)

(5.11)

De uiteindelijke afstand tot de foutplaats is het gemiddelde van de afstanden die binnen
het tijdsinterval worden berekend. De gemiddelde afstand is:

_ 1 N
xf = - L xl,

N k=l k

N is het aantal tijdstippen binnen het tijdsinterval, waarop de afstand tot de foutplaats xf
met behulp van formule (5.7) wordt berekend.
Als de stroom in formule (5.5) naar nul gaat, dan gaat de inductiviteit L en dus ook de
afstand x naar oneindig. Hierdoor ontstaat er een grote onnauwkeurigheid in de gemiddel
de afstand tot de foutplaats. Deze onnauwkeurigheid kan worden vermeden door een
onder- en bovengrens te definiëren, waarbinnen de berekende afstand op elk tijdstip moet
liggen. De ondergrens Xo en de bovengrens xb zijn gedefinieerd als:

X o = xf - 2CTf

xb = xf + 2CTf

In formule (5.11) is CTf de standaardafwijking van de afstand:

N
1" - 2

CTf = (N _ 1) L, (Xfk - xf)
k=l

(5.12)

Als de berekende afstand op een tijdstip niet binnen het hierboven gekozen interval ligt,
dan wordt deze afstand bij een nieuwe berekening van de gemiddelde afstand weggelaten.
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In de figuur 5.6 wordt met behulp van een schets de laatste alinea verduidelijkt.

3

1

Figuur 5.6: Een schets van formule (5.11).

De punten 1, 2 en 3 in figuur 5.6 liggen buiten het gekozen interval en worden dus bij
een nieuwe berekening van de gemiddelde afstand weggelaten. De gemiddelde afstand tot
de foutplaats wordt alleen over nieuw berekend, als de standaardafwijking groter is dan
de lijnlengte van de gestoorde lijn.
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5.6 AfstamJsalgoritme

In de onderstaande figuur is een blokdiagram van het afstandsalgoritme in het tijddomein
weergegeven.

Figuur 5.7: Blokdiagram van het afstandsalgorimte in het tijddomein.

Het afstandsalgoritme in het bovenstaande blokdiagram is in de PASCAL programmeer
taal geschreven (zie bijlage PASCAL: Tijddomein).
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6. Signalen in het frequentiedomein

6.1 Waarom frequentiedomein ?

In paragraaf 5.1 is het verband tussen spanning en stroom in het eerste-orde lijnmodel
door middel van een eerste-orde differentiaalvergelijking gegeven. De spannings- en
stroomsignalen in de differentiaalvergelijking in formule (5.2) kunnen door complexe
grootheden worden vervangen [3]. Dit is toegestaan, omdat de spannings- en stroomsigna
len sinusvormige signalen zijn. De differentiaalvergelijking in formule (5.2) gaat dan over
in een eenvoudige algebraïsche vergelijking.
In het frequentiedomein wordt het eerste-orde lijnmodel door een overdrachtsfunctie
beschreven, die het quotiënt is van het spannings- en stroomsignaal.

6.2 Fast Fourier Transformation

In dit hoofdstuk wordt de afstand tot de foutplaats berekend met behulp van signalen in
het frequentiedomein berekend. De signalen in het tijddomein worden met behulp van
fourier transformatie naar het frequentiedomein getransformeerd.
De fourierintegraal [8]:

00

S(f) = f s(t)e -j2Tftdt
-00

(6.1)

(6.2)

Met behulp van Discrete Fourier Transformation DFT kan de fourierintegraal in formule
(6.1) met een computer worden opgelost.
In Matlab [2] bestaat er een mogelijkheid signalen in het tijddomein met behulp van Fast
Fourier Transformation FFT in het frequentiedomein te transformeren (zie bijlage Fast
Fourier Transformation). FFT is een algoritme, waarmee de berekeningen welke nodig
zijn bij de DFT zeer efficiënt door een computer kunnen worden uitgevoerd.

N-l
S[k] = E s[n]W~n

n=O

met WN = e -j(2T/N) en N = lengte van s[n]

Hierin is s[n] het bemonsterde tijdsignaal. Bij FFT is N een gehele macht van twee.
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Indien nodig wordt de lengte van s[n] met nullen naar boven afgerond.
Evenals bij het ft.lteren van de signalen is het belangrijk, dat de spannings- en stroomsig
nalen met eenzelfde aantal punten N van het tijddomein naar het frequentiedomein worden
getransformeerd, want in Matlab neemt de amplitude als functie van de frequentie af als
N toeneemt. Echter de verhouding tussen het spannings- en stroomsignaal blijft constant
onafhankelijk van het aantal punten.

6.3 Berekening afstand tot foutplaats

In ft.guur 6.1 is het eerste-orde lijnmodel van een lijn met een éénfase-aardsluiting
weergegeven.

x·R' 1

U
R

x·R'a

Figuur 6.1: Eerste-orde lijnmodel.

x·L'1

x·va

Het verband tussen fasespanning UR en fasestroom IR is:

/ / . / /
UR = x·[(Rt + Ra) + Jw(Lt + La )l!R

Er wordt een lijnimpedantie gedeft.nieerd:

U R
ZL = -1- =RL + jXL

-R
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L ' =a

R' =a

Signalen in het frequentiedomein

De impedantie van de aardleiding kan uit de bedrijfsimpedantie Zl en de homopolaire
impedantie Zo worden bepaald.

~ - R~
3

L ' - L 'o 1

3

2R' + "R~ 2L' L 'Z = X[ 1 "''0 + J. W 1 + 0] + RIb
-R 3 3

(6.5)

(6.6)

De afstand tot de foutplaats kan met behulp van het imaginaire deel van de lijnimpedantie
XL worden berekend. De afstand tot de foutplaats wordt dan:

3L
x = ----

I I2L1 + Lo

De inductiviteit L in formule (6.6) is dus een maat voor de afstand tot de foutplaats (zie
bijlage Aardsluitstroom-compensatiefactor).

6.4 Het dominante overgangsverschijnsel

De transiënte overgangsverschijnselen die ontstaan bij een éénfase-aardsluiting, bestaan in
het algemeen uit meerdere deelovergangsverschijnselen met verschillende frequentie en
amplitude afhankelijk van de netgrootheden. Voor het berekenen van de afstand tot de
foutplaats kan men zich beperken tot het transiënte overgangsverschijnsel met de grootste
amplitude, het zogenaamde dominante overgangsverschijnsel, omdat hierbij de beste
resultaten voor het berekenen van de afstand tot de foutplaats kunnen worden bereikt [3].
Het dominante overgangsverschijnsel is gedefinieerd als het middelfrequente signaalaan
deel in de homopolaire stroom van de getroffen lijn met de grootste amplitude.
De dominante frequentie is de frequentie, waarbij de amplitude van de homopolaire
stroom in de getroffen lijn het grootste is.
De homopolaire stroom als functie van de tijd en het amplitudespectrum van de homopo
laire stroom als functie van de frequentie zijn in figuur 7.2 respectievelijk in figuur 7.3
weergegeven.
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Figuur 6.2: Homopolaire stroom als functie van de tijd.
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Figuur 6.3: Amplitudespectrum van de homopolaire stroom als functie van de frequentie.

In figuur 6.2 is het signaalaandeel van het transiënte overgangsverschijnsel in de homopo
laire stroom groter dan het netfrequente signaalaandeel in de homopolaire stroom, hetgeen
ook volgt uit figuur 6.3. In deze figuur is de amplitude bij 50 Hz kleiner dan de amplitu
de bij 2 kHz, dus de dominante frequentie fd is 2 kHz.
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De fasestroom als functie van de tijd en het amplitudespectrum van de fasestroom als
functie van de frequentie is in figuur 6.4 respectievelijk in figuur 6.5 weergegeven.

'RIA]

"aa

200

100

o - - _ - - .

-200

-300

a 2 6 10 12 16 18

l [ms]

Figuur 6.4: Fasestroom als functie van de tijd.
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Figuur 6.5: Amplitudespectrum van de fasestroom als functie van de frequentie.
De amplitude van de fasestroom in figuur 6.5 heeft een absoluutmaximum bij 50 Hz
(netfrequentie), een lokaalmaximum bij 500 Hz en een lokaalmaximum bij 2 kHz. Het
absoluutmaximum bij 50 Hz wordt veroorzaakt door het feit, dat de fasestroom na het
dempen van de transiënte overgangsverschijnselen (t= 12 ms), overgaat naar zijn
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stationaire toestand als voor de sluiting.
De fasespanning als functie van de tijd en het amplitudespectrum van de fasespanning als
functie van de frequentie zijn in figuur 6.6 respectievelijk in figuur 6.7 weergegeven.
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Figuur 6.6: Fasespanning als functie van de tijd.
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Figuur 6.7: Amplitudespectrum van de fasespanning als functie van de frequentie.

In figuur 6.7 heeft het amplitudespectrum van de fasespanning een absolute maximum bij
o Hz, hetgeen betekent dat de fasespanning als functie van de tijd een gelijkspannings-
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component heeft. In figuur 6.6 is te zien dat transiënte overgangsverschijnselen in de
fasespanning via een e-macht naar nul uitdempen.
Zowel het amplitudespectrum van de fasestroom in figuur 6.5 als het amplitudespectrum
van de fasespanning in figuur 6.7 hebben een lokaalmaximum bij een frequentie van 2
kHz. Bij deze frequentie heeft het amplitudespectrum van de homopolaire stroom in
figuur 6.3 een absoluut maximum. Dus de dominante frequentie fd is 2 kHz.
De dominante frequentie zal uit het amplitudespectrum van de homopolaire stroom
worden bepaald, zodat het algoritme voor het bepalen van de dominante frequentie alleen
het absolute maximum in het amplitudespectrum van de homopolaire stroom moet vinden.
De frequentie bij dit maximum is gelijk aan de dominante frequentie.

6.5 Homopolaire impedantie

De homopolaire impedantie van lijnen is afhankelijk van de frequentie [11]. Als de
afstand tot de foutplaats met behulp van formule (6.6) wordt berekend, dan moet de
homopolaire inductiviteit 1..0 voor de dominante frequentie worden berekend. Bij deze
frequentie wordt immers de afstand berekend.
In figuur 6.8 is de homopolaire inductiviteit per lengte-eenheid als functie van de frequen
tie weergegeven.
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Figuur 6.8: Homopolaire inductiviteit per lengte-eenheid als functie van de frequentie.

De homopolaire inductiviteit neemt af, als de frequentie toeneemt. De homopolaire
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inductiviteit is evenredig met de indringdiepte ó van de stroom in de aarde. Deze
indringdiepte is omgekeerd evenredig aan de frequentie. Dus als de frequentie toeneemt,
dan neemt de indringdiepte af [11].

6.6 Afstanclsalgoritme

In de onderstaande tabel is het structuurdiagram van het afstandsalgoritme in het frequen
tiedomein gegeven.

Tabel 6.1: Afstandsalgoritme.

Filteren fasespanning UR, fasestroom IR en homopolaire stroom Jo
met 2de orde LDF

Fasespanning UR' fasestroom IR en homopolaire stroom Jo
transformeren naar frequentiedomein met FFT

Uit het amplitudespectrum van de homopolaire stroom Jo
de dominante frequentie bepalen

Homopolaire inductiviteit Lo berekenen voor fd

Lijnimpedantie ZL berekenen bij fd

Berekenen van de afstand tot de foutplaats met formule (6.6)

Het afstandsalgoritme in tabel 6.1 is in de programmeertaal PASCAL geschreven (zie
bijlage PASCAL: Frequentiedomein).
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7. Netconfiguraties

In EMTP worden éénfase-aardsluitingen in drie eenvoudige netconfiguraties en in een
deel van het 150 kV-PNEM net gesimuleerd bij verschillende sluitingshoeken. Onder
sluitingshoek wordt verstaan het moment van sluiting ten opzichte van de spanningsnul
doorgang in de gestoorde fase. EMTP genereert de signalen die nodig zijn voor het
berekenen van de afstand tot de foutplaats.
Aan de hand van de drie eenvoudige netconfiguraties worden de ontwikkelde algoritmen
getest, zodat een uitspraak kan worden gedaan over de betrouwbaarheid van de algorit
men.
In EMTP worden de lijnen met behulp van het "Lumped-resistance line modelling" [9]
gesimuleerd. Bij dit lijnmodel wordt de lijn in twee verliesvrije lijnen opgedeeld, waarbij
de helft van de serieweerstand van de lijn tussen de twee verliesvrije lijnen wordt
geplaatst en een kwart op elk uiteinde.
De netgegevens van de netconfiguraties A, B en C en van het 150 kV-deelnet van de
PNEM zijn in de bijlage Netgegevens vermeld.

7.1 Netconfiguratie A

Netconfiguratie A is een stralennet met twee afgaande lijnen. In figuur 7.1 is netconfigu
ratie A weergegeven.

A
1

380/150 kV

2

Figuur 7.1: Netconfiguratie A.
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Op 5, 10, 15, 20 en 25 km van relais 1 wordt een éénfase-aardsluiting op het spannings
maximum in de R-fase gesimuleerd. De signalen die nodig zijn voor het berekenen van de
afstand tot de foutplaats met behulp van de twee afstandsalgoritmen, worden bij relais 1
gemeten.
Het sterpunt van de 380/150 kV Dy-transformator is via een Petersen-spoel met aarde
verbonden. De Petersen-spoel is op de aardcapaciteiten van de afgaande lijnen afgestemd.
Er is een weerstand (ohmse verliezen van de Petersen-spoel) parallel aan de Petersen
spoel geschakeld, de parallelschakeling heeft een kwaliteitsfactor Q gelijk aan 50.

7.2 Netconfiguratie B

In netconfiguratie B worden de afgaande lijnen van netconfiguratie A in station B parallel
geschakeld. Netconfiguratie B is in figuur 7.2 weergegeven.

A

380/150 kV

Figuur 7.2: Netconfiguratie B.

1

2

B

150/10 kV

In netconfiguratie B wordt een éénfase-aardsluiting op het spanningsmaximum in de R
fase op 5, 10, 15 en 20 km van relais 1 gesimuleerd. De signalen die nodig zijn voor het
berekenen van de afstand tot de foutplaats, worden bij relais 1 gemeten.
De belasting aan de secundaire zijde van de 150/10 kV Dy-transformator wordt naar de
primaire zijde getransformeerd. Het sterpunt van de 150/10 kV Dy-transformator is direct
met aarde verbonden.
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7.3 Netconf"Iguratie C

Netconfiguratie C is hetzelfde als netconfiguratie B, maar dan uitgebreidt met een derde
afgaande lijn vanuit station A. Netconfiguratie C is in figuur 7.3 weergegeven.

A

380/150 kV

Figuur 7.3: Netconfiguratie C.

1

2

3

B

1SO/10 kV

In netconfiguratie C wordt op 5, 10, 15 en 20 km van relais 1 een éénfase-aardsluiting op
18°, 45° en 90° van de spanningsnuldoorgang in de R-fase gesimuleerd. De signalen die
nodig zijn voor het berekenen van de afstand tot de foutplaats, worden bij relais 1
gemeten.
In netconfiguratie C wordt ook op 6, 12, 18 en 24 km van relais 1 een éénfase-aardslui
ting op het spanningsmaximum in de R-fase gesimuleerd. Hierbij is de lijnlengte verlengd
naar 30 km.

In deze netconfiguratie worden de invloed van de sluitingshoek en van de lijnlengte op de
ontwikkelde algoritmen bestudeerd.
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7.4 ISO kV-deelnet van de PNEM

Van het 150 kV PNEM-net (zie bijlage 150 kV PNEM-net) wordt slechts een gedeelte in
EMTP gesimuleerd. Het 150 kV-deelnet van de PNEM dat in EMTP wordt gesimuleerd,
is in figuur 7.4 weergegeven.

01'8 BD ETN RSD WDT BOZ

z z z Z
r-l ----------

W W W W
----------

1 : 1 w OS

z

MOK 1 : 1
w w

z

Figuur 7.4: 150 kV-deelnet van de PNEM.

De som van de aardcapaciteiten van het resterende 150 kV PNEM-net wordt in station
Geertruidenberg GTB opgesteld. Een 150 kV generator voedt via een ideale 1:1 Dy
transformator station GTB. De kortsluitimpedantie van deze transformator wordt met
behulp van de totale driefasen kortsluitstroom in station GTB [5] berekend. Het sterpunt
van de transformator in station GTB is via een parallelschakeling van een weerstand en
een Petersen-spoel met aarde verbonden. Deze Petersen-spoel is op de som van de
aardcapaciteiten van het resterende 150 kV PNEM-net die in station GTB zijn opgesteld,
afgestemd.
De Petersen-spoel die het sterpunt van de 1:1 Yd-transformator in station Woensdrecht
WDT met aarde verbindt, is op de aardcapaciteiten van het 150 kV-deelnet van de PNEM
in figuur 7.4 afgestemd.
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Zowel de parallelschakeling van de Petersen-spoel en de weerstand in station GTB als in
station WDT heeft een kwaliteitsfactor Q gelijk aan 50. De parallelweerstand is een voor
de ohmse verliezen van de Petersen-spoel.

De afgaande lijnen van station WDT naar Goes GS zijn in normale toestand onbelast,
deze lijnen koppelen het 150 kV PNEM-net met het 150 kV PZEM-net.

Het station Woensdrecht WDT is via een kabelverbinding met het station Bergen op
Zoom BOZ verbonden.

Op verschillende plaatsen in het 150 kV-deelnet van de PNEM wordt een éénfase
aardsluiting op 18 0

, 45 0 en 90 0 van de spanningsnuldoorgang in de R-fase gesimuleerd.
De éénfase-aardsluitingen worden gesimuleerd op:
1: 9 km van station Roosendaal RSD, lijn zwart
2: 12,17 km van station Breda BD, lijn zwart (aftakking naar Etten ETN)
3: 6 km van station Roosendaal RSD, lijn wit
4: 12 km van station Roosendaal RSD, lijn zwart
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8. Testen afstandsalgoritmen

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de twee afstandsalgoritmen (tijddomein en
frequentiedomein) met betrekking tot de drie eenvoudige netconfiguraties en het 150 kV
deelnet van de PNEM besproken bij éénfase-aardsluitingen. Hierbij worden de beide
algoritmen met elkaar vergeleken (zie bijlage Een éénfase lijn).
De resultaten worden in grafieken weergegeven, de bijbehorende tabellen zijn in de
bijlage Tabellen opgenomen.
In het vervolg wordt het afstandsalgoritme in het tijddomein methode A en in het
frequentiedomein methode B genoemd.

8.1 Netconfiguratie A

In netconfiguratie A is op 5, 10, 15, 20 en 25 km van relais 1 een éénfase-aardsluiting op
het spanningsmaximum in de R-fase gesimuleerd. In figuur 8.1 is de berekende afstand
tegen de werkelijke afstand tot de foutplaats uitgezet.
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Figuur 8.1: Berekende afstand uitgezet tegen de werkelijk afstand in netconfiguratie A.

Uit figuur 8.1 volgt dat de afstand berekent met behulp van methode A bijna gelijk is aan
de werkelijke afstand. Terwijl de afstand berekent met behulp van methode B groter is
dan de werkelijke afstand, hetgeen betekent dat methode B de afstand tot de foutplaats
verder van relais 1 berekent dan de werkelijke afstand tot de foutplaats.
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In figuur 8.2 is de dominante frequentie als functie van de afstand tot de foutplaats voor
netconfiguratie A weergegeven. In deze figuur ziet men dat de dominante frequentie, die
bepaald is uit het amplitudespectrum van de homopolaire stroom af neemt, als de afstand
tot de foutplaats toeneemt.
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Figuur 8.2: De dominante frequentie fd als functie van de afstand tot de foutplaats xc.

In figuur 8.3 is de berekende afstand op elk tijdstip binnen het tijdsinterval weergegeven.
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Figuur 8.3: De berekende afstand op elk tijdstip binnen het tijdsinterval.
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In figuur 8.3 zijn de werkelijke afstand tot de foutplaats (10 km van relais 1, doorge
trokken lijn), het gemiddelde van de afstanden binnen het tijdsinterval (8,32 km,
onderbroken lijn) en de berekende afstand op elk tijdstip (gestippelde lijn) weergegeven.
Deze figuur is gemaakt met behulp van methode A.

8.2 Netconfiguratie B

In netconfiguratie B is op 5, 10, 15 en 20 km van relais 1 een éénfase-aardsluiting op het
spanningsmaximum in de R-fase gesimuleerd. In figuur 8.4 is de berekende afstand tegen
de werkelijke afstand tot de foutplaats uitgezet.
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Figuur 8.4: Berekende afstand uitgezet tegen de werkelijk afstand tot de foutplaats in
netconfiguratie B.

Uit figuur 8.4 volgt, dat methode A de afstand beter berekent dan methode B. Echter bij
een aardsluiting op 20 km van relais 1 is de afstand berekent met behulp van methode A
ongeveer de helft van de werkelijke afstand. In figuur 8.5 is de berekende afstand op elk
tijdstip binnen het tijdsinterval weergegeven. De berekende afstand op elk tijdstip in
figuur 8.5 heeft tussen t=5,23 ms en t=5,36 ms een negatieve waarde, hetgeen wordt
veroorzaakt door de faseverschuiving van de fasestroom ten opzichte van de fasespanning.
De negatieve waarde van de afstand heeft tot gevolg dat de gemiddelde afstand kleiner is
dan de werkelijke afstand tot de foutplaats.
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Figuur 8.5: De berekende afstand op elk tijdstip binnen het tijdsinterval.

In figuur 8.5 zijn de werkelijke afstand tot de foutplaats (20 km van relais 1 doorgetrok
ken lijn), het gemiddelde van de afstanden binnen het tijdsinterval (11,79 km onderbroken
lijn) en de berekende afstand op elk tijdstip (gestippelde lijn).

8.3 Netconfiguratie C

In netconfiguratie C is op 5, 10, 15 en 20 km van relais 1 een éénfase-aardsluiting
gesimuleerd. Om de invloed van het moment van sluiting op de berekende afstand te
bestuderen wordt de éénfase-aardsluiting op 18°, 45° en 90° van de spanningsnuldoor
gang in de R-fase gesimuleerd.
Daarnaast wordt de lijnlengte van 25 km verlengd naar 30 km en wel om de invloed van
de lijnlengte op de berekende afstand te bestuderen. In netconfiguratie C met een
lijnlengte van 30 km wordt op 6, 12, 18 en 24 km van relais 1 een éénfase-aardsluiting
op het spanningsmaximum in de R-fase gesimuleerd.
De dominante frequentie als functie van de afstand tot de foutplaats is onafhankelijk van
het moment van sluiting, dat wil zeggen dat de lengte van het tijdsinterval onafhankelijk
is van het moment van sluiting.
In figuur 8.6 is de berekende afstand tegen de werkelijke afstand tot de foutplaats bij een
sluitingshoek van 18° uitgezet.
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Figuur 8.6: Eénfase-aardsluiting op 18 0 van de spanningsnuldoorgang in de R-fase.

Met uitzondering van de foutplaats bij 5 km is methode A beter dan methode B.
In figuur 8.7 is de berekende afstand tegen de werkelijke afstand tot de foutplaats bij een
sluitingshoek van 45 0 uitgezet.
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figuur 8.7: Eénfase-aardsluiting op 45 0 van de spanningsnuldoorgang in de R-fase.

Bij een sluitingshoek van 45 0 benadert methode A de werkelijke afstand tot de foutplaats
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beter dan methode B.
Bij een sluitingshoek van 90° is de berekende afstand tegen de werkelijke afstand tot de
foutplaats bij een lijnlengte van 25 km respectievelijk 30 km uitgezet in figuur 8.8
respectievelijk in figuur 8.9.
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Figuur 8.8: Eénfase-aardsluiting op 90° van de spanningsnuldoorgang in de R-fase.
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Figuur 8.9: Eénfase-aardsluiting op 90° van de spanningsnuldoorgang in de R-fase bij
een lijnlengte van 30 km.
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Zowel in figuur 8.8 als in figuur 8.9 benadert methode A de werkelijke afstand tot de
foutplaats beter dan methode B.

Met betrekking tot de drie netconfiguraties kan men zeggen, dat methode A in de meeste
gevallen een afstand tot de foutplaats berekent die dichterbij het relais 1 ligt dan de
werkelijke afstand tot de foutplaats. Terwijl methode B een afstand tot de foutplaats
berekent die verder van relais 1 ligt dan de werkelijke afstand tot de foutplaats.

8.4 150 kV-deelDet van de PNEM

Op verschillende plaatsen in het 150 kV-deelnet van de PNEM wordt een éénfase
aardsluiting op 18°, 45° en 90° van de spanningsnuldoorgang in de R-fase gesimuleerd.
De afstand tot de foutplaats wordt zowel met methode A als met methode B berekent.

8.4.1 Aardsluiting op de lijn van Roosendaal naar Woensdrecht

Op 9 km van station Roosendaal is een éénfase-aardsluiting in de R-fase op de zwarte lijn
gesimuleerd en wel voor drie verschillende sluitingshoeken ten opzichte van de spannings
nuldoorgang. In figuur 8.10 zijn de resultaten voor de verschillende methoden vermeld.
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Figuur 8.10: Eénfase-aardsluiting op de lijn van Roosendaal naar Woensdrecht.
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In figuur 8.10 is op de verticale as het verschil tussen de berekende afstand en werkelijke
afstand uitgezet, waarbij de nullijn overeenkomt met de werkelijke afstand tot de fout
plaats (9 km). Bij een sluitingshoek van 18° berekent methode A een afstand die verder
van relais 1 ligt dan de werkelijke afstand. Terwijl methode B een afstand berekent die
dichterbij relais 1 ligt dan de werkelijke afstand. Bij een sluitingshoek van 45° en 90°
geldt het omgekeerde. Methode A berekent nu een afstand die dichterbij relais 1 ligt dan
de werkelijke afstand.

8.4.2 Aardsluiting op de lijn van Breda naar Etten

Op 12,17 km van station Breda (aftakking naar Etten) is een éénfase-aardsluiting in de R
fase op de zwarte lijn gesimuleerd en wel voor drie verschillende sluitingshoeken ten
opzichte van de spanningsnuldoorgang. In figuur 8.11 zijn de resultaten voor de verschil
lende methoden vermeld.
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Figuur 8.11: Eénfase-aardsluiting op de lijn van Breda naar Etten.

In figuur 8.11 is op de verticale as het verschil tussen de berekende afstand en werkelijke
afstand uitgezet, waarbij de nullijn overeenkomt met de werkelijke afstand tot de fout
plaats (12,17 km). Uit figuur 8.11 volgt, dat bij een sluitingshoek van 18° methode A een
afstand berekent die verder van relais 1 ligt dan de werkelijke afstand. Terwijl methode B
een afstand berekent die dichterbij relais 1 ligt dan de werkelijke afstand. Bij een
sluitingshoek van 45° en 90° geldt het omgekeerde. Methode A berekent nu een afstand
die dichter bij relais 1 ligt dan de werkelijke afstand.
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8.4.3 Aardsluitingen op de lijn van Moerdijk naar Roosendaal

Bij verschillende sluitingshoeken is een éénfase-aardsluiting op 6 km van station Roosen
daal in de R-fase (witte lijn) en op 12 km van station Roosendaal in de R-fase (zwarte
lijn) gesimuleerd. In figuur 8.12 zijn de resultaten voor de verschillende methoden bij
éénfase-aardsluitingen op 6 km van station Roosendaal vermeld.
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Figuur 8.12: Eénfase-aardsluiting op 6 km van station Roosendaal op de lijn van Moer
dijk naar Roosendaal.

In figuur 8.12 is op de verticale as het verschil tussen de berekende afstand en werkelijke
afstand uitgezet, waarbij de nullijn overeenkomt met de werkelijke afstand tot de fout
plaats (6 km).

45



Testen afstandsalgoritmen

In figuur 8.13 zijn de resultaten voor de verschillende methoden bij éénfase-aardsluitingen
op 12 km van station Roosendaal vermeld.
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Figuur 8.13: Eénfase-aardsluiting op 12 km van station Roosendaal op de lijn van Moer
dijk naar Roosendaal.

In figuur 8.13 is op de verticale as het verschil tussen de berekende afstand en werkelijke
afstand uitgezet, waarbij de nullijn overeenkomt met de werkelijke afstand tot de fout
plaats (12 km).

Voor het 150 kV-deelnet van de PNEM geldt onafbankelijk van de plaats van de gesimu
leerde éénfase-aardsluiting, dat methode A de afstand tot de foutplaats verder van relais 1
berekent dan de werkelijke afstand tot de foutplaats bij een sluitingshoek van 18° en de
afstand tot de foutplaats dichterbij relais 1 berekent bij een sluitingshoek van 45° en een
sluitingshoek van 90°. Terwijl methode B de afstand tot de foutplaats dichterbij relais 1
berekent dan de werkelijke afstand tot de foutplaats bij een sluitingshoek van 18°. Bij een
sluitingshoek van 45° en een sluitingshoek van 90° berekent methode B de afstand tot de
foutplaats verder van relais 1 dan de werkelijke afstand tot de foutplaats.
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9. Conclusies

Eenfase-aardsluitingen zijn met behulp van EMTP in drie eenvoudige netconfiguraties en
in het 150 kV-deelnet van de PNEM gesimuleerd. De signalen die EMTP genereert,
worden gebruikt bij het berekenen van de afstand tot de foutplaats.

In de netconfiguraties A, B en C is het verschil tussen de berekende afstand en de
werkelijke afstand bij methode A kleiner dan bij methode B. Methode A berekent een
afstand die dichterbij het station met beveiligingsrelais ligt dan de werkelijke afstand tot
de foutplaats. Als echter een aardsluiting op het einde van de lijn plaatsvindt, dan
berekent methode A in de meeste gevallen een afstand die verder van het station ligt dan
de werkelijke afstand tot de foutplaats. Terwijl methode B in alle gevallen een afstand
berekent die verder van het station ligt dan de werkelijke afstand tot de foutplaats.
De lengte van het tijdsinterval, waarbinnen de gemiddelde afstand tot de foutplaats bij
methode A wordt berekend, is onafbankelijk van de sluitingshoek, omdat de dominante
frequentie die een maat is voor de lengte van het tijdsinterval, onafbankelijk is van de
sluitingshoek.
In netconfiguratie C wordt ook de invloed van de sluitingshoek en van de lijnlengte op de
berekende afstand tot de foutplaats bestudeerd. Bij een sluitingshoek van 45° in netconfi
guratie C benadert methode A beter de werkelijke afstand tot de foutplaats an methode B.
De invloed van de lijnlengte op de berekende afstand tot de foutplaats is miniem.
Voor de netconfiguraties A, B en C kan worden geconcludeerd, dat methode A de
voorkeur heeft boven methode B, omdat de afstand berekent met methode A een goede
benadering is voor de werkelijke afstand tot de foutplaats.
De sluitingshoek en de lijnlengte hebben een geringe invloed op de berekende afstand tot
de foutplaats.

In het 150 kV-deelnet van de PNEM is op verschillende plaatsen een éénfase-aardsluiting
op 18°, 45° en 90° van de spanningsnuldoorgang in de R-fase gesimuleerd. In dit net
geldt, dat bij een sluitingshoek van 18° methode A een afstand die verder van het station
ligt, dan de werkelijke afstand tot de foutplaats onafbankelijk van de plaats van de
éénfase-aardsluiting. Bij een sluitingshoek van 45° en 90° berekent methode A een
afstand die dichterbij het station ligt, dan de werkelijke afstand tot de foutplaats. Bij een
sluitingshoek van 18° berekent methode B een afstand die dichterbij het station ligt, dan
de werkelijke afstand tot de foutplaats. Terwijl bij een sluitingshoek van 45° en 90°
methode B een afstand berekent die verder van het station ligt, dan de werkelijke afstand
tot de foutplaats.
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Voor het 150 kV-deelnet van de PNEM kan worden geconcludeerd, dat het verschil
tussen de berekende afstand en de werkelijke afstand tot de foutplaats voor zowel methode
A als methode B te groot is, om een juiste uitspraak over de afstand tot de foutplaats te
doen bij een éénfase-aardsluiting.

Bij dit onderzoek zijn de spannings- en stroomsignalen bemonsterd met een sample
frequentie van 200 kHz. In de praktijk is een dergelijk hoge frequentie niet haalbaar. Het
verschil tussen de berekende afstand en de werkelijke afstand zal nog groter worden.
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Matlab: Fast Fourier Transformation

Bijlage I: Matlab: Fast Fourier Transformation

% Deze M-flle transformeert de spannings- en stroomsignalen, die worden gemeten bij
% het relais van de gestoorde lijn, om naar het frequentiedomein met behulp van
% FFr.

dear;
dg;
!del fout.met
% inlezen van de door EMTP gemaakte ASCII-file
load c:\atp\maurice\mJ)O.asc;
data=m 00'- ,

plot;
% inlezen van de homopolaire stroom (kolom 5)
y =data(: ,5)/3;
% sample-frequentie [Hz]
fs=2E5;
% aantal punten 215 =32768
Y=fft(y,32768);
Pyy=Y. *conj(Y)/32768;
% amplitudespectrum
Z = sqrt(pyy);
f=fs*(O: 16384)/32768;
plot(f(l :400),Z(1 :4(0),'-');
grid;

save fiO-lA.dat Z /ascii;

meta fout;
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PASCAL: Tijddomein

Bijlage n: PASCAL: Tijddomein

Program Aardsluiting (lnput,Output);
{Het programma berekent de afstand tot de foutplaats bij een éénfase-aardsluiting in een
gecompenseerd 150 kV-net. De spanning over de gestoorde fase wordt geïntegreerd (het
integreren van de fasespanning wordt in EMTP gedaan) en vervolgens gedeeld door de
transiënte signaalcomponent van de fasestroom door de gestoorde fase. Dit resulteert in
een inductiviteit die een maat is voor de afstand tot de foutplaats.
De uiteindelijke afstand tot de foutplaats is het gemiddelde van de afstanden, die berekend
zijn op elk tijdstip binnen het tijdsinterval.}

uses CRT,printer;

const cO = 3e+5;{lichtsnelheid km/sJ

type afstand = array [0.. 1000] of real;

var gn
L1,LO,TRI,INT_VOL,Z
T,Td,fd,t1 ,ts,tb,te
x,xlijn
stap,UR,IR,IO
x_oud,x_nieuw,dx,dx2,dx_nieuw
in1 ,out! ,0ut3
infl ,outfl ,0utf2,outt3

Procedure Geluid;
begin

sound(2000);
delay(l00);
sound(1500);
delay(150);
nosound;

end;{Geluid}

52

:integer;
:real;
:real;
:real;
:real;
:afstand;
:string;
:text;



PASCAL: Tijddomein

Procedure Inlees;
{In de Procedure Inlees wordt een EMTP-f1le ingelezen. De EMTP-f1le bestaat uit tijd
(s), fasestroom (A) en geïntegreerde fasespanning (V).
De afstand tot de foutplaats wordt op elk tijdstip binnen het tijdsinterval berekend en in
een file weggeschreven.}

begin
CLRSCR;
reset(infl) ;
rewrite(outfl);
writeln;
writeln;
Geluid;
write('Geef het tijdstip van sluiting (ms): ');
readln(ts);
ti: =ts*le-3;
writeln;
writeln;
write('Geef de lijnlengte (km): ');
readln(xlijn) ;
write('Geef de dominante frequentie (Hz): ');
readln(fd);
Td:=lIfd;
tb: =tI + (x1ijn/cO);
te: =tb+Td;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
write('Geef de waarde van Ll (mWkm): ');
readln(Ll);
write('Geef de waarde van LO (mH/km): ');
readln(LO) ;
while not eof(infl) do
begin

readln(infl ,stap,T,TRI,INT_VOL,UR,IR,IO);
if (T> =tb) and (T< =te) then
begin

z: =INT_VOL/TRI;
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x: = (3000*Z)/(2*Ll+LO);
writeln(outfl,T:8:6,' , ,x:8:6);

end; {iCthen}
end; {while_do}
close(infl);
close(outfl);

end;{Inlees}

Procedure Tijdsinterval;
{In de Procedure Tijdsinterval wordt het gemiddelde berekend van de afstanden, die op
elk tijdstip binnen het tijsdinterval zijn berekend. De begintijd is de som van de sluitings
tijd en de tijd die de lopende golf nodig heeft om één keer de lengte van de gestoorde lijn
te doorlopen (de snelheid van de golf = lichtsnelheid). De eindtijd is de som van de
begintijd en één periode van het transiënte signaal (Td = lIfd).}

var af,v2,v3,v5,v6
som,gemid,dx_som
y3,y2,yl,yO,y4,y5,y6
i,j,m,n

:rea1;
:rea1;
:rea1;
:integer;

Procedure Gemiddelde;
{In de Procedure Gemiddelde wordt de gemiddelde afstand binnen het tijdsinterval
berekend.}

begin
CLRSCR;
reset(outfl);
i: =1;
x_nieuw[O]: =0;
while not eof(outfl) do
begin

readln(outfl,T ,x);
if (T> =tb) and (T< =te) then
begin

x oud[i]: =x;
j: =i-l;
x_nieuw[i]: =x_oud[i] + x_nieuwUl;
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som: =x_nieuw[i];
i:=i+l;

end;{if_then}
end; {while_do}
gemid: =som/(i-l);
writeln;
writeln(' Gemiddelde' ,gn,' is: ',gemid:8:6);
writelnQst,' Gemiddelde' ,gn,' is: ',gemid:8:6);
delay(2000);
close(outfl);

end;{Gemid_Een}

Procedure Standaardafwijking;
{In de Procedure Standaardafwijking wordt de standaardafwijking van de
berekende afstanden in het tijdsinterval berekend.}

begin
CLRSCR;
m:=l;
dx_nieuw[O]: =0;
while m<i do
begin

n: =m-l;
dx[m]: =x_oud[m] - gemid;
dx2[m]: =sqr(dx[m]);
dx nieuw[m]: =dx2[m] + dx nieuw[n];- -
dx_som: =dx_nieuw[m];
m:=m+l;

end; {while_do}
af: =sqrt(dx_som/(m-2»;
writeln;
writeln(' afwijking' ,gn,' is: ',af:8:6);
writelnQst,' afwijking ',gn,' is: ',af:8:6);
writelnQst);
delay(2000);

end;{Standaardafwijking}
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Procedure Vergelijk;
{In de Procedure Vergelijk wordt onderzocht, of de berekende afstanden binnen
het interval (gemiddelde afstand - 2 * standaardafwijking en gemiddelde afstand +
2 * standaardafwijking) liggen. Als de berekende afstand buiten dit interval ligt,
dan wordt deze waarde niet in een voorlopige file weggeschreven, hetgeen resul
teert in een file met alleen afstanden die binnen het interval liggen.}

begin
CLRSCR;
assign(outf2, 'c:\tp\maurice\aard\voorloop.out');
reset(outfl);
rewrite(outf2);
y3: =gemid - (3*af);
y2: = gemid - (2*af);
yl: =gemid - (1*af);
yO:=gemid;
y4: = gemid + (1 *af);
y5: =gemid + (2*af);
y6: =gemid + (3*af);
while not eof(outfl) do
begin

readln(outfl,T,x);
v3: =y3 - x;
v2: =y2 - x;
v5: =x - y5;
v6: =x - y6;
if (T> =tb) and (T< =te) then
begin

if (v2 < 0) and (v5 < 0) then
begin

writeln(outf2,T:8:6,' , ,x:8:6);
end;{if_then nieuw venster}

end;{iCthen}
end;{while_do}
close(outfl);
close(outf2);
erase(outfl);
rename(outf2, 'c:\tp\maurice\aard\' +outl +' .out');

end; {Vergelijk}
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Procedure Uitdraai;
{In de Procedure Uitdraai wordt de berekende afstand vergeleken met de werkelij
ke afstand.
Deze procedure heeft een "administratiefkarakter" .}

var config,Rel
xw, tbb, tee,ver
deg

begin

:string;
:real;
:integer;

CLRSCR;
Geluid;
tbb: =tb*l000;
tee: =te*l000;
writeln;
writeln;
write('Geef een naam voor de uitdraai-file: ');
readln(out3);
assign(outf3, ,c: \tp\maurice\aard\' +out3 +' .out');
rewrite(outf3);
writeln;
writeln;
write('Welke Configuratie: ');
readln(config);
writeln;
write('Wat is de naam van het Relais: ');
readln(Rel) ;
writeln;
writeln;
write('Geef de werkelijke afstand (km) tot de foutplaats: ');
readln(xw);
writeln;
write('Moment van sluiting (deg): ');
readln(deg);
writeln(outf3, 'Configuratie ' ,config,', Relais ',Rel,', afstand tot de fout
plaats ' ,xw:6:2,' (km), ');
writeln(outf3,'moment van sluiting op ',deg,'O van de fase-spanning Ur');
writeln(outf3);
writeln(outf3);
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writeln(outf3, 'Het tijdsinterval van ' ,tbb:4:3,' tot' ,tee:4:3,' ms');
writeln(outf3);
ver: = «gemid - xw)/xw)*I00;
writeln(outf3, 'De berekende afstand tot de foutplaats IS: ' ,gemid:4:2,'
km');
writeln(outf3);
writeln(outf3, 'Het verschil tussen werkelijke en berekende afstand: '
,ver:5:2,' %');
close(outf3);

end;{Uitdraai}

begin{Tijdsinterval}
CLRSCR;
af: =2*xlijn;
gn: = 1;
while af > xlijn do
begin

Gemiddelde;
Standaardafwijking;
if af > xlijn then Vergelijk;
gn: =gn+ 1;

end;{while_do}
Uitdraai;

end;{Tijdsinterval}

begin{Hoofdprogramma}
CLRSCR;
writeln;
writeln;
write('Geef de naam van de invoerfl1e: ');
readln(in1);
write('Geef de naam van de uitvoerfile: ');
readln(outl);
assign(infl, 'c:\atp\maurice\' +inl +' .ase');
assign(outfl,'c:\tp\maurice\aard\' +outl +' .out');
Inlees;
Tijdsinterval;
Geluid;

end. {Hoofdprogramma}
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Bijlage m:

PASCAL: Frequentiedomein

PASCAL: Frequentiedomein

Program Freq(lnput,Output);
{In het programma Freq wordt de afstand tot de foutplaats berekend door de fasespanning
te delen door de fasestroom bij de dominante frequentie.
De dominante frequentie wordt bepaald uit het amplitudespectrum van de homopolaire
stroom}

uses CRT,PRINTER;

const df= 6.1035156;{frequentiestap tussen de opeenvolgende getallen}
pi=3.1415927;
fc=l00;{referentiewaarde, dominante frequentie < > DC of 50 Hz}
k=3000;{Aantal punten in Matlab-file (één enkele kolom)}

type Value = array [0..k] of real;

var e,g,h,i,j ,m,n,q,fd
f,C,D,xd,xb,p,Z,Ur,Ir,L,LO,L1
som,wsom
A,B
in1,in2,in3,outl
inn ,inf2,inf3,outf

:integer;
:real;
:real;
:Value;
:string;
:text;

Procedure Geluid;

begin
sound(2000);
delay(150);
sound(l000);
delay(l00);
nosound;

end;{Geluid}

Procedure Maximum,·
{In Procedure Maximum wordt de dominante frequentie bepaald en wel door de frequen
tie te zoeken, waar de amplitude van de homopolaire stroom maximaal is}

Procedure AbsMax;
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{Het absolute maximum van een kolom getallen wordt bepaald}

begin
reset(infl) ;
m:=O;
0:=1;
B[m]:=O;
while n < k do
begin

readln(infl,C);
A[n]: =C;
if A[n] > B[m] then
begin

m:=n;
B[m]: =A[n];

end; {iCthen}
n: =n+ 1;

end;{while_do}
f:=m*df;
fd: =round(f);

end;{AbsMax}

Procedure LokMax;
{Eerst volgende maximum naar het absolute maximum}

begin
n:=m;
j:=O;
BUl: =0;
while n < k do
begin

if A[n] > BUl then
begin

j:=n;
BUl: =A[n];

end;{if_then}
0:=0+1;

end;{while_do}
f: =j*df;
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fd: =round(t);
end;{LokMax}

begin{Procedure Maximum}
CLRSCR;
writeln;
writeln;
write(' Geef de fJ.1e-naam homopolaire stroom: ');
readln(in1);
assign(infl, 'e: \matlab.386\matlab\' +in1 +' .dat');{Matlab-fJ.1e}
AbsMax;
if fd < fe then
begin

D:=fe/df;
m: =round(D);
LokMax;

end;{if_then}
close(infl);

end;{Maximum}

Procedure GestoordeFase,·
{In de procedure GestoordeFase worden de fasespanning en fasestroom die om de domi
nante frequentie liggen ingelezen. De fasespanning wordt door de fasestroom gedeeld,
hetgeen resulteert in een impedantie, die een maat is voor de afstand tot de foutplaats. }

begin
CLRSCR;
Geluid;
writeln;
writeln;
write(' Geef de fJ.1e-naam fasespanning: ');
readln(in2);
assign(inf2, 'e:\matlab.386\matlab\' +in2+' .dat');{Matlab-fJ.1e}
reset(inf2) ;
write(' Geef de fJ.1e-naam fasestroom: '); ,
readln(in3);
assign(inf3, 'e:\matlab.386\matlab\' +in3+' .dat');{Matlab-fJ.1e}
reset(inf3) ;
writeln;
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writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
write(' Geef de waarde van Ll (mH): ');
readln(Ll);
write(' Geef de waarde van LO (mH): ');
readln(LO);
p: =f/df;
e: =round(p);{de dominante frequentie fd is e*df}
n:=I;
while n < k do
begin

readln(inf2,Ur);
readln(inf3,Ir);
if ( n = e) then
begin

Z: =Ur/lr;
L: =Z/(2*pi*n*df);
xb: =«3000*L)/(2*Ll + LO»;

end;{iCthen}
n: =n+ 1;

end; {while_do}
close(inf2);
close(inf3);

end;{GestoordeFase}

Procedure Administratie;

var

begin

config,Rel
deg
xW,ver

:string;
:integer;
:real;

CLRSCR;
Geluid;
writeln;
writeln;
write(' Geef een naam voor de uitvoerfJ.1e: ');
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readln(outl);
assign(outf, 'c:\tp\maurice\' +outl+' .out');
rewrite(outt);
writeln;
writeln;
write(' Geef de naam van de netconfiguratie: ');
readln(config);
writeln;
write(' Geef de naam van het Relais: ');
readln(Rel);
writeln;
writeln;
write(' Geef de werkelijke afstand (km) tot de foutplaats: ');
readln(xw);
ver: =«xb - xw)/xw)*l00;
writeln;
write(' Geef de hoek van sluiting: ');
readln(deg);
writeln(outf, 'Eenfase-aardsluiting op ',deg,' 0 in netconfiguratie ',config,', ');
writeln(outf, 'de sluiting bevond zich op ',xw:4:2,' km van Relais' ,Rel);
writeln(outt);
writeln(outt);
writeln(outf, 'De berekende afstand tot de foutplaats is ',xb:4:2,' km, ');
writeln(outf, 'dit is een procentuele afwijking van ',ver:5:2,' %');
writeln(outt);
writeln(outt);
writeln(outf, 'De dominante frequentie is ',fd,' Hz');
close(outt);

end;{Administratie}

begin{Hoofdprogramma}
CLRSCR;
Maximum;
GestoordeFase;
Administratie;
Geluid;

end.{Hoofdprogramma}
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Bijlage IV: Netgegevens

Netgegevens

Netconfiguraties A, B en C

Lijnlengte 25 km ( In netconfiguratie C wordt de lijnlengte verlengt naar 30 km. Om zo
de invloed van de lijnlengte op de ontwikkelde algoritmen te testen.).

Transformatoren:

*

*

Voedende transformator:
380/150 kV Dy transformator
e=20 %, 8=100 MVA
Imag=0,05*Inom
4'=80°

Distributie transformator in station B (alleen netconfiguraties B en C):
150/10 kV Dy transformator
e=20 %, 8=35 MVA
Imag=0,05*Inom
4'=80°

R' (O/km) X' (O/km) C' ~F/km)

Homopolair 0.62 1.37 0.005

Normaal 0.13 0.45 0.008
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Netgegevens

ISO kV-deelnet van de PNEM

Geertruidenberg - > Moerdijk (18,990 km):

R' (O/km) X' (O/km) C' <J.LF/km)

Homopolair 0.454 1.274 0.006

Normaal 0.064 0.310 0.012

Interline 0.069 0.429 0.009

Moerdijk -> Roosendaal (16,170 km):

R' (O/km) X' (O/km) C' <J.LF/km)

Homopolair 0.472 1.216 0.006

Normaal 0.062 0.298 0.012

Interline 0.067 0.429 0.009

Geertruidenberg - > Breda (10,710 km):

R' (O/km) X' (O/km) C' <J.LF/km)

Homopolair 0.432 1.318 0.009

Normaal 0.038 0.264 0.016

Interline 0.035 0.343 0.011

Breda -> aftakking Etten (12,170 km):

R' (O/km) X' (O/km) C' <J.LF/km)

Homopolair 0.510 1.211 0.007

Normaal 0.062 0.300 0.012

Interline 0.065 0.404 0.009
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Netgegevens

Aftakking Etten - > Etten (2,840 km):

R' (U/km) X' (U/km) C' (JLF/km)

Homopolair 0.469 1.096 0.006

Normaal 0.062 0.308 0.012

Interline 0.066 0.409 0.009

Aftakking Etten -> Roosendaal (11,100 km):

R' (U/km) X' (U/km) C' (JLF/km)

Homopolair 0.510 1.211 0.007

Normaal 0.062 0.300 0.012

Interline 0.065 0.404 0.009

Roosendaal - > Woensdrecht (19,210 km):

R' (U/km) X' (U/km) C' (JLF/km)

Homopolair 0.460 1.352 0.005

Normaal 0.063 0.304 0.011

Interline 0.67 0.417 0.009

Woensdrecht -> Bergen op Zoom (6,319 km), kabelverbinding:

R' (U/km) X' (U/km) C' (JLF/km)

Homopolair 0.176 0.100 0.534

Normaal 0.037 0.068 0.534

Woensdrecht - > Goes (36,380 km), koppeling met PZEM:

R' (U/km) X' (U/km) C' (JLF/km)

Homopolair 0.227 0.784 0.010

Normaal 0.343 0.153 0.022
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Netgegevens

Transfonnatoren:

* Geertruidenberg:
ideale 1:1 Dy tranfsormator
Rk =O,1567 0
Xk =2,490 0
kortsluitimpedantie is bepaald uit de totale driefasen kortsluitstroom in station
Geertruidenberg [5]

* Woensdrecht:
1: 1 Yd transformator
S=35 MVA
e=19,50 %

Capaciteit van het resterende 150 kV PNEM-net:

Opgesteld in station Geertruidenberg; Co=3,381 p.F
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lSO kV PNEM-net

Bijlage V: ISO kV PNEM-net
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Bijlage VI: Tabellen

Tabellen

In het vervolg wordt het afstandsalgoritme in het tijddomein methode A en in het
frequentiedomein methode B genoemd.

VI.I Netconfiguratie A

In Tabel VI. 1 zijn de werkelijke afstand tot de foutplaats, de berekende afstand tot de
foutplaats en het procentuele verschil tussen werkelijke en berekende afstand vemeld. De
éénfase-aardsluiting treedt op het moment dat de fasespanning in de R-fase maximaal is.

Tabel VI. 1: Eénfase-aardsluitingen op verschillende plaatsen in netconfiguratie A.

A B

Xb (km) llX (%) Xb (km) llX (%)

5 (km) 5,37 7,33 6,22 24,40

10 (km) 8,32 -16,83 12,91 29,10

15 (km) 14,37 -4,19 18,49 23,27

20 (km) 19,61 -1,93 26,34 31,70

25 (km) 26,21 4,82 36,19 44,76
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Tabellen

VI.2 Netconfiguratie B

In Tabel VI.2 zijn de werkelijke afstand tot de foutplaats, de berekende afstand tot de
foutplaats en het procentuele verschil tussen werkelijke en berekende afstand vemeld. De
éénfase-aardsluiting treedt op het moment dat de fasespanning in de R-fase maximaal is.

Tabel VI.2: Eénfase-aardsluitingen op verschillende plaatsen in netconfiguratie B.

A B

Xb (km) ~x (%) Xb (km) ~x (%)

5 (km) 4,98 -0,46 5,60 12,04

10 (km) 8,10 -19,01 12,74 27,35

15 (km) 14,93 -0,47 4,84 -67,73

20 (km) 11,79 -41,06 68,39 241,95
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Tabellen

VI.3 Netconfiguratie C

Tabel VI.3: Eénfase-aardsluitingen op verschillende plaatsen in netconfiguratie C en op
verschillende momenten vam sluiting ten opzichte van de fasespanning in
de R-fase.

5 (km) 10 (km) 15 (km) 20 (km)

xb (km) 3,33 10,43 16,26 25,53
A

~x (%) -33,30 4,31 8,42 27,67

18° Xb (km) 4,96 10,67 19,09 28,19
B

~x (%) -0,80 6,70 27,27 40,95

xb (km) 4,04 9,50 14,40 22,51
A

~x (%) -19,20 -4,99 -4,01 12,54

45° Xb (km) 5,55 11,55 18,02 26,94
B

~x (%) 11,00 15,50 20,13 34,70

xb (km) 3,06 8,72 13,15 20,55
A

~x (%) -38,83 -12,75 -12,31 2,73

90° Xb (km) 5,82 11,94 19,10 27,63
B

~x (%) 16,40 19,40 27,33 38,15
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Tabellen

In netconfiguratie C worden de lijnen langer gemaakt, zodat de invloed van de lijnlengte
op de afstandsalgoritmen kan worden bestudeerd. Bij een lijnlengte van 30 km worden
alleen éénfase-aardsluitingen op het spanningsmaximum in de R-fase gesimuleerd.

Tabel VI.4: Eénfase-aardsluitingen op verschillende plaatsen in netconfiguratie C.

6 (km) 12 (km) 18 (km) 24 (km)

xb (km) 6,06 10,67 17,37 21,38
A

~x (%) 1,06 -11,10 -3,48 -10,93

90° Xb (km) 6,72 14,13 22,74 34,84
B

~x (%) 12,00 17,76 26,33 45,17

72



Tabellen

VI.4 150 kV-deelnet van de PNEM

VI.4.1 Eénfase-aardsluiting op de lijn van Roosendaal naar Etten

Op 9 km van station Roosendaal is een éénfase-aardsluiting in de R-fase op de zwarte lijn
gesimuleerd en wel voor drie verschillende sluitingshoeken ten opzichte van de spannings
nuldoorgang. In de onderstaande tabel zijn de resultaten vermeld.

Tabel VI.5: Eénfase-aardsluiting op de lijn van Roosendaal naar Woensdrecht.

Sluitingshoek

18 0 45 0 90 0

x (km) ~x (%) x (km) ~x (%) x (km) ~x (%)

A 10,71 19,02 6,38 -29,09 7,10 -21,11

B 6,06 -32,67 10,14 12,67 9,34 3,78

VI.4.2 Eénfase-aardsluiting op de lijn van Breda naar Etten

Op 12,17 km van station Breda (aftakking naar Etten) is een éénfase-aardsluiting in de R
fase op de zwarte lijn gesimuleerd.

Tabel VI.6: Eénfase-aardsluiting op de lijn van Breda naar Etten.

Sluitingshoek

18 0 45 0 90 0

x (km) ~x (%) x (km) ~x (%) x (km) ~x (%)

A 17,97 47,63 9,56 -21,45 9,40 -22,76

B 8,95 -26,46 18,58 52,67 12,47 2,47
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VI.4.3

Tabellen

Eénfase-aardsluitingen op de lijn van Moerdijk naar Roosendaal

Op 6 km van station Roosendaal is een éénfase-aardsluiting in de R-fase op de witte lijn
en op 12 km van station Roosendaal is een aardsluiting in de R-fase op de zwarte lijn
gesimuleerd.

Tabel VI.7: Eénfase-aardsluitingen op de lijn van Moerdijk naar Roosendaal.

Sluitingsboek

18° 45° 90°

x (km) 1l.X (%) x (km) 1l.X (%) x (km) 1l.X (%)

6km 6,08 1,26 5,26 -12,39 5,11 -14,75
A

12 km 13,83 15,29 11,71 -2,45 13,57 13,08

6km 5,86 -2,33 11,36 89,33 7,27 21,17
B 12 km 11,91 -0,75 20,20 68,33 14,94 24,50
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Bijlage VIT:

Aardsluitstroom-compensatiefactor

Aardsluitstroom-compensatiefactor

In dit verslag worden éénfase-aardsluitingen in een gecompenseerd 150 kV-net onder
zocht.
Bij een éénfase-aardsluiting in de R-fase geldt:

2Z l + Zo
U = I "-----=---R -R 3

(1)

(2)

(3)

Hierbij is aangenomen, dat 11 =h=Io. Deze aanname is alleen van toepassing op de
foutplaats en niet noodzakelijker op het meetpunt als de sluiting tweezijdig wordt gevoed
[1].

Een oplossing is slechts mogelijk door ook de homopolaire stroom te meten door middel
van een somstroomschakeling. Formule (3) kan ook geschreven worden als:

UR = (!l+ !2 + !O)"ZI + !o·(Zo - Zl)

(4)

met ko =

De factor ka wordt de aardsluitstroom-compensatiefactor genoemd.2
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Bijlage VIII:

Eénfase lijn

Een éénfase lijn

In deze bijlage worden de ontwikkelde afstandsalgoritmen getest aan de hand van een
éénfase lijn. Deze lijn is in de onderstaande figuur weergegeven.

i (t) L R

Figuur 1:

u (t)

Een éénfase lijn.

Het verband tussen de spanning en de stroom is:

u(t) = Ri(t) + L di(t)
dt

(1)

Er geldt dat X > > R, want bij dit onderzoek alleen de transiënte signalen worden
gebruikt bij het berekenen van de afstand tot de foutplaats. Hierdoor gaat formule (1)
over in:

u(t) = L di(t)
dt

Methode A

(2)

Bij methode A wordt de afstand tot de foutplaats bepaald aan de hand van de momentane
spannings- en stroomsignalen. Er wordt een inductiviteit berekent die het quotiënt van de
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Eénfase lijn

geïntegreerde spanning en stroom is.

Ju(t)dt = L J_dl_O(t_) d t = L Jdi(t) = Li(t) ~ L = J.....,.u....,....(t..,.....)d_t
dt i(t)

De momentane stroom is:

(3)

(4)

In formule (4) is ig een gelijkstroom. Als formule (4) in formule (2) wordt ingevuld, dan
wordt de momentane spanning:

De inductiviteit L en de weerstand R in figuur 1 zijn:

f f2L I + LoL = x o( 3 )

f f2R I + RoR = x o( 3 )

(5)

(6)

Hierin zijn:
L I = 1,4324 mH/km
Lo = 4,3608 mH/km
x = 25 km
fd = 2000 Hz

Rl = 0,13 O/km
Ra = 0,62 O/km

Deze waarden in formule (6) invullen:
L = 0,06021 H X = 756,66 [} R = 7,33 [}

De momentane stroom in formule (4) en de momentane spanning in formule (5) worden
in TACS [9] gesimuleerd.
De geïntegreerde spanning en de transiënte signaalcomponent van de stroom zijn in figuur
2 respectievelijk in figuur 3 weergegeven.

77



Figuur 2:

Figuur 3:

Eénfase lijn
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De geïntegreerde spanning.
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De transiënte signaalcomponent van de stroom.
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Eénfase lijn
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Figuur 4: De berekende afstand op elk tijdstip met behulp van methode A.
doorgetrokken lijn is de werkelijke afstand (25 km)
onderbroken lijn is de gemiddelde afstand (25,00 km)
gestippelde lijn is de berekende afstand op elk tijdstip.

De afstand tot de foutplaats berekent met behulp van methode A is 24,999671 km. De
standaardafwijking is gelijk 0,650986 km.
Dus de berekende afstand is gelijk aan de werkelijke afstand.
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Eénfase lijn

Methode B

Bij methode B wordt de afstand tot de foutplaats bepaald aan de hand van de spannings
en stroomsignalen als functie van de frequentie.
De spannings-en stroomsignalen in de differentiaalvergelijking in formule (1) kunnen als
complexe grootheden worden geschreven:

u = (R + jwL)·! = (R + jX)·!

Ook hier geldt dat X > > R, zodat formule (7) overgaat in:

U = jX!

lUI
I-I = X
"TfII-I

(7)

(8)

De spannings- en stroomsignalen worden met behulp van FFf naar het frequentiedomein
getransformeerd.
In figuur 5 is de momentane stroom weergegeven.

IR (mA]
1000

000

000

-0

·:lDa

·eaD

·eDD

t (mi]

Figuur 5: De momentane stroom.

In figuur 6 is het amplitudespectrum van de stroom weergegeven.
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Eénfase lijn
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Figuur 6: Het amplitudespectrum van de stroom.

Het amplitudespectrum van de stroom in figuur 6 heeft een maximum bij 2000 Hz.
Het amplitudespectrum van de spanning is in figuur 7 weergegeven.
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Figuur 7: Het amplitudespectrum van de spanning.

Het amplitudespectrum van de spanning heeft ook een maximum bij 2000 Hz.
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Eénfase lijn

Methode B berekent de afstand tot de foutplaats bij de dominante frequentie. Deze
frequentie is gelijk aan 2000 Hz. Bij deze frequentie is de berekende afstand 24,92 km.
Het procentuele verschil is:

Xb - x
AX = w_·lQO% =

Xw

24,91 - 25 .100 % = -0,36 %
25
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