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Samenvatting

In het 150 kY-net van MEGA-Limburg hebben cross-country fouten problemen
veroorzaakt in de beveiliging van hoogspanningslijnen. Deze cross-country fouten kunnen
leiden tot de foutieve werking van een aantal distantiebeveiligingen, met als mogelijk
gevolg de onterechte afschakeling van enkele hoogspanningslijnen. Om het gedrag van de
distantiebeveiligingen te kunnen bestuderen, is een onderzoek verricht naar de transiente
verschijnselen in het elektrische net bij cross-country fouten. Hiervoor is gebruik gemaakt
van het simulatieprogramma EMTP (Electromagnetic Transients Program), dat een groot
aantal mogelijkheden biedt voor het simuleren van transiente verschijnselen.

Het 150 kY-net van MEGA-Limburg is gemodelleerd in EMTP. Yoor de definiering van
de elektrische eigenschappen van de netcomponenten zijn in EMTP een groot aantal
modellen voorhanden. Door middel van storingsrapporten, die betrekking hebben op
cross-country fouten in praktijksituaties, is de correctheid dit netmodel geverifieerd.
Eveneens is aan de hand van de simulatieresultaten getracht een relatie te leggen met het
functioneren van distantiebeveiligingen bij cross-country fouten.

Yoor het analyseren van het transiente gedrag van eeo distantiebeveiliging wordt een
eerste aanzet gegeven voor een modelvorming in EMTP. Er is een simulatiemodel
ontworpen van het meetsysteem van een distantiebeveiliging. Aan de hand van de
simulatieresultaten van het netmodel is getracht meer inzicht te verkrijgen in het gedrag
van dit meetsysteem bij cross-country fouten. Door het model van het meetsysteem in de
toekomst uit te breiden, zou het analyseren van het transiente gedrag van een complete
distantiebeveiliging tot de mogelijkheden moeten behoren.
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Summary

In the 150 kV power system of MEGA-Limburg, cross-country faults have caused
problems in the protection of high voltage transmission lines. These cross-country faults
can lead to the incorrect operation of a number of distance relays, which could result in
the faulty disconnection of high voltage transmission lines. To analyse the behaviour of
distance relays, the transient phenomenen in the power system during cross-country faults
have been studied. For this purpose, the simulation program EMTP (Electromagnetic
Transients Program) was used, which offers a number of possibilities for the simulation
of transient phenomenen.

A simulation model of the 150 kV power system of MEGA-Limburg has been developed
in EMTP. A number of models are available in EMTP to define the electrical properties
of the power system components. Disturbance reports have been used to verify the correct
definition of the power system model. These disturbance reports are based on
cross-country faults in practical situations. On the basis of the simulation results, an
attempt has been made to predict the operation of distance relays during cross-country
faults.

To analyse the transient behaviour of a distance relay, a first attempt has been made for a
model in EMfP. A simulation model of the measuring system of a distance relay has
been developed. To gain an insight into the behaviour of the measuring system during
cross-country faults, the simulation results of the power system model were used as input
for the simulation model of the measuring system. By extending this simulation model of
the measuring system in the future, an analysis of the transient behaviour of a complete
distance relay should be possible.
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1 Inleiding

De openbare elektriciteitsvoorziening vormt een onmisbaar onderdeel van de huidige
samenleving. De doelstelling van de openbare elektriciteitsvoorziening is de betrouwbare
en veilige levering van elektrische energie van een goede kwaliteit. Tezamen met de
toenemende vraag naar elektrische energie, stelt deze doelstelling steeds hogere eisen aan
de elektriciteitsnetten. De elektriciteitsnetten worden derhalve steeds complexer.

Ret is onvermijdelijk dat in de onderdelen van een elektriciteitsnet storingen optreden.
Storingen kunnen de kwaliteit van de energielevering beinvloeden en voor onveilige
situaties zorgen. Om deze ongewenste situaties zoveel mogelijk te beperken, moeten de
gestoorde onderdelen worden afgeschakeld door beveiligingen. Voor de verscheidene
onderdelen van een elektriciteitsnet zijn verschillende soorten beveiligingen beschikbaar.
De beveiliging van transmissielijnen wordt veelal gerealiseerd met behulp van
distantiebeveiligingen. Het basisprincipe van eeo distantiebeveiliging is een snelle
beveiliging voor storingen binnen de te beveiligen lijnsectie, en een tijdvertraagde
beveiliging voor verderop gelegen lijnsecties van het elektriciteitsnet. Deze beveiligingen
dienen zowel snel als selectief te zijn, opdat storingen een minimale invloed hebben op zo
weinig mogelijk verbruikers.

In het 150 kV-net van MEGA-Limburg zijn problemen ontstaan in de selectiviteit van
distantiebeveiligingen bij het optreden van cross-country fouten. Om meer inzicht te
verkrijgen in het functioneren van distantiebeveiligingen bij deze storingen, is een analyse
van het gedrag van dit elektriciteitsnet noodzakelijk. Daarom zijn simulaties uitgevoerd
van de transiente verschijnselen in het 150 kV-net bij cross-country fouten. Eveneens is
het gedrag van distantiebeveiligingen ten aanzien van deze transiente verschijnselen
gesimuleerd. Voor het uitvoeren van deze simulaties is het gebruik van geavanceerde
simulatieprogrammatuur onontbeerlijk.
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2 Opzet van het afstudeerproject

De opdracht van dit afstudeerproject omvat het simuleren van het gedrag van het
150 kV-net van MEGA-Limburg bij cross-country fouten, met aIs doel het analyseren van
het gedrag van distantiebeveiligingen in deze situaties mogelijk te maken. Het
afstudeerproject is in samenwerking met MEGA uitgevoerd.

In het blusspoel geaarde 150 kV-net van MEGA zijn enkele malen cross-country fouten
opgetreden. Een cross-country fout is het gelijktijdig aanwezig zijn van een tweetaI
eenfase aardsluitingen in verschillende fasen en op verschillende plaatsen in een net. Deze
cross-country fouten hebben geleid tot problemen in het functioneren van
distantiebeveiligingen in het 150 kV-net. Deze problemen hebben betrekking op het
onterecht in werking treden van distantiebeveiligingen in delen van het net, waar geen
aardsluiting aanwezig was. Het gevolg was de onterechte afschakeling van een aantaI
hoogspanningslijnen. Deze distantiebeveiligingen zijn onderzocht en getest met behulp van
stationaire spanningen en stromen. Op grond hiervan werden de distantiebeveiligingen
goed bevonden.

Een mogelijke oorzaak voor deze problemen is de gevoeligheid van de mechanische
distantiebeveiligingen voor overgangsverschijnselen, die ontstaan bij de overgang van een
cross-country fout naar een eenfase aardsluiting. Uit door MEGA uitgevoerde metingen is
gebleken, dat de mechanische distantiebeveiligingen vooral gevoelig zijn voor frequenties
tot circa 185 Hz. Eveneens zouden condensatorbatterijen een rol kunnen spelen.

Om een betere inzicht in deze problematiek te verkrijgen, is het noodzakelijk het gedrag
van zowel het net als de distantiebeveiligingen bij cross-country fouten te onderzoeken.
Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het stationaire en transiente gedrag.
Het stationaire gedrag van elektrische netten en distantiebeveiligingen kan met behulp van
kortsluitberekeningen worden bepaald. Het transiente gedrag kan daarentegen aIleen met
behulp van geavanceerde simulatieprogrammatuur worden onderzocht. In de vakgroep
Elektrische Energiesystemen wordt voor deze doeleinden het Electromagnetic Transients
Program (EMTP) gebruikt. Dit simulatieprogramma is speciaal ontworpen voor de
bestudering van elektromagnetische verschijnselen in elektrische netten.

Het afstudeerproject is in een aantal fasen uitgevoerd. De eerste fase bestond uit een
onderzoek naar het stationaire gedrag van elektrische netten bij cross-country fouten.
Hiervoor zijn berekeningen aan een eenvoudige netconfiguratie uitgevoerd. Aan de hand
van de berekende spanningen en stromen is eveneens gekeken naar het stationaire gedrag
van distantiebeveiligingen. Het doel van deze berekeningen was het verkrijgen van een
algemeen inzicht in het verloop van de spanningen en stromen bij cross-country fouten. In
hoofdstuk drie zaI uitgebreid worden ingegaan op deze berekeningen.
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De basis van het afstudeerproject wordt gevormd door simulaties van transiente
verschijnselen in zowel het 150 kV-net van MEGA als in distantiebeveiligingen. Deze
simulaties zijn uitgevoerd met behulp van EMTP. In hoofdstuk vier zullen de werking en
de mogelijkheden van dit simulatieprogramma worden toegelicht.

De simulaties zijn in twee delen gesplitst. In hoofdstuk vijf zal het simulatiemodel van het
150 kV-net van MEGA worden behandeld. Aan de hand van dit model kan een beeld
worden verkregen van het transiente gedrag van het net bij cross-country fouten.
Bovendien kunnen de simulatieresultaten meer inzicht geven in het functioneren van
distantiebeveiligingen bij cross-country fouten. De simulatieresultaten zouden eveneens
kunnen worden gebruikt voor het testen van distantiebeveiligingen met behulp van
meetopstellingen. Hierdoor kan het praktische gedrag van een distantiebeveiliging op een
transient verschijnsel worden bepaald.

In hoofdstuk zes zal worden ingegaan op een simulatiemodel van een distantiebeveiliging
in EMTP. Voor deze modellering zal een eerste aanzet worden gegeven door het ontwerp
van een simulatiemodel van het meetsysteem van een distantiebeveiliging. Dit
simulatiemodel zal worden toegepast op de simulatieresultaten van het model van het
150 kV-net van MEGA t om zodoende meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van
distantiebeveiligingen bij cross-country fouten.
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3 Stationair gedrag van elektrische netten

Om inzicht te verkrijgen in de problematiek omtrent cross-country fouten zal in dit
hoofdstuk het stationaire gedrag van elektrische netten worden beschouwd. Door middel
van kortsluitberekeningen kan een beeld worden gevormd van de spanningen en stromen
in een elektrisch net bij cross-country fouten. Deze berekeningen worden met behulp van
de symmetrische componenten methode uitgevoerd [1,2].

3.1 Symmetrische componenten methode

In de openbare elektriciteitsvoorziening wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van
driefasige draaistroomsystemen. In normaal bedrijf bevindt een draaistroomsysteem zich
in een symmetrische toestand en zijn de stromen in de fasen R, S en T gelijk in amplitude
en onderling 120 graden verschoven in fasehoek. De spanningen op de fasen R, S en T
hebben eveneens gelijke amplituden en onderlinge faseverschuivingen van 120 graden. De
relatie tussen de spanning en stroom in een fase is dan gelijk aan de relatie tussen de
spanning en stroom in een andere fase. Voor berekeningen aan een symmetrisch driefasig
draaistroomsysteem kan dus een eenfasig vervangingsschema worden gehanteerd.

Ten gevoIge van een fout in een driefasig draaistroomsysteem gaat de symmetrie
verloren. De stromen in de fasen R, S en T zijn dan niet meer gelijk in amplitude en
hebben verschillende fasehoeken ten opzichte van elkaar. Hetzelfde geldt voor de
spanningen op de fasen R, S en T. Daarom kunnen eenfasige vervangingsschema's niet
worden toegepast bij de kortsluitberekeningen aan een asymmetrisch driefasig
draaistroomsysteem.

Ben methode voor de berekening van elektrische grootheden bij een asymmetrische
toestand van een driefasig draaistroomsysteem is de symmetrische componenten methode.
Deze methode is gebaseerd op de ontbinding van het asymmetrische systeem in een drietal
onafhankelijke symmetrische netwerken, namelijk het normaIe, inverse en homopolaire
netwerk. Het normale netwerk is een symmetrisch rechtsdraaiend driefasig systeem, het
inverse netwerk een symmetrisch linksdraaiend driefasig systeem en het homopolaire
netwerk een symmetrisch driefasig systeem, waarin de stromen respectievelijk de
spanningen een gelijke fasehoek hebben (figuur 3.1). Van elk van deze drie symmetrische
driefasige netwerken kan een eenfasig vervangingsschema worden opgezet.
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Figuur 3.1 Spanningssystemen in het normale (a), inverse (b) en homopolaire (c) netwerk.

De fasespanningen (fasestromen) in het asymmetrische systeem kunnen uit de spanningen
(stromen) in de drie eenfasige vervangingsschema's worden bepaald. Iedere fasespanning
(fasestroom) in het asymmetrische systeem is dus opgebouwd uit drie componenten,
namelijk een normale, inverse en homopolaire spanning (stroorn). Het verband tussen de
fasespanningen en de componentspanningen is door middel van complexe vergelijkingen
weer te geven.

Hierin is:
a = - 112 + Jh j "'3
a2

= - Jh - Jh j "'3
a2 + a + 1 = 0

1 :][n (3.1)

De operator a zorgt voor een fasedraaiing van 120 graden linksom in het complexe vlak,
a2 voor een draaiing van 240 graden !inksorn.

In vergelijking (3.1) geven VR, Vs en Vy de spanningen op de fasen R, S en T weer,
terwiji V1, V2 en Vo de spanningen in het normale, inverse en hornopolaire netwerk
aanduiden. In deze rnatrixvergelijking is de fase R als referentiefase genornen. De relatie
tussen de fasestromen en cornponentstromen kan op identieke wijze worden weergegeven.
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~ ] [~] (3.2)

De elektrische eigenschappen van de netcomponenten in het asymmetrische systeem
worden gemodelleerd door middel van weerstanden, inductiviteiten en capaciteiten in het
normale, inverse en homopolaire netwerk. De normale, inverse en homopolaire
impedanties zullen worden aangeduid met Zh ~ en Zoo

Generatoren in het asymmetrische systeem wekken een driefasig rechtsdraaiend
spanningssysteem op. Daarom lean het normale netwerk weI interne spanningsbronnen
bevatten, maar het inverse en homopolaire netwerk niet. De spanningsbron Ep in het
normale netwerk heeft een amplitude en fasehoek die overeenkomt met de fasespanning
op de foutplaats in ongestoorde toestand.

De spanningen en stromen in de eenfasige vervangingsschema's zijn te bepalen met
behulp van de wetten van Kirchhoff. De relatie tussen de componentspanningen en
componentstromen is in vergelijking (3.3) gegeven.

(3.3)

De fout legt randvoorwaarden op aan de in het asymmetrische systeem voorkomende
fasespanningen en/of fasestromen op de foutplaats. Aan deze randvoorwaarden kan
worden voldaan door het normale, inverse en homopolaire netwerk op een bepaalde wijze
te koppelen, en weI op de foutplaats.

Aan de hand van de voorgaande vergelijkingen kan de werlcwijze van de symmetrische
componenten methode worden toegelicht. Het uitgangspunt wordt gevormd door de drie
randvoorwaarden, die een fout oplegt aan de fasespanningen en/of fasestromen op de
foutplaats. Voor een eenfase aardsluiting in de fase R van een elektrisch net geldt
bijvoorbeeld, dat de spanning op de foutplaats in fase R gelijk is aan nul (VR. = 0) en dat
de stromen naar aarde op de foutplaats in de niet-gestoorde fasen S en T eveneens nul zijn
(Is = IT = 0). Door substitutie van de drie randvoorwaarden in de vergelijkingen (3.1) en
(3.2) kunnen relaties tussen de componentspanningen respectievelijk tussen de
componentstromen worden bepaald. Deze relaties worden vervolgens gesubstitueerd in
vergelijking (3.3). Door oplossing van deze vergelijking kunnen de componentspanningen
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en componentstromen worden uitgedrukt aIs functie van de bronspanning Ep en de
componentimpedanties ZI' ~ en Zo. Deze uitdrukkingen worden wederom gesubstitueerd
in de vergelijkingen (3.1) en (3.2), waardoor de fasespanningen en fasestromen op de
foutplaats eveneens aIs functie van de bronspanning Ep en de componentimpedanties Zh
~ en Zo zijn uit te drukken. De parameters Bp, Zh ~ en Zo van een elektrisch net zijn in
het aIgemeen te bepaIen, waardoor de stationaire waarden van de fasespanningen en
fasestromen op de foutplaats kunnen worden berekend.

De fasespanningen en fasestromen op andere netlocaties zijn eveneens te berekenen. Door
toepassing van de wetten van Kirchhoff op de eenfasige vervangingsschema's zijn uit de
reeds berekende componentspanningen en componentstromen op de foutplaats de
componentspanningen en componentstromen op een andere netlocatie te bepaIen. Door
substitutie van de componentspanningen en componentstromen op deze andere netlocatie
in de vergelijkingen (3.1) en (3.2) zijn dan de fasespanningen en fasestromen op deze
netlocatie te berekenen.

In paragraaf 3.3 zal deze berekeningsmethode worden toegepast aan de hand van
berekeningen aan een elektrisch net bij een cross-country fout.

3.2 Blusspoelaarding

Ben belangrijk aspect in de bcrekeningen aan elektrische netten met aardsluitingen is de
aardingsmethode. Ben elektrisch net wordt in het aIgemeen geaard via de sterpunten van
de transformatoren. De waarde van de homopolaire impedantie van een elektrisch net is
afhankelijk van deze aardingsmethode. Bij asymmetrische aardsluitingen is de
aardingsmethode dus van groot belang. Daar het 150 kV-net van MEGA blusspoel geaard
is, zal aIleen deze aardingsrnethode worden behandeld. Ben andere benaming voor een
blusspoel is Petersen-spoeI.

Blusspoelaarding wordt voornamelijk toegepast in netten met een spanningsniveau van 110
en 150 kV. Deze aardingsmethode is gebaseerd op het blussen van de aardsluitstroorn
door de foutplaats bij eenfase aardsluitingen, de meest voorkomende fout in bovengrondse
hoogspanningsIijnen. Bij een eenfase aardsluiting gaat de spanning van de gestoorde fase
naar nul en krijgen de niet-gestoorde fasen de gekoppelde spanning tegen aarde. Door een
juiste afstemrning van de blusspoel kan parallelresonantie optreden tussen de
blusspoelreactantie en de aardcapaciteiten van een elektrisch net, waardoor de impedantie
van het homopolaire netwerk oneindig hoog wordt. Het oneindig hoog worden van de
impedantie van het homopolaire netwerk brengt met zich mee, dat niet aIleen in dit
homopolaire netwerk geen stroom meer vloeit, maar dat in de netwerken voor de normaIe
en inverse component eveneens geen stroorn zal meer vloeien. De aardsluitstroom door de
foutplaats wordt dan gelijk aan nul. Deze redenering geldt uiteraard aIleen voor een ideale
(theoretische) situatie.
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In de praktijk is een perfecte afstemming van de blusspoelen met te bereiken vanwege de
ohmse weerstand in het homopolaire netwerk (weerstand van de aarde). De door de
blusspoel niet gecompenseerde wattcomponent in de aardsluitstroom vormt de reststroom.
Indien een aardsluiting van voorbijgaande aard is, za1 de aardsluitboog vanzelf blussen en
de spanning op de getroffen fase terugkeren naar de nominale waarde. Ben voorwaarde
om blussing te garanderen is dat de reststroom niet te hoog mag zijn. Voor 150 kV-netten
geldt een maximale reststroom van circa 120 A [3].

Eenfase aardsluitingen worden in blusspoel geaarde netten dus automatisch weggenomen,
zonder dat er enige schakelhandeling aan te pas koml. Dit geldt uiteraard alleen voor
aardsluitingen van voorbijgaande aard. Indien permanente aardsluitingen optreden kan het
elektrische net bij een goede blussing nog gedurende lange tijd in bedrijf blijven, maar zal
het gestoorde netdeel uiteindelijk toch moeten worden afgeschakeld.

In blusspoel geaarde netten bestaat de mogelijkheid dat cross-country fouten kunnen
ontstaan. Ben eenfase aardsluiting hoeft in een blusspoel geaard net namelijk niet te
worden afgeschakeld. Hierdoor krijgen de niet-gestoorde fasen de gekoppelde spanning
tegen aarde. Dit kan leiden tot een overslag in een van deze fasen, waardoor een tweede
eenfase aardsluiting optreedt en dus een cross-country fout ontstaal.

3.3 Netberekeningen bij een cross-country fout

In hoofdstuk 3.1 is een algemene toelichting gegeven op kortsluitberekeningen met behulp
van de symmetrische componenten methode. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op
berekeningen aan een elektrisch net, waarin een cross-country fout aanwezig is.

Het uitvoeren van berekeningen aan het complete 150 kV-net van MEGA is uiteraard een
onbegonnen zaak. Bovendien zijn de berekeningen vooral bedoeld om een algemeen beeld
te verkrijgen van het stationaire gedrag van de spanningen en stromen op de foutplaatsen
en naburige netlocaties. De berekeningsresultaten dienen als een basis voor de
interpretatie van de transiente netsimulaties, waarop in hoofdstuk 5 zal worden ingegaan.

De berekeningen zullen worden uitgevoerd aan een eenvoudig rekenmodel. Dit
rekenmodel bestaat uit een tweetal parallelle driefasige hoogspanningscircuits, die aan een
zijde op een rail Q zijn aangesloten. De hoogspanningslijnen worden gerepresenteerd door
een reactantie (ZJ en een aardcapaciteit (Zc). De rail is door middel van een
transformator (ster-driehoek schakeling) op een oneindig sterk net aangesloten. Het
elektrische net is geaard via een blusspoel (Zp) aan het sterpunt van de transformator.
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Figuur 3.2 Rekenmodel van een elektrisch net bij een cross-country fout.

Voor het uitvoeren van de berekeningen zijn een aantal aannamen gemaakt:
- De fasen R, S en T in circuit 1 worden aangeduid met A, Ben C.
- De fasen R, S en T in circuit 2 worden aangeduid met D, E en F.
- De fasen R, S en T op rail Q worden aangeduid met R, S en T.
- In circuit 1 wordt een renfase aardsluiting in fase A verondersteld.
- In circuit 2 wordt een renfase aardsluiting in fase E verondersteld.
- De componentspanningen en componentstromen op foutplaats A in circuit 1 worden

weergegeven door Yah Val, VaO' 1.1, Ial , 1.0,

- De componentspanningen en componentstromen op foutplaats E in circuit 2 worden
weergegevcn door Vdh V112, VdO, Id1 , 1112, IdO'

- De componentspanningen op de rail en de componentstromen, die vloeien van de
transformator naar de rail, worden weergegeven door Vqh Vq2 , VqO' Iqh 1q2, Iqo•

- In de vervangingsschema's worden aIleen reactanties en capaciteiten meegenomen,
weerstanden worden verwaarloosd.

- Er wordt aangenomen dat de stromen door de blusspoel en de aardcapaciteiten
verwaarloosbaar zijn. In het rekenmodel kunnen de blusspoel en de aardcapaciteiten dan
buiten beschouwing blijven.

- De vervangingsreactanties van het oneindige sterke net ~ en de transformator Zr
worden in het normaIe, inverse en homopolaire netwerk gelijk verondersteld.

- De reactanties van de hoogspanningslijnen worden in het normaIe en inverse netwerk
gelijk verondersteld. Deze reactanties zullen in het vervolg ook met de term
bedrijfsreactantie worden aangeduid. De homopolaire lijnreactantie heeft een afwijkende
waarde.

- De bedrijfscapaciteiten (in het normale en inverse netwerk) worden verwaarloosd.
- De fase R wordt als referentiefase voor de berekeningen gekozen.

De cross-country fout legt op beide foutplaatsen een drietal randvoorwaarden op aan de
fasespanningen en/of fasestromen. Voor de eenfase aardsluiting in fase A van circuit 1
zijn drie randvoorwaarden te geven, waaruit met behulp van de vergelijkingen (3.1) en
(3.2) een drietal uitdrukkingen zijn te bepalen.
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v = 0 => VI + V 2 + V o = 0 => V o = - VI - V 2A a a a a a a (3.4)

(3.5)

(3.6)

Door de uitdrukking in vergelijking (3.6) af te trekken van de uitdrukking in vergelijking
(3.5) is de relatie tussen de stromen in het normale en inverse netwerk op foutplaats A
weer te geven.

(3.7)

De relatie tussen de stromen in het normale en homopolaire netwerk op foutplaats A kan
worden bepaald door de relatie in vergelijking (3.7) te substitueren in vergelijking (3.5).

(3.8)

Uit de vergelijkingen (3.7) en (3.8) voIgt de relatie tussen de componentstromen op
foutplaats A in circuit 1.

(3.9)

Voor de eenfase aardsluiting in fase E van circuit 2 zijn eveneens een drietal
randvoorwaarden geldig, waaruit met behulp van de vergelijkingen (3.1) en (3.2) een
drietal uitdrukkingen zijn af te leiden.

(3.10)

(3.11)

(3.12)

\
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De relatie tussen de strornen in het normale en inverse netwerk op foutplaats E is te
bepalen door de uitdrukking in vergelijking (3.12) af te trekken van de uitdrukking in
vergelijking (3.11).

(3.13)

Substitutie van deze relatie in vergelijking (3.11) geeft de relatie tussen de stromen in het
normale en homopolaire netwerk op foutplaats E.

(3.14)

Uit de vergelijkingen (3.13) en (3.14) is de relatie tussen de componentstromen op
foutplaats E in circuit 2 te bepalen.

(3.15)

Het verv,mgingsschema van het rekenmodel bij een cross-country fout is weer te geven
door m>.lei van een norm::-,..al, invers en homopolair netwerk (figuur 3.3). In dit
vervangil\gsschema zijn een aantal parameters gebruikt:
- Ep is de fasespanning op een van de foutplaatsen v66r het ontstaan van de

aardsluitingen. De fasespanningen op de beide foutplaatsen in ongestoorde toestand zijn
gelijk in amplitude, daar het twee parallelle Iijnen op een spanningsniveau betreft.

- ~ is de vervangingsreactantie van het oneindig sterke net.
- Zr is de vervangingsreactantie van de transformator.
- ZLa is de bedrijfsreactantie van de lijnen in circuit 1.
- Zu is de bedrijfsreactantie van de lijnen in circuit 2.
- Zr.ao is de homopolaire reactantie van de Jijnen in circuit 1.
- ZLdO is de homopolaire reactantie van de lijnen in circuit 2.

Het normale, inverse en homopolaire netwerk worden op foutplaats A gekoppeid volgens
de relatie tussen de componentstromen la" 1a2 en 1.0 (vergelijking 3.9) en de relatie tussen
de componentspanningen Va" Va2 en VaO (vergelijking 3.4). Op foutplaats E lean deze
wijze van koppeling niet worden toegepast. Het normale, inverse en homopolaire netwerk
mogen namelijk sIechts eenmaal galvanisch worden verbonden. Bij meerdere galvanische
verbindingen zouden de spanningen en stromen waarden gaan aannemen, die voIgen uit de
wetten van Kirchhoff en waarbij niet meer wordt voldaan aan de vereiste
randvoorwaarden. De koppeling op foutplaats E wordt daarom uitgevoerd met behuip van
stroomtransformatoren met complexe overzetverhoudingen, waardoor weI wordt voIdaan
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aan de relatie tussen de componentstromen Idh Id2 en I dO (vergelijking 3.15) en de relatie
tussen de componentspanningen Vdh Vd2 en VdO (vergelijking 3.10).

ZUI.
1.1

Id1

Vo'l V. l Vd'!
,,:,,' " " ',: ,,'

ZLa

ZN ZT 1&2

VI
ZLd

v~ V1 a

..:.," '.:-- I,; ,,'

Z1.JlO

ZT lao

1.0

Zp
Vi

ZLdO vIZe Ze

'0,:," ',: .-

Figuur 3.3 Vervangingsschema van het rekenmodel bij een cross-country fout.

Omdat de stromen in de blusspoel en de aardcapaciteiten zijn verwaarloosd, vloeit de
aardsluitstroom slechts tussen de foutplaatsen A en E. Dit voIgt eveneens uit de
vergelijkingen voor de componentstromen Iqh Iq2 en lqa in rail Q.

18



(3.16)

(3.17)

(3.18)

De homopolaire stromen door de foutplaatsen A en E hebben gelijke amplituden en zijn
tegengesteld gericht, volgens de tekenafspraak in het vervangingsschema (figuur 3.3).

Aan de hand van het vervangingsschema kunnen met de wetten van Kirchhoff de
vergelijkingen voor de componentspanningen op de foutplaatsen worden afgeleid.

Door substitutie van de vergelijkingen (3.22) tim (3.24) in vergelijking (3.10) is het
mogelijk de homopolaire stromen door de foutplaatsen weer te geven als functie van de
bronspanning Ep en de netimpedanties.

(3.25)

Met behulp van de vergeIijkingen (3.9), (3.15) en (3.19) tim (3.25) zijn uitdrukkingen
voor de overige componentstromen en componentspanningen te bepalen. Substitutie van
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deze uitdrukkingen van de componentstromen en componentspanningen in de
vergelijkingen (3.1) en (3.2) geeft uitdrukkingen voor de fasestromen en fasespanningen
op de fO\ltplaatsen A en E.

v = 0A

v = 0E

I = 0B

I = 0c

1 = 0D

1 = 0F

(3.26)

De componentspanningen op de rail kunnen worden bepaald met behulp van de
componentstromen en componentspanningen op de foutplaatsen A en E.
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(3.27)

(3.28)

(3.29)

Uit de vergelijkingen (3.16) tim (3.18) en (3.27) tim (3.29) zijn uitdrukkingen af te
leiden voor de fasespanningen op de rail en de fasestromen, die vloeien van de
transformator naar de rail.

(3.30)

1 = 0T

Met behulp van deze berekeningen is het dus mogelijk de stationaire waarden van de
fasespanningen en fasestromen op verscheidene locaties in het elektrische net te bepalen.

3.4 Condensatorbatterij en

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de mogelijke invloed van condensatorbatterijen op het
gedrag van het elektrische net en op het functioneren van distantiebeveiIigingen bij
cross-country fouten. De invloed van de condensatorbatterijen op het stationaire gedrag
lean worden bepaald aan de hand van de berekeningen in hoofdstuk 3.3. In het
rekenmodel (figuur 3.2) wordt een condensatorbatterij (sterschakeling met geisoleerd
sterpunt) op de rail Q aangesloten. In het vervangingsschema (figuur 3.3) wordt de
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condensatorbatterij gerepresenteerd door een capaciteit op de rail Q in het normale en
inverse netwerk. Vanwege het geisoleerde sterpunt komt de condensatorbatterij niet in het
homopolaire netwerk voor.

Door de berekening in hoofdstuk 3.3 opnieuw uit te voeren, met inbegrip van de
condensatorbatterij, bleek dat de invloed van de condensatorbatterij op de stationaire
waarden van de fasespanningen en fasestromen verwaarloosbaar was. Op grond van deze
berekeningen is dan ook geen relatie te verwachten tussen de condensatorbatterij en het
stationaire gedrag van zowel het elektrische net als een distantiebeveiliging.
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4 Electromagnetic Transients Program

Ret Electromagnetic Transients Program (EMTP) is een simulatieprogramma, dat speciaal
is ontwikkeld voor het simuleren van transiente verschijnselen in elektrische netten. Voor
de modellering van de verscheidene netcomponenten kunnen zowel eenvoudige modellen
bestaande uit weerstanden, inductiviteiten en capaciteiten, als ook uitgebreide meerfasige
modellen worden toegepast. Met behulp van het ondersteunende programma TACS
kunnen eveneens een groot aantal algebraische en logische operaties worden uitgevoerd.

4.1 Modellering van hoogspanningslijnen

Een groot aantal netcomponenten kan worden gemodelleerd door middel van weerstanden,
inductiviteiten en capaciteiten. Belastingen, transformatoren, condensatorbatterijen en
blusspoelen zijn eenvoudig te representeren door een combinatie van deze elementen. In
hoofdstuk 5.1 zal nader worden ingegaan op de definitie van deze netcomponenten.

In EMTP zijn eveneens een aantal modellen beschikbaar voor het simuleren van
hoogspanningslijnen en kabels. In de netsimulaties zijn een tweetallijnmodellen toegepast,
namelijk het pi-circuit en het lumped-resistance model. In deze modellen wordt de invloed
van de aarde (inc1usief bliksemdraden) in de lijnparameters opgenomen. De aarde wordt
dus niet als een afzonderlijke geleider beschouwd.

4.1.1 Modellering met het lumped-resistance model

Ret lumped-resistance model wordt toegepast voor de modellering van lange lijnen en is
een lopende golf model, bestaande uit een verIiesvrije lijn met verdeelde parameters voor
de inductiviteiten en capaciteiten. De verliezen worden gerepresenteerd door middel van
geconcentreerde weerstanden. De lijnparameters worden constant verondersteld, dat wi!
zeggen dat de frequentie-afhankelijkheid wordt verwaarloosd. De verliesvrije lijn wordt
opgedeeld in twee gelijke delen, waarbij de helft van de weerstandswaarde tussen deze
twee delen wordt geplaatst en een kwart van de weerstandswaarde aan ieder uiteinde.

R/4 L'. C' R/2 L'. C' R/4

~---------~---------~

Figuur 4.1 Definiering van het lumped-resistance model.

In dit model wordt zowel mutuele als capacitieve koppeling tussen de fasegeleiders
meegenomen. De mutuele koppeling bestaat uit een resistieve term, die wordt
geintroduceerd door de aanwezigheid van de weerstand van de aarde, en een inductieve
term, die de magnetische koppeling tussen de fasegeleiders weergeeft.
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De lijnparameters worden berekend met behulp van het ondersteunende programma Line
Constants (hoofdstuk 4.5). De uitvoer van dit programma bestaat uit een impedantiematrix
en een capaciteitsmatrix, uitgedrukt in fasegrootheden. Voor het lumped-resistance model
worden de matrixelementen per lengte-eenheid gespecificeerd. Uit deze impedantiematrix
en capaciteitsmatrix moet de correcte invoer van de lijnparameters van het
lumped-resistance model in EMTP worden berekend.

In het 150 kY-net van MEGA wordt gebruik gemaakt van getransponeerde driefasige
dubbelcircuits tussen de stations. Getransponeerde circuits kunnen eenvoudig met behulp
van de symmetrische componenten methode worden bestudeerd, omdat de gekoppelde
vergelijkingen met fasegrootheden kunnen worden omgezet naar ongekoppelde
vergelijkingen met symmetrische componenten parameters.

De lijnen in de driefasige dubbelcircuits van het 150 kV-net van MEGA zijn per circuit
afzonderlijk getransponeerd (figuur 4.2). De twee driefasige circuits worden in dit geval
identiek verondersteld en samengevoegd tot een equivalent driefasig circuit. Ret driefasige
dubbelcircuit wordt dus gemodelleerd als een enkel driefasig circuit. De lijnparameters
van het equivalente driefasige circuit worden samengesteld uit de lijnparameters van de
twee oorspronkelijke driefasige circuits. De invoer van de lijnparameters kan in dit geval
worden bepaald uit de impedantiematrix in vergelijking (4.1), waarin drie fasegrootheden
aanwezig zijn.

~ ~ ~ ~ ~
Zs Zm Zm Zp Zp Zp

Zm Zs Z/II Zp Zp Zp

~ ~
Z/II Z/II Zs Zp Zp Zp (4.1)

~ ~ ~ Zp Zp Zp Zs Z/II Z/II

Zp Zp Zp Zm Zs Z/II
Figuur 4.2 Model van een getransponeerd

Zp Zp Zp Z/II Z/II Zsdriefasig dubbelcircuit.

Rierin is:
Z. = R. + jX.
Zm = Rm + jXm
Zp = Rp + j~

Z. is de eigen impedantie van de kring gevormd door de fasegeleider en aarde, Zm is de
mutuele impedantie tussen de kring gevormd door de fasegeleider en aarde en de kring
gevormd door een andere fasegeleider en aarde, Zp is de mutuele impedantie tussen
fasegeleiders uit verschillende circuits. In deze dubbelcircuit modellering wordt alleen de
homopolaire koppeling tussen de twee driefasige circuits meegenomen, de koppeling in de
normale en inverse component wordt verwaarloosd. De koppeling in de normale en
inverse component is namelijk veel kleiner dan de homopolaire koppeling. Uit de drie
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fasegrootheden kunnen dan drie symmetrische componenten parameters worden afgeleid:
- De bedrijfsimpedantie ~ = Z. - Zm, voor de representatie van de normale en inverse

component.
- De homopolaire impedantie ~ = Z. + 2Zm + 3~.

- De "intercircuit" impedantie ~ = Z. + 2Zm- 3Zp, die samenhangt met de homopolaire
koppeling tussen de twee driefasige circuits.

Deze symmetrische componenten parameters zijn uitgedrukt per lengte-eenheid.

De capaciteitsmatrix met fasegrootheden kan op identieke wijze worden omgerekend naar
symmetrische componenten parameters.

Cs Cm Cm Cp Cp Cp

Cm Cs Cm Cp Cp Cp

Cm Cm Cs Cp Cp Cp (4.2)
Cp Cp Cp Cs Cm Cm

Cp Cp Cp Cm Cs Cm

Cp Cp Cp Cm Cm Cs

C. is de eigen capaciteit van de kring gevormd door de fasegeleider en aarde, Cm is de
mutuele capaciteit tussen fasegeleiders uit hetzelfde circuit, <; is de mutuele capaciteit
tussen fasegeleiders uit verschillende circuits. Hieruit zijn te berekenen:
- De bedrijfscapaciteit C1 = C. - Cm'
- De homopolaire capaciteit C, = C. + 2Cm + 3Cp•

- De "intercircuit" capaciteit Ci = C. + 2Cm- 3Cp •

Deze symmetrische componenten parameters zijn eveneens uitgedrukt per lengte-eenheid.

De symmetrische componenten parameters (per lengte-eenheid) vormen de invoer voor
het lumped-resistance model. De weerstand per lengte-eenheid wordt in EMTP
omgerekend naar de geconcentreerde weerstandswaarden (figuur 4.1).

In speciale omstandigheden zal in het simulatiemodel van het 150 kV-net van MEGA een
driefasig dubbelcircuit worden gemodelleerd als een zesfasig volledig getransponeerd
circuit (figuur 4.3). In dit geval worden de twee driefasige circuits dus afzonderlijk
gemodelleerd. De reden voor deze zesfasige modellering zal in hoofdstuk 5.1 worden
toegelicht. De invoer van de lijnparameters is wederom uit de door Line Constants
berekende impedantiematrix te bepalen. Deze impedantiematrix bestaat nu slechts uit twee
fasegrootheden, uitgedrukt per lengte-eenheid.
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\J \J J \I ,

1\ 1\ "
Figuur 4.3 Model van een zesfasig volledig

getransponeerd circuit.

ls ZIft ZIft ZIft ZIft ZIft

Zm Zs ZIft ZIft ZIft ZIft

lm Zm Zs Zm Zm Zm

lm Zm ZIft Zs ZIft Zm

Zm Zm Zm ZIft Zs Zm

Zm Zm Zm Zm Zm Zs

(4.3)

Uit deze twee fasegrootheden kunnen een tweetal symmetrische componenten parameters
(per lengte-eenheid) worden afgeleid:
- De bedrijfsimpedantie ~ = Z. - Zm.
- De homopolaire impedantie Zg = Z. + 5Zm.
In dit gevaI is geen "intercircuit" component aanwezig.

De capaciteitsmatrix met fasegrootheden (per lengte-eenheid) kan op identieke wijze
worden omgezet in symmetrische componenten parameters.

Cs Gm Cm Cm CIft Gm

Cm Cs Cm CIft Cm Gm

Cm Cm Cs Cm Cm Cm (4.4)
Cm Cm Cm Cs CIft Cm

Cm Cm Cm CIft Cs Cm

Cm Gm Cm Cm Cm Cs

De symmetrische componenten parameters zijn:
- De bedrijfscapaciteit C. = C. - Cm'
- De homopolaire capaciteit C1 = C. + 5Cm•

4.1.2 Modellering met het pi-circuit

Het pi-circuit wordt gebruikt voor het modelleren van korte hoogspanningslijnen. Het
pi-circuit wordt gerepresenteerd door gekoppelde weerstanden en inductiviteiten en
(ongekoppelde) aardcapaciteiten (homopolaire capaciteiten). De aardcapaciteiten worden
gelijk verdeeld over de twee uiteinden van een hoogspanningslijn. In dit model wordt
aIleen mutuele koppeling tussen de fasegeleiders meegenomen. Defmitie van capacitieve
koppeling gaf in de simulaties aanleiding tot numerieke oscillaties. In hoofdstuk 5.3 zal
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nader worden ingegaan op numerieke problemen in de netsimulaties.

Figuur 4.4 Definiering van het pi-circuit.

De lijnparameters worden eveneens berekend met behulp van Line Constants. De uitvoer
van dit programma bestaat wederom uit een impedantiematrix en een capaciteitsmatrix,
uitgedrukt in fasegrootheden. Voor het pi-circuit worden de matrixelementen in absolute
waarden gegeven.

De invoer van de lijnparameters van het pi-circuit in EMTP bestaat uit een
imPedantiematrix in fasegrootheden voor de gekoppelde R-L-elementen, en uit
aardcapaciteiten. De in te voeren imPedantiematrix is gelijk aan vergelijking (4.1) of
vergelijking (4.3), afhankelijk van de wijze van transponeren. De aardcapaciteiten worden
met vergelijking (4.2) of (4.4) berekend. Afhankelijk van de wijze van transponeren voIgt
dat Cg = C. + 2Cm + 3Cp of Cg = C. + 5Cm•

De bedrijfscapaciteiten en "intercircuit" capaciteiten zijn verwaarloosd. Aangezien het
pi-circuit betrekking heeft op korte lijnen en de simulaties gericht zijn op het gedrag van
het totale net, zal deze verwaarlozing geen significante invloed hebben op de
simulatieresultaten.

4.2 Werkwijze van EMTP

In dit hoofdstuk zuIIen de belangrijkste aspecten worden behandeld met betrekking tot de
werkwijze van EMTP. Deze werkwijze heeft betrekking op het oplossen van de
differentiaalvergelijkingen, waarmee de netcomponenten kunnen worden beschreven. Voor
een uitgebreide uiteenzetting van de theorie van deze werkwijze wordt verwezen naar [4].
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Deze differentiaalvergelijkingen worden in EMTP op ieder discreet tijdstip opgelost.
Hiervoor zijn meerdere methoden toepasbaar. Een aantal methoden kunnen echter leiden
tot numerieke instabiliteiten. EMTP maakt gebruik van een methode~ waarbij de
differentiaalvergelijkingen worden geintegreerd met behulp van de trapeziumregel. De
ontstane algebraische vergelijkingen worden vervolgens op discrete tijdstippen opgelost.

4.2.1 Modellering met geconcentreerde elementen

De yerscheidene netcomponenten worden veelal gemodelleerd door middel van
geconcentreerde weerstanden, inductiviteiten en capaciteiten. Hierbij is te denken aan
equivalente modellen van transformatoren, generatoren, belastingen, blusspoelen,
condensatorbatterijen en korte hoogspanningslijnen (pi-circuits).

De knooppuntsspanningen van een elektrisch netwerk worden in EMTP gebruikt als
toestandsvariabelen. De stromen in de verbindingen tussen de knooppunten worden
uitgedrukt als een functie van deze knooppuntsspanningen.

De relatie tussen de spanning over en de stroom in een weerstand kan met behulp van
vergelijking (4.5) worden weergegeven.

R

y~t) 1~(1) I....__.....r---y~(t)
Figuur 4.5 Rekenmodel van een weerstand.

(4.5)

De relatie tussen de spanning over en de stroom in een inductiviteit wordt met behulp van
een differentiaalvergelijking weergegeven.

L
(4.6)

Figuur 4.6 Rekenmodel van een inductiviteit.

Deze differentiaalvergeIijking wordt in EMTP omgezet naar een algebraische vergelijking
met behulp van de trapeziumregel voor integratie.

(4.7)
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De eerste term in vergelijking (4.7) is athankeIijk van de knooppuntsspanningen op het
tijdstip t, terwijl de laatste twee termen afhankelijk zijn van de spanningen en stromen op
een tijdstap ~t v66r het tijdstip t. Deze laatste twee termen zijn op het tijdstip t dus reeds
berekend.

De relatie tussen de spanning over en de stroom in een capaciteit kan eveneens met een
differentiaalvergeIijking worden beschreven.

c

VIet,) 1'2(t) ~)
Figuur 4.7 Rekenmodel van een capaciteit.

Deze differentiaalvergelijking wordt op analoge wijze omgezet naar een algebraische
vergelijking.

(4.9)

4.2.2 Modellering met het lumped-resistance model

In EMTP zijn een aantal modellen aanwezig voor de modellering van meerfasige
hoogspanningslijnen. In dit hoofdstuk zal alleen het in de simulaties gebruikte
lumped-resistance model worden beschreven. Ret lumped-resistance model is een lopende
golf model en bestaat uit een verliesvrije Iijn met verdeelde parameters voor de
inductiviteiten en capaciteiten. De verIiezen worden door middel van weerstanden
gerepresenteerd. Ben verliesvrije Iijn met verdeelde parameters kan worden beschreven
door middel van partiele differentiaalvergelijkingen [4].

_ av = L' ai
ax at
ai = C' av
ax at
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Hierin zijn L' en C' de inductiviteit respectievelijk de capaciteit per lengte-eenheid en x
de afstand vanaf het beginpunt van de lijn.

De oplossing van deze vergelijkingen is bepaald door d'Alembert.

i = F(x - ct) - F(x + ct)

v =ZF(x - ct) + ZF(x + ct)

(4.11)

(4.12)

In deze vergelijkingen zijn F(x - ct) en F(x + ct) functies van de samengestelde
uitdrukkingen x - ct en x + ct. De variabele Z is de golfimpedantie en is gelijk aan
~(L' IC'), de variabele c is de goIfvoortplantingssnelheid en is ongeveer gelijk aan de
lichtsnelheid. Beide variabelen zijn constant. De functies F(x - ct) en F(x + ct) kunnen
worden geinterpreteerd als een golf die zich met een snelheid c voortplant in voorwaartse
respectievelijk achterwaartse richting.

Door vergelijking (4.11) te vermenigvuldigen met Z en op te tellen bij vergelijking (4.12)
voIgt:

v + Zi = 2ZF(x - ct)

De samengestelde uitdrukking v + Zi verandert dus niet als x - ct niet verandert.

(4.13)

Ben golf die zich voortplant tussen twee knooppunten 1 en 2 met
golfvoortpiantingssnelheid c legt een afstand x = Xc + ct af, met Xc de beginlocatie
(figuur 4.8). Aangezien Xo een constante waarde is, voIgt dat x - ct constant is langs de
lijn. De waarde van v + Zi blijft dan ook constant, gezien vanuit het oogpunt van de
golf.

2 1
0-------------0
Xo ~X

Figuur 4.8 Schematisch lijnmodel.

Uitgaande van een voortplantingstijd T = lijnlengte/c heeft een golf, die op tijdstip t - T

knooppunt 2 verlaat een waarde V2(t - T) + Zi2I(t - T) en bij aankomst op knooppunt 1 een
waarde vIet) - ZiI2(t). Aangezien de waarde v + Zi constant moet blijven, zijn deze beide
relaties aan elkaar gelijk en voIgt:
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. (1) = VI (1) h' ( )
' 12 -- + IS112 t-T

Z
(4.14)

Vergelijking (4.14) is een exacte oplossing voor een verliesvrije lijn indien de looptijd T

een geheel veelvoud is van de stapgrootte ~t. Indien dit niet het geval is, wordt lineaire
interpolatie toegepast en kunnen interpolatiefouten optreden.

4.2.3 Demping van numerieke oscillaties

De trapeziumregel filtert hoogfrequente stromen in inductiviteiten, maar versterkt
daarentegen hoogfrequente spanningen over inductiviteiten. In het eerste geval werkt de
trapeziumregel als een integrator en treden geen numerieke problemen op. In het tweede
geval werkt de trapeziumregel echter als een differentiator en kunnen numerieke
oscillaties ontstaan in situaties, waar de afgeleide van de stroom abrupt veranderd. Dit is
toe te lichten aan de hand van figuur 4.9.

8. JYYL
<

v
>

234 5

t

v ~ .
~ 1 :2, 3 ':4'" 5

C 1.·····....······ .. ·· ....·..·· .. ··..··1......,:-:----T',_.,,.:....-.....:,...-,.... : :
~ :'. . ",t
~ • i. ,II .., , •

Figuur 4.9 Numerieke oscillaties in inductiviteiten bij abrupte stroomveranderingen.
a. Model van de inductiviteit
b. Stroom in de inductiviteit
c. Spanning over de inductiviteit

Indien in een inductiviteit een abrupte stroomverandering optreedt (figuur 4.9b), zal de
exacte oplossing voor de spanning over de inductiviteit met de getrokken lijn kunnen
worden weergegeven (figuur 4.9c). De oplossing voor de spanning in EMTP is met de
gestippelde lijn weergegeven. Voor de spanning over de inductiviteit geldt namelijk:
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vet) = 2L[i(t) - i(t-~)] - V(t-.1t)
~

(4.15)

Uit vergeIijking (4.15) voIgt dat vet) = - v(hM) in de punten 2,3,4,5 indien de stromen
op de tijdstippen t en t-.1t heiden nul worden (figuur 4.9c). De spanning over de
inductiviteit zal dan rond nul oscilleren met een amplitude, die gelijk is aan de amplitude
van de spanning voordat de abrupte stroomverandering optrad.

Door parallel aan de inductiviteit een kleine dempweerstand te plaatsen, zijn deze
numerieke oscillaties te dempen. Hierdoor worden weI verliezen geintroduceerd, die tot
uiting komen in een fasefout. Bij een kleine tijdstap van de integratie is deze fasefout
echter verwaarloosbaar.

Bij capaciteiten treedt een analoog probleem op. De trapeziumregel filtert de
hoogfrequente spanningen over capaciteiten (integrator werking), maar versterkt
daarentegen hoogfrequente stromen in capaciteiten (differentiator werking). De numerieke
oscillaties treden nu op als er een plotselinge verandering in de afgeleide van de spanning
optreedt. Door een kleine dempweerstand in serie met de capaciteit te zetten, zijn deze
numerieke oscillaties te dempen.

Yoor een uitgebreide toelichting op het dempen van numerieke oscillaties wordt verwezen
naar [4].

4.3 Transient Analysis of Control Systems (TACS)

In EMTP is het ondersteunende programma TACS voorhanden, waarmee een groot aantal
algebraische en logische bewerkingen mogelijk zijn. Hiertoe zijn een aantal devices
gedefinieerd, met de meest uiteenlopende functies. TACS is een onafhankelijk programma
en er kunnen zelfstandig problemen mee worden opgelost. In het algemeen wordt TACS
echter in interactie met EMTP gebruikt.

De in TACS gemodelleerde systemen en het in EMTP gemodelleerde elektrische net
worden afzonderlijk opgelost. Uitvoergrootheden van de netwerkoplossing kunnen worden
gebruikt als invoergrootheden voor TACS in dezelfde tijdstap, terwijl uitvoergrootheden
van TACS slechts als invoergrootheden in het elektrische net over de volgende tijdstap
kunnen worden gebruikt. TACS accepteert als invoer netspanningen en netstromen.
Vanuit TACS kunnen zowel spanningen en stromen, als ook commando's voor het openen
en/of sluiten van schakelaars, in het elektrische net worden ingevoerd.
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In TACS zijn een aantal devices gedefinieerd. De functie van de devices ligt vast en de
gebruiker dient aileen de waarden van de parameters in te voeren. Bovendien bestaat de
mogelijkheid zelf functies te definieren door middel van FORTRAN uitdrukkingen. Het
simulatiemodel van het meetsysteem van de distantiebeveiliging (hoofdstuk 6.4) is in
TACS gemodelleerd. Hierbij zijn de volgende devices gebruikt:
- Overdrachtsfuncties van een willekeurige orde in het s-domein.
- IF-elementen voor selectie van signalen.
- Minimum en maximum elementen.
- Sample-and-hold elementen.
Bovendien zijn in TACS interne spanningsbronnen en stroombronnen te defmieren. Voor
een uitgebreide toelichting van aile devices en overige functies in TACS wordt verwezen
naar [5].

4.4 OpbOllW van een invoerfile in EMTP

De structuur van de EMTP-invoerfile bestaat uit een aantal "data cards" in een vaste
voIgorde. Voor simulaties van transH~nte verschijnselen in elektrische netten is de
volgende "data case" van toepassing:
1) "Cards" die het begin van een "data case" aangeven en waarin een aantal

simulatieparameters kunnen worden gespecificeerd. Deze parameters omvatten onder
andere de gebruikte frequentie, de rekentijdstap en de totale simulatietijd.

2) "Cards" voor de definitie van TACS modellering. Hier kunnen logische en
algebraische bewerkingen op netgrootheden worden gedefinieerd.

3) "Cards" voor de modellering van netcomponenten. Deze netcomponenten omvatten
lijnmodelIen, belastingen, blusspoelen, condensatorbatterijen, transformatoren en
subtransiente reactanties van generatoren.

4) "Cards" voor de definitie van schakelaars in het elektrische net. EMTP bevat rowel
meetschakelaars voor het bepalen van stromen in het elektrische net als ook
tijdgecontroleerde schakelaars.

5) "Cards" voor de modellering van bronnen. Dit kunnen rowel spanningsbronnen als
stroombronnen zijn. Er zijn tal van mogelijkheden voor de definitie van de
spanningsfunctie of stroomfunctie, bijvoorbeeld een sinusvorm of een stapfunctie.

6) "Cards" voor de keuze van de te simuleren spanningen in het elektrische net.

4.5 Line Constants

De parameters van de modellen van hoogspanningslijnen in EMTP kunnen met behulp
van het ondersteunende programma Line Constants worden berekend. In dit hoofdstuk zal
aileen worden ingegaan op de parameterberekening van de twee gebruikte lijnmodellen,
namelijk het lumped-resistance model voor lange lijnen en het pi-eircuit voor korte lijnen.
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Voor het berekenen van de lijnparameters dienen een groot aantal variabelen te worden
ingevoerd:
- Aantal fasedraden en bliksemdraden in een circuit.
- Enkel- of dubbelcircuit (driefasig of zesfasig).
- Aantal geleiders, afstand tussen de geleiders en hoek tussen de geleiders bij gebundelde

fasedraden.
- Diameter, skineffect en DC-weerstand van een fasegeleider of bliksemgeleider.
- Configuratie van de fasedraden en bliksemdraden in de hoogspanningsmast, aangevuld

met de zeeg van de fasedraden en bliksemdraden.
- Aangeven of het circuit weI of niet getransponeerd is (aileen bij het lumped-resistance

model).
- Lengte van het circuit.
- Resistiviteit van de aarde.
- Frequentie waarbij de lijnparameters dienen te worden berekend (in dit gevaI de

netfrequentie van 50 Hz).

Voor pi-circuits bestaat de uitvoer uit een impedantiematrix en een capaciteitsmatrix,
uitgedrukt in fasegrootheden in absolute waarden. De verschillende fasecapaciteiten
worden omgerekend naar aardcapaciteiten (hoofdstuk 4.1.2). De impedantiematrix,
bestaande uit een resistief en inductief deel, wordt gehandhaafd.

Voor het lumped-resistance model bestaat de uitvoer uit een impedantiematrix, bestaande
uit een resistief en inductief deel, en een capaciteitsmatrix. De matrixelementen zijn
gegeven per lengte-eenheid. Deze fasegrootheden dienen te worden omgerekend naar
symmetrische componenten parameters (hoofdstuk 4.1.1).

Door MEGA zijn van eeo aantal hoogspanningslijnen de bedrijfsimpedanties,
bedrijfscapaciteiten, homopolaire impedanties en homopolaire capaciteiten gemeten. De
afwij kingen tussen de met Line Constants berekende parameterwaarden en de gemeten
parameterwaarden waren in het algemeen Minder dan 5 %.

4.6 Post-processing

Post-processing biedt de mogelijkheid om uitvoervariabelen van een EMTP-uitvoerfile als
invoervariabelen voor een EMTP-invoerfile te gebruiken. In dit afstudeerproject wordt
deze optie toegepast om uitvoersignaIen van het simulatiemodel van het 150 kV-net
(hoofdstuk 5) aIs invoersignaIen voor het simuiatiernodel van de distantiebeveiliging
(hoofdstuk 6) te gebruiken. De simulaties aan het netmodel in EMTP worden dus
gescheiden van de simulaties aan het model van de distantiebeveiliging in TACS.
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Ret netmodel en het model van de distantiebeveiliging kunnen uiteraard in een invoerfile
worden ondergebraeht. Het nadeel hiervan is echter een lange rekentijd, voomamelijk ten
gevolge van het simuleren van het netmodel. Bovendien zijn enige TACS-funeties
geheugen-intensief, waardoor slechts enkele modellen van de distantiebeveiliging in een
invoerfile kunnen worden ondergebraeht. Indien het gedrag van distantiebeveiligingen op
een groot aantal locaties in het elektrische net moet worden onderzocht, zal de complete
invoerfile meerdere maIen moeten worden gedraaid. Dit is een tijdrovende bezigheid.

Door het netmodel en het model van de distantiebeveiliging in twee aparte invoerfiles
onder te brengen, kunnen deze problemen elegant worden opgelost. Ret netmodel wordt
eerst afzonderlijk gesimuleerd. Simulatie van een distantiebeveiliging op een bepaalde
netlocatie wordt uitgevoerd door een aantal uitvoersignaIen van de netsimulatie
(fasespanningen en fasestromen op de netlocatie) aIs invoersignaIen voor het model van de
distantiebeveiliging te selecteren. Vervolgens wordt het model van de distantiebeveiliging
op deze netlocatie gedraaid. Indien een distantiebeveiliging op een andere netlocatie dient
te worden gesimuleerd, worden de fasespanningen en fasestromen op deze netlocatie uit
de uitvoerfile van de netsimulatie geselecteerd, en kan het model van de
distantiebeveiliging opnieuw worden gedraaid. Er wordt dus slechts een model van de
distantiebeveiliging gebruikt, dat op aIle netlocaties kan worden toegepast. Uiteraard
dienen de instellingen van het model van de distantiebeveiliging voor iedere netlocatie te
worden aangepast.

Door toepassing van post-rrocessing kan veel tijd worden bespaard, daar de tijdrovende
netsimulatie slechts eenmaal dient te worden uitgevoerd. Simulatie van het model van de
distantiebeveiliging vergt slechts een fraetie van deze simulatietijd. Bovendien is
toepassing van een model van de distantiebeveiliging minder geheugen-intensief. Uiteraard
kunnen ook meerdere modellen van de distantiebeveiliging in een invoerfile worden
ondergebracht, om zodoende het gedrag van distantiebeveiligingen op verscheidene
netlocaties gelijktijdig te onderzoeken.

De invoerfiles en uitvoerfiles kunnen zeer eenvoudig van de post-processing optie worden
voorzien. Iedere invoerfile respectievelijk uitvoerfile wordt voorzien van de filenaam,
waarin de signaIen zijn te selecteren respectievelijk waarin de signaIen worden
weggesehreven. Bovendien kan in een invoerfile het gewenste aantal in te lezen
bemonsteringspunten van een in te voeren signaal worden gespecificeerd. De rekentijdstap
voor de simulaties, die met behulp van de invoerfile worden uitgevoerd, lean dus
onafhankelijk van de rekentijdstap van de invoersignaIen worden gekozen.
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5 Transient gedrag van het 150 kV-net van MEGA

De basis voor het simuleren van het transiente gedrag van het 150 kV-net van MEGA
wordt gevormd door een tweetal storingsrapporten, die betrekking hebben op opgetreden
cross-country fouten in dit net. Aan de hand van de geregistreerde spanningen in deze
storingsrapporten zal worden getracht het transiente gedrag van het net in deze situaties te
simuleren. Eveneens zal worden ingegaan op transiente verschijnselen, die het
functioneren van distantiebeveiligingen zouden kunnen beinvloeden.

5.1 Simulatiemodel van het 150 kV-net

Voor het uitvoeren van simulaties zal van het 150 kV-net een netmodel in EMTP moeten
worden opgezet, met een juiste definiering van de netcomponenten. Het is niet zinvol om
van het complete 150 kV-net ieder detail te modelleren. Voor het simuleren van het
transiente gedrag van het net lean met een enigszins vereenvoudigd netmodel worden
volstaan. Deze vereenvoudigingen zullen geen noemenswaardige invloed op de
simulatieresultaten hebben, daar het 150 kV-net zeer uitgebreid is. Bovendien kan de
rekentijd hierdoor worden beperkt. Indien gewenst kan de invloed van een bepaalde
netcomponent nader worden onderzocht door over te gaan op een meer gedetailleerde
modellering van deze netcomponent.

5.1.1 Modellering van hoogspanningslijnen en stations

In het 150 kV-net zijn de verbindingen tussen stations uitgevoerd als driefasige
dubbelcircuits. De twee driefasige circuits van een dubbelcircuit zijn identiek
verondersteld, en worden in EMTP samengevoegd tot een equivalent driefasig circuit
door parallelschakeling van de twee oorspronkelijke driefasige circuits. De twee driefasige
circuits worden dus niet afzonderlijk beschouwd. De parameterwaarden van het
equivalente driefasige circuit zijn gebaseerd op de parallelschakeling van de twee
driefasige circuits. De stations worden eveneens driefasig uitgevoerd. Uitzonderingen op
deze wijze van modellering van dubbelcircuits komen in de hoofdstukken 5.1.2 en 5.1.3
aan de orde.

De rekentijdstap voor de simulaties is 17 p.s genomen. Een verklaring voor deze keuze zal
in hoofdstuk 5.3 worden gegeveo. Voor het lopende golf model (hoofdstuk 4.1) komt een
rekentijdstap van 17 p.s overeen met een lijnlengte met veelvouden van circa 5 Ian.
Hierdoor heeft geen zin om hoogspanningslijnen met een korte lengte met behulp van een
lopende golf model te defmieren. Daarom zijn alle lijnen met een lengte kleiner dan
10 Ian als pi-circuit gedefinieerd, en alle lijnen met een lengte groter dan 10 km met het
lumped-resistance model.
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5.1.2 Modellering van dicht bij elkaar gelegen stations

Ben eerste vereenvoudiging bestaat uit het samenvoegen van stations, die dieht bij elkaar
liggen, tot een station. De neteomponenten van de verseheidene stations worden
ondergebraeht in het resulterende station (figuur 5.1). In het netmodel zijn de volgende
stations samengevoegd:
- Stations Kelpen en Weertheide zijn toegevoegd aan Nederweert.
- Stations Treebeek en Huskensweg zijn toegevoegd aan Beersdal.
- Station Merom is toegevoegd aan Roermond.
- Station Vegla is toegevoegd aan Terwinselen.

a.

b.

A

A

B

B+C

C D

D

Figuur 5.1 Sehematisehe weergave van het samenvoegen van dieht bij elkaar gelegen
stations.
a. Nabij gelegen stations in de praktijk
b. Modellering van samengevoegde stations

Het verkabelde net van DSM bestaat uit meerdere stations op verschillende
spanningsniveaus. De invoedingen, transformatoren, blusspoelen en belastingen van deze
stations zijn samengevoegd tot een equivalente invoeding, transformator, blusspoel en
belasting. Deze equivalente modellen zijn berekend op basis van 150 kV en ondergebraeht
in station Graetheide. De kabels in het DSM-net worden gerepresenteerd door capaciteiten
naar aarde, en zijn eveneens ondergebraeht in Graetheide.

5.1.3 Modellering van ingeluste stations

In het 150 kV-net komen een aantal ingeluste stations voor. Indien de inlussing relatief
kort is (minder dan een kilometer), kunnen de stations op de plaats van de inlussing
worden gelegd. De hoogspanningslijnen van de ingeluste netseetie worden verwaarloosd.
Daar het 150 kV-net zeer uitgebreid is, zullen deze kleine verwaarlozingen geen
significante invloed op de simulatieresultaten hebben. Het ingeluste station en de afgaande
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lijnen worden nu zesfasig gerepresenteerd, omdat de twee driefasige circuits nu
onafhankelijk van eikaar dienen te worden beschouwd. In figuur 5.2 is dit principe
schematisch weergegeven.

1 1

a.

A 2 2 B
3 4

c
1 c1 c2c304c5c8 1

m m ~b.

A 2 C 2 B

Figuur 5.2 Schematische weergave van de modellering van stations met korte iniussing.
a. Iniussing in de praktijk
b. Modellering van stations met korte inlussing

In figuur 5.2 is tussen de driefasige stations A en B een driefasig dubbelcircuit aanwezig,
bestaande uit de driefasige circuits 1 en 2. In circuit 2 is een relatief korte inlussing naar
het driefasige station C gemaakt, met behulp van de driefasige circuits 3 en 4 (figuur
5.2a). Dit netwerk wordt vereenvoudigd door station C op de verbinding tussen de
stations A en B te plaatsen, en de circuits 3 en 4 te verwaariozen. De driefasige circuits 1
en 2 dienen nu door een zesfasig circuit te worden vervangen en station C door een
zesfasig station (figuur 5.2b). Via de knooppunten c4, c5 en c6 kan bijvoorbeeld de
belasting van station C op circuit 2 worden aangesloten. De knooppunten cl, c2 en c3
blijven onbelast en vormen dus slechts fictieve knooppunten. In geval van een driefasige
dubbelcircuit modellering (hoofdstuk 5.1.1) zou de belasting op rowel circuit 1 als 2 zijn
aangesloten, wat niet overeenkomt met de praktische situatie. De stations Haps, Horst,
HeIden en Beek zijn op de voorgaande wijze gedefinieerd.

De inlussing van het station Belfeld was daarentegen te lang om nog te kunnen worden
verwaarloosd. Daarom is op de plaats van de inlussing een negenfasig knooppunt
gedefinieerd. Dit is in figuur 5.3 weergegeven.
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A 2 2 B

3 4

c

Figuur 5.3 Schematische weergave van de modellering van stations met lange inlussing.

Ret ingeluste station C kan driefasig worden uitgevoerd en de afgaande lijnen van het
negenfasige knooppunt zijn zesfasig. De redenering voor deze modellering is analoog aan
de redenering met betrekking tot figuur 5.2.

De stations Schoonbron en Born zijn eveneens zesfasig uitgevoerd. Deze stations zijn
door middel van railscheiders geopend, waardoor twee afzonderlijke stationsdelen
ontstaan. Ieder stationsdeel is op een van de driefasige circuits van het dubbelcircuit
aangesloten. In figuur 5.4 is dit weergegeven door knooppunten al, a2 en a3 voor
stationsdeel A en knooppunten b1, b2 en b3 voor stationsdeel B. De afgaande lijnen
moeten dus zesfasig worden uitgevoerd.

1 a1a2a3

l=aa. m
2 b1b2b3

1 a1a2a3

mb.

2 b1b2b3

1

2

1

2

Figuur 5.4 Schematische weergave van de modellering van stations met geopende
railscheiders.
a. Stations met geopende railscheiders in de praktijk
b. Modellering van stations met geopende railscheiders
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5.1.4 Modellering van distributietransformatoren

De distributietransformatoren hebben in de praktijk een spanningsclassificatie van
150/10 kV, maar worden in het netmodel gedefinieerd door middel van een ideale
transformator met een overzetverhouding van 1:1. Verzadigingseffecten en
magnetisatieverliezen worden verwaarloosd. De elektrische eigenschappen van de
distributietransformator worden gerepresenteerd door een kortsluitimpedantie, die wordt
berekend op basis van 150 kV. Deze kortsluitimpedantie bestaat uit een resistief deel en
een reactief dee!.

T

s

R

N

....----1_1-----+- t

...----I_J-----<....-+-- S

...----I_J-----<....-+-- r

(5.1)

Figuur 5.5 Model van een distributietransformator.

Hierin is:
Rl; : resistieve deel van de kortsluitimpedantie van de transformator in {}
Xl; : reactieve deel van de kortsluitimpedantie van de transformator in {}
Pl; : kortsluitverliezen van de transformator in W
VN : nominale netspanning, d.w.z. 150 kV
fl; : relatieve kortsluitspanning van de transformator in %
SN : nominaal transformatorvermogen in VA

De distributietransformatoren hebben een Y-d-5 schakeling, dat wil zeggen sterschakeling
aan de primaire zijde, driehoekschakeling aan de secundaire zijde en klokgetal 5. Dit is
de meest voorkomende schakeling onder de distributietransformatoren in het 150 kV-net.
Indien meerdere transformatoren op cen station zijn aangesloten, worden deze
transformatoren samengevoegd tot cen equivalente transformator. Bovendien wordt in de
praktijk in ieder station cen transformator in "koude" reserve gehouden, en deze hoeft dus
niet te worden gedefinieerd in het netmodel.
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5.1.5 Modellering van belastingen

In de praktijk zijn de belastingen aan de secundaire zijde van de distributietransformatoren
op 10 kV-niveau aangesloten. Belastingen zijn in driehoekschakeling tussen de fasen
geschakeld. De belastingen in het netmodel zijn berekend op basis van 150 kV en
gebaseerd op de helft van het maximale werkzame vermogen van ieder station. De
belastingen bestaan uit een resistieve en reactieve component, die atbankelijk zijn van de
arbeidsfactor cos </>.

R------------.

Rb

V~--
Pb

S Xb (5.2)

Xb

V~
- -Qb

T------------:e

Figuur 5.6 Model van een belasting.

Hierin is:
Rt, : resistieve deel van de belasting in 0
Xb : reactieve deel van de belasting in 0
Pb : werkzaam vermogen van de belasting in W
Qb : blindvermogen van de belasting in VAr (= Pb.tan</»
VN : nominale netspanning, d.w.z. 150 kV
</> : verlieshoek van de belasting

5.1.6 Modellering van blusspoelen

In het netmodel zijn regelbare blusspoelen aanwezig in een zestal stations, namelijk in
Roermond, Venray, Maasbracht, Ummel, Terwinselen en Graetheide (DSM-net). De
blusspoelen zijn tussen de sterpunten van de distributietransformatoren en aarde geplaatst.
Uit de minimale en maximale blusspoelstromen is de instelbare blusspoelreactantie te
berekenen. Blusspoelen zijn in de praktijk niet zuiver reactief, maar hebben een
verliescomponent die wordt weergegeven door middel van de kwaliteitsfactor. De
blusspoelen zijn gedefinieerd met een kwaliteitsfactor van vijftig, dat wit zeggen dat de
verliezen twee procent bedragen.
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Figuur 5.7 Model van een blusspoel (petersen-spoel).

Hierin is:
Rp : resistieve deel van de blusspoel in 0
Xp : reactieve deel van de blusspoel in 0
Vf ; fasespanning tegen aarde, d.w.z. 1501'13 kV
Ip : blusspoelstroom in A

De afstemming van de blusspoelen is bepaald door de totale reactantiewaarde van de
aardcapaciteiten in het 150 kV-net te berekenen. Voor een idea1e afstemming rou
(theoretisch) de totale reactantiewaarde van de blusspoelen hieraan gelijk moeten zijn. Uit
deze totale reactantiewaarde voor de blusspoelen is voor iedere blusspoel afzonderlijk een
reactantie berekend, die binnen het instellingstraject van deze blusspoel ligt. Vervolgens
zijn simulaties aan het netmodel bij een eenfase aardsluiting uitgevoerd en is de
reststroom door de foutplaats bepaald. Door het bijstellen van de blusspoelen is getracht
de reststroom te minimaliseren.

5.1.7 Modellering van condensatorbatterijen

In het 150 kV-net zijn een drietal condensatorbatterijen aanwezig, namelijk in Venray,
Boekend en Terwinselen. De condensatorbatterijen bestaan uit een sterschakeling met een
geisoleerd sterpunt. De capaciteit per fase is te bepalen uit het te leveren blindvermogen.
Verliezen worden gedefinieerd door middel van parallelle weerstanden.
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(5.4)

R-----4_------------5----1------...-------T----I------+------......-

Figuur 5.8 Model van een condensatorbatterij.

Hierin is:
Cd : capaciteit per fase in F
Rd : verliesweerstand per fase in {}
Qd : eenderde deel van het totale leverbare blindvermogen in VAr
Vf : fasespanning tegen aarde, d.w.z. 150tV3 kV
'" : frequentie in rad/s

5.1.8 Modellering van invoedingen

In het 150 kV-net zijn een viertal invoedingen op 150 kV-niveau. Dit zijn eenheid 6 van
de Maascentrale en eenheid 7 van Demkolec in Buggenum, eenheid B van de
Clauscentrale in Maasbracht en een aantal kleinere invoedingen in het DSM-net, dat is
ondergebracht in Graetheide. In de praktijk wekken de generatoren een spanning van circa
15 kV op en zijn door middel van transformatoren (150/15 kV) op het 150 kV-net
aangesloten. De transfonnator in het netmodel wordt gerepresenteerd door een ideale
transformator met een overzetverhouding van 1: 1. De kortsluitimpedantie van de
transformator wordt berekend op basis van 150 kV. De generatoren worden
gerepresenteerd door subtransiente reactanties en driefasige spanningsbronnen, eveneens
berekend op basis van 150 kV.
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Figuur 5.9 Model van een invoeding.

Hierin is:
Rt : resistieve deel van de kortsluitimpedantie van de transformator in 0
Xk : reactieve deel van de kortsluitimpedantie van de transformator in 0
Xd" : subtransiente reactantie van de generator in 0
VN : nominaIe netspanning, d.w.z. 150 kV
Ek : relatieve kortsluitspanning van de transformator in %
SNI' : nominaal transformatorvermogen in VA
xd" : subtransiente reactantie van de generator in %
SNO : nominaal generatorvermogen in VA

Bovendien zijn er een tweetal invoedingen op 380 kV-niveau, namelijk eenheid A van de
Clauscentrale en de koppeling met het 380 kV-koppelnet, beiden in Maasbracht. Het
380 kV-net is door middel van een drietal koppeltransformatoren aangesloten op het
150 kV-net. Gegevens over eenheid A van de Clauscentrale en de koppeltransformatoren
zijn weI voorhanden, maar modellering van de aansluiting van het 380 kV-koppelnet is
aIleen aan de hand van kortsluitberekeningen mogelijk. Daarom wordt de gehele
380 kV-invoeding gerepresenteerd door middel van ten equivaIente generator en
transformator (figuur 5.9), berekend op basis van door KEMA uitgevoerde
kortsluitberekeningen in het 150 kV-net [6]. In dit rapport zijn de kortsluitstromen
berekend, die vanuit het 380 kV-net via de drie koppeltransformatoren het 150 kV-net
binnenkomen. Sommatie van deze drie kortsluitstromen geeft een totale kortsluitstroom
van 24413 A. De lotale kortsluitreactantie wordt nu berekend op basis van 150 kV
(vergelijking 5.6). Van de totale kortsluitreactantie wordt 1 Ohm voor de subtransiente
reactantie genomen. Het weglaten van de subtransiente reactantie gaf namelijk aanleiding
tot numerieke oscillaties. Dit zal in hoofdstuk 5.3 worden toegelicht.
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Hierin is:
Xt : totale kortsluitreactantie in 0
Rt : resistieve deel van de kortsluitimpedantie van de transformator in 0
Xk : reactieve deel van de kortsluitimpedantie van de transformator in 0
VN : nominale netspanning, d.W.z. 150 kV
Ik : totale kortsluitstroom, d.w.z. 24413 A

5.1.9 Overzicht van het simulatiemodel

(5.6)

Het 150 kV-net kan door middel van het simulatiemodel in figuur 5.10 worden
gerepresenteerd. De stations zijn weergegeven door dikke horizontale lijnen, voorzien van
een afkorting die karakteristiek is voor de stationsnaam (bijlage 1). De dunne lijnen
representeren de hoogspanningscircuits tussen de stations. De driefasige dubbelcircuits
worden aangegeven door middel van de twee dwarsstreepjes op deze dunne lijnen.

De distributietransformatoren en belastingen worden weergegeven door het
transformatorsymbool. De blusspoelen worden aangeduid met het spoelsymbool en zijn
opgesteld in Graetheide, Ummel, Maasbraeht, Roermond, Terwinselen en Venray. De
condensatorbatterijen worden weergegeven door het capaciteitsymbool en zijn aanwezig in
Boekend, Terwinselen en Venray.

Dieht bij elkaar gelegen stations zijn samengevoegd tot een station. De
distributietransformatoren en belastingen van de verscheidene samengevoegde stations zijn
van de afkorting van de betreffende stationsnaam voorzien.
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Figuur 5.10 Schematische weergave van het simulatiemodel.

46



5.2 Storingsrapporten

Controle van een goede definitie van het simulatiemodel van het 150 kV-net is alleen
mogelijk door het simuleren van cross-country fouten, die in de praktijk zijn opgetreden.
Daarom zijn aan de hand van een tweetal storingsrapporten van MEGA een groot aantal
simulaties uitgevoerd. Het simulatiemodel is bij deze simulaties aangepast aan de situatie,
waarin het 150 kV-net zich bevond op het moment dat de cross-country fout optrad. Er
zal nu een beknopte beschrijving van de twee storingsrapporten worden gegeven aan de
hand van het overzicht van het 150 kV-net in figuur 5.10. De spanningen in de twee
storingsrapporten zijn geregistreerd in Maasbracht en hebben betrekking op de fasen R, S
en T en het sterpunt N van de distributietransformator in dit station.

5.2.1 Storingsrapport uit 1987

Het eerste storingsrapport dateert uit 1987. Op 30-09-1987 ontstond in het 150 kV-net een
eenfase aardsluiting in fase R van het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (wit), op circa
20 % van Beersdal. Omdat het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (zwart) op dat
moment aan beide zijden was afgeschakeld en geaard ten behoeve van werkzaamheden,
werd de zuidelijke ring geopend. Op het storingsdiagram (bijlage 2A) is deze aardsluiting
aangegeven door markering A. Na circa 30 ms ontstond een eenfase aardsluiting in fase T
ten gevolge van het aanspreken van een overspanningsafleider in station Gennep
(markering B). Hierdoor ontstond een cross-country fout, waarbij de foutplaatsen circa
100 km uit elkaar lagen.

Indien de overspanningsafleider correct zou hebben gefunctioneerd, had deze
overspanningsafleider binnen een kort tijdsbestek moeten blussen. Dit is echter niet
gebeurd en de cross-country fout is blijven staan, totdat na circa 110 ms het circuit tussen
Maalbroek en Beersdal (wit) werd afgeschakeld door de distantiebeveiliging
(markering C). Hierdoor werd de aardsluiting in fase R opgeheven. Circa 15 ms hiema
bluste de overspanningsafleider in fase T in Gennep (markering D). Op het
storingsdiagram is te zien, dat de netspanning op fase T zich langzaam herstelde. Zodra
de netspanning circa 145 kV bedroeg, sprak de overspanningsafleider wederom aan
(markering E), om vervolgens binnen 20 ms weer te blussen. De netspanning herstelde
zich weer tot een bepaalde waarde, waarna de afleider wederom aansprak en ook weer
bluste. Dit proces van aanspreken en weer blussen herhaalde zich diverse malen, met dien
verstande dat de afleider aansprak bij een steeds lagere waarde van de netspanning. Na
verloop van tijd raakte de overspanningsafleider thermisch geheel overbelast, met als
gevolg dat deze explodeerde. Hoewel de verwoesting van deze overspanningsafieider
uiteraard ongewenst was, had dit weI tot gevolg dat de aardsluiting in fase T verdween en
het net weer in zijn oorspronkelijke toestand terug kwam.
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In het storingsdiagram in bijlage 2A zijn enkele interessante verschijnselen te zien:
- Na het ontstaan van de aardsluiting in fase R is een overgangsverschijnsel met een

frequentie van circa 210 Hz te zien. Dit kan een eigen frequentie zijn van het net voor
het opladen van de niet-gestoorde fasen.

- Als gevolg van het aanspreken van de overspanningsafleider ontstaat een cross-country
fout, waardoor de spanningen in fase R en T 180 graden in fasehoek zijn verschoven.
De spanning op fase S is 90 graden verschoven in fasehoek ten opzichte van de
spanningen in de fasen R en T.

- Iedere keer als de overspanningsafleider aanspreekt, ontstaat een overgangsverschijnsel
met een frequentie van circa 130 Hz (markering D).

- Bij het teruggaan naar de normale netspanning, nadat de aardsluiting in fase T is
verdwenen, is duidelijk te zien dat dit gepaard gaat met een zweving, die karakteristiek
is voor een overgecompenseerd net. Deze overcompensatie is ontstaan door het
tweezijdig afschakelen van een tweetal hoogspanningscircuits.

Ten gevolge van het optreden van de cross-country fout zijn drie hoogspanningscircuits
afgeschakeld:
- Het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (wit) is terecht aan twee zijden afgeschakeld,

daar zich in dit circuit een aardsluiting in fase R beYond. In Beersdal is de
distantiebeveiliging in de sneltrap afgeschakeld, aan Maalbroek-zijde door een
meeneemschakeling.

- Het circuit tussen Maalbroek en Buggenum (wit) is aan Maalbroek-zijde onterecht
afgeschakeld. In Buggenum bleef de vermogensschakelaar in. Waarschijnlijk heeft de
distantiebeveiliging gewerkt op de overgangsverschijnselen in de spanning op fase R,
die optreden bij de overgang van een cross-country fout naar een eenfase aardsluiting.
Deze overgangsverschijnselen gaan gepaard met een frequentie van circa 130 Hz.

- Het circuit tussen Boekend en Venray (zwart) is aan beide zijden onterecht
afgeschakeld. Mogelijk hebben de distantiebeveiligingen ook hier gewerkt op het
overgangsverschijnsel met een frequentie van circa 130 Hz. Eveneens kunnen de
condensatorbatterijen in zowel Venray als Boekend een rol hebben gespeeld.

Globale kortsluitberekeningen hebben gewezen op een aardsluitstroom door de
foutplaatsen van circa 5 kA, hetgeen bevestigd werd door de aanspreekwaarden van de
distantiebeveiligingen en de homopolairorganen.

5.2.2 Storingsrapport uit 1991

Het tweede storingsrapport dateert uit 1991. Op 04-07-1991 ontstond een eenfase
aardsluiting in fase T van een stroomtransformator in station Haps. Op het
storingsdiagram (bijlage 3A) is deze aardsluiting niet aangegeven. Circa zeven minuten
later ontstond een eenfase aardsluiting in fase R in een gesloten schakelinsta1latie van het
DSM-net (markering A). Deze tweede aardsluiting werd na circa 70 ms afgeschakeld door
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een zogenaamde T-differentiaalbeveiliging (markering B). Hierbij ontstond een
overgangsverschijnsel met een frequentie van circa 130 Hz in fase T. De aardsluiting in
Haps zou enige tijd later verdwijnen. Dit is in het storingsdiagram niet meer
weergegeven.

Ten gevolge van het optreden van de cross-country fout zijn een viertal
hoogspanningscircuits afgeschakeld:
- Het circuit tussen Gennep en Haps (wit) is onterecht aan Haps-zijde afgeschakeld, claar

zich de aardsluiting "in de rug" beYond.
- Het circuit tussen Venray en Haps (wit) is aan beide zijden onterecht afgeschakeld in de

sneltrap. De aardsluiting lag namelijk buiten het meetgebied van de sneltrap. Mogelijk
heeft de condensatorbatterij in Venray hierbij een rol gespeeld.

- Het circuit tussen Horst en Boekend (wit) is onterecht aan Horst-zijde afgeschakeld.
Waarschijnlijk heeft de distantiebeveiliging gewerkt op de overgangsverschijnselen in de
spanning op fase T, die optreden bij de overgang van een cross-country fout naar een
eenfase aardsluiting. Deze overgangsverschijnselen gaan gepaard met een frequentie van
circa 130 Hz.

- Het circuit tussen Blerick en Buggenum (wit) is aan Blerick-zijde onterecht
afgeschakeld. Vermoedelijk heeft de distantiebeveiliging hier eveneens gewerkt op
overgangsverschijnselen.

5.3 Numerieke problemen

Tijdens een aantal testsimulaties zijn enkele numerieke problemen opgetreden. Het
grootste probleem werd gevormd door de modellering van hoogspanningslijnen door
middel van pi-eircuits met capacitieve koppeling (hoofdstuk 4.2.1). Capacitieve koppeling
kan in EMTP worden gemodelleerd met behulp van negatieve capaciteiten. In uitgebreide
simulatiemodellen van elektrische netten had deze definitiewijze exponentieel oplopende
numerieke oscillaties tot gevolg. Hierbij was het tijdstip, waarop de numerieke oscillaties
ontstonden, afhankelijk van de gekozen rekentijdstap. Bij een kleinere rekentijdstap
ontstonden de numerieke oscillaties sneller dan bij een grotere rekentijdstap. Het ontstaan
van deze numerieke oscillaties was onafhankelijk van de toestand van het net. Zowel bij
de aanwezigheid van een of meerdere aardsluitingen, als ook in de normale
bedrijfstoestand, traden deze numerieke oscillaties Ope Door in de pi-eircuits de
capacitieve koppeling te verwaarlozen, dat wi! zeggen de negatieve capaciteiten uit het
simulatiemodel te verwijderen, konden deze numerieke oscillaties worden vermeden.
Overigens trad dit probleem niet op in simulatiemodellen van kleinere omvang.

Ben tweede numeriek probleem trad op bij de modellering van de invoedingen (hoofdstuk
5.1.8). Indien geen subtransiente reactanties voor de generatoren werden gedefinieerd,
ontstonden wederom exponentieel oplopende numerieke oscillaties. Blijkbaar kunnen de
spanningsbronnen in EMTP niet direct op een transformator worden aangesloten. Door
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tussen de spanningsbronnen en transformatoren subtransiente reactanties te plaatsen,
konden deze numerieke oscillaties worden vermeden.

Ben derde probleem werd gevormd door de keuze van de rekentijdstap. De modellering
van hoogspanningslijnen met behulp van het lumped-resistance model dan weI het
pi-circuit was afhankelijk van de keuze van de rekentijdstap (hoofdstuk 4.1). Ben grote
rekentijdstap leidde tot problemen in de modellering met behulp van het lumped-resistance
model. Deze problemen werden veroorzaakt doordat de afstand, die een lopende golf dan
aflegt tussen twee bemonsteringspunten, groter is dan de lijnlengte van de meeste
hoogspanningslijnen. Het programma accepteert deze wijze van modellering niet. Ben
kleinere rekentijdstap heeft een zeer lange simulatietijd tot gevolg. Voor de rekentijdstap
is uiteindelijk een waarde van 17 J-LS genomen. Hierdoor wordt enerzijds de totale
simulatietijd binnen aanvaardbare grenzen gehouden, anderzijds zijn een groot aantal
hoogspanningslijnen met behulp van het lumped-resistance model te definieren.

5.4 Simulatieresultaten van de cross-country fout in 1987

Het uitgangspunt voor de simulaties was de nabootsing van de gemeten spanningen, die in
de storingsrapporten zijn weergegeven. Aan de hand van deze simulaties kan de
correctheid van de definitie van het netmodel worden geverifieerd. Voor een goede
simulatie dient het netmodel te worden aangepast aan de situatie, waarin het 150 kV-net
zich bevond op het moment van optreden van de cross-country fout. Hierbij moet
rekening worden gehouden met het feit, dat het netmodel is gebaseerd op recente
gegevens, terwijl de storingsrapporten dateren van een aantal jaren geleden. Hoewel er in
de laatste jaren geen radicale wijzigingen in het 150 kV-net hebben plaatsgevonden, moet
rekening worden gehouden met eventuele verschillen tussen de praktijksituaties en de
simulaties. De precieze momenten van optreden en opheffen van de aardsluitingen in de
praktijk zijn niet bekend. In de simulaties zijn daarom de tijdstippen van optreden en
opheffen van de aardsluitingen geschat uit de geregistreerde spanningen in de bijlagen 2A
en 3A.

Naast het nabootsen van de spanningen in de storingsrapporten zijn eveneens spanningen
en stromen op andere netlocaties gesimuleerd. Deze netlocaties zijn de plaatsen, waar
distantiebeveiligingen (al dan niet terecht) hoogspanningslijnen hebben afgeschakeld. Aan
de hand van deze simulaties za1 worden getracht meer inzicht te verkrijgen in transiente
verschijnselen, die het functioneren van distantiebeveiligingen kunnen beinvloeden.
Hierbij wordt eveneens gekeken naar de invloed van de condensatorbatterijen.

De simulatieresultaten zullen zowel onderling als met de gemeten spanningen in de
storingsrapporten worden vergeleken. Omdat bij de gemeten spanningen geen
amplitudewaarden zijn gegeven, zal een vergelijking tussen simulatie en praktijk worden
gemaakt op basis van de verhoudingen tussen de verschillende spanningsvormen, die
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optreden bij het ontstaan en opheffen van de aardsluitingen. Er dient te worden opgemerkt
dat de gesimuleerde spanningen zijn uitgedrukt in de topwaarde van de fasespanning naar
aarde, dat wi! zeggen 150""21'13 kY. De gesimuleerde stromen worden dezelfde wijze
weergegeven.

Het netmodel is aangepast aan de toestand van het 150 kY-net op 30-09-1987 (hoofdstuk
5.2.1). De parameters van de verbinding tussen Maalbroek en Beersdal, met een circuit
buiten bedrijf, zijn met behulp van Line Constants (hoofdstuk 4.5) berekend. De eenfase
aardsluiting in het in bedrijf zijnde circuit tussen Maalbroek en Beersdal is gesimuleerd
door het sluiten van een schakelaar naar aarde in fase R. In de simulaties is het moment
van sluiten van de schakelaar 55,5 ms. De eenfase aardsluiting in fase T van het station
Gennep is eveneens gesirnuleerd door het sluiten van een schakelaar naar aarde, en weI
op een tijdstip van 77 ms. De aardsluiting in het circuit tussen Maalbroek en Beersdal
werd opgeheven door het circuit tweezijdig af te schakelen. Hiervoor zijn tussen de
stations en de uiteinden van de hoogspanningslijnen schakelaars aangebracht. De
schakelaars aan Beersdal-zijde worden vrijwel gelijktijdig geopend op 166,5 ms. De
schakelaars aan Maalbroek-zijde openen circa 20 ms later, ter representatie van de
meeneemschakeling (hoofdstuk 5.2.1). De reactietijd van de meeneemschakeling is
afgeleid uit [3]. De aardsluiting in fase T van station Gennep wordt opgeheven door het
openen van de schakelaar naar aarde, op een tijdstip van 196 ms.

5.4.1 Simulatie van de gemeten spanningen

In het storingsrapport zijn de spanningen op de fasen R, S en T en op het sterpunt N van
de distributietransformator in station Maasbracht weergegeven (bijlage 2A). In bijlage 2B
zijn de gesimuleerde spanningen in station Maasbracht weergegeven. Deze gesimuleerde
spanningen vertonen grote overeenkomsten met de gemeten spanningen.

In de gesimuleerde spanning op fase R van station Maasbracht is het ontstaan van de twee
aardsluitingen (55,5 en 77 ms) en het opheffen van de eerste aardsluiting (166,5 ms)
duidelijk zichtbaar. Het ontstaan van de tweede aardsluiting gaat gepaard met een hoge
spanningspiek in de simulatie (markering A), die in de meting niet zichtbaar is. De
grootte van de piek is afhankelijk van het moment van ontstaan van deze aardsluiting. Het
ontstaan van de tweede aardsluiting heeft eveneens hoogfrequente componenten van circa
750 tot 1000 Hz tot gevolg. De overgang van een eenfase aardsluiting naar cross-country
fout (55,5 ms) gaat gepaard met een overgangsverschijnsel met een frequentie van circa
210 Hz (markering B). Dit overgangsverschijnsel is eveneens in de meting aanwezig. Bij
het afschakelen van het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (166,5 ms) treden een
tweetal hoge spanningspieken op (markeringen C en D), waarvan de grootte afhankelijk is
van het moment van opheffen van de aardsluiting in dit circuit. Deze pieken hebben in de
metingen Iagere waarden.
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In de gesimuleerde spanning op fase S is het moment van het optreden van de aardsluiting
in fase R van het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (55,5 ms) duidelijk zichtbaar. Het
optreden van rowel de eerste aardsluiting als de tweede aardsluiting (77 ms) gaat gepaard
met kleine hoogfrequente componenten van circa 750 tot WOO Hz. De verschillen tussen
simulaties en metingen treden op na het ontstaan van de eerste aardsluiting (markering E)
en na het afschakelen van het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (markering F). In
beide gevallen ontstaat een spanningspiek in de simulaties, die in de metingen een lagere
waarde heeft. De grootte van deze pieken is afbankelijk van het moment van ontstaan en
opheffen van deze aardsluiting, dat wi! zeggen van de schakelhandelingen in de
simulaties. Zoals reeds vermeid zijn deze schakelhandelingen waarschijnlijk niet precies
gelijk aan de tijdstippen van optreden en opheffen van de aardsluitingen in de metingen.
Dit zou kunnen leiden tot verschillen tussen de gemeten en gesimuleerde spanningen. Na
het opheffen van de tweede aardsluiting (196 ms) zijn de spanningsvormen van de
simulaties en de metingen weer aan elkaar gelijk.

In de gesimuleerde spanning op fase T van station Maasbracht is het ontstaan van de twee
aardsluitingen (55,5 en 77 ms) duidelijk zichtbaar. Eveneens is het opheffen van de
tweede aardsluiting (196 ms) zichtbaar, doordat de spanning terugkeert naar de
bedrijfsspanning. Terwijl de spanning in de simulatie direct terugkeert naar de
bedrijfsspanning, blijft de gemeten spanning nog gedurende circa 30 ms laag en keert dan
pas terug naar de bedrijfsspanning. Dit wordt teweeg gebracht door het gedrag van de
overspanningsafleider, die de oorzaak vormt voor de aardsluiting in fase T van station
Gennep (hoofdstuk 5.2.1). Deze overspanningsafleider is niet gesimuleerd, omdat er geen
informatie voorhanden was van deze overspanningsafleider ten aanzien van zijn vreemde
gedrag. Er treedt eveneens een verschil op tussen simulatie en meting na het ontstaan van
de eerste aardsluiting (55,5 IDS). Er ontstaan een drietal hogere spanningspieken in de
simulaties (markeringen G, H en I). De verklaring voor deze pieken is gelijk aan de
verklaring voor de pieken in de spanning op fase R. Na het ontstaan van de tweede
aardsluiting (77 ms) komen de simulatie en de meting weer goed overeen. Bij deze
aardsluiting ontstaan weI hoogfrequente componenten van circa 750 tot WOO Hz. Bij de
overgang van cross-country fout naar eenfase aardsluiting (166,5 ms) treedt een
overgangsverschijnsel op met een frequentie van circa 130 Hz (markering 1), dat ook in
de gemeten spanning aanwezig is.

Het ontstaan van de eerste aardsluiting (55,5 ms) is in de gesimuleerde spanning op het
sterpunt N van de distributietransformator van station Maasbracht goed zichtbaar. Bij het
ontstaan van deze aardsluiting treedt een hoge spanningspiek op (markering K). Deze piek
is in de meting niet waarneembaar vanwege de beperkte reikwijdte van de
storingsschrijver (bijlage 2A). Het afschakelen van bet circuit tussen Maalbroek en
Beersdal (166,5 ms) gaat eveneens gepaard met een hoge spanningspiek (markering L).
Deze piek is in de meting eveneens niet waarneembaar vanwege de beperkte reikwijdte
van de storingsschrijver. Het ontstaan van de tweede aardsluiting (77 ms) gaat weer
gepaard met hoogfrequente componenten van circa 750 tot WOO Hz.

52



De verhoudingen tussen de verschillende spanningsvormen bij het ontstaan en opheffen
van de aardsluitingen in de gesimuleerde spanningen zijn ongeveer gelijk aan de
verhoudingen in de gemeten spanningen. Dit geldt rowel voor de fasespanningen als voor
de sterpuntspanning van de distributietransformator in Maasbracht.

5.4.2 Spanningen op andere netlocaties

De gesimuleerde spanningen op de andere netlocaties vertoonden een gelijkvormig
verloop ten opzichte van de spanningen in Maasbracht. WeI waren verschillen aanwezig
in de amplituden van de spanningen op de stations. De amplituden van de spanningen zijn
atbankelijk van de afstand van het station tot een van de aardsluitingen. Als voorbeeld
zijn de spanningen op de fasen R, S en T in Boekend gegeven (bijlage 2C). De
spanningen op iedere andere gewenste netlocatie zouden echter eveneens kunnen worden
gesimuleerd.

5.4.3 Stromen in het net

Van het circuit tussen Boekend en Venray (wit) zijn de stromen in de fasen R, S en T
gesimuleerd (bijlage 2D).

In fase R ontstaat eeel hoogfrequente piek in de stroom bij het ontstaan van de aardsluiting
in fase R in het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (markering A). Bovendien treden
hoogfrequente componenten op van circa 750 tot WOO Hz bij het ontstaan van de tweede
aardsluiting (77 ms). De normale bedrijfsstroom bedraagt 400 A, terwijl de maximale
belastbaarheid van het circuit circa 2050 A is. Hierbij wordt het circuit slechts eenzijdig
gevoed, daar het circuit deel uitmaakt van een uitloper (figuur 5.10).

In de stroom in fase S zijn hoogfrequente componenten tussen circa 750 en WOO Hz
zichtbaar bij het ontstaan van de eerste (55,5 ms) en tweede (77 ms) aardsluiting.

In de stroom in fase T gaat bij het optreden van de cross-country fout (77 ms) een
aardsluitstroom Iopen van circa 3000 A. Bij de overgang van de cross-country fout naar
een eenfase aardsluiting (166,5 ms) ontstaat een overgangsverschijnsel met een frequentie
van circa 130 Hz (markering B).

De stromen in de overige circuits vertonen een gelijkvormig verloop. De normale
bedrijfsstromen blijven steeds binnen 10 % van de maximale belastbaarheid. De stromen
door de blusspoelen hebben een gelijkvormig verloop aan de spanningen over de
blusspoelen.
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De aardsluitstromen door de foutplaatsen in fase R van het circuit tussen Maalbroek en
Beersdal en in fase T van het station Gennep (bijlage 2E) bedragen circa 5200 A, hetgeen
goed overeenkomt met de gemeten aardsluitstroom (hoofdstuk 5.2.1). Aan het begin van
de aardsluitstroom in Beersdal en aan het einde van de aardsluitstroom in Gennep is de
blusspoelwerking zichtbaar (markeringen C en D), daar in deze situaties sprake is van een
eenfase aardsluiting in het net. Hierbij treden overgangsverschijnselen op met een
frequentie van circa 210 Hz in de aardsluitstroom in Beersdal en van circa 130 Hz in de
aardsluitstroom in Gennep.

5.4.4 Invloed van condensatorbatterijen

In hoofdstuk 5.2 is reeds ingegaan op de mogelijke invloed van condensatorbatterijen op
het functioneren van distantiebeveiligingen. Uit de simulaties is gebleken dat de invloed
van de condensatorbatterijen op de gesimuleerde spanningen zeer gering is. De
hoogfrequente componenten in de spanningen worden enigszins versterkt door de
condensatorbatterijen. De overgangsverschijnselen met een frequentie van 210 en 130 Hz
worden niet zichtbaar beinvloed.

De stromen vertonen bij verwijdering van de condensatorbatterijen geen hoogfrequente
componenten meer. Dit kan worden aangetoond aan de hand van bijlage 2F, waarin de
stroom in fase R van het circuit tussen Horst en Venray is gegeven, rowel met als ronder
condensatorbatterij in het net. De overgangsverschijnselen met een frequentie van 210 en
130 Hz worden wederom niet zichtbaar beinvloed.

De invloed van de condensatorbatterijen op het transiente gedrag van het netmodel
beperkt zich dus tot enige hoogfrequente componenten. Op grond van deze simulaties lijkt
het dan ook onwaarschijnlijk dat distantiebeveiligingen worden beinvloed door de
condensatorbatterijen.

5.5 Simulatieresultaten van de cross-country fout in 1991

Het netmodel is in dit geval aangepast aan de toestand van het 150 kV-net op 04-07-1991
(hoofdstuk 5.2.2). De eenfase aardsluiting in station Haps is gesimuleerd door het sluiten
van een schakelaar naar aarde in fase T. In de simulaties was het moment van sluiten van
de schakelaar -1 s, dat wi! zeggen dat de aardsluiting reeds aanwezig was voordat de
simulatie werd gestart. De eenfase aardsluiting in fase R van het station Graetheide is
eveneens gesimuleerd door het sluiten van een schakelaar naar aarde, op een tijdstip van
46,5 ms. Deze aardsluiting trad in werkelijkheid op in het DSM-net. Het opheffen van de
aardsluiting in Graetheide wordt gesimuleerd door het openen van de schakelaar naar
aarde na 116,5 ms. De afschakeling van de aardsluiting in Haps is niet gesimuleerd.
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5.5.1 Simulatie van de gemeten spanningen

In het storingsrapport zijn de spanningen op de fasen R, S en T en op het sterpunt N van
de distributietransformator in station Maasbracht weergegeven (bijlage 3A). De matige
kwaliteit van deze registraties vormt een beperking ten aanzien van een vergelijking met
de simulatieresultaten. In bijlage 3B zijn de gesimuleerde spanningen van station
Maasbracht gegeven. Deze gesimuleerde spanningen zijn vrijwel identiek aan de gemeten
spanningen.

In de gesimuleerde spanning op fase R is het ontstaan (46,5 ms) en opheffen (116,5 ms)
van de aardsluiting in fase R zichtbaar. Er ontstaan hoogfrequente componenten van 600
tot 800 Hz bij het optreden van deze aardsluiting. Deze hoogfrequente componenten
worden mede veroorzaa1ct doordat een aardsluiting is aangebracht in Graetheide, waar
capaciteiten naar aarde zijn gedefinieerd ter representatie van de kabels in het DSM-net.
Bij het opheffen van deze aardsluiting ontstaat in de simulatie een hoge spanningspiek
(markering A), die in de meting een lagere waarde heeft. De grootte van deze piek is
afhankelijk van het moment waarop deze aardsluiting wordt opgeheven.

In de gesimuleerde spanning op fase S treden op het moment van ontstaan van de
aardsluiting hoogfrequente componenten op van circa 600 tot 800 Hz. Het moment van
optreden van de aardsluiting in fase R in Graetheide (46,5 ms) is duidelijk zichtbaar.

In de gesimuleerde spanning op fase T is eveneens het ontstaan (46,5 ms) en opheffen
(116,5 ms) van de aardsluiting in fase R duidelijk zichtbaar. Wederom treden
hoogfrequente componenten van circa 600 tot 800 Hz op bij het ontstaan van deze
aardsluiting. Bij de overgang van cross-country fout naar eenfase aardsluiting
(markering B) treedt een overgangsverschijnsel op met een frequentie van circa 130 Hz,
dat ook in de gemeten spanning aanwezig is.

In de gesimuleerde spanning op het sterpunt N van de distributietransformator treden bij
het ontstaan van de aardsluiting in fase R (46,5 IDS) hoogfrequente componenten op van
circa 600 tot 800 Hz. Het afschakelen van deze aardsluiting gaat gepaard met een tweetal
hoge spanningspieken (markeringen C en D). Voor deze twee pieken is dezelfde
verklaring te geven als bij de piek in de spanning op fase R.

De verhoudingen tussen de verschillende spanningsvormen bij het ontstaan en opheffen
van de aardsluitingen in de gesimuleerde spanningen zijn vrijwel gelijk aan de
verhoudingen in de gemeten spanningen.
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5.5.2 Spanningen op andere netlocaties

De spanningen op de andere netlocaties vertoonden een gelijkvormig verloop ten aanzien
van de spanningen in Maasbracht. De amplituden van de spanningen op de verscheidene
stations waren verschillend. De amplituden van de spanningen zijn afhankelijk van de
afstand van het station tot ~n van de aardsluitingen. Ais voorbeeld zijn de spanningen op
de fasen R, S en T in Horst gegeven (bijlage 3C).

5.5.3 Stromen in het net

Bij de stromen moet rekening worden gehouden met het feit, dat er reeds ~n aardsluiting
aanwezig was aan het begin van de simulatie. In het circuit tussen Boekend en Horst (wit)
zijn de stromen in de fasen R, S en T gesimuleerd (bijlage 3D).

In fase R gaat de stroom van 600 naar 400 A bij het optreden van een cross-country fout
en weer terug naar 600 A bij het opheffen van de aardsluiting in fase R. Bovendien zijn
hoogfrequente componenten van circa 600 tot 800 Hz aanwezig bij het ontstaan van de
aardsluiting in fase R (46,5 ms). De ~nfase aardsluitstroom bedraagt 600 A, terwijl de
maximale belastbaarheid van het circuit circa 2050 A is.

In de stroom in fase S zijn eveneens hoogfrequente componenten van circa 600 tot
800 Hz zichtbaar bij het ontstaan van de aardsluiting in fase R (46,5 ms).

In de stroom in fase T gaat bij het ontstaan van de cross-country fout (46,5 ms) een
aardsluitstroom lopen van circa 3500 A. Bij de overgang van een cross-country fout naar
een eenfase aardsluiting ontstaat een overgangsverschijnsel met een frequentie van circa
130 Hz (markering A).

De stromen in de overige circuits hebben een gelijkvormig verloop. De stromen door de
blusspoelen vertonen een gelijkstroomcomponent bij het optreden van de cross-country
fout. In bijlage 3E is de stroom in de reactantie van de blusspoel in Maasbracht gegeven
en is de gelijkstroomcomponent aangegeven met markering B. Deze
gelijkstroomcomponent is afhankelijk van het moment van optreden van de aardsluiting in
fase R en kan niet worden geregistreerd door de storingsschrijver, waardoor het onbekend
is of deze gelijkstroomcomponent in de praktijk ook is opgetreden. De
gelijkstroomcomponent lean leiden tot verzadiging van stroomtransformatoren, waardoor
distantiebeveiligingen niet de correcte meetgrootheden krijgen aangeboden. Dit kan de
onterechte afschakeling van een aantal hoogspanningslijnen tot gevolg hebben. Bij
opheffing van de aardsluiting gaat de blusspoelstroom via een uitdemping terug naar een
symmetrische toestand.
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5.5.4 Verplaatsing van de aardsluiting in fase R

De hoogfrequente componenten in de gesimuleerde spanningen in Maasbracht (bijlage 3B)
worden veroorzaakt doordat de aardsluiting in fase R is aangebracht in Graetheide, waar
capaciteiten naar aarde zijn gedefinieerd ter representatie van de kabels in bet DSM-net.
Door de aardsluiting niet in Graetheide maar in bet naburige station Limmel (figuur 5.10)
aan te brengen, zijn deze boogfrequente componenten te elimineren. De weerstand in bet
circuit tussen Limmel en Graetheide zorgt voor voldoende demping van de boogfrequente
componenten. De gesimuleerde spanningen op de fasen R, S en T en bet sterpunt N van
de distributietransformator in Maasbracbt zijn voor deze situatie in bijlage 3F gegeven.
De hoogfrequente componenten zijn sterk gedempt, maar voor het overige worden de
gesimuleerde spanningen niet beinvloed. Het gedrag van het totale net wordt dus niet
zichtbaar beinvloed door verplaatsing van de aardsluiting in fase R. De problemen in
Graetheide kunnen worden opgelost door de kabels van het DSM-net te modelleren door
middel van pi-eircuits, in plaats van modellering door capaciteiten naar aarde. De
weerstand van de kabels in de pi-circuits zal vermoedelijk voor voldoende demping van
de hoogfrequente componenten kunnen zorgen.

5.5.5 Invloed van condensatorbatterijen

Bij het bepalen van de invloed van de condensatorbatterijen moet onderscheid worden
gemaakt tussen de situaties, waarbij de aardsluiting in fase R in Graetheide respectievelijk
in Limmel is aangebracht. In bet eerste geval zullen de hoogfrequente componenten in de
spanningen worden versterkt door de condensatorbatterijen. In bijlage 3G wordt dit
verduidelijkt aan de band van de spanning op fase R in Maasbracht, rowel met aIs ronder
condensatorbatterijen in het net. In het tweede gevaI bebben de condensatorbatterijen
nauwelijks invloed op de gesimuleerde spanningen. De overgangsverschijnselen met een
frequentie van circa 130 Hz worden niet zichtbaar beinvloed.

Voor de stromen moet eveneens onderscheid worden gemaakt tussen de situaties, waarbij
de aardsluiting in fase R in Graetheide respectievelijk in Limmel is aangebracht. De
stromen vertonen betzelfde gedrag als de spanningen met betrekking tot de invloed van de
condensatorbatterijen in beide situaties.

Wederom voIgt uit de simulaties dat de condensatorbatterijen aIleen invloed bebben op
hoogfrequente componenten. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat condensatorbatterijen
de oorzaak vormen voor de foutieve werking van enkele distantiebeveiligingen.
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6 Transient gedrag van een distantiebeveiliging

In de voorgaande hoofdstukken is het stationaire en transiente gedrag van een elektrisch
net bij cross-country fouten onderzocht. Bet doel van deze berekeningen en simulaties
was onder andere om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van
distantiebeveiligingen bij cross-country fouten. Aan de hand van het rekenmodel uit
hoofdstuk 3.3 zal worden ingegaan op het stationaire gedrag van distantiebeveiligingen bij
cross-country fouten. Vervolgens wordt het ontwerp van een simulatiemodel van het
meetsysteem van een distantiebeveiliging behandeld. Toepassing van dit simulatiemodel in
het simulatiemodel van het 150 kV-net (hoofdstuk 5.1) vormt een eerste aanzet voor het
onderzoek naar het transiente gedrag van distantieheveiligingen. Voor een goed begrip
van deze problematiek zal eerst worden ingegaan op de belangrijkste aspecten van een
distantiebeveiliging.

6.1 Principe van distantiebeveiligingen

Distantiebeveiligingen zijn een van de belangrijkste beveiligingsmiddelen voor
hoogspanningslijnen. Ben distantiebeveiliging vormt een snelle beveiliging voor fouten
binnen de te beveiligen lijnsectie (sneltrap), en een tijdvertraagde beveiliging voor een
aantal naburige lijnsecties (back-up).

Bet principe van een distantiebeveiliging is gebaseerd op het bepalen van de afstand vanaf
de foutplaats tot aan het aansluitpunt van de distantiebeveiliging. Deze afstandsbepaling
wordt uitgevoerd door het meten van de (fout-)impedantie vanaf de foutplaats tot aan het
aansluitpunt van de distantiebeveiliging, en deze waarde vervolgens te vergelijken met de
impedantiewaarde van de te beveiligen lijnsectie. Indien de foutimpedantie kleiner is dan
de lijnimpedantie, ligt de fout binnen de te beveiligen lijnsectie en dient de
distantiebeveiliging in werking te treden. De foutimpedantie wordt bepaald uit de
fasespanningen en de fasestromen van de gestoorde fase(n) op het aansluitpunt van de
distantiebeveiliging. In geval van een eenfase aardsluiting worden de spanning en de
stroom in de gestoorde fase gemeten. De gemeten spanning komt overeen met het produkt
van de stroom en de foutimpedantie. De gemeten stroom wordt vermenigvuldigd met de
impedantiewaarde van de te beveiligen lijnsectie, waardoor een nabootsspanning wordt
gevormd. De gemeten spanning Vm is dus een maat voor de foutimpedantie, terwijl de
nabootsspanning VA een maat is voor de lijnimpedantie. Door vergelijking van deze
spanningen kan dus worden bepaald of de foutimpedantie groter of kleiner is dan de
lijnimpedantie, en dus of de fout buiten of binnen de te beveiligen lijnsectie ligt.
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(6.1)

Figuur 6.1 Principe van een distantiebeveiliging.

Uit vergelijking (6.1) voIgt:
Vm < Va ~ Zp < ZL => fout binnen de te beveiligen lijnsectie
Vm > Va ~ Zp > ZL => fout buiten de te beveiligen lijnsectie

6.2 Stationair gedrag van distantiebeveiligingen

In hoofdstuk 3 is uitvoerig ingegaan op kortsluitberekeningen aan de hand van een
vereenvoudigd elektrisch netwerk. Ret doel van deze berekeningen was onder andere het
bepalen van het stationaire gedrag van distantiebeveiligingen in een elektrische net bij een
cross-country fout. Het rekenmodel (figuur 3.2) wordt daarom uitgebreid met een tweetal
(fictieve) distantiebeveiligingen. De driefasige hoogspanningscircuits worden bij de rail
voorzien van deze distantiebeveiligingen. Ret functioneren van deze distantiebeveiligingen
zal worden onderzocht aan de hand van de meetsignalen, waarmee de foutimpedantie
wordt bepaald. Deze impedantiebepaling kan door een aantal eigenschappen van het
elektrische netwerk worden beinvloed. Hierbij is te denken aan de mutuele koppeling
tussen de twee circuits, de weerstand van de aardsluitboog en de aardfoutcompensatie.
Voor een correcte impedantiebepaling moeten de meetsignalen van een aantal
compensatiesignalen worden voorzien. In dit hoofdstuk zal alleen worden ingegaan op de
aardfoutcompensatie. Deze compensatie heeft betrekking op het verschil tussen de
bedrijfsimpedantie en de homopolaire impedantie van een Iijn. Voor een uitgebreide
theoretische analyse van het stationaire gedrag van distantiebeveiligingen wordt verwezen
naar [7].

De distantiebeveiligingen maken gebruik van de fasespanningen op de rail en de
fasestromen in de fasegeleiders. Indien de homopolaire impedantie geIijk is aan de
bedrijfsimpedantie van de lijn, kan met behulp van de gemeten fasegrootheden de
foutimpedantie worden bepaald. Daar de homopolaire lijnimpedantie in de praktijk echter
niet aan deze voorwaarde voldoet, zal een correctie op de meetsignalen noodzakelijk zijn.
Dit kan het beste worden aangetoond aan de hand van een rekenvoorbeeld met behulp van
de vergelijkingen (3.26) en (3.30). De distantiebeveiliging in circuit 1 krijgt de
fasespanning op de rail en de fasestroom in de fasegeleider aangeboden, die heiden
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betrekking hebben op de gestoorde fase A (figuur 3.2). Indien de homopolaire impedantie
ongelijk wordt genomen aan de bedrijfsimpedantie van de lijn, voIgt voor de
foutimpedan_tie:

(6.2)

De correcte foutimpedantie zou gelijk moeten zijn aan de bedrijfsimpedantie Zr.,.. Dit is
bij deze keuze van de meetsignalen dus aIleen mogelijk aIs de homopolaire impedantie
gelijk is aan de bedrijfsimpedantie. Dit probleem is op te lossen door aan de gemeten
fasestroom een compensatieterm toe te voegen. Deze compensatieterm kan uit vergelijking
(6.2) worden afgeleid.

(6.3)

Hierin is de aardfactor kr..o gelijk aan (Zur/ZtJ - 1.

Uit vergelijking (6.3) voIgt dat de correcte foutimpedantie kan worden berekend door in
de noemer een stroomcomponent kuoI.o toe te voegen. De correcte foutimpedantie is dus
te bepalen door de gemeten fasestroom IA aan te vullen met een fractie kuo van de
homopolaire stroom 1.0'

Voor de distantiebeveiliging in het andere circuit kan een analoge berekening worden
uitgevoerd.

6.3 Keuze van de te modelleren distantiebeveiliging

Ret simulatiemodel van het meetsysteem van een distantiebeveiliging in EMTP is
gebaseerd op de digitale distantiebeveiliging SD36 van AEG [8]. In het 150 kV-net van
MEGA worden daarentegen mechanische distantiebeveiligingen toegepast. De doelstelling
voor de modellering is echter gebaseerd op het verkrijgen van een algemeen beeld van het
transiente gedrag van distantiebeveiligingen. Daamaast zal aan de hand van het
simulatiemodel worden getracht meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van de
distantiebeveiligingen in het 150 kV-net bij cross-country fouten.
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De keuze voor de 8D36 is gemaakt op grond van de beschikbare hoeveelheid informatie.
Van de mechanische distantiebeveiligingen kon slechts een beperkte hoeveelheid gegevens
worden verkregen. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat de mechanische
distantiebeveiligingen in het 150 kV-net in de (nabije) toekomst zullen worden vervangen
door digitale distantiebeveiligingen.

De SD36 is een digitale distantiebeveiliging, waarbij de signaalverwerking wordt
uitgevoerd met behulp van een microprocessor. De ingangsschakeling bestaat uit
stroomtransformatoren en spanningstransfonnatoren, en zorgt voor een galvanische
scheiding tussen de analoge en digitale onderdelen. Met behulp van deze
ingangstransformatoren worden de ingangssignalen aangepast aan het algoritme voor de
impedantiebepaling.

De analoge ingangssignalen worden bemonsterd met een frequentie van circa 1 kHz. Het
aanspreeksysteem bestaat uit maximum-stroom elementen. In de microprocessor worden
aile rekenoperaties en stuurfuncties uitgevoerd. De voomaamste rekenoperaties zijn:
- impedantiebepaIing op basis van amplitudevergelijking
- richtingsbepaIing op basis van fasehoekvergelijking
De impedantiekarakteristiek voor het meetbereik van de distantiebeveiliging in het
R-X-diagram is een zogenaamde "Plain Impedance" karakteristiek. Deze karakteristiek
wordt gevormd door vergelijking van de amplituden van de meetsignalen. De opdeling
van het meetbereik voor fouten in voorwaartse en achterwaartse richting wordt bepaald
door vergelijking van de fasehoeken van de meetsignalen.

x
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Figuur 6.2 Impedantiekarakteristiek van de SD36.

In de ingangstransformator voor het stroomsignaal wordt een fasehoekverschuiving van
10 graden in voorwaartse richting aan de stroom gegeven. Deze fasehoekverschuiving is
het gevolg van de opbouw van de stroomtransfonnator. De kern van de
stroomtransfonnator is van een kleine luchtspleet voorzien, waardoor minder snel
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verzadiging kan optreden. In het secundaire stroomsignaal wordt nu weI een hoekfout
veroorzaakt ten opzichte van het primaire stroomsignaal. Bij de verdere signaalbewerking
wordt met deze hoekfout rekening gehouden.

6.4 Ontwerp van het simulatiemodel

In dit afstudeerproject wordt het ontwerp van het simulatiemodel van de SD36 beperkt tot
een model van het meetsysteem. Dit meetsysteem wordt gemodelleerd in TACS
(hoofdstuk 4.3). De mogelijkheden voor modellering van de overige onderdelen van de
distantiebeveiliging, zoals bijvoorbeeld de sanspreekelementen, zullen wellicht in de
toekomst worden onderzocht.

6.4.1 Vereenvoudigingen in het simulatiemodel

In het model van het meetsysteem zijn een santa! vereenvoudigingen en beperkingen
ingevoerd. Het model is alleen gedefinieerd voor eenfase aardsluitingen. De cross-country
fout wordt namelijk gevormd door eenfase-aardsluitingen. Er is geen richtingsbepaling in
het model opgenomen, waardoor geen onderscheid kan worden gemaakt tussen
aardsluitingen in voorwaartse en achterwaartse richting. De meettransformatoren,
waardoor de hoogspanningssignalen naar laagspanningssignalen worden getransformeerd,
zijn ideaal verondersteld en worden niet gemodelleerd. Het model maakt dus gebruik van
hoogspanningssignalen, hetgeen in de praktijk niet wordt gedaan.

Met behulp van de ingangstransformatoren van de distantiebeveiliging worden de gemeten
spanningen en stromen aangepast aan het algoritme voor de impedantiebepaling door het
meetsysteem. De spanningstransformator wordt eveneens ideaal verondersteld en is
derhalve niet gemodelleerd. De stroomtransformator wordt lineair verondersteld, dus er
wordt geen rekening gehouden met verzadigingseffecten. Deze stroomtransformator is te
representeren door de parallelschakeling van inductiviteit en een weerstand (figuur 6.3).

R

IIR
(ll

Idt) I (t)

Figuur 6.3 Schematische weergave van de stroomtransformator.
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In de stroomtransformator wordt aan het stroomsignaal een fasehoekverschuiving van
10 graden in voorwaartse richting meegegeven. Met behulp van Laplace Transformatie
kan een overdrachtsfunctie worden afgeleid voor de stroomtransformator. Door middel
van deze overdrachtsfunctie wordt de stroomtransformator in TACS gemodelleerd.

De stroom ia(t) in de weerstand en iL(t) in de inductiviteit (in het tijddomein) kunnen
worden omgerekend naar de stromen IR(s) en lL(s) in het s-domein.

Jv(t)dt Vfs)
i(t) = ~ l(s)=-'-
L L L sL

Uit de vergelijkingen (6.4) en (6.5) is de totale stroom i(t) af te leiden.

(6.4)

(6.5)

De relatie tussen de stroom in de weerstand IR(s) en de totale stroom l(s) vormt de
overdrachtsfunctie van de stroomtransformator, en is af te leiden uit vergelijking (6.6).

sL
R + sL

= ST

1 + S7
(6.7)

De tijdconstante 7 kan worden berekend uit de hoek a tussen de totale stroom i(t) en de
stroom idt) in de inductiviteit (figuur 6.3).

L
7 =-

R
wL

~ W7 = If 1
tan a

(6.8)

Daar a gelijk is aan 10 graden, voIgt uit vergelijking (6.8) dat 7 gelijk is aan 18,05 ms.

Tenslotte heeft het model slechts een meetbereik, waardoor geen back-up functies zijn te
definieren voor naburige lijnsecties.
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De ingangssignalen van de distantiebeveiliging SD36 worden in de praktijk bemonsterd
met een frequentie van circa 1 kHz. De ingangssignalen van het simulatiemodel mooten
eveneens met deze frequentie worden bemonsterd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
post-processing (hoofdstuk 4.6). De simulatieresultaten van het netmodel zijn berekend
met een rekentijdstap van 17 ,.,.s. Uit deze simulatieresultaten worden een aantal signalen
als invoer voor het simulatiemodel van het meetsysteem geselecteerd. Van deze
invoersignalen wordt ieder zestigste bemonsteringspunt ingelezen, waardoor de
rekentijdstap in het simulatiemodel van het meetsysteem 1,02 ms bedraagt. Dit komt
overeen met een bemonsteringsfrequentie van 980 Hz.

6.4.2 Opbouw van het simulatiemodel

Het simulatiemodel van het meetsysteem van de distantiebeveiliging in weergegeven in
figuur 6.4. De ingangssignalen van het simulatiemodel zijn de spanning Vrelx op en de
stroom lrelx in de gestoorde fase X op het aansluitpunt van de distantiebeveiliging. De
spanning Vrelx is een maat voor de (fout-)impedantie van de foutplaats tot het aansluitpunt
van de beveiliging. Voor een correcte impedantiebepaling moet de stroom lrelx van een
aardfoutcompensatie worden voorzien (hoofdstuk 6.2). Dit signaal voor de
aardfoutcompensatie bestaat uit een fractie k (= Zu/ZL - 1) van de homopolaire stroom.
Voor de aardfoutcompensatie dienen de stromen lrely en Imz in de niet-gestoorde fasen Y
en Z op het aansluitpunt van de beveiliging te worden bepaald. Door de drie fasestromen
lrelx' lrely en lretz op te tellen en de resultante te delen door drie, is de homopolaire stroom
Ihom te bepalen (vergelijking 3.2). Vermenigvuldiging van lhom met aardfactor k van de te
beveiligen lijn geeft een compensatiesignaal leom'

De stromen Irelx en leom worden gesommeerd en aan de ingangstransformator ST
toegevoerd. Hier krijgt het resulterende stroomsignaal een fasehoekverschuiving van
10 graden in voorwaartse richting en wordt vermenigvuldigd met de waarde van de
bedrijfsimpedantie ZL van de te beveiligen lijn. Hierdoor wordt een nabootsspanning V.im
gevormd, die een maat vormt voor de lijnimpedantie.
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Figuur 6.4 Simulatiemodel van het meetsysteem.

In hoofdstuk 6.3 is reeds toegelicht dat de SD36 voor de impedantiebepaIing gebruik
maakt van een vergelijkingsmethode op basis van de amplituden van de invoersignaIen.
Van de spanningen VrcIx en Vlim dient dus iedere periode het maximum en minimum te
worden bepaald. In het model wordt hiervoor een methode gebruikt, die voor beide
spanningen identiek is. Deze methode zal aan de hand van de spanning VrcIx worden
toegelicht. In TACS zijn zogenaamde "track"-elementen aanwezig, waarmee het
maximum en minimum kunnen worden bepaald. Deze "track"-elementen bepaIen de
momentane waarde van een signaal op een tijdstip en vergelijken deze met de
signaalwaarde op het vorige tijdstip, waarbij het maximum (of minimum) van de twee
signaalwaarden wordt vastgehouden. Het "track"-element bepaalt dus het absolute
maximum (minimum) van een signaal over aIle perioden, terwijl wordt gewenst dat het
maximum (minimum) van iedere periode wordt bepaald. Daarom moeten de
"track"-elementen aan het begin van iedere periode worden "gereset". Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van de nuldoorgangen van Vrdxo Deze nuldoorgangen worden
gedetecteerd door een bovengrens en ondergrens te definieren voor de amplitude van Vrdx

(figuur 6.5). Indien Vrdx binnen dit traject ligt, wordt een nuldoorgang verondersteld en
wordt een puIs Rlim gevormd (figuur 6.4).
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Figuur 6.5 Bepaling van het maximum en minimum van Vrelx.

Ben maximum element dient te worden gereset op een nuldoorgang met een opgaande
flank, een minimum element op een nuldoorgang met een neergaande flank. Dit
onderscheid kan worden gemaakt door de afgeleide van Vrelx te bepalen. Deze afgeleide
Rder is positief bij een opgaande flank en negatief bij een neergaande flank. De positieve
en negatieve waarden van de afgeleide Rter worden gescheiden en afzonderlijk
vermenigvuldigd met Rlim, waardoor de pulssignalen Rpmax en ~ worden gevormd
(figuur 6.5). Rpmax bestaat uit pulsen op nuldoorgangen met een opgaande flank en wordt
als resetsignaal voor het maximum element gebruikt. ~ bestaat uit pulsen op
nuldoorgangen met een neergaande flank en wordt als resetsignaal voor het minimum
element gebruikt.

De uitgangssignalen van het maximum element Rmax en het minimum element Rmm zijn in
figuur 6.5 gegeven. In de signalen Rmax en Rmm zijn aan het begin van iedere periode
overgangsvormen aanwezig ten gevolge van het resetten van de "track"-elementen. Voor
het bepalen van de impedantie is alleen het maximum en minimum van iedere periode van
belang en dienen deze overgangsvormen te worden geelimineerd. Daarom is achter elk
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"track"-element een sample-and-hold element geplaatst. Door het geven van een
sample-puIs bemonstert het sample-and-hold element een signaal en houdt de bemonsterde
waarde vast, totdat een volgende sample-puIs wordt gegeven en een nieuwe waarde wordt
bemonsterd. Voor de sample-pulsen kan wederom gebruik worden gemaakt van Rpmax en
~. De sample-puIs voor het bemonsteren van Rm.x wordt nu echter gevormd door ~,
terwijl de sample-puIs~ wordt gebruikt voor het bemonsteren van R.wn. De signalen
Rm.x en R.wn worden dus een halve periode na het geven van een reset bemonsterd. Het
maximum (minimum) van deze periode van Vrdx is dan reeds bepaald, en dus bestaan de
uitgangssignalen Vrmu en Vrmin van de sample-and-hold elementen uit de maxima en
minima van iedere periode van Vrdx (figuur 6.5). De signalen Vrmu. en Vrmin hebben weI
een tijdvertraging van circa 5 ms ten opzichte van het optreden van de maxima en minima
van Vrelx' De gemiddelde amplitude Vrtot wordt bepaald door Vrmin af te trekken van Vrmu

en de resultante te delen door twee.

Het signaal V.im ondergaat een identieke bewerking, met als resultaat VIlot. De signalen
V~ en Vlt« vormen een maat voor de foutimpedantie Zp respectievelijk voor de
lijnimpedantie ZL' Door V~ af te trekken van VIt« kan worden bepaald of de fout binnen
(Ft« positief) of buiten (Plot negatief) de te beveiligen lijnsectie ligt.

In het model is geen onderscheid gemaakt tussen het weI of niet aanwezig zijn van
aardsluitingen. Daarom is een eenvoudig aanspreekelement gevormd, dat reageert op de
waarde van de homopolaire stroom. In een normale bedrijfstoestand zal de homopolaire
stroom laag zijn, bij aardsluitingen zal de homopolaire stroom daarentegen een hogere
waarde aannemen. Voor het bepalen van een gemiddelde amplitude van de homopolaire
stroom wordt van Ibom het maximum Ibmax en minimum Ibmin bepaald, met behulp van een
maximum element en een minimum element. Omdat alleen het verschil tussen een
normale bedrijfstoestand (lage homopolaire stroom) en een aardsluiting (hoge homopolaire
stroom) van belang is, hoeven deze elementen niet aan het begin van iedere periode te
worden gereset. Het gemiddelde Iuul wordt bepaald door Ibmin af te trekken van Ibmax en de
resultante te delen door twee. Vervolgens wordt Iw vergeleken met een drempelwaarde
Ibroa, die de grens aangeeft tussen een normale bedrijfstoestand en een aardsluiting. Door
~ul af te trekken van ~roa ontstaat een signaal Imeet, dat negatief wordt indien een
aardsluiting aanwezig is (Ibom > ~roJ. Met Imeet wordt een IF-element aangestuurd. Dit
IF-element Iaat het signaal Ft« door bij een negatieve waarde van Imeet, maar blokkeert het
signaal Ft« bij een positieve waarde van 1-et. Het uitgangssignaal Flip van het IF-element
heeft dus alleen een waarde als een aardsluiting is gedetecteerd, en kan worden gebruikt
voor het aansturen van een vermogensschakelaar.
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6.5 Simulatieresultaten

Het simulatiemodel van het meetsysteem is eveneens toegepast op de cross-country
fouten, die in de storingsrapporten zijn beschreven (hoofdstuk 5.2). Hierbij is gekeken
naar de situaties, waarin distantiebeveiligingen (al dan niet terecht) in werking zijn
getreden. De resultaten van de netsimulaties (hoofdstukken 5.4 en 5.5) zijn als invoer
voor het simulatiemodel van het meetsysteem gebruikt, door toepassing van
post-processing (hoofdstuk 4.6).

6.5.1 Distantiebeveiligingen bij de cross-country fout in 1987

Het eerste deel van de simulaties heeft betrekking op de situatie, die in het storingsrapport
uit 1987 is beschreven (hoofdstuk 5.2.1). Aan de hand van het model in figuur 6.4 zal het
gedrag van het meetsysteem op een tweetal locaties worden behandeld.

In het in bedrijf zijnde circuit tussen Maalbroek en Beersdal beYond zich een aardsluiting
in fase R op 20 % van Beersdal. In dit circuit vond in de praktijksituatie een terechte
afschakeling plaats aan beide zijden. Gesimuleerd is de distantiebeveiliging in Maalbroek.
De invoersignalen bestonden uit de spanning op fase R in Maalbroek als Vrdx, de stroom
in fase R van het circuit tussen Maalbroek en Beersdal als Irdx en de stromen in de fasen
S en T als Irely en Irclz. Het meetbereik van het meetsysteem is ingesteld op 100 % van de
te beveiligen lijn. In de praktijk bedraagt dit meetbereik slechts circa 80 %.

De ingangssignalen zijn bemonsterd met een frequentie van 1 kHz. De invloed van deze
bemonstering wordt verduidelijkt in bijlage 4A, waarin de spanning op fase R in station
Maalbroek en het ingangssignaal van het meetsysteem Vrdx is gegeven. In de spanning op
fase R in Maalbroek zijn hoogfrequente componenten van circa 750 tot 1000 Hz
gesuperponeerd op het verschijnsel met een frequentie van circa 210 Hz (markering A).
In het signaal Vrdx zijn deze hoogfrequente componenten niet meer aanwezig
(markering B). In de stromen, die als invoersignalen voor het meetsystoom worden
gebruikt, zijn de hoogfrequente componenten eveneens geelimineerd door de
bemonstering.

In bijlage 4B zijn de signalen Vltd., Vlid. en Ftot van het simulatiemodel in Maalbroek
gegeven. Het signaal Vlid. gooft de gemiddelde amplitude van iedere periode van de
gemeten stroom (met compensatiecomponent) weer, vermenigvuldigd met de impedantie
~ van de te beveiligen lijn. Gedurende de oorste 55 ms is de normale bedrijfsstroom
aanwezig en. is Vlid. relatief laag. Na 55,5 ms treedt de eerste aardsluiting op en zal de
aardsluitstroom door de blusspoelwerking worden beperkt. Na 77 ms ontstaat de
cross-country fout, met als gevolg dat er oon hoge aardsluitstroom gaat vloeien. Hierdoor
neemt VItot een relatief hoge waarde aan. Na 166,5 ms wordt het circuit tussen Maalbroek
en Beersdal afgeschakeld, met als gevolg dat de fasestromen in dit circuit gelijk aan nul
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worden. In principe rou VIlot nu eveneens nul moeten worden, maar doordat er geen
stuursignalen voor de sample-and-hold elementen (figuur 6.4) meer worden gevormd,
houden deze elementen de laatst bemonsterde waarde vast. Daar de distantiebeveiliging
echter reeds in werking is getreden, is dit deel van VIlot niet belangrijk meer.

Het signaal VrlDt geeft de gemiddelde amplitude van iedere periode van de gemeten
spanning op fase R in Maalbroek. VrlDt is een maat voor de impedantie Zp vanaf de
foutplaats tot aan het aansluitpunt van de beveiliging. Gedurende de eerste 55 ms is de
normale bedrijfsspanning aanwezig en is VrlDt relatief hoog. Na 55,5 ms treedt de
aardsluiting in fase R op en wordt de spanning, en dus VrlDt, vrijwel gelijk aan nul. Na
77 ms ontstaat de cross-country fout en neemt de spanning een bepaalde waarde aan. VrlDt

heeft dan een waarde van ongeveer 80 % van de waarde van VIlot. Na het opheffen van de
aardsluiting in fase R (166,5 ms) neemt de VrlDt de gekoppelde waarde tegen aarde aan,
vanwege de nog aanwezige aardsluiting in fase T in station Gennep. Na het opheffen van
de aardsluiting in fase T (196 ms) gaat VrlDt langzaam terug naar de normale
bedrijfsspanning.

Het signaal Ftot wordt gevormd door VIlot af te trekken van VrlDt. Ftot is dus te interpreteren
als het verschil tussen ZL en Zp. Indien Ftot positief wordt, is ZL groter dan Zp en ligt de
fout binnen de te beveiligen lijn. De distantiebeveiliging moet dan in werking treden.
Indien Ftot negatief wordt, is ZL kleiner dan Zp en ligt de fout buiten de te beveiligen lijn.
Gedurende de eerste 55 ms is Ftot negatief, daar in dit geval sprake is van de normale
bedrijfstoestand. Na 55,5 ms ontstaat de aardsluiting in fase R en treedt een
overgangsverschijnsel met een frequentie van circa 210 Hz op in de spanning in fase R.
Ftot krijgt nu een waarde in de buurt van nul, en bestaat er dus de mogelijkheid dat de
distantiebeveiliging in werking rou kunnen treden. Daar echter slechts een aardsluiting in
het net aanwezig is, mag deze distantiebeveiliging per definitie niet in werking treden. Na
77 ms ontstaat de cross-country fout en krijgt Ftot een positieve waarde. De
distantiebeveiliging zal nu in werking treden. Dit was ook te verwachten, daar de
aardsluiting in het circuit tussen Maalbroek en Beersdal op 80 % van Maalbroek lag, en
het meetbereik op 100 % van de te beveiligen lijn was ingesteld. Uit de waarden van VrlDt

en VIlot bij de cross-country fout (77 tot 166,5 ms) is af te leiden, dat de aardsluiting
inderdaad op circa 80 % van Maalbroek lag. Na het opheffen van de aardsluitingen
(166,5 en 196 ms) wordt Ftot weer negatief.

In het circuit tussen Boekend en Venray Yond in de praktijksituatie een onterechte
afschakeling plaats aan beide zijden. Hier zal alleen de Boekend-zijde worden beschouwd.
De invoersignalen bestonden uit de spanning op fase T in Boekend als Vrdx en de stroom
in fase T van het circuit tussen Boekend en Venray als~ en de stromen door de fasen R
en S als Irdy en Irea. Het meetbereik van het meetsysteem is ingesteld op 100 % van de te
beveiligen lijn.
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In bijlage 4C zijn de signalen Vltd., V.tJ:A en FtJ:A van het simulatiemodel in Boekend
gegeven. V.tJ:A heeft overa! een relatief lage waarde ten opzichte van Vltd.. Dit wordt
veroorzaakt doordat station Boekend niet in de buurt van een aardsluiting lag. Wederom
is bij de cross-country fout een verhoging in VIlJ:A waar te nemen.

Vltd. gaat van de normale bedrijfsspanning naar de gekoppelde spanning tegen aarde bij
het ontstaan van de eerste aardsluiting (55,5 ms) en neemt vervolgens een bepaalde
waarde aan bij het ontstaan van de cross-country fout (77 ms). Bij afschakeling van het
circuit tussen Maalbroek en Beersdal neemt Vltd. sterk af, maar komt niet in de buurt van
nul te liggen. De oorzaak van deze afname is het verschijnsel met een frequentie van
circa 130 Hz in de spanning op fase T in Boekend, dat echter slechts kort aanwezig is.
De tweede aardsluiting wordt namelijk kort na de eerste aardsluiting opgeheven.

Flat is altijd negatief en de distantiebeveiliging zal dus niet in werking treden. Op grond
van deze simulatieresultaten is dus geen verklaring te vinden voor de onterechte
afschakeling van de distantiebeveiliging in de praktijksituatie. Er moet echter rekening
worden gehouden met het feit dat het verschijnsel met een frequentie van 130 Hz in de
spanning op fase T in de praktijk langer aanwezig was, als gevolg van het gedrag van de
overspanningsafleider (hoofdstuk 5.2.1 en bijlage 2A). Hierdoor zal bij het afschakelen
van het circuit tussen Maalbroek en Beersdal (166,5 ms) Vltd. nog verder afnemen en lean
Flat in de buurt van nul komen te liggen. De distantiebeveiliging zou in dit geval weI in
werking kunnen treden.

Bovendien is het simulatiemodel gebaseerd op een digitale distantiebeveiliging, terwijl in
het 150 kV-net mechanische distantiebeveiligingen aanwezig zijn. Ben simulatiemodel van
de mechanische distantiebeveiligingen zou in deze situatie mogelijk meer inzicht kunnen
geven.

De invloed van de condensatorbatterijen is verwaarloosbaar, daar de hoogfrequente
componenten in de spanningen en stromen reeds laag waren. Bovendien zijn de
ingangssignalen bemonsterd met een frequentie van 1 kHz, waardoor hoogfrequente
componenten worden geelimineerd.

6.5.2 Distantiebeveiligingen bij de cross-country fout in 1991

Het tweede deel van de simulaties had betrekking op de situatie, die in het storingsrapport
uit 1991 is beschreven (hoofdstuk 5.2.2). Wederom wordt het gedrag van bet
meetsysteem op een tweetal locaties behandeld.

In het circuit tussenVenray en Haps vond in de praktijksituatie een onterechte
afschakeling aan beide zijden in de sneltrap plaats. De distantiebeveiliging aan
Venray-zijde zal worden beschouwd. De invoersignalen zijn de spanning op fase T in
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Venray als Vrelx, de stroom in fase T van het circuit tussen Venray en Haps als Iretx en de
stromen door de fasen R en S als Irely en lrelz. Het meetbereik van het meetsysteem is
ingesteid op 100 % van de te beveiligen Iijn.

In bijlage 5A zijn de signalen Vltd., Vlid en Ftot van het simulatiemodel in Venray gegeven.
VItot is laag tot 46 ms, omdat de aardsluitstroom in dit geval beperkt is door de
blusspoelwerking. Na 46,5 ms ontstaat de cross-country fout en wordt VItot hoog. Na
116,5 ms wordt de aardsluiting in fase R opgeheven en blust de eenfase aardsluitstroom,
met als gevolg dat VItot weer laag wordt.

Het signaal Vltd. heeft een identiek verloop. In de tijdsintervallen van 0 tot 46,5 ms en van
116,5 tot 200 ms is alleen de aardsluiting in fase T aanwezig en zal Vltd. dus laag zijn. Bij
het optreden van de cross-country fout (46,5 ms) neemt Vltd. een hoge waarde aan.

Het signaal Ftot neemt tijdens de cross-country fout een positieve waarde aan en dus za1 de
distantiebeveiliging in werking treden. Daar zowel de aardsluiting als het meetbereik op
100 % van de te beveiligen lijn lagen, zou Ftot tijdens de cross-country fout in principe
gelijk aan nul moeten zijn. De afwijking in de simulatie bedraagt circa 5 %, dat wil
zeggen dat de aardsluiting op 95 % van de te beveiligen lijn is gelocaliseerd. Omdat het
meetbereik van de sneltrap in de praktijk op circa 80 % is ingesteld, rou de
distantiebeveiliging dus inderdaad niet in werking mogen treden in deze sneltrap.

De localisatiefout hangt samen met de k-factor van de lijnsectie, die hier blijkbaar iets te
groot is gekozen. Deze k-factor is afhankelijk van de mutuele koppeling tussen de twee
parallelle circuits [7] van het dubbelcircuit tussen Venray en Haps. In dit geval was de
k-factor bijzonder moeilijk te bepalen, omdat deze twee parallelle circuits niet op
hetzelfde station (Haps) eindigen. Hieruit blijkt het grote belang van een juiste keuze van
de k-factor, daar een te hoge k-factor eerder kan leiden tot een foutieve werking van de
distantiebeveiliging.

Eveneens wordt Ftot positief na circa 165 ms, als gevolg van het verschijnsel met een
frequentie van circa 130 Hz in de spanning op fase T in Venray. Dit verschijnsel rou dus
in principe het functioneren van de distantiebeveiliging kunnen beinvloeden.

In het circuit tussen Horst en Boekend trad in de praktijksituatie een onterechte
afschakeling op aan Horst-zijde. De ingangssignalen zijn de spanning op fase T in Horst
als Vretx, de stroom in fase T van het circuit tussen Horst en Boekend als Iretx, en de
stromen in de fasen R en S als lrely en Iretz. Het meetbereik van het meetsysteem is
ingesteld op 100 % van de te beveiligen lijn.

In bijlage 5B zijn de signalen Vltd., Vlid en Ftot van het simulatiemodel in Horst gegeven.
VItot blijft relatief laag ten opzichte van Vltd.' daar het station Horst niet in de buurt van
een van de aardsluitingen ligt. VItclt is laag tot 46 ms, daar de aardsluitstroom in dit geval
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beperkt is door de blusspoelwerking. Na 46,5 ms ontstaat de cross-country fout en wordt
Vlid. hoog. Na 116,5 ms wordt de aardsluiting in fase R opgeheven en blust de eenfase
aardsluitstroom. Hierdoor wordt VIlAlt weer laag.

Het signaal VrtGt heeft wederom een identiek verloop. In de tijdsintervallen van 0 tot
46,5 ms en van 116,5 tot 200 ms is alleen de aardsluiting in fase T aanwezig en zal Vnot

laag zijn. Bij het optreden van de cross-country fout (46,5 ms) neemt VrtGt een hoge
waarde aan.

Het signaal Flat blijft tijdens de cross-country fout (46,5 tot 116,5 ms) negatief en de
distantiebeveiliging treedt dus niet in werking. Dit was te verwachten, daar er geen
aardsluiting binnen het meetbereik van het meetsysteem aanwezig was. Na circa 125 ms
neemt Flat sterk toe en komt na circa 150 ms in de buuet van nul te liggen. De
distantiebeveiliging rou nu alsnog in werking kunnen treden. Omdat de terugvaltijd van
de aanspreekelementen na het opheffen van de aardsluiting (in de praktijk) circa 30 tot
40 ms bedraagt, zijn deze aanspreekelementen op een tijdstip van circa 150 ms van de
simulatietijd nog aetief. Indien het meetbereik van een distantiebeveiliging niet geheel
correct zou zijn ingesteld, kan Flat tussen 140 en 150 ms een positieve waarde aannemen
en za1 de distantiebeveiliging in werking treden. De oorzaak voor het in werking treden
van de distantiebeveiliging is wederom het verschijnsel met een frequentie van circa
130 Hz in de spanning op fase T in Horst. De gemeten stroom heeft na circa 135 ms
reeds een vrijwel constante waarde bereikt, hetgeen duidelijk ziehtbaar is in het signaal
V1lAlt.

De invloed van de condensatorbatterijen is wederom verwaarloosbaar. Hiervoor is
dezelfde redenering te geven als in hoofdstuk 6.5.1.

Op grond van de voorgaande simulatieresultaten is het duidelijk, dat het dynamische
gedrag in de impedantiebepaling door het meetsysteem een belangrijke rol sPeelt in het
functioneren van distantiebeveiligingen. Om een goede werking van distantiebeveiligingen
te waarborgen, moet dus rekening worden gehouden met dit dynamische gedrag in de
impedantiebepaling.
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7 Conclusies

Er is een simulatiemodel gerea1iseerd van het 150 kV-net van MEGA-Limburg. De
simulatieresultaten van het transiente gedrag van het net bij cross-country fouten
vertoonden grote overeenkomsten met de gemeten spanningen in de storingsrapporten.
Om de invloed van de afzonderlijke netcomponenten op de transiente verschijnselen in het
net te onderzoeken, is het aan te bevelen om een aantal netcomponenten meer in detail te
modelleren. Hierbij valt te denken aan het vervangen van pi-eircuits door het
lumped-resistance model bij de modellering van lijnen, het modelleren van de kabels in
het DSM-net door middel van pi-circuits in plaats van door capaciteiten naar aarde en een
eventuele modellering van overspanningsafleiders.

Er is een aanzet gegeven voor de modellering van een distantiebeveiliging door het
ontwerp van een simulatiemodel van het meetsysteem. Met dit model is een beter inzicht
verkregen in het transiente gedrag van het meetsysteem. Door het model nog uit te
breiden, bestaat de mogelijkheid om het transiente gedrag van een complete
distantiebeveiliging te simuleren.

Overgangsverschijnselen, die ontstaan bij de overgang van een cross-country fout naar
een eenfase aardsluiting, kunnen de werking van distantiebeveiligingen beinvloeden. Het
analyseren en testen van distantiebeveiligingen met stationaire grootheden is daarom niet
toereikend. Voor een goed inzicht in het functioneren van distantiebeveiligingen zijn
transiente analyses van elektrische netten een noodzaak.

De simulatieresultaten hebben geen relatie opgeleverd tussen condensatorbatterijen en het
functioneren van distantiebeveiligingen. Condensatorbatterijen hebben weI enige invloed
op hoogfrequente verschijnselen in het elektrische net.

Schakelhandelingen in het elektrische net hebben een aanzienlijke invloed op de transiente
verschijnselen. In hoeverre dit het gedrag van distantiebeveiligingen kan beinvloeden,
moet nog worden onderzocht.

73



8 Literatuurlijst

[1] Funk, G.: Symmetrische Komponenten.
Elitera, Berlijn, 1976, Ie druk.

[2] Roeper, R.: Kurzschlupstrome in Drehstromnetzen.
Siemens Aktiengesellschaft, Berlijn, 1984, 6e druk.

[3] Antal, M.: Elektriciteitsopwekking, -transmissie en -distributie, deel2.
Technische Universiteit Eindhoven, 1984.

[4] Dommel, H.W.: EMTP Reference Manual.
Vancouver, 1986.

[5] EMTP Rule Book.
Leuven EMTP Center, 1987.

[6] Schuld, J.H.: Kortsluitstroomberekeningen voor het Nederlandse hoogspanningsnet
voor het planjaar 1998.
KEMA, Amhem, 1989, 81215-EPB 89-12.

[7] Cook, V.: Analysis of Distance Protection.
Wiley, New York, 1985, Ie druk.

[8] Rijanto, H.; Hadick, W.: Distanzschutzeinrichtung mit Mikrorechnem fiir
Mittelspannungsnetze.
Elektrizitatswirtschaft, jaargang 86 (1987).

74



Bijlage 1 Stationsnamen en bijbehorende afkortingen

Beek:
Bsdl:
Belf:
BIer:
Boek:
Born:
Bugg
Genn:
Grth:
Haps:
Held:
Hrst:
Husk:
Kelp:
Limm:
Lutt:
Mlbk:
Msbt:
Mrum:
Nedw:
Rmnd:
Sbm:
Terw:
Trbk:
Vegl:
Venr:
Wrth:

CCA:
CCB:
DK7:
MC6:

Beek
Beersdal
Belfeld
Bleriek
Boekend
Born
Buggenum
Gennep
Graetheide
Haps
HeIden
Horst
Huskensweg
Kelpen
Limmel
Lutterade
Maalbroek
Maasbraeht
Merum
Nederweert
Roerrnond
Sehoonbron
Terwinselen
Treebeek
Vegla
Venray
Weertheide

Clauseentrale, eenheid A
Clauseentrale, eenheid B
Demkolec, eenheid 7
Maascentrale, eenheid 6
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Bijlage 2A Storingsdiagram van Maasbracht in 1987

Spanningen op de fasen R, S en T en het sterpunt N van de distributietransformator.
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Z
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Bijlage 2B Gesimuleerde spanningen in Maasbracht in 1987

Spanningen op de fasen R, S en T en het sterpunt N van de distributietransformator.
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Bijlage 2C Gesimuleerde spanningen in Boekend in 1987

Spanningen op de fasen R, S en T,
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V(kV) :

o

100 i
o
o
o·

-200 :

200 -;
o
o

V (kV) :
o

100 ~

···o
S 0 ~- - -. - - - - - - - _. - - - - - - - - - - - - - _. - - - _. • - - - • - - - .. - - -. - - - - - - - _. •• - - •• - - - .

o····-100 ~
o··oo

-200 J
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·200 .,·····o
~_._-----------,._-------------~._-----_. __ ._--,---_.--------·-T---------------~------·--------·
o 50 100 150 200 250 t(ma)
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Bijlage 2D Gesimuleerde fasestromen in 1987

Stromen in de fasen R, Sen T van het circuit tussen Boekend en Venray.

2Ooo~··I (A) :
o·1000 ;
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-2000 j
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o 60 100 160 200 250 t (rna)
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Bij1age 2E Gesimu1eerde aards1uitstromen in 1987

Aardsluitstromen door de foutplaatsen in Beersdal (a) en Gennep (b).
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4 ~,,,,,,···2 ;
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Gesimuleerde stromen in rase R van het circuit tusseI1 Boekend en Venray, rowel met <aJ

als zonder (b) condensatorbatterijen in het 150 kV-net.

Bij1age 2F Inv10ed van condensatorbatterijen in 1987
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Bijlage 3A Storingsdiagram van Maasbracht in 1991

Spanningen op de fasen R, S en T en het sterpunt N van de distributietransformator.
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Bijlage 3B Gesimuleerde spanningen in Maasbracht in 1991

Spanningen op de fasen R, S en Ten het sterpunt N van de distributietransfonnator.
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Bijlage 3C Gesimuleerde spanningen in Horst in 1991

Spanningen op de fasen R, S en T.
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Bijlage 3D Gesimuleerde fasestromen in 1991

Stromen in de fasen R, S en T van het circuit tussen Boekend en Horst.
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Bijlage 3E Gesimuleerde blusspoelstroom in 1991

Stroom in de blusspoelreactantie in Maasbracht.
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Bijlage 3F Verplaatsing van de aardsluiting in fase R in 1991

Gesimuleerde spanningen op de fasen R, S en T en het sterpunt N van de
distributietransformator in Maasbracht bij een aardsluiting in fase R in station Limmel in
plaats van in station Graetheide.
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Bij1age 3G Inv10ed van condensatorbatterijen in 1991

Gesimuleerde .panningon op fase R in Maa'bracht, 'Owel me! (a) aI. 'Onder (b)condensatorbatterijen in het 150 kV-net.
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Bijlage 4A Invloed van bemonstering op spanningen in 1987

Gesimuleerde spanning op fase R in Maalbroek (a) en het ingangssignaal Vrelx (b) van het
simulatiemodel van het meetsysteem in Maalbroek.
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Bijlage 4B Distantiebeveiliging in Maalbroek in 1987

Gesimuleerde signalen VItot (a), Vr1d. (b) en Flot (c) van het simulatiemodel van het
meetsysteem in Maalbroek.
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Bijlage 4C Distantiebeveiliging in Boekend in 1987

Gesimuleerde signalen VItot (a), V!tot (b) en F\(JI (c) van het simulatiemodel van het
meetsysteem in Boekend.
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..

c.

Bijlage SA Distantiebeveiliging in Venray in 1991

Gesimuleerde signalen VItot (a), Vrt« (b) en Ftot (c) van het simulatiemodel van het
meetsysteem in Venray.
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Bijlage 5B Distantiebeveiliging in Horst in 1991

Gesimuleerde signalen VlItot (a), VI10t (b) en F lot (c) van het simulatiemodel van het
meetsysteem in Horst.
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