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Voorwoord:
Dit afstudeerverslag gaat over een universeel digitaal relais met bijbehorende software
van Rochester Instruments Systems (USA). De hardware biedt 1/0 faciliteiten voor
diverse typen beveiligingrelais. Omschakelen naar een andere functie is mogelijk omdat
de relaisfunctie uitgevoerd wordt door software.
Het eerste deel van de opdracht was om de mogelijkheden van het digitale relais en het
software pakket te analyseren en te beschrijven. Er diende te worden aangegeven wat
de mogelijkheden en beperkingen van het pakket zijn en of uitbreidingen van de
functionaliteit gewenst was.
Het tweede deel bestond uit het modelleren van een distantierelais voor middenspan
ningsnetten. Het algorithme en de functionaliteit dienden zoveel mogelijk overeen te
komen met de eisen van de vakgroep.
Het doel van dit verslag is om met de handleiding van Rochester het universeel digitaal
relais gemakkelijker te gebruiken en te begrijpen. Zo kan dit systeem bijvoorbeeld goed
voor onderwijs doeleinden worden gebruikt.

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders voor hun ondersteuning en naar de medewer
kers G.A.P. Jacobs en e.M. van den Wouw voor de prettige werksfeer.

Arjen-Peter Vis.



Samenvatting
Titel: Toepassing van RisPro voor modellering van digitale beveiligingen.

Moderne beveiligingssystemen in elektriciteitsnetten zijn gebaseerd op microprocesso
ren. Sinds kort beschikt de vakgroep Elektrische Energietechniek over zo'n multifunctio
neel systeem, namelijk een programmeerbaar digitaal relais. De functionaliteit hiervan
wordt bepaald door de software en is door de gebruiker grafisch te ontwerpen met
behulp van het softwarepakket Risprotools.
Een beveiligingsfunctie is in Risprotoois hiërarchisch en modulair opgebouwd zodat men
tijdens het ontwerpen het overzicht blijft behouden. Bij het ontwerpen kan men logische
functies grafisch met elkaar verbinden en zo een functieblok samenstellen, welke weer
met een ander functieblok grafisch kan worden verbonden. Op deze wijze kan er een
relaisfunctie worden gecreëerd die naar het digitale relais kan worden overgebracht,
welke dan de gewenste functionaliteit krijgt.
Er is een analyse gemaakt van de mogelijkheden en beperkingen van het softwarepak
ket Risprotoois en het digitale relais. Daartoe is een distantiebeveiliging ontworpen en
getest. Het betreft hier een type dat gebruik maakt van polygone karakteristieken in het
complexe vlak. voor de gemeten foutimpedantie. Er zijn vijf tripzones, waarvan de
eerste zone een gedetecteerde sluiting het snelst dient af te schakelen. Eén van de
beperkingen van de huidige versie van Risprotoois die aan het licht is gekomen, is dat
grote complexe beveiligingsfuncties niet te implementeren zijn. Om die redenen is in de
ontworpen distantiebeveiliging geen wederinschakelingcyclus geprogrammeerd en zijn
bepaalde functies zoals het weergeven van gemeten stromen en spanningen niet
opgenomen.
Om te beoordelen of de distantiebeveiliging aan de gestelde eisen voldoet zijn er testen
uitgevoerd met Omicron-apparatuur. Deze genereert analoge driefasenstromen en -span
ningen welke aan het beveiligingsrelais zijn aangeboden. Door vervolgens een sluiting te
laten plaatsvinden is het functioneren van de beveiliging onderzocht. De testresultaten
tonen dat de ontworpen distantiebeveiliging redelijk tot goed aan de gestelde eisen
voldoet.



Summary
Title : Applying of RisPro for modelling of digital protective systems.

Modern protective relays are microprocessor-based systems. Since recently the
Technical University of Eindhoven possesses such a system. It's a full-scheme integra
ted protective relay ideal for distribution feeder protection, monitoring and control.
The relay hardware employs a modern modular design for economical flexibility and
expansion. It is programmed using a graphical method which permits users to readily
view, interpret, and where desirabie, modify the protection scheme.
Where customization is desired, the user may employ RiSProToois software to develop
an other protection schema. One can simply conneet logic symbols and other function
blocks into a block diagram of the desired scheme, which is then compiled and downlo
aded to the relay hardware. RiSProToois enables the user to proceed directly from the
engineering design drawing to the implementation, eliminating many conventionally
required steps of drawing, code or mask translation, and relay programming and wiring.

An analysis has been made of the possibilities and restrietions of the RiSProToois
software and the relay hardware. Therefore a distance protection was designed, tested
and eventually downloaded to the relay which is based upon polygonal tripping
characteristics. The time grading characteristics comprises three impedance zones, one
zone with and one zone without direction dependency. If a short-circuit situation
appears in the neighbourhood of the protective relay a circuitbreaker wiJl be tripped
immediately. One of the restrictions is impossibility to implement big and complex
protection schemes. Therefore the auto reelosing function is not being used in the
distance protection.

Testing of the distance protection has been done by use of appropriate equipment such
as the Omicron. It generates analog phasecurrents and -voltages which were are
applied to the protection system. When deliberately a shortcircuit situation takes place,
the distance-relay function can be tested. Testresults show that the designed distance
protection system meets the requirements rather weil.



Verklarende woordenlij st
RisProToois

VTS

USP-menu

Baud-rate

"uploaden"

"downloaden"

UDP-100

contact 1/0

Het softwarepakket van Rochester waarmee de gebruiker beveili
gingsfuncties kan programmeren voor het digitale relais.

Yirtual lest ~et. Een onderdeel van RisProToois waarmee varia
belen als status-inputs, driefasenspanningen en -stromen kunnen
worden gesimuleerd.

yniversal .s.ystem Erotection menu. Een submenu van de menu
balk in een relaisschema waarin zich een bibliotheek bevindt met
logische functies, functieblokken en relaisfuncties.

aantal bits per seconde.

Overbrengen van opgeslagen data in het digitale relais naar de
Personal Computer.

Overbrengen van een relaisfunctie van de Personal Computer
naar het digitale relais.

De naam van het programmeerbare digitale relais van Rochester
Instrument Systems.

Contact Inputs/Outputs van het digitale relais. Dit zijn logische
ingang/uitgangspoorten die de status van signalen weergeven.

DMM Qigitale Multi-Meter. Deze softwarematige multime
ter kan men in het model van een relaisschema
gebruiken om meetgegevens of andere data weer te
geven tijdens een simulatie of realtime meting met
het digitale relais.

DMM

Recloser-(791

"downstream"

Belangrijk functieblok die de contact-outputs be-
stuurt waarmee de vermogensschakelaar kan worden bediend.
Dit functieblok biedt vele mogelijkheden op het gebied van
wederinschakeling.

Hiermee wordt een plek in het electriciteitsnet bedoeld dat verder
van de bron vandaan is dan het digitale relais, de UDP-100..

MMI Man Machine interface. In het relaisschema komen
verschillende MMI symbolen als hiernaast voor
waarmee de gebruiker softwarematig de MMI van
het digitale relais kan programmeren.

:~:

•MMI

functieblok Een blok die een functie of bewerking uitvoert
waarbij deze weer uit andere functieblokken kan zijn opgebouwd.



dialoog venster

"event"

Een venster waarmee de gebruiker parameters kan wijzigen of
waarmee bewerkingen worden uitgevoerd.

Een opgeslagen gedeelte van een- simulatie (PC-event) of een op
geslagen gedeelte van gemeten stromen, spanningen en status
inputs via het digitale relais (Relay-event).

Met dit symbool worden kleine oefeningen aangeduid voor de
gebruiker, waarmee wordt uitgelegd hoe bepaalde bewerkingen
moeten worden uitgevoerd. Het biedt de beginnende gebruiker
enige houvast.
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hoofdstuk 1. Inleiding

1. Inleiding
Dit verslag gaat over een nieuwe generatie van beveiligingrelais voor gebruik in
verschillende middenspanningsnetten. Met deze nieuwe generatie is het nu mogelijk om
een beveiligingrelais voornamelijk uit software te laten bestaan. Het betreft hier een
digitaal relais dat een soort mini-computer is waarin men verschillende beveiligingen kan
programmeren.
Bij de vakgroep Elektrische Energietechniek heeft men zo'n digitaal relais gekocht van
Rochester Instrument Systems (USA). Met de bijbehorende software kan men op een
grafische manier verschillende soorten beveiligingen ontwerpen, configureren, testen en
tenslotte implementeren vanaf de Personal Computer.
Het softwarepakket is een multifunctioneel softwareprogramma, waarmee je modulair
en hierarchisch langs grafische weg kunt programmeren, zonder dat de gebruiker een
software programmeur hoeft te zijn. Daarentegen moet hij wel tot in de kleine details
weten hoe de beveiliging moet zijn opgebouwd. Het programmeren van een beveili
gingsmodel kan natuurlijk ook door de fabrikant gedaan worden.
In principe heeft men dus veel beveiligingsrelais tot zijn beschikking in één digitaal
relais. In combinatie met het grafische model heeft dit als voordeel dat het zeer
geschikt is voor onderwijsdoeleinden. De student leert hoe een digitaal beveiligingsrelais
is opgebouwd en tenslotte hoe het wordt toegepast. Mede daarom is gekozen als titel
van het verslag :" Toepassing van Rispro voor modellering van digitale beveiligingen ".
RisPro is de afkorting van RisProTooIs wat het bijbehorende softwarepakket is.

Ontwerpen
Om tot een digitale beveiliging te komen moeten de volgende stappen worden doorlo
pen:

stap 1: Ontwerp grafisch een beveiliging met de RisproToois software op de PC.
a. Compileer het model
b. Simuleer en test vervolgens het model met de Virtual Test Set.

stap 2: Download het model van de beveiliging via de seriële poort (COM 2) naar
het digitale relais, de UDP-1 00.

stap 3: Klaar voor gebruik. Ter plaatse kan men het relais nog testen met secun
daire stromen en spanningen gegenereerd door testapparatuur (bijvoorbeeld
OMICRON).

Met het software pakket op 'on-Iine' mode kan men vrijwel alle meetwaarden en input I
output signalen van de UDP-100 laten weergeven via de computer.
Het relais kan worden getriggerd om bij bepaalde gebeurtenissen de stroom- en
spanningswaarden op te slaan (event recording). Deze opgeslagen "events" kunnnen
dan op een later tijdstip worden ingelezen door de PC (uploaden) en geanalyseerd.
Bij spanningsuitval van de UDP-100 blijft het huidige model in het digitale relais
behouden doordat dit opgeslagen wordt in Flash-EProm geheugens in het relais.
Aan de hand van figuur 1. wordt de werking van het relais nader toegelicht.

1



hoofdstuk I. Inleiding

Station vermogenssch.
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Figuur 1. Bediening van vermogensschakelaar door het
relais.

Het digitale relais, UDP-10Q, in figuur 1 bestuurt de driefasige vermogensschakelaar die
linksboven het relais staat afgebeeld. Deze vermogensschakelaar is geplaatst aan het
begin van een uitgaande lijn van bijvoorbeeld een schakelstation. Met de driefasenlijn
wordt er elektrisch vermogen naar de gebruikers getransporteerd. De in de figuur
aangegeven signaalingangen en -uitgangen zijn in werkelijkheid tweedraadsaansluitin
gen.
Met behulp van stroom- en spanningstransformatoren meet het digitale relais de 3
fasestromen en -spanningen van de uitgaande lijn. Wordt er door het digitale relais een
fasesluiting gedetecteerd dan kan de vermogensschakelaar worden geopend door zijn
Trip-input aan te sturen. Dit gebeurt dan door de Trip-output van het digitale relais
op de Trip-input van de vermogensschakelaar aan te sluiten. Door het sluiten van het
contact van de Trip-output wordt het tripcircuit, figuur 2, van de vermogensschakelaar
gesloten en daardoor de bekrachtigingsspoel voor het openen bekrachtigd.
Op dezelfde manier kan het digitale relais de vermogensschakelaar weer sluiten door
zijn Close contact-output te sluiten, welke aangesloten is op de Close-input van de
schakelaar. De overige vier contact-outputs van het digitale relais hebben een signale
ringsfunctie en worden later besproken.

2



hoofdstuk I. Inleiding

Openen van V.S.

UDP-100
V.S.

Trip

r-;
T -------.--~

V.S. =Vermogensschakelaar

D = Bekrachtigingsspoel

Figuur 2. Trip-circuit van de
vermogensschakelaar.

De toestand waarin de driefasige vermogensschakelaar zich bevindt, gesloten of
geopend, wordt aangegeven door zijn signaal-output 52A of 52B. Bij een gesloten
schakelaar staat er een gelijkspanning op de 52A output, terwijl bij geopende toestand
deze nul is. Samenvattend kan men zeggen dat als de vermogensschakelaar gesloten is
de 52A output een hoog signaal geeft en indien geopend de 52A een laag signaal geeft.
In digitale termen spreken we dan van een logische 1 respectievelijk een logische O. De
528 output is de inverse van de 52A output.
Door de 52A output van de vermogensschakelaar met de 52A input van het digitale
relais te verbinden kent het relais altijd de toestand waarin de vermogensschakelaar
zich bevindt. Met de overige vijf signaalingangen in figuur 1 aan de linkerzijde van het
relais, kan men vanuit een onderstation komen later uitgebreid aan de orde.
Tenslotte kan er een computer op het digitale relais worden aangesloten waarmee de
functie van het relais kan worden gewijzigd met het softwarepakket RisProTools.
Hieronder vallen ook alle zes signaalingangen en contactuitgangen die vrij te program
meren zijn.

Doel
Het doel van de afstudeeropdracht is om de mogelijkheden en beperkingen van het
digitale relais en het bijbehorende softwarepakket RisProToois te analyseren en te
beschrijven. Vervolgens dient het relais te worden geprogrammeerd als een distantiebe
veiliging voor middenspanningsnetten met de functionaliteit van een in ontwikkeling
zijnde distantierelais. De afstudeeropdracht is dus op te splitsen in twee gedeelten
waarvan het eerste het grootste is.

Als laatste onderdeel van de inleiding wordt de lezer een kort overzicht gegeven van het
verdere verslag. Zo wordt in hoofdstuk 2 de computer geconfigureerd en geïnstalleerd
om gelijk aan de slag te kunnen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 beschreven hoe de

3



hoofdstuk 1. Inleiding

standaard software is opgebouwd en welke parameter instellingen nodig zijn.
Deze software vormt de basis van waaruit we verder gaan ontwerpen. In deze stan
daard software zit o.a. al de besturing van de displays en de Man-Machine Interface
van het relais. In hoofdstuk 4 komt de RisProToois software aan bod en aan de hand
van voorbeelden leert de gebruiker zelf te programmeren.
Hoofdstuk 5 behandelt hoe men simulaties moet uitvoeren op het relaisschema en
enkele voorbeelden van éénfase- en twee fasenfouten. Ook wordt nagegaan welke test
instellingen men kan ingeven en wat voor een simulatiemodel men gebruikt.
Hoe de distantiebeveiliging is opgebouwd, ontworpen en aan welke specificaties het
voldoet wordt in hoofdstuk 6 besproken met daarop volgend in hoofdstuk 7 de
eindanalyse over het nieuwe digitale relais.

4



hoofdstuk 2. Het UDP-IOO Relais

2. Het UDP-IOO Relais.
Om de software van Rochester goed te kunnen gebruiken dienen we de juiste configu
ratie te hebben van onze computer. Verder dient het digitale relais en de computer op
de juiste manier te worden geïnstalleerd. Dit komt allemaal in de volgende paragrafen
aan de orde.

2.1 Configuratie.

De benodigde configuratie bestaat uit:

- minimaal een 486 PC. van 66 Mhz of sneller.
- een werkgeheugen van 16Mb of meer.
- 10 tot 15Mb aan vrij geheugen op de harde schijf.
- een muis ( bijvoorbeeld op poort COM 1)

- een seriële poort ( COM 2) voor communicatie met het
digitale relais via de RS232-poort op de SI-2 module.
De Baudrate hiervan heeft als default-waarde 9600 Baud.
Voor een lagere snelheid wordt verwezen naar de handlei
ding van Rochester. De RS-232 poort op het front paneel
met een Baudrate van 2400 Baud wordt niet gebruikt.

- een paraIIele poort voor de "hardware key" welke altijd
aanwezig moet zijn voor geautoriseerd gebruik van de
software.

- Het softwarepakket RisProTooIs met het standaard relaisschema
UDP-100.RLY of UDP-036.RLY. RisProToois dient onder Windows
3.11 te worden gebruikt.

- De UDP-100, het digitale relais met serie nummer 143036,
met op het frontpaneel een R5232-poort, 12 meetvensters,
8 status indicatoren en Man Machine Interface met bijbe
horende lcd display. Aan de achterkant bevinden zich de
110 modules SI-1, 51-2D en de voedingsmodule (120Vac of 125Vdc).
Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de
handleiding van Rochester, onderdeel UDP-100 User Manual, pagina 157.

Het gehele systeem is door Rochester Instrument Systems al gecalibreerd. Dit betreft
de grove calibratie welke hardwarematig gebeurt terwijl de fijne calibratie software
matig gebeurt. De gebruiker kan de stroom- en spanningsingangen ook zelf nog
softwarematig calibreren als dat nodig mocht zijn. Zie hiervoor de extra informatie die
bij het standaard relaisschema UDP-1 OO.RLY wordt gegeven.

5



hoofdstuk 2. Het UDP-\OO Relais

2.2 Installatie.
Als aan de eerder gegeven configuratie is voldaan kan men beginnen door Windows op
te starten waar men uiteraard een muis bij nodig heeft. Rochester stelt ons verschillen
de relaisschema's beschikbaar. Het meest veelzijdige relaisschema is het bestand UDP
1OO.RLY welke gebruiksklaar is en dus het beste als basisschema kan dienen. Een goed
advies is om met een kopie van UDP-100.RLY, bijvoorbeeld UDP-TMP1.RLY, te werken.
Andere relaisschema's die men kan gebruiken zijn:

USP-1 OO.RLY : Een raamwerk bestaande uit 3 procesblokken:inputs,process, en
output om relais schema's te ontwikkelen. Het procesblok [inputs]
is klaar voor gebruik, de andere 2 dienen nog geprogrammeerd te
worden.

USP-EG21 .RLY: Een voorbeeid van een óistantiebeveiliging met MHO-karakteris
tiek, zonder aansturing van displayen MMI van het digitale relais.

USP-EGOO.RLY: Een leeg relaisschema met slechts een menu balk.

Voordat we kunnen beginnen moet er eerst worden ingelogd, wat kan op verschillende
niveau's, zie tabel 1. Hoe hoger het niveau hoe meer bevoegdheid men heeft om
subschema's en functies in het relaisschema te mogen veranderen en in te zien. In de
praktijk moet worden voorkomen dat iedereen zomaar toegang heeft tot het aanbrengen
van veranderingen in een relaisschema. Slechts voor enkelen die het Rochester systeem
begrijpen en ertoe bevoegd zijn moet dit mogelijk zijn.
Wij hebben echter toegang tot elk niveau en om zoveel mogelijk te kunnen begrijpen
van het softwareprogramma kiezen we voor het hoogste niveau, dat van Architect.

Tabel 1. Toegangsniveau's.

Niveau: gebruikersnaam: standaard paswoord:

1 View View

2 Modify Modify

3 Administrate Administrate

4 Architect Architect

ad.1 : De gebruiker kan navigeren door bijna het hele relaisschema en
hij kan "event reports" inladen/bekijken/opslaan (upload/view/save).
Het niveau komt overeen met dat van een "operator".

ad.2 : De gebruiker kan alles wat men met niveau 1 kan en daarbij kan hij nog relais
instellingen wijzigen en een nieuw niveau 1 creëren met de daarbij behorende
gebruikersnaam en paswoord.
Niveau 2 komt overeen met dat van een "protection engineer".

ad.3 : De gebruiker kan alles wat men met niveau 2 kan, bovendien kan hij een nieuw
niveau 2 creëren met gebruikersnaam en paswoord daarbij. Het niveau komt
overeen met dat van een "system administrator".
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adA : De gebruiker kan alles wat men met niveau 3 kan bovendien kan hij nieuwe
niveau's 1,2 en 3 creëren met bijbehorende gebruikersnamen en paswoorden. Hij
heeft toegang tot het [USP-menu] met bijbehorende bibliotheek van functieblok
ken. Ook kan hij de structuur wijzigen van de UDP-100 "Iibrary groups" (de grijze
procesblokken in het relaisschema).
Daarnaast kan hij nog:
- nieuwe subschema's creëren
- subschema's opslaan als .SCH files en deze ook openen.
- signalen tot een bussignaal samen voegen.

Zo komen we in RisProToois en met {Help/About} controleren we de gebruikte versie.
In dit verslag gebruiken we van RisproToois :

version: V 1.3 PN 1300-928

Build date: June 19 1995

Key Number: 36 (full version)

Tenslotte vragen we het relaisschema UDP-TMP1.RLY op met menuvolgorde {File/O
pen} in RisproToois wat, afhankelijk van de grootte, circa 8 minuten zal duren.
Zo wordt de eertste stap gezet om uiteindelijk een eigen relaisschema te kunnen
ontwerpen, testen en naar het digitale relais laden.
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3. De UDP-IOO software.
De UDP-100 is een multifunctioneel beveiligingsrelais, geschikt voor lijn- of kabelbeveili
ging door middel van distantie-, differentiaal-, of stroom-tijd relais. Voor een differenti
aal beveiliging is er echter wel een 3e 1/0 module nodig. Het soort beveiligingsrelais
wordt bepaald door de relaisfunctie die in het geheugen van de UDP-100 is opgeslagen.
De relaisfunctie zorgt ervoor dat op het juiste moment een contactoutput van de UDP
100 sluit om daarmee een vermogensschakelaar te laten openen of sluiten.
Met het overeenkomende relaisschema op het computerscherm en een online verbin
ding met het relais kan de gebruiker de werking van relaisfunctie in de gaten houden en
tegelijk controle uitoefenen op de lijn.
Als men een andere beveiliging wenst kan de UDP-100 dankzij zijn modulaire opbouw
op een flexibele manier worden uitgebreid of aangepast. Vervolgens dient dan de
nieuwe relaisfunctie nadat het softwarematig is getest naar het geheugen van de UDP
100 te worden geladen.

Met de titel van hoofdstuk 3, de UDP-100 software, wordt voornamelijk het standaard
relaisschema UDP-100.RLY bedoeld omdat deze al gebruiksklaar is. Om te voorkomen
dat dit schema verloren gaat is het aan te raden om met kopieën te werken.
Dit door Rochester gemaakte relaismodel heeft de besturing van het frontpaneel al in
zich plus essentiële basisfuncties, waaronder een stroom-tijd relais. Het vormt dan ook
de basis om met het gehele systeem van Rochester Instrument Systems te leren
werken.

3.1 Mogelijkheden

Eerst wordt in de volgende paragrafen kort samengevat hoe de gebruiker moet gaan
ontwerpen en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van simulatie, gebruikers
interface, beveiliging, monitoring en supervisie.

3.1.1 Totstandkoming van relaismodel.

Ontwerp
Om een relaisschema te kunnen ontwerpen is er een hardware key nodig die op de
paraIIele poort van de PC moet zijn aangesloten. Daarnaast bevat het RisProToois
software pakket een zogenaamde "RisProToois Software key ". Als dit geïnstalleerd is
kan de gebruiker vervolgens met de muis grafisch een relaisschema ontwerpen.
Via de menu-balk heeft de gebruiker toegang tot een bibliotheek van vrijwel alle
logische functies zoals AND, OR en NOT poorten en afgeleiden daarvan, geheugen
relais, pickup timers, dropout timers, set-reset Flip-Flops, multiplexers en geheugens.
Daarnaast heeft de gebruiker ook toegang tot een bibliotheek met onder andere functies
als distantie-, frequentie- en maximum stroom tijd relais.
De gebruiker kan functieblokken eenvoudig met elkaar verbinden door grafisch een lijn
te trekken tussen de betreffende blokken. Om een relaisschema overzichtelijk te houden
is het verstandig om de functies volgens modules op te bouwen. Zo komt men dan tot
het gewenste relaisschema in RisProToois software. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand
van voorbeelden het ontwerpen gedetailleerder behandeld.
Als het relaisschema dan voltooid is dient het schema gecompileerd te worden, net als
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bij een programmeertaal. Om de relaisfunctie van het ontworpen relaisschema uit te
voeren dient het schema naar het digitale relais, de UDP-100, te worden gedownload.

Simulatie
Alvorens het relaisschema te downloaden naar het digitale relais kan men de relaisfunc
tie softwarematig testen op de PC met behulp van de Virtual Test Set (VTS). Deze
simulatie faciliteit vormt een onderdeel van RisProToois software waarmee spanningen,
stromen en status-inputs softwarematig worden nagebootst om zo de werking van de
ontworpen relaisfunctie te testen. Op deze manier is het efficiënter om beveiligingsre
lais te ontwerpen omdat men niet genoodzaakt is om de hardware, het digitale relais, te
testen.
De softwarematig gesimuleerde spanningen, stromen en status-inputs kunnen als data
worden opgeslagen in een bestand, waarmee men weer een andere relaisfunctie van
een ander relaisschema kan testen. Het wordt misschien zelfs mogelijk om spanningen
en stromen die met het simulatieprogramma EMTP zijn gesimuleerd te gebruiken om
relaisfuncties in RisProToois mee te testen.

Online
Na het downloaden van het relaisschema naar het digitale relais kan de gebruiker in on
line verbinding komen met het relais. De spanningen, stromen en status-inputs die het
relais meet zijn dan real-time te zien via de PC. Met het overeenkomende relaisschema
op het computerscherm, kan men de interne werking van het relais en de status van
signalen real-time bekijken.

3.1.2 Beveiligingsfuncties.

De standaard software met als relaisschema UDP-1 OO.RLY heeft verschillende beveili
gingsfuncties welke hier worden behandeld.

Eén van de beveiligingsfuncties wordt gerealiseerd door de 3 fasestromen en -spannin
gen te ontbinden in symmetrische componenten ( normaal, inverse en homopolaire).
Vervolgens wordt voor elk van de symmetrische stroomcomponenten een stroom-tijd
karakteristiek gebruikt welke die van bekende elektromechanische en digitale i-t relais
benaderen. De i-t curves voor de fasestroom Imax , inverse-stroom 12 en 3 *homopolaire
stroom 3.10 , zijn op eenvoudige manier te wijzigen, zie hoofdstuk 3.2.2 en bijlage 4.
In combinatie met bovengenoemde stroom-tijd curves zijn er nog drie zones (#1, #2, en
#3) als overstroom beveiliging (instantaneous overcurrent) toegevoegd.
Dit voor elke fasestroom, inverse-stroom en retourstroom (3.1 0 ), " residual current".
Als standaardconfiguratie staat zone 1 ingesteld als maximum stroom-tijd beveiliging.
De zones 2 en 3 hebben instelbare timers om de aanspreekstroom (pickup) te kunnen
vertragen.
Verder kan de gebruiker nog het aantal keer van het wederinschakelen (multi-shot
reclosing) instellen.
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3.1.3 Weergave functies.

Het frontpaneel van het digitale relais vervult ook belangrijke weergave functies.
Zo is er een Man Machine Interface (MMI) met een 4x20 karakter LCD display welke
toegang verschaft tot meter displays, inclusief primaire/secundaire spanningen en
stromen. Daarnaast geeft het LCD display aan door welke stroom-tijd karakteristiek is
getript en welke fase het 'betreft.
Ook bevinden zich op het frontpaneel 8 led indicatoren met als Default waarden : UDP
OK, New Targets Logged, New Alarms Logged, Trip Output, Pha.A, Pha.B , Pha.C en
Neutra!. De eerste 4 led indicatoren staan vast, de ander 4 kunnen opnieuw geprogram
meerd worden.
Twaalf 5-digit LED paneel meters zijn beschikbaar voor het weergeven van fasestro
men, -spanningen, werkzaam- en blind vermogen, retour en inverse-stroom/spanning
cornponenten, arheidsfactor en aanbod van stromen en vermogens,

10



hoofdstuk 3. De UDP-IOO software

3.2 De opbouw.

Nadat de gebruiker het standaard relaisschema UDP-100.RLY heeft ingeladen in
RisProToois krijgt men het schema van figuur 3 op het computerscherm. Het relaissche
ma is opgebouwd uit verschillende modules die we in het verdere verslag procesblokken
zullen noemen. Alle procesblokken zijn onderling verbonden door middel van een
databus waarvan ze hun data halen om deze te bewerken. De databus loopt in figuur 3
van linksboven naar rechtsonder waarbij er gaande weg steeds meer data door de
databus wordt getransporteerd.
Er zijn drie verschillende typen procesblokken te onderscheiden, namelijk procesblokken
die data van SI modules inlezen en op de databus zetten; procesblokken die bewerkin
gen uitvoeren op data uit de databus en procesblokken die data als outputdata presen
teren via het frontpaneel van de UDP-1 00.

I SEnING~

MAIN
PROTECTION
(51 )

RELAY
OUTPUT
LOGIC (79) •

CONTACT
OUTPUTS

TARGET&MMI
OUTPUTS

Figuur 3 Modulaire opbouw van het standaard relaisschema.
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Het [Settings] blok bevat overigens alle belangrijke instellingen van parameters uit alle
procesblokken uit het relaisschema.

In figuur 4 wordt, duidelijker dan in figuur 3, getoond hoe een procesblok met de
databus is verbonden.

Procesblok

Phase Supervision •j'- t data(27,SO,59):Fns 1-

data

•
••

.~.~~~~~~~§-i.• •• •• •• •• •• •• •• •

, databus
16 datalijnen (336 signalen)

Figuur 4. databus met een procesblok.

Zoals te zien bestaat de databus zelf ook weer uit 16 verschillende datalijnen die
datasignalen van het ene naar het andere procesblok transporteren. De signalen
vertegenwoordigen meetwaarden die direct zijn verkregen of indirect berekend zijn van
het procesblok [Inputs] zoals spanning of stroom fasoren, effectieve waarden en
contact input status. De signalen kunnen grafisch worden weergegeven door draden
van verschillende kleuren. Intern worden de signalen weergegeven als binaire getallen,
integers of floating points zowel reëel als in complexe vorm.

De grijze procesblokken in het relaisschema ,in figuur 3 donker gekleurd, zijn zogenaam
de "library blocks". Als men hierin veranderingen aanbrengt dan werken deze verande
ringen door in andere relaisschema's die deze "Iibrary blocks" ook gebruiken. De gele
procesblokken, in figuur 3 wit gekleurd, zijn daarentegen specifiek voor het betreffende
relaisschema.

functie blokken
Als men in een procesblok kijkt ziet men dat er verschillende blokken met elkaar
verbonden zijn door vaak rode signaallijnen. Elk blok die zo data als input krijgt vervult
een bepaalde functie in het procesblok. Mede daarom worden zulke blokken voortaan
functieblokken genoemd. De eenvoudigste functieblokken voeren logische functies uit
als OR, AND, NOT etc. Door deze basis functieblokken samen te voegen wordt er een
nieuw maar groter functieblok gecreëerd. Tezamen met weer andere functieblokken
wordt er wéér een nieuw groter functieblok samengesteld (Compound bloek). Bovenaan
in de hierarchie staat dan uiteindelijk het procesblok. Bekijken we een functieblok
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genaamd B dat uit verschillende bouwstenen C,D, E is opgebouwd en zelf weer
onderdeel vormt van een samengesteld functieblok A. De blokken C,D en E zijn dan de
kinderen, "child blocks", van B. Blok A vormt dan het "Parent bloek" van blok B, zie
figuur 5.

= A

B= ~ ...
f----'----------

Figuur 5. Parent-, Child blocks.

Met de RisProToois software key kunnen we zelf functieblokken samenvoegen tot één
samengesteld blok, ook wel "group" of container genoemd. Afhankelijk van het toe
gangsniveau wordt de gebruiker enkele mogelijkheden ontzegd door Rochester . Zo kan
men op het hoogste toegangsniveau van Architect niet in het procesblok [Relay Self
Tests] kijken. In procesblok [Inputs] kan men wel kijken maar geen veranderingen in
aanbrengen, zelfs niet iets van een functie toevoegen.
Rochester maakt ook nog verschil in navigatie- en modificatie niveau welke mede
bepaald worden door het toegangsniveau, zie paragraaf 2.2. Met de menuvolgorde
{Block/Settings/General Block Settings/Advanced settings/acces levels} kan men zelf de
mate van bevoegdheid van het betreffende blok instellen indien het toegangsniveau dit
toestaat. Met deze instellingen kan men andere gebruikers, met een lagere autoriteit
dan de gebruiker zelf, de bevoegdheid worden ontzegd om door het blok te navigeren of
erin dingen te modificeren.
De verschillende mate van bevoegdheid is gesplitst in drie niveau's (hetzelfde als het
toegangsniveau):

1. Operator
2. Protection Engineer
3. System Administrator.

Hierbij is niveau 3: System Administrator, het hoogste niveau.

Tenslotte zijn er [How Tol blokken aanwezig waarin de laatste update's staan van de
handleiding en er is nog een uitgebreide hulpfunctie aanwezig via de < F1 > functie
toets.
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Procesblokken
In het eerste- procesblok [Inputs} komen de gemeten digitale meetwaarden van stroom
en spanning van de drie fasen binnen evenals de status van de contact inputs.
De meetwaarden worden omgezet in fasoren (a +jb) en effectieve waarden ( Ia +jb I )
welke om de 7,5 milliseconden worden vernieuwd. Het standaard relaisschema UDP
1OO.RLY gebruikt slechts dezë meetdata voor zijn relaisfunctie en is dus blijkbaar
voornamelijk bedoeld voor stationaire harmonische signalen. Momentane waarden
(samples) zijn realtime niet beschikbaar en alleen achteraf (post processing) te gebrui
ken voor het weergeven van tijd functies van stroom en spanning. Vanuit het procesblok
[Inputs] wordt dan de meetdata op de databus gezet om naar andere procesblokkken in
het relaisschema te worden getransporteerd. In hoofdstuk 3.2.1 zal er nader op het
procesblok [Inputs] worden ingegaan.
Alle procesblokken van het standaard relaisschema ,figuur 3, zullen de revue passeren
zodat men een indruk krijgt wat hun functie is.

[Symmetrie Component Filters] : Uit de fasoren van stroom en spanning van elke fase
A,B,C worden de symmetrische componenten bepaald. Een belangrijk functieblok hierin
is het [6Seq12] blok afkomstig uit het [UDP-menu], zie onderstaande figuur, waarin de
normale en inverse component worden bepaald. Men kan echter niet in dit functieblok
kijken en dus niet achterhalen hoe de outputs 6.U1 en 6.U2 worden bepaald.

UA -
6 Seq 12

~ 6.U1
us -
uc - - 6.U2

Figuur 6. Functie blok 6Seq12.

De output data van [Symmetrie Component Filters] zijn:
3.10: fasor; 3.VO: fasor ;
6.11: fasor; 6.V1: fasor;
6.12: fasor; 3,V0: effectief;
11 : effectief; V1 : effectief;
12 : effectief; V2 : effectief;

N.B. De fasor is een complex getal a+jb bestaande uit een reëel en imaginair deel.
3.10, VO zijn retour stroom (IA +18 + IC) respectievelijk sterpuntspanning.
/1, V1 is de normale component van stroom, spanning.
12, V2 is de inverse component van stroom, spanning.
De effectieve waarde van een fasor is de absolute waarde of modulus van de fasor.

[Phase Supervision): In dit proces blok wordt er supervisie gepleegd op de drie fasen:
de effectieve waarden van stromen IA,IB,IC en spanningen VA,VB,VC worden vergele
ken met ingestelde drempelwaarden. Zo wordt in het functie blok 50P1 (overstroom
relais) gekeken of de stroom van een fase hoger is dan de ingestelde overstroom. Als
output signaal wordt er dan een '1' (hoog) of '0' (laag) gegeven. Alle outputs van dit
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procesblok bestaan zo uit logische signalen. In bijlage 4 worden de hier gebruikte
amerikaanse codes uitgelegd.
In de eerste drie functie blokken [SOP1 ],[50P2], [50P3] betreft het een overstroom
relais (instantaneous overcurrent) en wel voor [50P1] op de 3 fasestromen, voor [50P21
en [50P3] voor de maximale waarde van de drie fasestromen (Imax). Dat het fasestromen
betreft wordt aangegeven door de letter P waarbij de laatste letter de zone aangeeft.
Zone 1 betreft overstroom, zone 2 betreft een overstroom met vertraging en zone 3
hetzelfde als zone 2 maar dan als alarmsignaal.

Het functieblok [SODeB] (Detect ~Iosed ~reaker) detecteert een gesloten vermogens
schakelaar als de gemeten effectieve fasestroom boven een ingestelde drempelwaarde
komt.

Het functieblok [27FFI (Euse Eailure) vergelijkt de fasespanning met een drempelwaar
de. Wanneer de spanning onder deze drempelwaarde komt wordt er verondersteld dat
het secundaire deel van het spanningsmeetsysteem onderbroken is door bijvoorbeeld
een zekering.
Functieblok [59LS] (hoad Shedl detecteert of de spanning > drempel," overvoltage
relay" en [27LS] (boad Shed) detecteert of de spanning < drempel, undervoltage
relay".
Deze twee blokken worden tezamen gebruikt om een lage spanning (U.V. Under
Voltage) te detecteren volgens de vergelijking:
[59LSI 60% Vnom < lage spanning < 85% Vnom [27LS].

Een mogelijke oorzaak van deze lage spanning is dat de belasting te hoog is. Om weer
terug naar de nominale spanningswaarde Vnom te komen moet er dan belasting worden
afgeschakeld.
Met een klik van de rechter muisknop kan men zien hoe de functieblokken zijn opge
bouwd uit logische symbolen.

[Svmmetric SupervisionJ: Nu wordt er, in tegenstelling met het vorige procesblok,
supervisie gevoerd over de symmetrische componenten van stromen en spanningen.
Aan de hand hiervan kan men een asymmetrische of symmetrische fout vaststellen
door de homopolaire- en inverse stromen te vergelijken met een drempelwaarde.
Daarom wordt hier ook relais code 46 ,fase-balance relais, gebruikt zoals in bijlage 4
wordt vermeld.
Er worden drie fout-detectoren gebruikt:
46PFD : (fositive sequence Eault Detector) fase overstroom I, detector.
46NFD : (Residual overcurrent Eault Detector) retour overstroom 3.10 detector.
460FD : (Negative sequence Eault Detector) inverse overstroom 12 detector.

Verder worden hier de aanspreekstromen gegeven voor de 3 zones welke samen met
de 3 stroom-tijd curves uit [Main protection], worden gebruikt.
Zone 1 (46N1 ,46P1 ,46Q1): directe overstroom voor respectievelijk 3.10 , I, en 12 ,

Zone 2 (46N2,46P2,4602): overstroom element voor een tijdvertraging die pas in
[Timers& UV Logic] wordt ingesteld.
Zone 3 (46N3,4603) : overstroom met tijdvertraging als een alarmsignaal of voor het
nabootsten van een "downstream" beveiligingsrelais.
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NB. De zones worden weergegeven door het laatste karakter. Bij het derde karakter is
het verwarrend dat de 'N' staat voor retourstroom en niet voor "negative sequen
ce" (3.lol, 'Q' staat voor inverse-stroom ,2 ,

We hebben een symmetrische fout als slechts de 46PFO detector aanspreekt en een
asymmetrische fout als 46NFO of 460FO aanspreekt.
De 47N1, 47P1, en 4701 zijn om overspanningen te detecteren, deze worden nu
echter niet gebruikt.

spanningszekering detectie
Het [Fuse Fail) blok detecteert of één of meerdere zekeringen in het secundaire deel van
het spanningsmeetsysteem hebben aangesproken. Tezamen met andere signalen wordt
hiermee de Alarm contact output in [Contact Outputs] aangestuurd.
Als minstens één van de foutdetectoren 46NFO, 46PFO, of 460FO aanspreekt wordt
de zekeringsdetectie uitgezet," fuse failure disabled." Als geen foutdetector aanspreekt
(Non-Fault is hoog) en er dus geen fasefout gedetecteerd is wordt er wel gekeken of
een zekering is doorgebrand. Dit kan op twee manieren. Ten eerste detecteert men
wanneer de vermogensschakelaar (500CB = hoog) gesloten is en de fasespanning onder
een drempelwaarde (27FF = hoog) is gezakt, zie ook [Phase Supervision).

De spanningszekering wordt beschouwd als doorgebrand bij:

1. fasestroom > drempel --- > 500CB = hoog (Oetect ~Iosed ~reaker)

2. fasespanning < drempel -- > 27FF = hoog (fuse failure)

Als dit een door een [62p] timer ingestelde tijd duurt wordt er doorgegeven dat van
minstens één fase of van alle drie de fasen de secundaire spanning is weggevallen
(Fuse Fail = hoog), al naar gelang wat van toepassing is.

Een tweede manier om doorbranden van een zekering te detecteren is om slechts naar
de spanning te kijken. Men kijkt wanneer de fasespanning van één of twee fasen
wegvalt, fasespanning < drempel, en op de derde fase nog wel spanning wordt geme
ten. En dit onder de voorwaarden dat er geen fase fout is gedetecteerd ,Non
Fault=laag, en een willekeurige fasespanning < 85% Vnom' [27LS).

27FF = hoog als minstens 1 fasespanning < 10% Vnom ' drempel.
27LS:3P (NOT) = hoog als minstens 1 fasespanning> 85% Vnom •

Een nadeel van deze methode is dat het slechts de spanningsloosheid van 2 fasen kan
controleren en niet van alle drie fasen. Het is daarentegen niet afhankelijk van de
fasestroom en daardoor onafhankelijk van de belasting.

Het outputsignaal "FuseFail" blijft hoog totdat alle fasespanningen groter dan bv. 85%
Vnom (de 27LS drempelwaarde) zijn.

NB. 27LS:3P = hoog als alle 3 fasespanningen < 85 % Vnom'

27LS =hoog als minstens 1 fasespanning < 85% Vnom-
M.a.w. als alle 3 fasespanningen> 85 % Vnom zijn is 27LS=laag.
FuseFa/Ï =hoog als minstens 1 zekering kapot is in het secundaire spanningsmeet
circuit.
FuseFail:3P=hoog als alle 3 zekeringen kapot zijn in het secundaire deel van het
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VO:mag (pri)
Vl :mag (pri)
V2:mag (pri)

van [Transducer Calculations] zijn, waarbij (pri) duidt op primaire
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spanningsmeetcircuit, van elke fase één.
In het kort samengevat: men detecteert een kapotte zekering in het secundaire deel
van het spanningsmeetsysteem als de gemeten spanning laag is terwijl er nog wel
een fasestroom wordt gemeten.

[Transducer CalculationsJ
In dit blok worden berekeningen en filteringen uitgevoerd op inputdata voor presentatie
naar LCD scherm, paneel meters en transducer outputs van de UDP-l00. Deze output
data welke ongeveer elke seconde wordt ververst, betreffen de werkelijke waarden van
stromen, spanningen, vermogens en arbeidfactor in de drie fasen.
Deze worden namelijk berekend door de secundaire meetwaarden te vermenigvuldigen
met de wikkelingsverhoudingen van de stroom- respectievelijk spanningstransforma
toren.
De output signalen zijn bestemd voor [Transducer Outputs], [Panel Meters] en [Demand
Meters].
De output data
grootheden:
IA:mag (pri) P:3phase (pril
IB:mag (pri) O:3phase (pril
IC:mag (pril PowerFactor
VA:mag (pril IR:mag (pri)
VB:mag (pril 11 :mag (pri)
VC:mag (pri) 12:mag (pril

De output data bevat de effectieve (magnitude) stromen en spanningen van alle 3 fasen
IA,IB,IC,VA,VB en VC, werkzaam- en blindvermogen voor het 3 fasensysteem Pen O.
En de effectieve (magnitudeI symmetrische stromen en spanningen IR,ll,12,VO,Vl en
V2. IR is de retourstroom ook wel 3.10 en VO is de sterpuntsspanning, ook wel "zero
sequence voltage" genoemd.

lDemand Meters)
Het hoofdbestanddeel van dit procesblok vormt [Demand Functions] die de volgende
primaire stromen en vermogens als input heeft:
IA mag {priJ, 18 mag (pril, IC mag (pri) : effectieve primaire stromen van fase A,B en C.
MaxUA,IB,IC) : maximale stroom van alle 3 bovengenoemde fasen stromen.
P mag:3phase {priJ :3 fasen primair werkzaam vermogen
Q mag:3phase {priJ : 3 fasen primair reactief vermogen.
3.10 mag {pril: effectieve primaire retour stroom.
12 mag {priJ : effectieve primaire inverse-stroom.
Reset: een reset signaal afkomstig van MMI om de weergegeven data te resetten.

NB. Met primaire stroom bedoelen we de stroom die door de fase loopt. Deze primaire
stroom wordt omlaag getransformeerd naar de secundaire stroom welke het relais
meet. Hetzelfde geldt voor spanning.

Nadat deze signalen verwerkt zijn door de 5 [Demand Meter] functie blokken in
[Demand Functions] kan de gebruiker via de MMI kijken hoeveel stroom en vermogen
er afgenomen wordt, inclusief piekstroom en piekvermogen.
In [Power Flow Forms] wordt er onderscheid gemaakt tussen vermogen dat van station
via de 3 fasen richting belasting loopt (positief vermogenl en vermogen dat tegenge-
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ste!d hieraan loopt (negatief vermogen). Zie ook figuur 1.
De outputs van [Power Flow Fo-rms] zijn:- -
P mag:3phase (pri) : effectief primair 3-fasen werkzaam vermogen in (MW).
P:3phase (pri) : effectief, primair 3-fasen werkzaam vermogen in (MWI dat positief is in
de richting van de belasting.
-P:3phase (pri) : effectief, primair 3-fasen werkzaam vermogen in (MW) dat positief is
in de richting van het station.

o mag:3phase (pri) : effectief primair 3-fasen reactief vermogen in (MVar).
Q:3phase (pri) : effectief, primair 3-fasen reactief vermogen in (MVar) dat positief is in
de richting van de belasting.
-O:3phase (pri) : effectief, primair 3-fasen reactief vermogen in (MVar) dat positief is in
de richting van het station.

NB. Door met de muis op een output poort te gaan staan krijgt men een cursor-probe te
zien waarop bovenstaande benamingen voorkomen.

De gebruiker kan bijvoorbeeld de signalen < P:3phase (pril> en < -P:3phase (pri) > als
ingangsignalen gebruiken voor 2 [Demand Meter) functie blokken. Men kan aldus het
gevraagd werkzaam vermogen en het piekvermogen zien van P dat richting de belasting
loopt of van P dat richting station loopt.
Door [Demand Functions] te openen, "restore function block", met een klik van de
rechtermuis zien we o.a. 5 [Demand Meter) functieblokken.

Een [Demand Meter] blok heeft 4 ingangssignalen:
1. Input: het ingangssignaal dat een primaire stroom of vermogen is.

Dit ingangssignaal gaat door een LaagDoorlaat Filter met instelbare tijdconstante Tau
welke wordt ingesteld door de corresponderende "Interval" instelling waarmee de
stijgtijd T.tijg wordt ingesteld, zie de stapresponsie. Met de onderstaande figuren wordt
het nog verduidelijkt.

1
0,9 (dB)

Tau Tstijg T (sec)

Figuur 7. stapresponsie.

Figuur 8.
Bode diagram.

2. Interval: de stijgtijd in minuten, wat de tijd is tot 90 % van de stapresponsie.
Als bijvoorbeeld het interval 5 minuten is en het ingangssignaal gaat met een stap van
10 naar 20 Ampère dan stijgt het uitgangssignaal,Demand, exponentieel in 5 minuten
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van 10 naar 19 Ampère.
3. Reset: Logisch signaal afkomstig van de MMI die de uitgangssignalen "Demand" en
"Demand Peak" op nul zet.
4. Demand Threshold : Drempelwaarde voor het ingangssignaal. Als het ingangssignaal
deze drempelwaarde overschreidt dan wordt het uitgangssignaal "Demand Trip" hoog.

Outputs:

1. Demand : Huidig afgenomen stroom of vermogen.
2. Demand Peak : Het maximum afgenomen vermogen of de grootste stroom sinds de
laatste reset.
3. Demand Trip : Dit uitgangssignaal wordt hoog als het afgenomen vermogen of
stroom boven de ingestelde drempelwaarde van "Demand Threshold" komt.

[Timers & U.V. LogicI
De voornaamste functie is om al gegenereerde signalen uit [Phase Supervision] en
[Symmetrie Supervision) een tijdsvertraging te geven. Zo moeten de aanspreekstromen
van zone 2 en zone 3 een tijdsvertraging krijgen:
SOP2 en SOP3 : fasestroom Imax

4602 en 4603 : inverse-stroom 12

46N2 en 46N3 : retourstroom IR of 3.1 0

NB. Imax is de maximale effectieve fasestroom van alle drie fasen.

De tijdsvertraging wordt verkregen door het signaal door een piek-up timer [62p] te
laten lopen. Met een klik met de linker muisknop op [62p] kan men via {Create 62p
setting} de gewenste tijdsvertraging ingeven. Deze instelling komt automatisch in een
settingslijst te staan die via menuvolgorde {Scheme/Settings} is te zien.

Met [U.V. Dead Station Logic] wordt gedetecteerd of het voedende station van de drie
fasen een bepaalde tijd uit bedrijf is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vanwege een
kortsluiting in de voedende lijnen. Het kan dan wenselijk zijn om andere lijnen en
stations van het net te halen zodat men na reparatie van de fout alle elementen één
voor één weer in bedrijf kan nemen. Hiervoor moet onze beveiliging,de UDP-100, de
vermogensschakelaar trippen. Er is sprake van "Dead station" als alle 3 fasespanningen
een te lage spanning hebben terwijl er geen zekering kapot is in het secundaire meetcir
cuit en alle fasestromen nul zijn.

27FF:3P = hoog als alle fasespanningen < drempel.
FuseFail =laag als alle fasestromen < 10% Inom ,SODCB-drempel (alle fase

spanningen waren al < 27FF-drempel).

Met [U.V. .Load~hed Logic] wordt gedetecteerd of de spanning is gezakt onder de 8S%
maar boven de 60% (deze procenten dienen slechts als voorbeeld). Er is dan sprake van
een te grote belasting en er zal dus belasting moeten worden afgeschakeld, "Load
shéd". Met de muis op de inputs en outputs zien we wat de signalen voorstellen dmv.
een label dat verschijnt.
output UVLS = hoog als
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[~9LSl: 60% Vnom < alle 3 fasespanningen < 85% Vnorn : [2~LS].

Als alle fasespanningen weer groter dan 85 % worden, wordt de UVLS gereset en een
reset-signaal afgegeven waar verder geen gebruik van wordt gemaakt.

In [U.V. Qualifier Logicl komt nog de extra voorwaarde voor de "Dead station" of
"Loadshed" status dat de vermogensschakelaar wel gesloten moet zijn. Via contact
input 52A detecteert de UDP-100 dit, zie hoofdstuk 1.
Bij het detecteren van het uit bedrijf zijn van het station of een spanningsdaling onder
85 % wordt een non-reclosing trip functie aangestuurd in [Relay Output Logic).
Kort samengevat heeft dit procesblok ook de functie om bij een lage spanning verschil
te kunnen maken tussen een te zware belasting en het uit bedrijf zijn van het station.

[Contact Outputs)
In dit procesblok worden de contact outputs, zie figuur 1, van de UDP-100 bestuurd.
Merk op dat alle signaalingangen en contactoutputs van de UDP-100 programmeerbaar
zijn door de gebruiker zelf. Alle 6 contact outputs zijn onafhankelijk, twee dradig en niet
gepolariseerde uitgangen. Ze bestaan uit twee types: elektromechanisch (EM) en op
halfgeleiderbasis (SS, solid state). Beide types voldoen volgens Rochester aan de
C37.90 normen van ANSI/IEEE.

In ons standaard schema zijn de TRIP, BFI (,6.reaker Eail !ndication) en USER outputs op
halfgeleiderbasis. Een voordeel hiervan is dat ze relatief weinig vertraging toevoegen
aan de interne bewerkingen. Daarom zijn deze uitermate geschikt voor het trippen van
de vermogensschakelaar en het melden van het falen van de beveiliging, de UDP-100.
De contact outputs op halfgeleiderbasis gebruiken geen TRIACS of SCR zodat er geen
problemen kunnen ontstaan bij rate-of-rise turn-on conditie. Wel ontstaat er een
diodeval van 1,6 Volt als een contact output hoog wordt. In typische trip circuits zal dit
echter geen probleem opleveren, wel voor test circuits die een kleine spanning gebrui
ken om een relay trip te detecteren.
De elektromechanische contact outputs worden gebruikt voor de functies CLOSE, BTC
(,6.lock Iap ~hanger) en ALARM welke niet zo tijdkritisch zijn. De vertraging bedraagt 5
tot 7 milliseconde.

We hebben dus de volgende contact-outputs die in principe als een soort schakelaar
werken welke gesloten worden door hulprelais, zie figuur 9.
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INTERN

Figuur 5. Contact Output.

TRIP: Trip Breaker
Dit signaal moet de vermogensschakelaar trippen oftewel openen. Dit gebeurt via een
bekrachtigsspoel die door dit Trip signaal in werking moet kunnen treden.

Close: Close Breaker
Dit signaal moet de vermogensschakelaar sluiten wat gebeurt door de Close output de
bekrachtigingsspoel van het close-circuit van de vermogensschakelaar in werking te
laten treden.

BFI: Breaker Failure Indication
Deze contact output sluit als de Trip contact output niet resulteert na een bepaalde tijd
in het openen van de vermogensschakelaar. Dit detecteert de relaisfunctie wanneer de
52A signaalinput en het 50DCB-signaal (Detect Closed Breaker) beiden niet laag
worden na het afgeven van het Trip commando.

BTC: Block Tap-Changer
Deze contact output sluit wanneer de recloser-(79), het functieblok met de wederin
schakeling logica, niet in reset toestand verkeert wat kan voorkomen tijdens een trip- of
(relclosing procedure. Met het sluiten van de Block Tap-Changer contact output wordt
aangegeven dat de netconfiguratie niet veranderd mag worden zoals bijvoorbeeld het
af- of bijschakelen van belasting of het verhogen van de secundaire spanning bij een
transformator door een tap-changer.

ALARM: Systeem en Relais alarms
Deze contact output sluit als er sprake is van foutmeldingen ten aanzien van het relais
of het systeem. Gedetecteerde systeemfouten zijn:
- vermogensschakelaar die opgedragen is te openen maar niet opent na een bepaalde

tijd (Breaker Failure to Trip).
- vermogensschakelaar die opgedragen is om te sluiten maar dit niet doet na een

bepaalde tijd (Breaker Failure to Close).
- als er gedetecteerd is dat een zekering in het secundaire deel van het spanningsmeet

systeem is doorgebrand.
- relais fouten zoals ROM, RAM geheugen foutmeldingen en voeding buiten de toleran

ties.
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Tussen de ALARM contact-output en de besturing zit er een "Watch dog driver" die als
een een soort waakhond fungeert. Als Architect-gebruiker kan de gebruiker niet
achterhalen hoe Rochester dit functieblok heeft opgebouwd. Vermoedelijk zorgt deze
waakhond ervoor dat er een Alarm wordt afgegeven zolang deze niet is opgeheven.

U5ER: door gebruiker te programmeren
In dit schema wordt deze contact output gebruikt voor de testlogica.
Met deze test logica kunnen circa 50 interne signalen afzonderlijk of tezamen worden
getest. Alle testsignalen vormen de inputs van een of-poort waarvan de output de
USER contact output bestuurt. Om de test faciliteit te gebruiken moet deze worden ge
enabled met de menu volgorde {Scheme/Settings} in [Contact Inputs). Elk te testen
signaal dient op dezelfde manier te worden aangezet. Zo kan men één of meerdere
signaIer. testen via het relais.
Deze testfaciliteit is handig omdat het niet nodig is om het gehele schema opnieuw te
compileren bij het wijzigen van de testsignalen. Wel dient het gehele schema opnieuw
te worden ge"download".

[Target & MMI Outputs)
In het [Target & MMI Outputs] procesblok komen beveiligings- en controle signalen
binnen met als doel informatie via de MMI over een gedetecteerde fout te geven. De 8
led-indicatoren op het frontpaneel worden als signalering gebruikt bij foutdetectie.

Als Architect-gebruiker kan men alle 8 led-indicatoren,"annunciators" zelf programme
ren, zie onderstaand figuur, in tegenstelling wat Rochester beweert. Het is echter niet
verstandig om de eerste 4 led-indicatoren (AnO,An1,An4 en An5) te wijzigen omdat
deze belangrijke taken vervullen als:

<AnO> : dat het Relais OK is bevonden, er is geen relais alarm.
< An 1 > : de beveiliging heeft een fout gedetecteerd en heeft een tripsignaal gestuurd

naar de TRIP contact output. Omdat een hoog Trip signaal kort duurt licht de
< An 1 > ook kort op.

<An4> : dat het beveiligingssysteem niet goed heeft gewerkt zoals bij:
- het niet open gaan van de vermogensschakelaar terwijl deze wel is getript.
- het niet sluiten van de vermogensschakelaar terwijl er wel een "close"

commando is gegeven.
- het kapot gaan van een zekering in het meetsysteem waardoor er geen

spanning meer wordt gemeten.
Of vanwege een foutmelding van het relais betreffende een ROM of RAM
storing. Bij het oplichten van <An 4> wordt tegelijkertijd ook de ALARM
contact output bestuurd.

< An5 > : dat er een nieuwe fout is gedetecteerd. Deze detectie vindt plaats bij een
opgaande flank van het Trip signaal.
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AnO An1 An2 An3

c:J EJ IA~aMll __IOK OUlput

EJ~ 68Alarm. Targets
Logged Logged

An4 An5 AnS An7

Figuur 10. LED-indicatoren van de UDP
100.

De andere 4 led-indicatoren (An2, An3, An6 en An7) geven als standaardwaarden
(engels:default) de betrokken fase aan bij een fout. Zo geeft < An2 > aan dat het fase
A betreft, < An3 > fase B, < An6 > fase C en < An7 > dat het het retourcircuit betreft.
Deze led-indicatoren blijven oplichten totdat ze worden gereset door menukeuze
{Targets/Reset Relay Targets} van de MMI op het frontpaneel of door een nieuwe fase
sluiting. Vanwege het feit dat slechts 1 van de drie led-indicatoren (An2, An3, An6)
tegelijk oplichten, kan men niet zien aan de oplichtende leds wat voor een soort fout
het betreft ( bv. 2 fasensluitingl.

Verder wordt vanuit dit procesblok ook een gedeelte van de MMI bestuurd. Zo wordt er
op de eerste regel van het MMI display weergegeven hoe er getript is door het relais.
Omdat de besturing op dezelfde manier geschiedt als voor de 8 led-indicatoren valt
de soort fout die opgetreden is niet te herkennen. Zie bijlage 3.
De [Target Manager] heeft 14 verschillende "target" signalen al geconfigureerd om te
worden gebruikt om de 4 led indicatoren (An2,An3,An6,An7 ) aan te sturen als de
gebruiker dat wenst. De volgende geconfigureerde signalen zijn beschikbaar:

A-Phase, B-Phase, C-Phase : geven aan dat de A/B/C fasestroom maximaal was bij trip
initiatie.
51 :Trip : het aan spreken van i-t curve van lmax of 12 of 3.1 0

Z1-Trip: zone 1 element die een trip signaal heeft geinitialiseerd.
Z2-Trip: zone 2 element met tijdsvertraging die een trip signaal heeft geïnitialiseerd.
Z3-Trip: zone 3 element met tijdsvertraging die een trip signaal heeft geinitialiseerd.
Phase-current:Trip : fasestroom trip
Neutral-current:Trip : retourstroom trip
NeqSeq-current :Trip : inverse-stroom trip
27LS: Trip: een te zware belasting die een trip signaal heeft geïnitialiseerd.
27DS:Trip : het uit bedrijf zijn van het station die een trip signaal heeft geïnitialiseerd.
Trip: contact input TRIP
Trip Fast : een snel trip signaal afkomstig uit [Relay Output Logic]

Uit het [User logicJ blok in dit procesblok kan men in principe alle signalen halen die in
de hoofd-data-bus aanwezig zijn. Maximaal 4 logische- en 4 meetsignalen kunnen door
de gebruiker geprogrammeerd worden om via de MMI weer te geven. In hoofdstuk 4
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staat verder beschreven hoe deze signalen uit (User LogicI worden verbonden met de
twee MMI symbolen rechtsboven in het procesblok (Target & MMI Outputs].

(Transducer Outputs)
In dit procesblok wordt het omgezette meetsignaal afkomstig van (Transducer Calculati
ons] naar de transducer output (4-20mA) geleid van de UDP-100. Voor logische
stuursignalen zoals een tripsignaal zijn de transducer outputs echter niet bedoeld.
Met (Rear]-menu, openen met klik van de rechtermuisknop, krijgt men een grafische
voorstelling van de twee 51-1 en SI-2D modules. De gewenste transducer output van de
SJ-2D kan men met de linkermuisknop slepen naar het relaisschema en zelf de besturing
ervan programmeren.
In de huidige uitvoering van de UOP-100 zijn de versterkingsfactor, offset calibratie en
schaalinstellingen voor transducer input en output beschikbaar met menuvolgorde
{Scheme/Settings} op het [Rear]-menu. De schaal wordt aangepast door de maximale
meetwaarde (full scale units) aan te geven welke dan vertaald zal worden door de
bovengrens van 20 mA, zie bijlage 6F.

NB. Een transducer zet een tijdafhankelijk signaal (stroom, spanning of lichtintensiteit)
om in een stroom van 0-20mA of 4-20mA of 0-1 V. Zo hoeft de ontvanger van
het omgezette signaal alleen rekening te houden met 0-20mA,4-20mA of 0-1 \I.

[Panel Meters Outputs)
In dit procesblok worden de 12 uitleesvensters bestuurd van het frontpaneel op de
UDP-100. Deze meetvensters zijn geconfigureerd voor het weergeven van primaire
effectieve waarden van:

IA :magnitude (pril
IB :magnitude (pri)
IC :magnitude (pri)
VA: magnitude (pril
VB :magnitude (pri)
VC :magnitude (pril

P:3phase (pril
O:3phase (pril
3.10: magnitude (pril
12 :magnitude (pril
VO :magnitude (pri)
arbeidsfactor

Elk venster is opgebouwd uit 5 digits. Men stelt het aantal gebruikte digits in met
"width" ,inclusief achter de komma, en met "precision" geeft men het aantal gebruikte
decimale digits aan.
Deze instellingen worden ingegeven via {Scheme/Settings} op het (Rear]-menu. De
gebruiker kan ook zelf programmeren welke meetwaarden worden weergegeven via de
leesvensters. Door het openen van (Front]-menu met een klik met de rechtermuisknop
krijgt men het frontpaneel te zien op het beeldscherm. Met de linker muisknop kan men
dan het gewenste venster slepen naar het relaisschema. Hetzelfde kan met de 8 led
indicatoren.

24



hoofdstuk 3. De UDP-lOO software

3.2.1 Relaisingangen.

Het eerste procesblok in het standaard relaisschema, figuur 3, is het blok [Inputs]
waarmee secundair gemeten data en ingangssignalen in het relaisschema worden ge
bracht. Uitgaande van figuur 3 kunnen we met een klik met de rechtermuisknop op
[Inputs] dit procesblok openen. We komen dan in het "Child" blok genaamd " In
puts:Fns" , waarin "Fns" voor functions staat. Verwarrend is dat het "Parent" blok, de
titelbalk er net boven, vrijwel dezelfde naam heeft.
Op dezelfde manier kan de gebruiker de drie multimeters (DMM) openen en het [How
to.. ] blok. Een multimeter geeft de meetwaarden weer zoals effectieve waarden van de
3 fasestromen en -spanningen. In het [How to.. ] blok vindt de gebruiker bijgewerkte
informatie over het relaisschema. Het sluiten gebeurt net zoals bij Windows door met
de linkermuisknop op het driehoekje ~ rechtsboven te klikken. Verder kan de gebruiker,
zelfs op het toegangsniveau van Architect, geen functieblok in [Inputs] openen of zelfs
maar wijzigen.

Links in het [tnputs]-schema bevinden zich 6 zogenaamde "transformer" inputbloks die
voor het inlezen zorgen van de meetwaarden van de drie fasestromen IA,IB,IC en drie
fasespanningen VA,VB,VC. Digitale filtering vindt in deze "transformer" inputbloks
plaats en samen met analoge filtering op de systeemmodules worden zo ongewenste
DC-, Ramp- en harmonische componenten voorkomen in de datasignalen. Eén transfor
mer inputblok, bijvoorbeeld IA, genereert circa 6 verschillende datasignalen waarvan er
drie worden gebruikt. Deze drie gebruikte datasignalen zijn:

IA:fasor: 0 +Oj : real-time, complex getal in effectieve waarden.
IA:magnitude : real-time, effectieve waarde, de modulus van de fasor grootheid.
IA:sample : Non-real-time sample waarde, alleen geschikt voor het weer-

geven van de tijd functies van de drie fasestromen en fasespanningen.

Het benodigde tijdvenster van de eerste twee datasignalen bedraagt circa 7,5 msec.
wat betekent dat na elke 7,5 msec. het datasignaal opnieuw wordt bepaald. Een
datasignaal wordt dus niet vernieuwd na elke bemonstering.
In bijlage 6 staan alle andere gegenereerde datasignalen weergegeven waaronder een
bus-signaal die uit 8 signalen bestaat. Deze extra 8 signalen zijn bedoeld voor meer
geavanceerde toepassingen en zijn niet direct te gebruiken.

De sample frequentie is tussen 800 Hz en 960 Hz in te stellen door middel van de
'NomPwrHz' setting. Deze setting vertegenwoordigt de gebruikte netfrequentie die
tussen 50 Hz en 60 Hz kan liggen. Door de menuvolgorde {Scheme/Settings} op het
blok [Settings] kan men de netfrequentie instellen. Samen met het feit dat de sampling
tijd altijd 1/1 6 van een powercyclus is volgt de sample frequentie uit:
f sample = 16 * 'NomPwrHz'.

Naast meetgegevens die via het procesblok [Inputs] in het relaisschema binnenkomen
worden ook 6 statussignalen ingelezen via 6 contactparen van systeem module SI-2D.
Standaard zijn deze geconfigureerd met de functie:
52A : geeft aan of de vermogensschakelaar geopend (52A =laag) of gesloten is
(52A =hoog).
Trip: controle poort waarmee een extern tripsignaal naar de vermogensschakelaar kan
worden gestuurd.
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Çancl : controle poort om eventuele wederinschakeling van de vermogensschakelaar te
blokkeren.
Close: controle poort om een extern signaal naar de vermogensschakelaar te sturen om
deze te sluiten.
Reset: controle poort om de Trip- en Close logica te resetten.
User : vrije statusinput die de gebruiker voor eigen wensen kan programmeren.

Van statusinput 52A worden nog twee andere statussignalen afgeleid, namelijk:
52A:edge : deze wordt tijdelijk hoog bij een opgaande flank van de 52A statusinput
oftewel op het moment dat de vermogensschakelaar gesloten wordt.
52A:not : logische inverse van de 52A statusinput.

Rechtsonder in het procesblok finputs] bevindt zich een symbool van de MMI van het
digitale relais. Hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om te programmeren dat men
via het MMI signaal/status inputs kan aansturen. Met menuvolgorde {Scheme/Set
tings} op het blok [Settings], waarin alle beveiligings instellingen bij elkaar staan, kan
men de toelichting en parameters ingeven die vervolgens via de MMI te gebruiken zijn.
Zo kan de gebruiker programmeren dat via de MMI de Trip-logica in het relaisschema
wordt aangestuurd waarmee vervolgens dan de vermogensschakelaar kan worden
geopend.
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3.2.2 Stroom-tijd beveiliging

Eén van de standaardbeveiligingen naast de overstroom elementen uit [Phase Supervisi
on] en [Symmetric Supervision] in het relaisschema van figuur 3 vormt het procesblok
[Main Protection]. In dit procesblok bevinden zich drie stroom-tijd elementen die in staat
zijn bij aanspreking de vermogensschakelaar te laten openen. De stroom-tijd elementen
worden bestuurd door de symmetrische componenten I,. 12 en 10 in plaats van de drie
fasestromen IR.ls en IT' Het voordeel hiervan is dat men asymmetrische sluitingen beter
kan herkennen met het gebruik van symmetrische componenten dan met de drie
verschillende fasestromen. zie tabel 2. Er dient dan wel sprake te zijn van eenzijdige
invoeding en een symmetrisch net.

Tabel 2. herkennen van sluitingen.

sluitingen symmetrische componenten

A(R) 10 = I, = 12

A(ST) 10 + I, + 12 = 0

A(RST) 10 = 0

K(ST) 10 = 0 I, + 12 = 0

K(RST) 10 = 0
A: aardsluiting K: kortslUiting.

instellingen
Een stroom-tijd element. ook wel met relais code (bijlage 4) 51-element aangeduid.
symboliseert een i-t karakteristiek. De gebruiker heeft een keuze uit 7 verschillende
bekende standaardkarakteristieken die van elkaar verschillen door hun steilheid. Eén van
de karakteristieken die hieronder staan vermeld. kan de gebruiker zelf programmeren.
Verwijzend naar het standaard relaisschema. figuur 3. zien we bovenaan. het blok
[Settings] staan. Hierin bevinden zich alle instellingen die betrekking hebben op
beveiligingsfuncties van het digitale relais. Door het openen van [Settings). met een klik
met de rechtermuisknop en vervolgens dat van Main-Protection krijgen we zoals in
figuur 11 de j-t karakteristieken te zien van elk van de drie 51-elementen. In het middel
ste blok [Curve Familyl. bevinden zich de verschillende soorten standaardkarakte
ristieken waaruit men kan kiezen.

De 7 standaard karakteristieken:

1. Moderately Inverse (MI)
2. Normally Inverse (NI)
3. Very Inverse (VI)
4. IEEE: Very Inverse
5. Extremely Inverse (EI)
6. IEEE: Extremely Inverse
7. User Programmabie (UP)
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Door de gewenste karakteristiek uit het geopende blok [Curve Family] aan te klikken en
te slepen naar het gewenste 51-elemenf kan men de karakteristiek van een i-t element,
aangegeven door de bijbehorende afkorting, wijzigen. De gebruikte parameters komen
te voorschijn wanneer men een 51-element opent. Verder is er nog informatie te krijgen
via het bijbehorende [How To.. ] blok.

Met behulp van parameters kan men een i-t karakteristiek of curve van een 51-element
nog verschuiven. Met de menuvolgorde {Scheme/Settings} op het blok [Settings] heeft
men voor elk stroom-tijd element vier van deze parameters om in te stellen, de pickup
stroom, het reset type, "time adder" en de "time multiplier".
De parameter instellingen, welke in bijlage 5A staan, worden in onderstaande tabel
weergegeven. Met {Scheme/Settings} krijgt men alle instellingen van het betreffende
blok, in dit geval van [Main Protection], te zien en men kan ze indien gewenst eenvou
dig wijzigen.

Tabel 3. Parameters van i-t curves.

fasestroom inverse- retourstroom betekenis
stroom

51P:PU 510:PU 51 N:PU pickup stroom

51P:RST 510:RST 51N:RST reset type

51 P:TA 510:TA 51 N:TA time adder

51P:TM 510:TM 51 N:TM time multiplier

NB. De letter P in een parameter duidt op een fasestroom, de letter Q op de inverse
stroom component en de letter N op de retourstroom. Pickup stroom is hetzelfde als
aanspreekstroom.

Met de aanspreekstroom geeft men de plaats van de verticale asymptoot weer van de i
t curve. Pas bij ongeveer 1,4 keer de pickup stroom treedt de i-t curve in werking.
Het reset-type geeft de manier aan hoe het 51-element wordt gereset. Bij reset type =
1 gebeurt het resetten direct en bij een 0 gebeurt het resetten volgens de onderstaande
formule 2.
De parameter "time adder" heeft standaard de waarde O. Bij het vergroten van deze
parameter bereikt men slechts dat de curve vlakker wordt doordat bij hoge stromen de
curve relatief iets omhoog schuift. Met "time multiplier" ook wel "time dial" genoemd
schuift men de curve in zijn geheel omhoog. Voor de "time multiplier" kan een waarde
worden ingegeven die ligt tussen 0,5 en 11.
Normaal wordt bij een stroom-tijd curve de stroom gerelateerd aan de pickup stroom.
Langs de x-as staan dan uitgezet de stroom/(pickup stroom). Met figuur 12 wordt dit
nog verduidelijkt.
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Figuur 12. Voorbeeld stroom-tijd curves.

Merk op dat de i-t curves in bovenstaande figuur een dubbellogaritmisch schaalverde
ling hebben.

De trip tijd van een i-t curve wordt gegeven door:

T = TA +TDC+ TM. ( A + ~ + C
t M-l M2-1

waarbij:
M = stroom/pickup-stroom
TM = Time Multiplier
TA = Time Adder
TDC = -0.019 sec. (Irip Qelay Compensation)

(1)

In bijlage 8 is de i-t curve getekend van het type Normally-Inverse met de parameters:
Time multiplier=O,5 ,TDC=-0.019sec. en TA=O. Deze curve wordt vergeleken met
een engelse standaard curve SS 142 die ook van hetzelfde type is. Alleen wordt bij deze
engelse standaard curve een time multiplier van 0,05 gebruikt vanwege het feit dat de
TM hier van 0,05 tot 1 loopt in plaats van de amerikaanse schaal die van 0,5 tot 10
gaat.
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De reset-tijd die gebruikt wordt als 'reset type =l' wordt gegeven door:

_ D
TI - TM. ( )

M 2 -1
(2)

Met de formule 1 van de triptijd worden ook de verschillende soorten karakteristieken
bepaald door de coëfficiënten A,B,C en 0, zie tabel 3.

Tabel 4. De coëfficiënten voor i-t karakteristieken.

A B C 0

Moderately Inverse 0.1597 0.8035 -0.6752 1.0

Normally Inverse 0.1542 0.6865 1.6061 2.0

Very Inverse 0.0982 0.0466 3.8454 4.51

IEEE: Very Inverse 0.0982 0.0 3.9220 4.32

Extremely Inverse 0.0233 0.1065 4.3822 5.5

IEEE: Extremely 0.0243 0.0 5.6400 5.82
Inv.

User Programmabie TCA Tca TCe RCC

De IEEE curves zijn van de standaard IEEE-PC37.112 afgeleid. De andere curves zijn
samengesteld uit de corresponderende CO en IAC inductie-elementen (USA) I behalve
de User-Programmable curves.

Main Protection
Zoals eerder vermeld worden de drie stroom-tijd elementen in [Main ProtectionJ
bestuurd door symmetrische componenten. Om precies te zijn heeft het eerste 51
element die van de fasestroom, Imax als ingangssignaal samen met een zogenaamde
"Torque Control" signaal. Met lmax worden de drie fasestromen gecombineerd omdat
'max de maximale (effectieve) stroom vertegenwoordigt van alle 3 fasen.

Het tweede 51-element wordt toegepast op de retourstroom en heeft dan ook 3.1o:mag
als ingangssignaal. Dit is de effectieve waarde van 3 *homopolaire-stroom-component.

Het derde 51-element dat de stroom-tijd karakteristiek toepast op de inverse-stroom
component heeft '2:mag als ingangssignaal. Dit is de effectieve waarde van de inverse
stroom component.

Alle drie 51-elementen hebben als tweede ingangssignaal een "Torque Control" welke
altijd de waarde 1 heeft. Dit is te controleren door het openen van het blok [Custom
Torque Control Logic). Met "Torque Control" = 1 wordt de trip-karakteristiek actief en
de reset-karakteristiek op non-actief gezet. Bij de waarde nul zou het net andersom zijn.

De reset-karakteristiek gegeven door formule 2 wordt dus niet gebruikt in de huidige
configuratie.
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Alle drie 51-elementen hebben dezelfde vier uitgangssignalen namelijk, pickup, trip,
trip% en operating time. Bij elkaar zijn er dus twaalf uitgangssignalen die door
de multimeter op een rijtje zijn gezet, als men deze opent met de muis.
De eerste twee uitgangssignalen zijn logische signalen. De pickup wordt hoog indien de
effectieve stroomwaarde van het ingangssignaal de ingestelde pickup stroom over
schreidt. Nadat de pickup hoog is kunnen pas de andere drie uitgangssignalen in actie
komen, kortom de stroom-tijd karakteristiek begint dan pas te werken. Het trip
uitgangssignaal wordt hoog als de stroom-tijd karakteristiek daadwerkelijk aanspreekt.
Hiermee wordt de vermogensschakelaar in het procesblok [Relay Output Logic] getript
met automatische wederinschakeling (Reclose-Trip).
Het derde uitgangssignaal Trip% geeft het percentage weer van de verlopen tijd
voordat de karakteristiek aanspreekt. Pas bij trip% = 100% wordt het trip uitgangsig
naal van het 51-element hoog. Tenslotte het vierde uitgangssignaal: de operating-time,
wat de tijd weergeeft bij de gemeten effectieve stroomwaarde waarbij volgens de
stroom-tijd karakteristiek het trip uitgangssignaal hoog wordt. zie ook figuur 10. Een
operating-time met waarde "12345" heeft geen betekenis als tijd maar geeft aan dat
het uitgangssignaal nog niet in werking is.

De drie stroom-tijd elementen uit [Main Protection] vormen samen met de maximum
overstroom elementen, aangegeven als zone-1, en de overstroom elementen met
tijdvertraging, aangegeven als zone-2, de gewenste stroom-tijd beveiligingen zoals in
bijlage 3 te zien zijn. De aanspreekstromen van de overstroom elementen
46N2,46Q2,50P2 die als zone-2 beveiliging functioneren dienen overeen te komen met
de pickup waarden van hun stroom-tijd karakteristieken.
De snelste afschakeltijd die gemeten is bij een maximum overstroom element bedraagt
circa 40 miliseconden.
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3.2.3 Besturing van de vermogensschakelaar

Het procesblok [Relay Output Logic] voert één van de belangrijkste functies uit, namelijk de
bediening van de vermogensschakelaar via de contact-outputs van het digitale relais. In dit
procesblok wordt de logica samengesteld voor de trip- en wederinschakelingfuncties. Het
functieblok [79] wordt in de handleiding van Rochester ookwel aangeduid als Recloser-(79) en
vormt het hoofdbestanddeel van het procesblok. Deze Recloser-(79) bevat logica voor (weder)in
schakeling (reclosing), voor tripping en storingsdetectie van de vermogensschakelaar (breaker
failure detection). Zijn functie wordt bepaald door zijn instellingen en de signalen die op de
ingangspoorten zijn aangesloten.
De gebruiker heeft geen bevoegdheid om dit functieblok te openen of zelfs maar te wijzigen. De
functies van de in- en uitgangen van de Recloser-(79) worden uitvoerig beschreven in bijlage 7.
De configuratie van de Recloser-(79) in het procesblock [Relay Output Logic] zal worden
besproken in deze paragraaf. Het is hierbij handig ûm het schema van het betreffende procesb!ok
erbij te houden, zie hiervoor pag 124, UDP-lOO User Manual, van de handleiding. Let erop dat
het schema in de handleiding niet geheel overeenkomt.

Non-Reclose Close
52A Input

Permit Breaker Trip

Non-Reclose Trip

Reclose Trip
Cancel Reclose

Permit Breaker Close
Force to Lockout

Reset

Enable Fast Reclose

Enable Open Intvl Tmr

Sequence Coord.
Enable Reset

79
. 79:Trip Breaker

79:Failure to Trip
. 79:Failure to Close

79:Close Breaker

79:0pen Interval Status
79: Loek-Out
79:Shot Number

79:Reset

79:Selected Open Intvl

79:Switch Onto Fault

79:Trip While Open

Figuur 13. Functieblok Recloser-(791.

De Recloser-(79), figuur 13, heeft 13 inputs en II outputs waarvan er drie de contact-outputs
Trip, Close en BTC (Block Tap Changer) aansturen. Bij het aansturen van de 13 inputs worden
onder andere de 5 statussignalen gebruikt die door het digitale relais worden ingelezen: Trip,
Close, 52A, Cancel en Reset. In bijlage 7 worden al deze in- en outputs van de Recloser-(79)
behandeld.

De instellingen (79:xxx) van de Recloser-(79) worden in bijlage 7 veelvuldig genoemd. Met de
menuvolgorde {Scheme/Settings} op het blok [Settings] in het relaisschema, zie figuur 3, kan men
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deze instellingen wijzigen welke ook in bijlage SA staan gegeven.
Aan de hand van het geopende procesblok [Relay Output Logic] zal de besturingslogica worden
besproken welke de inputs van de Recloser-(79) aansturen.

besturingslogica
Uit het [User Logic] blok kan de gebruiker een heleboel signalen halen om zelf de besturingslogi
ca voor de Recloser-(79) te programmeren. Voor de huidige configuratie komen uit het [User
Logic] blok 4 statusinputs van het digitale relais welke de volgende Recloser-(79) inputs direct
aansturen:

Tabel S.

status-input: Recloser-(79) input:

S2A 2: 52A input

Cancel 6: Cancel Reclose

Close 1: Non-Reclose Close

Reset 9: Reset

De Reset status-input gaat via een [MMI] blok waarmee het mogelijk wordt om de Recloser-(79)
ook via de Man Machine Interface op het frontpaneel van het digitale relais te resenen. Het andere
[MMI] blok zorgt ervoor dat de outputs van de Recloser-(79) via de MMI worden weergegeven.
In het blok [Zone LogicI worden de verschillende signalen van beveiligingselementen gecombi
neerd tot zogenaamde zonesignalen.
Zo wordt één van de zone signalen de SI :Trip, hoog als minstens 1 stroom-tijd karakteristiek van
fasestroom (SIP:Trip), van inverse-stroomcomponent (5 1Q:Trip) of van de retourstroom
(SI N:Trip) heeft aangesproken. Deze 3 signalen zijn afkomstig van het procesblok [Main
ProtectionI.
De andere zone signalen zijn:
Zl:Trip, welke hoog is als het maximum overstroom relais aanspreekt voor de fasestroom (SOP!)
of voor de inverse-stroom (46Ql) of voor de retourstroom (46Nl).
Z2:Trip, welke hoog is als het overstroom relais met tijdvertraging aanspreekt voor de fasestroom
(SOP2:62P) of voor de inverse-stroom (46N2:62P) of voor de retourstroom (46Q2:62P).
Tenslotte het zone signaal Z3:Trip, welke hoog is als het overstroom relais met tijdvertraging
aanspreekt voor de fasestroom (SOP3:62P) of voor de inverse-stroom (46N3:62P) of voor de
retourstroom (46Q3:62P). Dit zone signaal Z3:Trip lijkt veel op het Z2:Trip zone signaal met het
verschil dat Z3:Trip wordt gebruikt om aan tegeven wanneer een "downstream" beveiligingsrelais
tript.

Tripping
In het functiehlok [Non-Reclose Trips] worden voorwaarden verzameld die tot doel hebben de
vermogensschakelaar te openen (trippen) zonder automatische wederinschakeling. Deze vorm van
trippen is zeer geschikt als er sprake is van ernstige sluitingen zoals bij grote kortsluitstromen. Zo
wordt er in de huidige configuratie een Non-Reclose Trip gegenereerd als het maximum over
stroom relais aanspreekt voor alle 3 fasen (SOP 1:3P) of als er sprake is van een te zware belasting
waardoor de spanning sterk is gedaald (27LS:62P) of als het voedingstation buiten bedrijf is
(27DS:62P). Deze laatste twee signalen zijn afkomstig uit het procesblok [Timers & U.V. Logic].
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In het [Reclose Trip] blok worden alle voorwaarden verzameld om de vermogensschakelaar te
openen (trippen) waarna er een automatische wederinschakeling-cyclus in werking treedt, indien
het aantal wederinschakelingen op meer dan nul staat ingesteld (79:mnrs). Alle 4 zonesignalen
afkomstig uit [Zone Logic], een snel trip signaal en de Trip status-input van het digitale relais
sturen de sr-flipflop zo aan dat deze wordt geset. Als de vermogensschakelaar daarna geopend is
en er dus door alle 3 fasen geen stroom meer loopt (50DCB(not) is hoog) wordt de sr-flipflop
gereset en de Reclose-Trip laag.

Speciale functies
Het blok [Special Trip and Reclose Logic] bevat speciale functies als snelle wederinschakeling,
snelle tripping en het kan voor selectiviteit zorgen in het afschakelen van een fout, met een
beveiliging of zekering verderop in het net gelegen.

In het blok [No Pending Trips] wordt geregeld dat wanneer er geen fout of sluiting is gedetecteerd
is (Non-Fault= 1) dat de Recloser-(79) kan worden gereset om daarmee te voorkomen dat er
onterecht wordt getript. Is er wel een fout gedetecteerd (Non-Fault=O) dan mag een trip
commando niet worden onderbroken door een Recloser-(79) reset. De uitgang van het blok [No
Pending Trips] bestuurt de Enable-Reset input van de Recloser-(79).

Tenslotte staat er op de inputs Permit-Breaker-Trip, Permit-Breaker-Close en Enable-Open
Interval-timer in de huidige configuratie altijd een logische één om daarmee het openen cq. sluiten
van de vermogensschakelaar altijd toe te staan.
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3.2.4 Data overzicht

De laatste drie procesblokken van het relaisschema uit figuur 3 presenteren belangrijke
meetdata als stromen en spanningen en statussignalen naar de gebruiker toe. Het
procesblok [Panel Meter Outputsl zorgt voor de besturing van de 12 meetvensters van
het frontpaneel van het digitale relais. Met [Oscillographic Outputsl worden gemeten
stromen en spanningen grafisch weergegeven als fasoren en tijdfuncties. Daarnaast
worden er ook statussignalen weergegeven van belangrijke relaisfuncties. Met het
laatste procesblok [Online Annunciators & Metersl kunnen bij een online verbinding in
principe alle meet- en logische signalen worden weergegeven die in het hele relaissche
ma voorkomen.

[Panel Meter Outputs)
Dit procesblok krijgt onder andere stromen en spanningen binnen van het procesblok
[Transducer Calculationsl alwaar ze digitaal zijn gefilterd en omgerekend naar de
primaire zijde van de meettransformatoren. Deze zes meettransformatoren bevinden
zich buiten het digitale relais zodat het digitale relais slechts secundaire stromen en
spanningen meet. De berekende primaire stromen en -spanningen geven zo de fasestro
men weer van de 3 fasen en de fasespanningen.
De twaalf meetsignalen die in effectieve waarden zijn weergegeven en afkomstig zijn
uit [Transducer Calculationsl worden verdeeld over de 12 meetvensters op het
frontpaneel die genummerd zijn van G1 tot en met G12:

G1.IA:mag (pri)
G5.IB:mag (pri)
G9.IC:mag (pri)

G2.VA:mag (pri)
G6.VB:mag (pri)
G10.VC:mag (pri)

G3.P:3phase (pri)
G7.0:3phase (pri)
G11.3.10:mag (pri)

G4. PowerFactor
G8.12:mag (pri)
G12.VO:mag (pril

Hierbij staat de afkorting 'mag' voor "magnitude" , wat de effectieve waarde voorstelt
bij een meting.
Naast de drie fasestromen en fasespanningen worden ook weergegeven: het werkzaam
vermogen (P:3phase) ,het blindvermogen (Q:3phaseL de retourstroom (3.10:mag), de
arbeidsfactor, de inverse-stroom (12:mag) en de sterpuntsspanning (VO:mag).

Een meetvenster heeft 5 digits beschikbaar om een meetwaarde weer te geven. De
gebruiker kan met de menuvolgorde {Scheme/Settings} het aantal decimale digits in
stellen met "precision" en het totale aantal digits met "width", voor de gehele meet
waarde.
Naast het aansturen van de 12 meetvensters worden in dit procesblok ook twee MMI
menu's van het frontpaneel van het digitale relais aangestuurd. Er wordt hiermee
weergegeven: de primaire stroom in Ampère en de primaire spanning in kiloVolts. Met
het andere MMI-menu worden de gemeten secundaire stromen en spanningen weerge
geven tezamen met hun fasehoek. Zie voor de MMI-menu's bijlage 2.

[Online AnnunciatorsJ
In dit procesblok komen vrijwel alle meetdata en logische signalen binnen van het hele
relaisschema wat in totaal zo ongeveer 150 signalen betreft. Hiervan kunnen slechts
100 signalen tegelijk worden bekeken, wat kan door de aanwezige functieblokken met
de muis te openen. Met dit procesblok kan men zonder het relaisschema te moeten
doorlopen belangrijke en minder belangrijke (status)signalen controleren tijdens het
testen van het digitale relais. Om dit te kunnen dient daarvoor eerst verbinding te zijn
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gelegd vanc;j~ PC naar het digitale relais met {Device/Connect} waarna het gewenste
relaisschema met {Device/Download S'cheme} vervolgens wordt geladen. Met de
menuvolgorde {View/Online} krijgt men een realtime verbinding ("online") met het
digitale relais. Dit betekent dat men met het relaisschema op de PC de interne werking
van de relaisfunctie in het digitale relais realtime kan meemaken.

lOscillographic Outputs]
Als we dit procesblok openen zien we in de meeste gevallen dat het hele beeldscherm
optimaal gebruikt wordt. Door met de muis de geopende functieblokken te verkleinen
met het symbool .., krijgen we een beter overzicht van het procesblok [Oscillographic
Outputs). De belangrijkste functieblokken hierin zijn (Time Plots), [Status Bars] en
[Fasor Plots] waarmee belangrijke signalen worden gepresenteerd naar de gebruiker.

[Status Bars)
Met het functieblok [Status Bars) worden 36 verschillende signalen overzichtelijk
weergegeven zoals de logische niveau's van de 6 status-inputs, de effectieve waarden
van alle drie fasestromen en fasespanningen en van de inverse-stroom (I2:mag) en
retourstroom (3.rO:mag).
Daaronder worden de statussignalen weergegeven van verschillende aanspreekelemen
ten die rood gekleurd worden wanneer ze aanspreken, dwz. bij een logische 1.
Daarentegen hebben ze een groene kleur bij een logische 0 en een gele kleur als ze nog
niet geïnitialiseerd zijn.
Het betreft de volgende aanspreekelementen met hun betekenis.

79:Trip Breaker: deze geeft aan dat de vermogensschakelaar is getript door het
functieblok (79) uit [Relay Output Logic).
50P1 : Deze wordt hoog als minstens één van de drie fasestromen groter is dan de
ingestelde drempelwaarde, de 50Pl wordt gebruikt als maximum overstroom element
bij de i-t curve voor de maximale fasestroom Imax " zie bijlage 3.
46N1 : Maximum overstroom element voor de retourstroom 3.10 ' zie bijlage 3.
46P1 : Overstroom element uit [Symmetrie Supervision] voor normale stroomcompo
nent 11, deze wordt echter verder niet gebruikt om een tripsignaal te genereren.
4601 : Maximum overstroom element voor de inverse-stroom component 12 , zie
bijlage 3.
De bovengenoemde maximum overstroom-elementen behoren tot zone 1, aangeduid
door 1 in hun aanduiding, uit de stroom-tijd karakteristieken uit bijlage 3.
50P2 : Overstroom element (zone 2) voor de maximale fasestroom lmax " zie bijlage 3.
46N2 : Overstroom element (zone 2) voor de retourstroom 3.1 0 ,

4602 : Overstroom element (zone 2) voor de inverse-stroom component 12.
50P3 : Overstroom element (zone 3) waarmee het aanspreken van een verder naar de
gebruiker gelegen beveiligingsrelais, wordt nagebootst of als een alarmfunctie kan
dienen.
46N3,46Q3 : overstroom elementen (zone 3) voor retourstroom respectievelijk inverse
stroom waarmee net zoals bij 50P3 een "downstream" relais kan worden nagebootst.

N.B.· '"." vertegenwoordigt de grootste effectieve stroomwaarde van de drie fasestro
men.
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De zone-2 elementen zijn te vergelijken met de zone-3 elementen omdat bij beide zones
een tijdvertraging hoort. Hier in de [Status Bars] wordt alleen aangegeven wanneer de
elementen aanspreken zonder de ingestelde tijdvertraging. Inclusief tijdvertraging zijn de
elementen met "62P" achter de benaming van een aanspreekelement zoals bijvoorbeeld
50P2:62P.
46NFD,46PFD,460FD : Foutdetectoren voor respectievelijk retour-, fase- en inverse
stroom. Hiermee worden sluitingen gedetecteerd.
51 P:Pickup,51 N:Pickup,51 O:Pickup : De pickup stromen van de i-t curves uit [Main
Protection] van respectievelijk lmax , retourstroom en inverse-stroom.
51 P:Trip,51 N:Trip,51 O:Trip : De tripsignalen van de iet curves uit [Main Protection].

[Phasor Plots]
Het functieblok [Phasor Plots] is opgedeeld in twee x-v vlakken waarbij in het eerste
vlak de fasoren van de drie fasestromen IA,IB,IC en de retourstroom grafische worden
getoond. De retourstroom is verkregen door de afzonderlijke fasoren van de drie
fasestromen bij elkaar op te tellen. In het onderste x-V vlak worden vervolgens de
fasoren van de drie fasespanningen getoond. De fasoren draaien in de tijd linksom, net
als bij een rechtsdraaiend stelsel het geval is. De lengte van een fasor is de effectieve
waarde van de betreffende grootheid. Bij een geopende [Phasor Plots] kan men met de
rechtermuisknop de schaal in stellen van de x- en y-as. Men krijgt dan te zien:

Fasor Plot Settings:

Horizontal Divisions:

Vertical Divisions:

Tenslotte, kunnen de fasoren pas na 7,5 milliseconden van reëel- en imaginair deel
veranderen. De discrete Fourier transformatie heeft blijkbaar een tijdvenster nodig van
7,5 ms. om, van analoog naar digitaal, de fasorgrootheid te bepalen.

[Time Plots]
Het functieblok [Time Plots] is opgedeeld in drie stukken waarvan de eerste twee zijn
bestemd voor de tijdfuncties van stromen en spanningen, en de laatste is voor het
weergeven van logische statussignalen als functie van de tijd.

De gebruiker kan desgewenst een signaal dat in [Time Plots] wordt weergegeven
vervangen door een ander signaal uit het bijbehorende [User Logic] blok. Dit doet men
door eerst [User Logic] te openen door met de rechtermuisknop erop, één keer te
klikken. Vervolgens met de muis de bijbehorende poort van het gewenste signaal aan
wijzen en dit signaal te slepen naar een ingangspoort van [Time Plots] om daarna de
linkermuisknop los te laten. Het vorige signaal is daarmee vervangen door het nieuwe
signaal. Hetzelfde kan men doen bij [Status Bars] en [Fasor Plots] indien het datatype
geschikt is.
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Qok bij [Time Plots] wordt de retourstroom IR verkregen door optelling van de drie
momentane fasestromen. De tijd functies van de stromen en spanningen worden
weergegeven door samplewaarden welke zijn gemeten door het digitale relais maar pas
achteraf beschikbaar zijn (post processing). Uit bijlage 6 blijkt dat alleen de effectieve
waarde (magnitude) en de fasoren realtime kunnen worden gemeten. Bij weergave van
een tijdfunctie valt goed te zien dat er tussen twee samplepunten is geïnterpoleerd. Bij
een instelling van 50 Hertz voor de netfrequentie met "NomPwrHz" (menuvolgorde
{Scheme/Settings} op procesblok [Settings] ) en een 50 Hz gesimuleerde sinusspan
ning, gaan er in 1 periode van 20 milliseconden 16 samples en 16 cursorstappen. Elke
stap met de cursor met de pijltjestoetsen bedraagt precies 1,25 msec.

De status-input 52A wordt als het eerste logische signaal weergegeven in [Time Plots]
waarmee men kan controleren of de (gesimuleerde) vermogensschakelaar gesloten is
als het 52A statussignaal hoog is. Met de Trip status-input kan er zelfs buiten het
relaisalgorithme om, handmatig worden getript. Verder wordt met < 79:Trip-Breaker>
aangegeven wanneer het functieblok [79] en daarmee het digitale relais de vermogens
schakelaar heeft getript.
De daarop volgende logische signalen hebben betrekking op het genereren van het trip
signaal < 79:Trip-Breaker>. Een statusverandering duurt altijd 7,5 milliseconden.

De lengte van alle drie vensters in [Time Plots] zijn even lang. Wanneer men één van de
vensters groter wil maken voor de betreffende tijdfunctie zullen de andere vensters
automatisch ook worden vergroot. Met "Time Plot Settings", verkregen door met de
rechtermuis te klikken in een tijdvenster , kan men de lengte van een venster ingeven in
het aantal samples. Verder kan men hierbij het aantal "divisions" instellen voor de x- en
y-as.

Time Plot Settings:

Length (samples):

Horizontal divisions:

Vertieal divisions:

Een geopende [Time Plots) welke men krijgt bij het openen van het procesblok [Oscillo
graphic Outputs] kan door het symbool " aan te klikken tot het hele scherm worden
uitgestrekt. Als de gebruiker MS Windows kent zal dit symbool niet onbekend zijn, zie
anders bijlage 1.
Nu kan men bijvoorbeeld het eerste tijdvenster nog groter maken met de menuvolgorde
{Block/Settings/General Bloek settingsNisual settings} door de hoogte, "height" te
vergroten. Deze vergroting is slechts tijdelijk omdat het de andere tijdvensters overlapt.
Een andere manier om bij een gesloten [Time Plots] de schaal te vergroten is met de
menuvolgorde {Block/Scale}. Het is hierbij verstandig om de seroll-bars aan te zetten
met {View/Scroll Bars}. Door een schaal groter dan 100 en kleiner dan 200 te kiezen
vergroot men zo het functieblok [Time Plots]. Een nadeel hierbij is dat diens referentie
schaal opnieuw op 100 % wordt gezet. Er is dus geen vaste referentie ten aanzien van
de grootte. Bij meerdere malen toegepaste schaalvergrotingen wordt het lastig om de
originele grootte weer terug te krijgen. Deze manier van vergroten is dus niet aan te
raden.
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Beschouwen we de eerste twee tijdvensters uit [Time Plots] dan zien we aan de
linkerzijde de inputpoorten waarvan er steeds één per venster dubbel dik is. Hiermee
wordt aangegeven dat de y-schaal voor de verticale-as van de desbetreffende poort
wordt gebruikt voor de hele weergave van de tijd functies in het tijdvenster.

Met "Port Settings", verkregen door een dubbele klik met de linkermuisknop op een
ingangspoort van een tijdvenster, kan men onder andere de laagst en hoogst ver-
wachte waarde instellen van het signaal. Met "Low EGU" stel je de laagste waarde in t
en met "High EGU" de hoogst verwachte waarde. Om verwarring te voorkomen en
voor elk signaal dezelfde nullijn te geven, moet men voor elke input van een tijdven-
ster dezelfde y-schaal instellen.
Het onderste tijdvenster in [Time Plots] geeft de statussignalen onder elkaar weer, in
tegenstelling met de andere tijdvensters. Het onder elkaar weergeven wordt veroorzaakt
doordat de schaalinstelling voor elk statussignaal verschillend is. Het eerste status
signaai 52A in het tijdvenster heeft de instellingen: Low EGU: -36; High EGU: +4, en het
onderste signaal: Low EGU:-4; High EGU: 36.

opslaan van gebeurtenisssen
Met [Oscillographic Outputs] is er de mogelijkheid om bij het aanspreken van bepaalde
logische signalen de gemeten samples van stromen en spanningen op te slaan in het
digitale relais. Zo kunnen dus de zes meetsignalen IA,IB,IC,VA,VB en VC worden
opgeslagen. Of de status-inputs en contact-outputs ook kunnen worden opgeslagen bij
een gebeurtenis is nog niet onderzocht. Het opslaan van deze meetgegevens noemt
men in het engels "event recording" oftewel het opslaan van een gebeurtenis. Het
functieblok [Event Capture] zorgt ervoor dat een gebeurtenis wordt opgeslagen als één
der volgende signalen aanspreken oftewel hoog worden:

1.Trip status-input. Als buiten het digitale relais om, de vermogensschakelaar tript en
dit via de Trip status-input gemeld wordt.
2. 46NFD Als er een te grote retourstroom 3.10 loopt wat kan duiden op een sluiting.
3. 46PFD Als de normale stroomcomponent I, te groot wordt wat kan duiden op een
sluiting.
4.46QFD Als de inverse-stroomcomponent 12 te groot wordt wat kan duiden op een
sluiting.
5. 79:Trip-Breaker Als het digitale relais de vermogensschakelaar tript.
6. Test-signaal Met behulp van de testlogica uit [Contact Outputs] kan de gebruiker elk
gewenst signaal testen. De testlogica moet dan wel in werking zijn gezet door de
instelling "Enable Test logic =1" in [Contact Inputs] met {Scheme/Settings}.

Om een gebeurtenis tijdens een simulatie op de PC of met het digitale relais op te slaan
is het al voldoende als één van bovenstaande triggersignalen tijdelijk aanspreekt. Er
wordt namelijk naar de opgaande flank van deze signalen gekeken. Het aantal gebeurte
nissen dat wordt opgeslagen wordt bijgehouden door het blok [Events Captured] en
rechtsonder in [Oscillographic Outputs] weergegeven met "Events Captured" naast de
weergave van het bezig zijn met opslaan: "Capturing".
De gebruiker kan het bovenstaande nagaan door de betreffende functieblokken te
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openen.
Zo wordt in [Event Captur"e LogicI de timing voor de opgeslagen gebeurtenissen
geregeld. Hierin blijkt dat een gebeurtenis kan worden opgeslagen door een triggering
van het test signaal of door een normale triggering van de eerste vijf bovengenoemde
signalen. Linksboven in [Event Capture LogicI staan de parameters die de lengte
bepalen (in seconden) van een gebeurtenis, bij een normale triggering (ETLN) of bij
triggering door het testsignaal (ETLT).

Met een klik met de rechtermuisknop op één van deze parameters krijgt men het
betreffende menu "Settingsbloek" waarmee men de instellingen van de parameter j
kan wijzigen. Naast het locaal wijzigen van instellingen kan dit ook met {Scheme/Set- r
tings} op het procesblok [Oscillographic Outputs].

Het digitale relais kan maximaal 7 gebeurtenissen (events) van elk 0,2 seconden tegelijk
opslaan. Bij het opslaan van de achtste gebeurtenis verdwijnt de eerste weer volgens
het First-In First Out principe.
Staat de PC in online verbinding met het digitale relais, dan kan met {Event/Manager}
de gebeurtenissen naar de PC worden geladen. Het ingeladen bestand wordt dan
tijdelijk opgeslagen in het werkgeheugen van de PC en wordt opgenomen in de lijst van
huidige gebeurtenissen (PC-events). Bij spanningsuitval van het digitale relais gaan de
opgeslagen gebeurtenissen verloren.
In hoofdstuk 5.3.3 wordt er dieper ingegaan over opgeslagen gebeurtenissen (events).
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3.3 Instellingen

In het hele relaisschema worden veel parameters gebruikt welke automatisch altijd in de
lijst van instellingen komen van het betreffende procesblok. Door met de linkermuisknop
te klikken op een procesblok krijgt men een popup-menu op de betreffende plek. Kiest
men hieruit de menuvolgorde {Scheme/Settings} dan krijgen we de instellingen van
parameters te zien die bij dat betreffende blok horen. Het verkregen popup-menu is dus
plaatsafhankelijk in het relaisschema. Alle parameters van beveiligingselementen of 
functies in het relaisschema zijn echter tezamen gebracht in het blok [SettingsJ welke in
het relaisschema, figuur 3, bovenaan staat. Dit is gedaan in de huidige configuratie om
enig overzicht op deze parameters te hebben naast de andere voordelen die in de
handleiding van Rochester aan de orde komen.
In de lijst van parameters die op alfabetische volgorde is gerangschikt wordt de naam
van de parameter gegeven, daarnaast zijn waarde en een korte beschrijving van de
parameter. De gebruiker kan door met de muis een parameter aan te wijzen zijn
instellingen eenvoudig wijzigen. Hierbij kunnen foutmeldingen voorkomen indien men
verkeerde instellingen ingeeft.

settings
In bijlage 5 worden alle parameterinstellingen gegeven van het hele relaisschema.
Hierbij maken we een verschil met algemene parameters en met beveiligingsparameters,
zogenaamd "protection settings". Met menuvolgorde {Schema/Settings} op een
procesblok krijgen we zijn parameterlijst te zien. De parameterlijst van het procesblok
[Inputs] bevat voornamelijk parameters die voor een simulatie worden gebruikt. Dit
wordt aangegeven door de afkorting VTS wat staat voor Virtual Test Set.
Daarnaast zijn er enige parameters voor het uitvoeren van een calibratie.
Het [VTS-menu] uit de bovenste menubalk herbergt een parameterlijst die ook alleen
voor een simulatie zijn bedoeld. Met het [Rear-menu] kunnen onder andere calibratiefac
toren worden ingesteld. In [Contact Outputs] bevindt zich een parameterlijst waarmee
voornamelijk beveiligingselementen kunnen worden getest met behulp van de testlogi
ca.
Door het gewenste beveiligingselement hierin op actief te zetten (enable) door een
logische 1 als waarde, kan men dit beveilingssignaal testen. De gebruikte afkorting ETL
staat voor Enable Test Logic. Het testen bestaat uit het aansturen van de 6 contact
outputs. Daarom bevindt de testlogica ook in het procesblok [Contact Outputs].
Met de parameterlijst van [Target & MMI Outputs] kan de gebruiker vier willekeurige
logische- en vier meetsignalen programmeren om ze via de MMI te laten uitlezen. Het
programmeren hierbij houdt in dat de gebruiker de signalen zelf grafisch moet aansluiten
aan de 2 aanwezige symbolen van MMI in [Target & MMI Output]. De parameterslijst
van [Panel Meter Output] bevat de parameters voor het instellen van het aantal
decimalen en het gehele aantal digits voor de 12 meetvensters van het digitale relais.
De parameterlijst van lOscillographic Outputs] geeft de instellingen weer hoelang een
gebeurtenis kan worden opgeslagen, zie ook de betreffende paragraaf.
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"protection settings"
De parameterlijst met alle beveiligingsparametèrs krijgt men door de menuvolgorde
{Scheme/Settings} op het blok [Settings] uit te voeren. In bijlage 5 staan ze allemaal op
een rij. Elk procesblok dat beveiligingsparameters gebruikt, heeft een eigen container
met die parameters in het blok [Settings] zitten. Bij het openen van [Settings) zien we 8
verschillende containers zoals in de onderstaande tabel.

Tabel 6. [Settings] blok.

Inputs Phase Supervision

Symmetrie Supervision Demand Meters

Timers & U.V. Logic Main Protection

I1 Relay Output Logic I Target Outputs I
In deze zogenaamde containers bevinden zich setting blokken waarmee de parameters
worden gedefinieerd. Men kan een parameter op twee manieren instellen namelijk via
{Scheme/Settings} op [Settings] of via het settingsblok dat bij de parameter hoort.
De beveiligingsparameters in de 8 containers bestaan hoofdzakelijk uit tijdinstellingen en
aanspreekwaarden van beveiligingselementen. Daarnaast zijn er nog de parameters
'CTR:P' ,'PTR:P' om de wikkelingsverhoudingen van de stroom- en spanningstransfor
matoren en 'NomPwrHz' om de netfrequentie in te stellen.

antenne werking
Een settingsblok heeft slechts één uitgangpoort waardoor de parameter naar een ander
functieblok kan worden doorgegeven via een grafische verbinding. Het is echter ook
zonder directe verbinding mogelijk om een parameter ergens in het relaisschema te
krijgen. Dit laatste geldt ook bij de beveiligingsparameters in [Settings] waarbij de
parameters met hun unieke namen als het ware worden uitgezonden door het gehele
relaisschema net als radiogolven.
Een parameter moet altijd eerst gedefinieerd zijn, dus er moet altijd een settingsblok van
de betreffende parameter bestaan. De waarde van de parameter wordt in het settings
blok vastgelegd. In de onderstaande figuur staan alle mogelijke instellingen voor een
parameter die men kan geven.
De instellingen die niet noodzakelijk zijn, zijn de minimale en maximale parameterwaarde
en de beschrijving (description) ervan.
Met de instelling 'type' wordt aangegeven dat de parameter bijvoorbeeld een digitale
waarde is of een integer etc. Voor de mogelijke typen wordt er verwezen naar de
RisProTools-Definitions naar Port-Data-type, bladzijde 98 van de handleiding.
Voor 'Allocation' kunnen twee dingen worden ingesteld. Ten eerste Allocation =
CONSTANT waarmee wordt aangegeven dat de parameter een constante is. Ten
tweede Allocation = VOLATILE, waarmee wordt aangegeven dat de parameter een
tijdelijke parameter is en dus niet wordt opgeslagen.
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Door het aanklikken van het lege venster bij "Summarize" komt er automatisch een
kruisje in dit venster te staan, waarmee de optie "Summarize" is aangezet. Dit betekent
dat de betreffende parameter automatisch wordt opgenomen in de parameterlijst.

=1 Setting Bloek

OK
Name: I
Description: I Cancel

VaJue: I Edit acx:esa levels...I
Minimum: I Edit data types I
Maximum: I
Type: ~ D Summartze
Allocalion: ~

Figuur 14. Settingsblock

De parameter wordt via de uitgangspoort, weergegeven door een zwart vierkantje, door
het settingsblok uit gezonden. Met een dubbele klik met de linkermuisknop op deze
poort kunnen er hier instellingen worden ingegeven, zie onderstaande figuur.

= Port Settings

Name: I ] L~
Descriptlon: I I I Canoel I
Usertype: I I IWire Color I
EngIneering Units: I I

L.ow EGU: I I Soope:D
High EGU: I I

Figuur 15. Port Settings

De naam bij Port-Settings dient uniek te zijn voor de parameter en dezelfde als die van
het settingsblok.
Met description kan men passende tekst ingeven welke in de cursor-probe, een label,
komt als men met de muis de poort aanklikt. De andere vier instellingen in figuur 15 zijn
in feite overbodig. Heel belangrijk is de instelling 'Scope' waarmee wordt aangegeven
op welke niveau's in het hele relaisschema ze nog toegang hebben tot de parameter,
ook wel globale variabele genoemd.
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Er zijn de volgende mogelijkheden:

de globale variabele is op elk niveau in het relaisschema toegankelijk.
de globale variabele is alleen in het functieblok toegankelijk waar het

settingsblok zich in bevindt.
1 : De globale variabele is toegankelijk voor het eigen blok en voor het Parent

blok, de zogenaamde 1e generatie.
2: de globale variabele is nu ook nog toegankelijk voor een Grand- Parentblok,

de zogenaamde 2e generatie.

De Port settings van alle settingsblokken in [Settings] hebben een scope = -1 ,waarmee
dus in het gehele relaisschema de beveiligingsparameters toegankelijk zijn.

De uitgezonden parameter wordt opgevangen door een Global-Inputblok, welke net als
de ander functieblokken in de bibliotheek zit van het [USP-menu). Dit Global Inputblok
dient wel dezelfde unieke naam van de parameter te hebben. Door dit blok te openen
kan men de referentie ingeven, zie figuur.

= I GlobaJ VariabIe Reference

='Variable L
--------'

OK Cancel

Figuur 16.

Komt deze Global-Variable-Reference met geen enkele parameter overeen dan valt dit te
controleren door met de muis de uitgangspoort van de Global-Inputblok aan te wijzen.
Er verschijnt dan een label aan de poort, cursor probe, met een uitroepteken erin. Naast
het gebruiken van voluitgeschreven namen voor een parameter kan men ook bepaalde
referenties gebruiken, voorafgegaan door een dollar-teken.
Bijvoorbeeld Global Variabie name: $N , waar $N de naam vertegenwoordigt van het
blok zelf. Zo geeft $P aan dat de naam hetzelfde is als de naam van het Parentblok.
Voor meer informatie hierover wordt er verwezen naar de definitie: "Evaluated-Format"
uit RisProToois Definities, bladzijde 95 van de handleiding.
Naast een Global-Inputblok bestaat er ook een Global-Outputblok. Zo wordt in [Event
Capture Timing] in [Oscillographic Outputs/Event Capture] het logisch signaal 'Event
Capture' door middel van een Global Outputblok uitgezonden. Hiermee aangevend of er
meetgegevens moeten worden opgeslagen.
In het relaisschema wordt er gebruik gemaakt van Global-Inputbloks met onduidelijke
namen als :Execsetup1, execstop2, etc. waarvan de settingblokken niet te achterhalen
zijn voor de gebruiker. Waarschijnlijk bevinden deze zich in onder andere het [System
menu] uit de bovenste menu-balk waar zelfs de gebruiker op Architect-niveau geen
toegang tot heeft. Een Global-Inputblok is alleen te onderscheiden van een settingsblok
door deze te openen met de muis. Beiden blokken hebben zelf ook instellingen voor
bijvoorbeeld de grootte, naam, beschrijving etc. van het blok. Deze kunnen worden
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ingegeven door met de muis op het blok te klikken en met de menuvolgorde {Block/Set
tings}.

Als men bijvoorbeeld een relais of een timer oppakt uit de bibliotheek via het [USP
menul wordt er rekening meegehouden dat er nieuwe settings moeten worden ingege
ven door de gebruiker. Er komt namelijk tijdelijk een extra menu {Create 62P setting}
onder de gewone menu's die met het klikken op de linkermuisknop normaal te voor
schijn komen.

Bloek ~

seheme ~

View ~

Create 62P Setting

Een voordeel van instellingen of in het engels: settings, is dat men deze gemakkelijk kan
wijzigen tijdens het opnieuw afspelen van een gebeurtenis (event) op de PC van het
relaisschema zonder dat opnieuw compileren nodig is. Wel dient men na de wijziging
even uit de simulatie mode te gaan door < Cursor Control Panel> te sluiten met het
systeemmenu, zie bijlage 2. Vervolgens kan men de simulatie opnieuw laten lopen. Zie
voor verdere details hoofdstuk 5 over simulaties.
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4. De RisProToois software
De gebruiker is met het softwarepakket RisProToois in staat om zelf een relaisschema
grafisch te ontwikkelen zonder een programmeertaal te hoeven kennen. Hoe de
gebruiker dat doet heeft hij zelf in de hand, alleen moet hij de manier waarop men
grafisch programmeert eigen maken. Bij het RisProTooIs software pakket hoort
uiteraard een handleiding waarin dat staat beschreven. Echter bepaalde handigheden en
handelingen staan er vrijwel niet in.
In dit hoofdstuk worden die handigheden besproken zodat de gebruiker gelijk een goed
inzicht krijgt in het gebruik van de software. Dit wordt samen gedaan aan de hand van
een voorbeeld.

4.1 Het gebruik van RisProToois

Na het opstarten van 'RisProTools' vanuit Windows door middel van een dubbe- ~
Ie klik met de linkermuisknop, moet de gebruiker inloggen door het toegangsni-
veau met het bijbehorende paswoord te geven. Aangezien uit hoofdstuk 2 het pas
woord bekend is van het hoogste toegangsniveau (Architect) kan de gebruiker het beste
daarop inloggen. Vergeet hierbij niet dat het paswoord met een hoofdletter begint.
Vervolgens komt men in RisProToois met een leeg blad en een menubalk zoals hieron
der staat weergegeven. Het lege blad hierbij is slechts bedoeld voor het opvragen van
relaisschema's. Men gebruikt de menu's door ze met de linkermuisknop aan te klikken
waarna er een bijbehorend pulldown-menu verschijnt. Met het File-menu wordt een
relaisschema opgevraagd en opgeslagen, bewerkingen die wel duidelijk zijn. Voor details
over de menu's wordt er verwezen naar de handleiding van RisProTools.
Veelvuldige bewerkingen als opslaan, openen en opnieuw beginnen zijn ook beschikbaar
als iconen in de "Tooibar" vlak onder de menubalk. Met View-menu kan deze "Tooibar"
worden weergegeven evenals de "Statusbar" die zich onderaan bevindt. Hierin wordt
additionele informatie gegeven over geselecteerde bewerkingen, functieblokken en
ingangs- of uitgangspoorten.

I file View Window User !ielp

Met het User-menu kan de gebruiker uitloggen om bijvoorbeeld op een ander toegangs
niveau weer in te loggen, zie ook hoofdstuk 2. Bij het inladen van meer dan twee
relaisschema's kan het Window-menu worden gebruikt. Dit menu dat pas verschijnt bij
een relaisschema geeft aan of de relaisschema's in cascade worden weergegeven of elk
in een even groot venster (keuze 'Tiie'). Als een relaisschema geselecteerd is om erin te
werken wordt dit aangegeven door diens blauw gekleurde balk en de naam ervan wordt
bovenaan in RisProToois weergegeven, zoals hieronder. Alle geopende relaisschema's
worden genoemd in het Window-menu waarbij het geselecteerde relais aangeduid
wordt met het symbool ./. Men dient erop attent te zijn dat bij meerdere geopende
relaisschema's sommigen ervan gedeeltelijk of helemaal overlapt kunnen zijn. Een
handig ezelsbruggetje is dan om altijd het symbool. ,rechtsboven op het beeldscherm,
aan te klikken indien dit aanwezig is.

RochesterllPT RisProTools- UDP-TMP1.RLY
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Verder wordt er verondersteld dat de gebruiker bekend is met Windows en dus in
RisProToois weet wat men met vensters kan doen. Anders wordt er verwezen naar
bijlage 1.
Met behulp van File-menu kan men een relaisschema inladen dat opgeslagen is in een
bestand met extensie .RLY . Afhankelijk van de grootte van het relaisschema duurt dit
meerdere minuten; circa 7 minuten bij het schema in UDP-100.RLY. Het inladen van
meerdere grote relaisschema's is dan ook niet aan te raden. Normaal heeft een bestand
met de extensie .RLY één relaisschema in zich en draagt daarom voor het gemak
dezelfde naam. Het bestand kan echter ook meerdere relaisschema's bevatten. Als het
bestand UDP-TMP1.RLY met het relaisschema eindelijk is ingeladen zien we in diens
werkblad een andere gekleurde menu-balk die bepalend is voor het relaisschema,
namelijk:

IuDP-menuIIFrontIIRearllvrSI@ystemIIMMIIIHOw Toll USP-menul

Figuur 17. Menu-balk in een relaisschema.

Deze menu-balk vormt onderdeel van het werkblad van het ingeladen bestand samen
met het relaisschema. Het werkblad wordt ook wel het "Root Bloek" genoemd omdat
dit blok een platform vormt voor het ontwerpen van een nieuw relaisschema.
De menu's in deze gekleurde menu-balk kunnen worden geopend, behalve het VTS- en
System-menu waar de gebruiker geen toegang tot heeft. Het UDP- en USP-menu
bevatten beiden een bibiliotheek van functieblokken waarbij dat van het USP-menu het
meest uitgebreid is. De bibliotheken bevatten verschillende functieblokken zoals
logische functies en relaisfuncties die men kan gebruiken bij het ontwerpen. Een
functieblok haalt men met een slepende beweging van de linkermuisknop uit de
bibliotheek en plaatst men in ergens in het schema door de muisknop los te laten. In het
engels noemen ze dat: the Left click and drag oft operation. Als we het USP-menu
openen door er met de rechtermuisknop op te klikken krijgen we de bibliotheek van
tabel 7, die uit 14 verschillende onderdelen is opgebouwd.
In bijlage 9 zijn al deze bibliotheken uitgewerkt.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een eigen bibliotheek aan te maken met zelfge
maakte functieblokken.
De bibliotheek USER bevat vier tijdelijke blokken die genummerd zijn van OO-tmp tot en
met 04-tmp. Men kan een functieblok uit het relaisschema opslaan onder één van die
vijf namen met de extensie '.SCH' zodat men ze gemakkelijk van deze tijdelijke biblio
theek kan kopiëren. Het opslaan gebeurt met menuvolgorde {Bloek/Save as} en onder
de directory 'e:\rispro'.
Als zo'n tijdelijk bibliotheek-blok nog niet is toegekend aan een functieblok heeft het
ook geen bijbehorend bestand in de directory 'c:\rispro'.
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Tabel 7. USP-menu

Om zelf functieblokken bij te voegen in
. de OSER bibliotheek moet men gebruik

maken van het [Selection] blok dat zich
hierin bevindt. Klik met de linkermuisknop
op dit blok en sleep met de muis naar de
lege ruimte onderin de USER-bibliotheek.
Er verschijnt dan een leeg blok.
Open dit blok door met de rechtermuis
knop erop te klikken. Er verschijnt een
dialoog-venster waarin men voor 'Filena
me' de naam van het bestand, inclusief
de directory onder MS-DOS, moet inge
ven van het functieblok dat je in deze
bibliotheek wilt. Voor het gemak is achter
'Filename' al het juiste "path" ingevuld
met de parameter $T, wat hier staat voor
'c:\rispro'. De overige twee instellingen
van het dialoog-venster zijn overbodig.
Zie anders bij de help-index naar "How to
Add a selection blok", met functietoets
< F1 >.

USER

Common

Relays

logic

Math

Symmetric

Filter

Setting

Probe

Graph

String

Convert

SignaI

System
Alle onderdelen in het USP-menu zijn in
feite gewoon blokken die men met menu
volgorde {Block/Settings} een naam kan
geven. Deze blokken zijn echter allemaal
als "non-mobile" ingesteld, wat inhoudt
dat men ze met de muis niet kan ver-

schuiven.
Om een eigen bibliotheek op te richten kan men eenvoudig de USER-bibliotheek
kopiëren door deze eerste op te slaan met {Block/Save as} en vervolgens onderaan in
de USP-bibliotheek deze weer op te vragen met {Block/Open}. Daarna kan men de
naam USER veranderen in een eigen naam en op dezelfde manier als hierboven
zelfgemaakte functieblokken toevoegen.

Met de menu's [Front] en [Rear] krijgt men een grafische voorstelling van respectievelijk
het frontpaneel en de SI-modules· voor de contact Inputs/Outputs van de UDP-100. De
procesblokken [Inputs] en [Contact Outputs] uit het relaisschema hebben functieblok
ken in zich van deze contact 1/0. Men kan namelijk het gewenste contact 1/0 als func
tieblok met een sleepbeweging in een willekeurig relaisschema plaatsen.
Zo bevat het procesblok [Panel Meter Outputs] 12 uitleesvensters die afkomstig zjjn uit
het (Front] menu.

r :Systeem Interface)

Het (How To] menu bevat 12 verschillende recente 'updates' ter aanvulling op de
handleiding. Elke update bestaat uit tekst van ongeveer één A4 formaat en is te openen
door erop te klikken met de rechtermuisknop.
Ten slotte het [MMI] menu dat een bibliotheek is van functieblokken die gebruikt
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worden om het display van de MMI te kunnen programmeren. Deze functieblokken
bevinden zich altijd in een blok met het pictogram van een MMI.

popup-menu
Door met de linkermuisknop op een open plek te klikken verschijnt er op de plaats van
de muiscursor een popup-menu. Afhankelijk van de plaats krijgt men in het "Root
Bloek" het main-popup-menu en in een relaisschema een kleiner popup-menu.
Zie onderstaande figuren.

Main-popup-menu:
».lock •
.§.cheme •
yiew •
.Qevice •
~vent •

popup-menu:
~lock •
.§.cheme •
yiew •

Door met de linkermuisknop nogeens te klikken op een andere plek verdwijnt het
popup-menu weer. Met het popup-menu kan men bewerkingen uitvoeren die slechts
voor het aangewezen blok gelden. In bijlage 1 worden alle pulldown-menu's van het
main-popup-menu kort beschreven. Zo kan de gebruiker in het "Root Bloek" meer
bewerkingen uitvoeren dan in een relaisschema mogelijk is. Alleen via het "Root Bloek"
kan een verbinding worden gelegd met het digitale relais, met {Device}. en kan er een
simulatie worden uitgevoerd, met {Seheme/Simulation}.

= General Block Settings

Name: I ~ I Apply I1 cancel

Descriptien: [ I ~PPIY to ChildBloc~

r- Executien D Mobile
Ex. D Fixed I

Visual settings... I0
o Ex. on Relay 0 Fixed rdvanced settings... J

Figuur 18. Instellingen voor een Functieblok.

In bovenstaande figuur wordt het dialoog venster gegeven waarmee verschillende
blokparameters kunnen worden ingesteld. Het is het logisch gevolg van de menu
volgorde {Bloek/Settings}.
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Na~st het ingeven van een naam en beschrijving kan men het betreffende blok als een
mobiel blok instellen door de setting 'mobile' aan te zetten met de muis. Als een blok
mobiel is ingesteld kan met de muis het blok worden verplaatst door middel van slepen.
Met {Block/SettingsNisual Settings} kan men de grootte (Width) en hoogte (Height )
instellen van het blok en de plaats ervan met 'From Left/top'. Dit laatste gebeurt
automatisch als men het blok met de muis verplaatst en is dus eigenlijk overbodig om in
te stellen. Belangrijker zijn de volgende instellingen. Het pictogram van het blok dat men
kan instellen door de file naam te geven van het pictogram in bitmap-formaat. Zo zijn
de pictogrammen of symbolen van het DMM- en MMI functieblok goede voorbeelden
hiervan.

~•
Figuur 20.
MMI-pictogram.

Figuur 19.
DMM-pictogram.

Is er geen pictogram in bitmap-formaat beschikbaar dan heeft men een gewoon leeg
(gesloten) blok. Met 'Display string = $N' draagt het pictogram van het blok de naam
die in het vorig menu is ingesteld. Het teken $N is een vaste parameter die staat voor
de naam van het blok. In de handleiding staat er meer over op bladzijde 95 van
RisproToois Definitions. Verder kan men in {visual settings} aangeven of de lijnen
(borders) van het blok moeten worden weergegeven evenals eventuele in- en uitgangs
poorten.
Ook kan men instellen of men bijvoorbeeld het blok wel tot een pictogram (minimized)
kan verkleinen zoals in Windows gebeurt met het symbool ~. Andere formaten die
kunnen worden ingesteld zijn 'Restored' , 'Maximized' en 'Supermaximize'. Het 'Resto
red' formaat is het (middelgrote) formaat dat het blok aanneemt na het openen met de
muis. Dit middelgrote formaat wordt verkregen door het aanklikken van het symbool •.
Een geopend blok kan tot het gehele parentblok worden vergroot met het symbool •
indien 'Maximized' staat ingesteld. Het grootste formaat wordt bepaald door 'Super
maximized' en omvat het gehele parentblok inclusief de "Root Block". Dit gebeurt niet
door een Windows-symbool aan te klikken maar met menuvolgorde {View/Super
maximize} op het betreffende blok. Een handigere manier om dit grootste formaat te
krijgen is door een dubbele klik met de rechtermuisknop op een lege plek in het blok.
Voor meer informatie over instellingen die via het dialoogvenster General-Block
Settings, figuur 18, toegankelijk zijn wordt er verwezen naar de handleiding van
RisProToois pagina 66 onder het hoofstuk "Dialog Boxes" .

Het kan voorkomen dat een pulldown-menu van het popup-menu grijs getint is in plaats
van zwart. Dit betekent dan dat dit pulldown-menu niet te gebruiken is omdat dit een
manier is om de gebruiker bepaalde mogelijkheden te ontzeggen waartoe deze niet
bevoegd is volgens zijn toegangsniveau.
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blok en schema
Belangrijk is het verschil tussen een blok en een schema. Een schema is e'en samenstel
ling van functieblokken die tezamen een logische schakeling vormen. Een blok bevat
zo'n schema welke men pas te zien krijgt als het blok geopend wordt. Dit blok vormt
dan een "parent" blok voor de functieblokken in het betreffende schema.

Klikt men met de linkermuisknop op een gesloten blok, een pictogram, en kiest men de
menuvolgorde {Scheme/Settings} dan krijgt men een parameterlijst van alle functie
blokken die zich in het aangewezen parentblok bevinden. Terwijl met menuvolgorde
{Block/Settings} op hetzelfde blok je alleen de instellingen van het (parent)blok zelf
krijgt.
Als men met de linkermuisknop een sleepbeweging maakt van bijvoorbeeld linksboven
naar rechtsonder creëert men een venster waarna bij het loslaten van de muis het
popup-menu verschijnt. De functieblokken die hiermee worden gevangen kunnen
worden verwijderd met {Scheme/Delete} of kunnen worden gegroepeerd met
{Scheme/Group}. Met groeperen zet men de functieblokken in een omhullend
(parent)blok waarbij automatisch de nodige input- en output poorten worden aange
maakt indien er signaallijnen door het betreffende venster worden afgesneden.

In bijlage 1 worden alle menu keuzes uit de popup-menu's in het kort besproken zodat
de gebruiker weet waarvoor ze dienen. Samen met de uitleg in deze paragraaf en het
voorbeeld uit de volgende paragraaf is getracht de gebruiker beter wegwijs te maken in
de RisProToois software. Daarnaast blijft de handleiding van Rochester Instrument
Systems nodig. Deze bestaat voornamelijk uit de twee delen: "UDP-100 User Manual"
en "RisProToois Reference Manual". Het eerste deel bevat algemene relaisspecificaties,
een praktijkvoorbeeld van het relais en een software beschrijving van het standaard
relaisschema UDP-1 OO.RLY. Hierbij komen echter bepaalde dingen zoals benamingen
niet overeen met de software op de PC.
Het tweede deel van de handleiding geeft alle dialoogvensters (dialog boxes) van onder
andere de pulldown-menu's op alfabetische volgorde, naast de RisProToois definities en
verschillende functieblokken.

4.2 Een DMM-schema

Het relaisschema wordt ook wel het signal-flow-block-diagram genoemd omdat de
signalen een bepaalde loop hebben. Zo ook geldt dit voor functieblokken in het relais
schema. Heel duidelijk is dat hierbij de signalen, grafisch weergegeven door een
verbinding, van links naar rechts lopen. Wel bestaat er de mogelijkheid om een signaal
terug te leiden door middel van een feedback-blok. Verder zijn er in sommige proces
blokken zogenaamde [User LogicI blokken aanwezig waar de gebruiker zijn gewenste
signalen uit kan halen. Het standaard relaisschema UDP-1 OO.RLY is ook bedoeld om
verder te worden aangepast door de gebruiker. Met een [User LogicI blok komt de
gehele hoofd-databus bestaande uit 16 verschillende datalijnen beschikbaar om er
signalen uit te halen. Om een datalijn weer in de 16 signalen te splitsen wordt daar een
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~peçiaal functiebiok als [ 1> 16 ] voor gebruikt, weergegeven door [Bus-1-16J uit de
signal-bibliotheek uit het [USP-menul ..
Voordat het voorbeeld van een DMM-schema wordt behandeld worden eerst nog een
paar handigheden doorgenomen zoals het verwijderen van blokken, schema's en lijnen.
Een blok verwijder je door dit aan te klikken met de linkermuisknop en vervolgens met
{Block/Delete}. Een verzameling functieblokken verwijder je door er een venster omheen
te zetten door het slepen met de muis en vervolgens {Scheme/Delete}. Evenzo verwij
der je een input- of output poort van een geopend blok; met dit verschil dat het door de
muis gecreëerde venster een stuk buiten het blok zal vallen. Men ziet dus slechts de
helft van het venster dat de input/output poort omvat.
Een grafische verbinding of een lijn die aan een inputpoort zit verwijder je door met de
linkermuisknop vanaf deze input met een sleepbeweging naar links te gaan. Het lijkt dan
alsof men de lijn ervan af wil trekken.

ontwerp
De bedoeling is dat er een functieblok wordt ontworpen met hetzelfde pictogram als dat
van een Digital MultiMeter die overal in het relaisschema in de procesblokken wordt
gebruikt voor het weergeven van signaalwaarden.
Om een functieblok te ontwerpen is er eerst voldoende ruimte nodig. Het ontwerpen
kan al/een in een relaisschema of "Root Bloek" plaatsvinden en niet in het al/ereerste
lege venster waar men na het opstarten van 'RisProTools' inkomt. We gebruiken de
kopie van het huidige relaisschema UDP-TMP1.RLY waarbij het beste is dat we vanuit
een procesblok ontwerpen waarin genoeg ruimte is zoals in [Target & MMI Outputs). In
dit procesblok creëren we met een sleepbeweging van de muis een vierkant waarvan
we een blok maken met {Scheme/Group}. Met {Block/Settings} kunnen we het een
naam (name) geven indien het volgende is ingesteld: 'Display string = $N' met {Visual
settings}. Als blijkt dat de naam niet in het gesloten blok met het kleinste formaat past
kan men door {Block/Sizeable} aan te zetten, het blok vergroten totdat het er wel
inpast. De randen van dit blok zijn hierdoor dikker dan normaal wat aangeeft dat
'Sizeable 'aanstaat en weergegeven wordt door het symbool ,/ in het pul/down-menu.
Door deze randen aan te wijzen met de muis kan met een sleepbeweging ervan het blok
worden vergroot. Men kan ook de grootte en het gebruikte lettertype aanpassen met
{visual settings/fonts}.
Om in het blok andere functieblokken te plaatsen dient het blok natuurlijk geopend te
zijn. Dan openen we het [USP-menul waar we een 'probe' uit willen halen. Een probe is
een functieblok met al/een een ingangspoort, dat als een label fungeert waarmee de
grootte van een getal wordt weergegeven. Voor het type data van het getal wordt er
verwezen naar 'Port Data Type' uit de RisProToois Definitions bladzijde 98.
Nadat de hoofdbibliotheek, het [USP-menu), is geopend openen we de Probe-biblio
theek. Hier kan men kiezen uit 'probes' met datatypes als binair, short-integer (16
bits), long-integer (32 bits), floating point (32 bits) en complex (2x32 bits). Ga op de
gewenste [probe] staan met de muiscursor en sleep vervolgens het gewenste probe
naar het geopende blok. Na het loslaten van de linkermuisknop komt de probe te
voorschijn. Op deze manier kunnen er nog een paar probes uit de bibliotheek worden
gepakt en geplaatst in het geopende blok. Om input poorten te creëren maken we
gebruik van signalen uit het [User LogicI blok. Open dit blok en plaats een functieblok
[Bus-1-161 uit de signaI-bibliotheek hierin. Verbindt één van de 16 datalijnen weergege
ven door de zwarte blokjes links in [User LogicI met een sleepbeweging met de
ingangspoort van het functieblok [1 > 16] uit de bibliotheek.
Door het openen van dit functieblok [1 > 16] zien we 16 outputpoorten zoals in figuur
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21 waarmee we de datalijn hebben opgesplitst in zijn 16 signalen.
Merk op dat binnen het geopende functiebiok [1 > 16] de .§Ï9:
naallijnen in de meeste gevallen rood gekleurd zullen zijn of
anders blauw gekleurd. Met de rode kleur wordt aangegeven
dat het verbonden is met de rest van het relaisschema en de
blauwe kleur geeft aan dat de signaallijnen niet gebruikt wor
den. Als het hiervoor niet was gelukt om het functieblok
[1 > 16] te verbinden met een datalijn, dan zouden de signaal
lijnen binnenin zwart zijn. Waarmee wordt aangegeven dat er
geen signalen door kunnen lopen afkomstig uit de rest van
het relaisschema. Een datalijn heeft overigens altijd een
zwarte kleur.

r :integer is een geheel getal)

Ga met de muiscursor op één van die outputpoorten van
1> 16] staan zodat met een sleepbeweging je het betreffen
de signaal te zien krijgt. Laat de muis na een kleine sleepbe
weging naar rechts los waarna er een melding komt of de
gebruiker een outputpoort wenst te creëren. Geef met de
muis aan dat dit OK is en er komt inderdaad een outputpoort Figuur 21 . geopend
in [User Logic] waaraan het eerdere signaal vast zit. Doet 1> 16 functieblok.
men dit met nog een paar andere signalen dan valt op dat bij
het laatste signaal de outputpoort (rechts) onderaan bevindt terwijl het eerste signaal
zijn outputpoort bovenaan heeft. De laatste gecreëerde outputpoort bevindt zich dus
altijd onderaan. Nadat er enkele outputpoorten zijn gecreëerd sluiten we het blok [User
Logic] met een klik van linkermuisknop op het symbool T.

Merk op dat bij het aanwijzen van een poort met de muis er een label naast verschijnt
waarmee een signaal wordt aangegeven en zijn waarde, de zogenaamde "cursor
probe" . Zo komt er een uitroepteken in het label te staan wanneer er door de betreffen
de poort geen signaal kan lopen doordat het niet is verbonden met de rest van het
schema.

Door op dezelfde manier een signaal afkomstig van de zojuist gecreëerde outputpoorten
van [User Logic] te slepen naar ons gesloten blok en er middenin los te laten, creëert de
gebruiker zo een inputpoort in dit blok. Op dezelfde manier worden er zo meerdere
inputpoorten verkregen. Vervolgens openen we ons blok door er met de rechtermuis
knop op te klikken en verbinden alle inputpoorten met de probes. Indien het type van
het signaal niet overeenkomt met dat van de probe wordt er een foutmelding gegeven.
Hiervan hoeft men zich niks aan te trekken omdat de ingangsignalen van ons blok later
zullen worden verwijderd.

Het blok kan geopend zijn of gesloten. Bij gesloten blokken van klein formaat met veel
inputs, zijn deze slecht van elkaar te onderscheiden. Daarom is het verstandig om zo'n
blok te openen of het pictogram-formaat te vergroten met {Block/Sizeable}.
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Laten we nu de signalen die op het blok zijn aangesloten verwijderen door met een
sleepbeweging vanaf een inputpoort de muis iets naar links te bewegen en los te laten.
Op deze manier kan men echter geen lijnen verwijderen van outputpoorten. Dit laatste
kan door een outputpoort te vangen in een venster, gemaakt met een sleepbeweging,
en met {Scheme/Delete} verwijderen waarbij de (signaalllijn die op deze outputpoort zat
ook verdwijnt.

Met de menuvolgorde {Block/Settings} en {visual settings} geven we als 'Bitmap file
name' de file: dmm.bmp in. De lijngrenzen (borders) zetten we allemaal uit.

Als laatste verplaatsen we alle 'probes' naar de linkerbovenhoek netjes onder elkaar en
wel zo dat de (rode) verbindingen niet meer te zien zijn. De verbindingen zijn echter niet
verdwenen. Met {Block/Sizeable} passen we vervolgens het formaat van het geopend
blok, of venster als men het zo noemen wil, zà aan dat de 'probes' netjes onder elkaar
er precies inpassen. Het formaat van het geopend blok en de plaats staan los van het
formaat en plaats van het gesloten blok of pictogram.

Nu hebben we uiteindelijk een DMM blok gemaakt die hetzelfde is als de DMM blokken
die al worden gebruikt. Op deze manier kan men verschillende functieblokken ontwer
pen die nog veel complexer zijn.
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5. Simulaties
De gebruiker ontwerpt met het softwarepakket 'RisProTools' een relaisschema uitgaan
de van het basisschema UDP-100.RLY. Als het ontwerp klaar is en het relaisschema
grafisch is geprogrammeerd in de software kan men echter nog niets zeggen over de
prestaties van diens relaisfunctie in het digitale relais. Met RisProToois heeft de
gebruiker de mogelijkheid om met de Virtual Test Set (VTS) het relaisschema software
matig te testen voordat het schema naar het digitale relais wordt geladen. Dit kan
omdat relaisfuncties van de nieuwe generatie van beveiligingen waar RisProToois toe
behoort, softwarematig worden uitgevoerd. Het grote voordeel hiervan is dat door deze
verkregen flexibiliteit veel tijd kan worden bespaard.

Het softwarematig testen van het relaisschema gebeurt door de stromen,spanningen en
status-inputs die het relais zou meten te simuleren. De prestatie van het relais wordt
bepaald aan de hand van gesimuleerde sluitingen als één fase-, twee fasen- en drie
fasensluiting. De gebruiker kan zelf de grootte van de kortsluitstromen van tevoren
instellen of deze via een foutmodel laten berekenen. Met dit foutmodel kan slechts een
eenfase- en twee fasensluiting worden bepaald. Tijdens een simulatie kan een trigger
signaal ervoor zorgen dat een belangrijk gedeelte van de simulatie wordt opgeslagen.

In paragraaf 5.1 wordt behandeld hoe een simulatie wordt uitgevoerd. Men kan op vier
verschillende tijdstippen van de simulatie de ingangssignalen van het relais instellen
enlof wijzigen. Het foutmodel waarmee kortsluitstromen en -spanningen worden
berekend komt in paragraaf 5.2 aan de orde.
Tenslotte wordt in paragraaf 5.3 duidelijk gemaakt hoe de gebruiker tot een simulatie
komt met de daarbij behorende handelingen en enkele voorbeelden van kortsluitsimula
ties.

5.1 Het simulatie model

De Virtual lest ,S.et waarmee een simulatie plaatsvindt wordt bepaald door parameterin
stellingen uit het procesblok [Inputs] en uit het VTS-menu. Met de menuvolgorde
{Scheme/Settings} hierop, kunnen deze parameterlijsten zichtbaar worden gemaakt.
Met de VTS-parameters uit [Inputs] kunnen alle status-inputs: 52A, Trip, Reset,Can
cel,Close en User worden gesimuleerd evenals de secundaire stroom- en spanningsin
puts IA,IB,IC, VA,VB,VC. Het simulatiemodel waarmee een simulatie wordt uitgevoerd
is opgedeeld in vier tijdsegmenten welke gebruikt worden voor de specificatie van pre
fault,fault-1,fault-2 en clear-fault toestand, zie figuur 22. Op de eerste drie tijdstippen
in onderstaande figuur kan de gebruiker voor de stroom en spanning een verschillende
fasehoek en amplitude instellen in de parameterlijst van het procesblok [Inputs].
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CLEAR
PREFAULT FAULT 1 FAULT 2 FAULT

_J'--- I__------'I_ 1__
TO T1 T2 TC

• simulatietijd-7
KORT SLUITING

Figuur 22. Simulatie verdeeld in vier tijdsegmenten.

De vier tijdsegmenten worden hier nader toegelicht.

1. Pre-fault
De pre-fault toestand is de stationaire toestand voorafgaand aan een sluiting. In dit
tijdsbestek kunnen eventuele DC-componenten uitdempen zodat een sluiting op T1
zonder een gelijkstroomcomponent kan worden gesimuleerd. Voor het tijdstip TO zijn
alle gesimuleerde relaisingangen nog niet geïnitialiseerd. Bij het uitvoeren van een
simulatie heeft een signaalwaarde in het begin de waarde' #' en wordt in een geel blok
weergegeven als teken dat deze nog niet geïnitialiseerd is. De gesimuleerde stromen
(IA,IB,IC) en spanningen <VA,VB,VC) en status-inputs beginnen altijd op het tijdstip
TO =0 seconden ook wanneer de gebruiker TO groter dan 0 seconden instelt in de
parameterlijst.

2. Fault-'
Vanaf tijdstip T1 tot aan T2 kan er een eenfase- of tweefasen kortsluiting worden
gesimuleerd met het foutmodel indien in de parameterlijst van [Inputs] is aangegeven
dat het foutmodel ook wordt gebruikt, zie paragraaf 5.3. Als dit laatste niet het geval is
kan voor elke fase (A,B,C) een gewenste stroomwaarde worden ingesteld om een
eventuele kortsluitstroom te simuleren en wordt een driefasensluiting ook mogelijk.
Bij het foutmodel welke alleen in dit tijdsbestek kan worden gebruikt, wordt na het
opheffen van de sluiting automatisch naar de clear-fault toestand gegaan. Het tijdseg
ment Fault-2 wordt dan overgeslagen.

3. Fault-2
Indien de kortsluitstroom in het vorige tijdsegment niet volgens het foutmodel werd
bepaald kan vanaf het tijdstip T2 tot aan TC een andere amplitude voor de stromen en
spanningen worden ingesteld om een tweede kortsluiting te simuleren.

4. Clear-Fault
Als de gesimuleerde vermogensschakelaar nog is gesloten vóór tijdstip TC dan wordt op
TC naar de clear-fault toestand gegaan. Bij het trippen van de gesimuleerde vermogens
schakelaar voor TC wordt er na een tijdvertraging van 'VTS:52:TripDelay' seconden
automatisch naar de clear-fault toestand gegaan. Bij deze toestand worden de drie
fasestromen nul na hun eerstvolgende nuldoorgang. De spanningen blijven hierbij echter
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nog doorgaan. Men kan zelfs nog de fase en amplitude van de drie fasespanningen
opnieuw instellen vanaf tijdstip TC.

Met het simulatiemodel kan de gebruiker slechts kortsluitberekeningen uitvoeren zonder
foutimpedantie in de huidige versie van de Virtual Test Set. Loadflow berekeningen zijn
(nog) niet mogelijk. Wel kan men de nominaal ingestelde stroom in een ongestoorde
fase laten lopen tijdens een kortsluitsimulatie door diens T1 op oneindig te zetten.
Daarnaast is men niet verplicht om alle vier tijdsegmenten te gebruiken. Zo heeft men
de mogelijkheid om ingestelde kortsluitingen tijdens de tijdsegmenten Fault-1 en/of
Fault-2 buiten spel te zetten door tijdstip T1 en/of T2 groter dan TC in te stellen bij de
parameterlijst van [Inputs].

5.2 Het VTS-menu

Het VTS-menu in de bovenste menu-balk in een relaisschema, paragraaf 4.1, is een
onderdeel van de Virtual Test Set waarin het foutmodel wordt gesimuleerd en de
frequentie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om frequentieveranderingen te simule
ren. Met {Scheme/Settings} op dit menu krijgen we de parameters te zien, zie bijlage
SC, voor de gesimuleerde frequentie en het foutmodel. Met 'VTS' voor de parameters
wordt aangegeven dat het een instelling betreft voor een simulatie. De gebruiker is
bevoegd op elk toegangsniveau om het VTS-menu te openen door met de rechter
muisknop erop te klikken.

5.2.1. Frequentie instelling

De frequentie voor de gesimuleerde drie fasestromen en -spanningen wordt bepaald
door de 'initial frequency' weergegeven door de parameter VTS:D:FO. De '0' hierin
zegt ons dat deze instelling in blok [Dl bevindt als men het VTS-menu opent. Men kan
in principe elke frequentie instellen die men wenst te simuleren om het relaisschema
mee te testen. Zo kan men afzonderlijk harmonischen met grondfrequentie 50 Hz
simuleren maar geen samengestelde functies met verschillende frequenties. Dus
dynamische overgangsverschijnselen zijn niet mogelijk. In latere versies komt er de
mogelijkheid om EMTP-files in te lezen en te gebruiken om een relaisfunctie mee te
testen.
Gesimuleerde frequenties hoger dan 500 Hz zijn als tijdfunctie zoals in het procesblok
[Oscillographic Outputs] niet meer te herkennen als een sinusfunctie, wat het nader
analyseren van de relaisfunctie te moeilijk maakt. De 'initial frequency' moet niet
worden verward met de ingestelde netfrequentie 'NomPwrHz' uit de parameterlijst van
[Settings). Met 'NomPwrHz' wordt namelijk de sampletijd ingesteld welke ook tijdens
een simulatie wordt gebruikt. De benaming netfrequentie is hierbij verwarrend.
Men kan op drie verschillende tijdstippen TO,T1 en T2 een slip en/of slipversnelling
instellen met de parameters Fddot:slip versnelling [Hz/s"'2l en Fdot:slip [ Hz/s], zie ook
de parameterlijst van het VTS-menu. Net zoals bij het simulatiemodel kan men hier ook
van tijdsegmenten spreken, zie onderstaande figuur.
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TO T1 T2

simulatietijd

TE

>

Figuur 23. Simuleren van frequentieveranderingen.

Normaal gesproken wordt de 'initial frequency' op 50 Hz gezet, welke dan gelijk is aan
de parameter 'NomPwrHz'. De startfrequentie (initial frequency) begint altijd vanaf
TO =0 seconden omdat dan ook de simulatie normaliter begint. Vanaf TO tot T1 gelden
de ingestelde slip enlof slipversnelling die op TO zijn ingesteld en vanaf T1 tot T2 de
instellingen van T1 enz. De betreffende tijdstippen dienen wel binnen de simulatietijd te
vallen. Als ze namelijk negatief zijn of op oneindig zijn gezet komen de bijbehorende
instellingen van slip enlof slipversnelling niet in actie. Een tijdstip van 111 seconden
mag voor een simulatie al als oneindig worden gezien. Voor de eenduidigheid wordt in
RisProToois hier altijd een oneindige tijd mee aangegeven.
In de standaardconfiguratie zijn TO,T1 en T2 op -1 gezet waardoor er dus geen
frequentieveranderingen worden gesimuleerd.

De stromen en spanningen worden gesimuleerd met een sinusfunctie volgens formule 3
waarin 'f' de frequentie voorstelt.

sin~ (t) ; ~ (t) = 2IT. f. t (3)

In formule 4 wordt de fasehoek lp (graden) gegeven waarin behalve de startfrequentie
'Fo' ook de slip 'Fdot' en slipversnelling 'Fddot' voorkomen waarmee een frequentie
toename wordt gerealiseerd.

~ =( :E ( :E ( :E Fddo t . ~ t + Fdo t) .~ t + Fo ) •~ t ) . 2 •TI (4 )

Hierin is LU = 1,25 msec. als 'NomPwrHz' = 50 Hz (samplefreq. = 800Hz)
en at = 1,04167 msec. als 'NomPwrHz' = 60Hz (samplefreq. = 960 Hz)
De at is evengroot als de sample-tijd welke afhankelijk is van de samplefrequentie die
ingesteld wordt met 'NomPwrHz' zie onderstaande tabel 8.
Een veel beter toepasbare formule voor de frequentie wordt door formule 5 gegeven.

freq( t) = Fo + Fdot. t + 1.. Fddot. t 2

2
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Tabel 8.

'NomPwrHz': Samplefrequentie: Sampletijd:

50 Hz (min.) 800 Hz 1,25 msec.

60 Hz (max.) 960 Hz 1,041667 msec.

De sampling tijd van het digitale relais, de UDP-1 00, staat vastgesteld op een 1/1 6 deel
van de ingestelde periodetijd van de netfrequentie. Het verband tussen de samplefre
quentie en 'NomPwrHz' luidt dan ook:

Voorbeeld:

f s = 16 . NomPwrHz (6)

Ter verduidelijk volgt er een voorbeeld waarmee we een frequentie simuleren van 50 Hz
die lineair oploopt naar 100 Hz vanaf TO =0.060 sec. tot T1 =0.12 sec. Er wordt dus
een slip 'Fdot' gebruikt en geen slipversnelling 'Fddot'.

De VTS-instellingen zijn:

VTS:D:FO
VTS:D:TO
VTS:D:TO:Fddot
VTS:D:TO:Fdot
VTS:D:T1
VTS:D:T1 :Fddot
VTS:D:T1 :Fdot
VTS:D:T2
VTS:D:T2:Fddot
VTS: D:T2:Fdot

50
0.06
o
833.3
0.12
o
o
111
o
o

Hertz
seconden
Hz/sA 2 :slipversnelling
Hz/s :slip
seconden
Hz/sA 2 :slipversnelling
Hz/s :slip
seconden
Hz/sA 2 :slipversnelling
Hz/s :slip

En de instelling van de parameter 'NomPwrHz' = 50 Hz.

Het bepalen van de benodigde slip gaat als volgt:
1. frequentie toename is 50 Hz in een tijdsbestek van 60 msec.

50Hz/ 60 msec

2. Aangezien 'NomPwrHz' = 50 Hz is de sample freq. 800 Hz en sample
tijd = 1,25 msec.

50Hz toename/48 samples ---- > 1,041666 Hz toename/sample

3. De slip Fdot = Hz/sec.
Fdot = 1,041666 Hz toename/1 ,25 msec. ---> Fdot = 833,33 Hz/sec.

59



(7)

hoofdstuk S. Simulaties

5.2.2 Foutmodel

Een simulatie is opgedeeld in vier tijdsegmenten welke gescheiden worden door de vier
tijdstippen TO,Tl ,T2,TC waarop men steeds een andere fase en amplitude kan
instellen. In het tweede tijdsegment, Fault-l die loopt van tijdstip Tl tot T2, van het
simulatiemodel kan men een kortsluiting simuleren volgens een foutmodel. In de
parameterlijst van het procesblok [Inputs] dient te worden aangegeven dat de kortsluit
stromen en spanningen vanaf tijdstip Tl worden bepaald door het foutmodel en niet
door de ingestelde fase en amplitude op Tl. Als de referentie in de parameterlijst op
Tl gelijk is aan de betreffende stroom IA,IB,IC of spanning VA,VB,VC dan wordt het
foutmodel gebruikt. Indien voor de referentie bij stromen en spanningen IX respectieve
lijk VX is ingevuld dan worden de ingestelde fase en amplitude gebruikt.
Met het foutmodel kan slechts een eenfasesluiting tussen fase A en de aarde worden
gesimuleerd wat verkort woràt weergegeven ais een AG-foüt. Daamaast kan er eek
slechts één tweefasensluiting worden gesimuleerd tussen fase B en fase C, ook wel
BC-fout genoemd. Er worden bij de twee bovengenoemde kortsluitingen in het
foutmodel geen foutimpedanties meegenomen bij de bepaling van de kortsluitstromen
en spanningen.

De parameters uit {Scheme/Settings} op VTS-menu, die betrekking hebben op het
foutmodel beginnen allemaal met 'VTS:FltCalc:'. De gebruiker geeft met de parameter
'Typ' aan of het een BC-fout of een AG-fout betreft. Daarnaast kan de richting van de
gesimuleerde kortsluiting worden ingesteld met 'Dir'. De grootte van de kortsluitstro
men wordt bepaald door de instellingen van de homopolaire- en normale impedanties
van de bron (ZSO resp. ZS 1) en van de lijn totaan de foutplaats (ZLO resp. ZL 1).
Met deze impedantie instellingen wordt namelijk de k-factor bepaald die de mate van
"sterpuntsaarding" aangeeft. Als we uitgaan van bl = b2 dus dat de normale impedan
tie gelijk is aan de inverse impedantie, hetgeen bijna altijd een goede benadering is,
mogen we algemeen veronderstellen dat bo = k.kl ' [literatuurlijst nr. 1].
De k-factor voor stroom die het beveiligingsrelais meet luidt:

k = ZLo + ZSo
stroom ZL + ZS

1 1

De k-factor is complex verondersteld, voor het gemak kan men beter uitgaan van een
reële k-factor. Dit wordt bereikt door het verwaarlozen van de weerstanden en het
slechts imaginair zijn van de homopolaire- en normale impedanties.

Twee parameters die ook van invloed zijn op de kortsluitstroom en de bijbehorende
spanning zijn de basiswaarden 'Ipu' en 'Vpu'. De gebruiker kan hiermee het kortsluitver
mogen instellen dat gegeven wordt door:

(8)

Aan de hand van de ingestelde homopolaire- en normale impedanties worden de
stromen en spanningen bepaald voor het normale- ,inverse- en homopolaire stelsel.
Deze worden vervolgens teruggetransformeerd tot dimensieloze fasegrootheden welke
daarna vermenigvuldigd worden met respectievelijk 'Ipu' en 'Vpu' uit de parameterlijst.
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Als laatste worden de verkregen fasegrootheden opgesplitst in fasehoek en amplitude
om op tijdstip T1 als globale variabele te worden uitgezonden voor de simulatie, zie ook
antenne-werking in paragraaf 3.3.
Dit laatste valt ook te controleren door het VTS-menu en vervolgens [VTS-FltCalcl te
openen. Het meest rechtse blok waarin de fasehoek en amplitude worden bepaald,
weergegeven door tekstblok [Mag & Phase], maakt van alle parameters die via de
uitgangspoorten naar buiten komen een globale variabele. Met een dubbel klik met de
linkermuisknop op een uitgangspoort krijgt men het dialoog venster Port-Settings, zie
figuur 15, waarin de parameter 'scope' de waarde -1 heeft. Hiermee wordt de variabele
voor alle niveau's in het relaisschema toegankelijk.

Hoe de twee kortsluitingen tussen fase A en aarde en tussen fase B en -C worden
berekend met behulp van de (symmetrische) componenten-netwerken wordt hier verder
toegelicht.

A-G fout:

In onderstaande figuur wordt het symmetrische componenten-netwerk gegeven voor
een eenfase kortsluiting in een eenzijdig gevoed net.

Figuur 24. Symmetrische componenten
netwerk voor 1 fase kortsluiting.

Dit netwerk is opgebouwd uit een normaal-, invers- en homopolair netwerk die in serie
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staan geschakeld wat door figuur 25 nog extra wordt verduidelijkt. Voor meer informa
tie ove-r symmetrisèhecomponenten en -netwerken wordt er verwezen naar het dictaat
"Elektriciteitsopwekking,-transport en -distributie", deel 2 [1 J.
Elk afzonderlijk netwerk in figuur 24 heeft een bronimpedantie (ZS) en een lijnimpedan
tie (ZL). Het bovenste netwerk is het normale netwerk daarna volgt het inverse- en het
homopolaire netwerk. Alleen het normale netwerk bevat een bronspanning Eb met
daarnaast de normale impedanties ZS 1 en ZL 1. Aangezien de inverse impedanties altijd
hetzelfde zijn als de normale impedanties wordt in het inverse netwerk ook ZS 1 en ZL1
gebruikt. Het homopolaire netwerk bevat de homopolaire impedanties ZSO en ZLO.

De symmetrische componenten die van belang zijn voor het beveiligingsrelais zijn de
stromen: I, (normaal), 12 (invers) en 10 (homopolair) welke alledrie evengroot zjjn omdat
de netwerken in serie staan, en de spanningen U, •,U,' en Uo•.

De impedanties ZSO,ZS l,ZLO en ZL 1
moeten in per-unit waarde worden inge
geven. De bijbehorende symmetrische
stromen en -spanningen zullen dan ook in
per-unit waarde worden uitgedrukt en
wel volgens de formules:

I

.§b
Z1

I
Z2

I

~O

I

Figuur 25. Schakeling van componenten
netwerken voor eenfase kortsluiting.

_'1Pou._=1_~_II_zp_oU'==-z:_II_E_bPOu._=v:_:-----l

Ibasi• = Ipu uit de parameterlijst
Vb••i• = Vpu uit de parameterlijst
Zba.i. = 1 + jO

NB. De schakeling van het componenten-netwerk is een eenfase voorstelling.
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De gewenste stromen en spanningen uit het componenten-netwerk van de AG-sluiting
worden gegeven door:

1'-- ,1_=_-_Z-'S_o=+==Z'-o==+=E~='=(Z=S=1 ~+_Z-l;~) (_12_)I

1

· ZS1 (13) 1U1 :: Eb" (1 - )
'-- Z_'5o_+_Z_l.o_+_2._CZ_S_1_+_Z_l;_) _

-Eb" ZSo
Uo• = --------"-----'----

ZSo + Z'-o + 2,(ZS1 + Zl.t)

1141 I

1151 I

Vervolgens dienen deze stromen en spanningen in per-unit waarde te worden uitge
drukt. De Eb hierin wordt gelijk aan VbO'" verondersteld waardoor het lijkt alsof Eb pu niet
meer in de voorgaande stroom-formules voorkomt.
Let wel dat de impedanties in onderstaande formule ook in per-unit waarde worden
gegeven.

1'-- ,1 _PoU_._::_-Z_-SO_-_-+~Z_-l.o_-_+~~-._(~z~'S-1~_+~Z~l;~) (_16_1I

u: _ -ZS1

2 p.u. - ZSo + Z'-o +2.( ZS1 + ZL,)
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I . {191 I
Om de fasegrootheden te krijgen worden de stromen en spanningen in per-unit waarde
teruggetransformeerd en vermenigvuldigd met Ibaai• en Vba•i., welke de parameters lpu en
Vpu uit de parameterlijst zijn.

De terugtransformatie wordt gegeven door de volgende formule welke voor de fasestro
men wordt gegeven maar voor de fasespanningen identiek is.

Waarin:

.2.n
J-e 3

IR
Is
!r

Figuur 26. Matrix

Eigenschappen van a zijn: a2 + a + 1 = 0; a3 = 1; a4 = a

De fasegrootheden in per-unit waarde worden tenslotte vermenigvuldigd met Ibaai•
respectievelijk met Vba•i•• We krijgen dan als gesimuleerde
waarden:

IA = ( I, + 12 +10 ).Iba•i,

la = (a 2 .1, + a.l 2 + 10 ).Ibasi,
Ic = (a.l, +a2 .1 2 + 10 ).lbMi,

VA = ( V, + V 2 + V0). Vbui,
Va = (a2.V, +a,V2 + Vo). Vba'i'
Vc = (a.V, + a2,V2 + Vo). Vbasi,

Er geldt bij een aardsluiting in fase A de randvoorwaarde dat la en Ic nul worden indien
voor deze fasestromen ook het foutmodel staat ingesteld in de parameterlijst van het
procesblok [Inputs). Daarnaast wordt de fasespanning VA ook nul.
Bovenstaande fasegrootheden zijn fasoren en zijn daarom in complexe notatie weerge
geven.
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B-C fout:
In onderstaande figuur wordt het symmetrische componenten-netwerk gegeven van een
tweefasen kortsluiting zonder aarde. Dit netwerk wordt gebruikt om uiteindelijk de fase
grootheden te simuleren bij een BC-fout.r---------------,

Figuur 27. Schakeling van symme
trische componenten-netwerken
voor tweefasen kortsluiting.

Het homopolaire- netwerk komt in dit netwerk niet voor omdat het een sluiting is zon
der aarde. Verder zijn hier het normale- en inverse netwerk parallel geschakeld waarmee
aan de randvoorwaarde 11 = -12 wordt voldaan.

In figuur 28 wordt een vereenvoudigde weergave van het componenten-netwerk,figuur
27. gegeven voor een tweefasensluiting zonder aarde.

I

Eb
Z1

I
I

Z2

I

Figuur 28. Schakeling van
componenten-netwerken voor
tweefasen kortsluiting.
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Oe homopolaire stroom 10 en spanning ,UÇl zijn nul en komen niet meer voor in de
formules. "
Uit figuur 27 worden de volgende stromen en spanningen bepaald:

IL- '1_=_2_.(_Z_S~_b+_Z~_) (_2____l1)I

IL-
l
_
2 _=~2_.-(Z_-'S_~~~~b_ZJ=~=) (_2____l2)I

U
2
' = __E...;;.b_·_Z_'S......;,1_

2.( ZS1 + Z~)

(23) I

1241 I

Zoals bij de eenfasesluiting (AG fout) worden deze stromen en spanningen in per-unit
waarde gebruikt in het foutmodel. In per-unit waarde krijgen we dan:

1'1 p.u. =------
2.( ZS1 + Z~)

-1
'2' p.u. =------

2.( ZS1 + Z~)

• ZS1
U1 p.u. = 1- ---....:...---

2.( ZS1 + Z~)
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(281 I

Het terugtransformeren naar de fasegrootheden en het vermenigvuldigen met Ibasis en
Vbasis verloopt het zelfde als bij een AG-fout. De randvoorwaarden bij een BC fout zijn
echter anders, namelijk IA =0; la = -Ic; en Ua =Uc op de foutplaats.

Functieblokken
De gebruiker kan nagaan hoe het foutmodel is opgebouwd door het VTS-menu te
openen en daarna de betreffende blokken. Hij kan in principe zelfs het foutmodel
aanpassen naar eigen wensen, bijvoorbeeld om het foutmodel ook een driefasen
kortsluiting laten simuleren.
Het berekenen van de twee mogelijke kortsluitingen van het foutmodel begint in de
blokken [BC Fault Calcl en [AG Fault Calc] in het VTS-menu.
In deze twee belangrijke blokken vindt de terugtransformatie plaats naar de fasegroot
heden. Voor de terugtransformatie wordt het functieblok [Seq ABC] gebruikt welke in
onderstaande figuur wordt weergegeven met de bijbehorende transformatie.

Seq
ABC

1 1 1

Figuur 29. Functieblok voor terugtransfor
matie.

Een functieblok die het tegenovergestelde doet, namelijk transformatie naar symme
trische componenten is het functieblok [6Seq12J, in figuur 30 weergegeven met trans
formatie-matrix. Dit functieblok wordt echter niet gebruikt in het foutmodel.
De homopolaire component Ua wordt niet in [6Seq12] berekend omdat deze gemakke
lijk te bepalen is door 3.Uo = UA + Ua +Uc (in complexe notatie).
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6.

Figuur 30. Functieblok voor transformatie
naar symmetrische componenten.

Deze twee besproken functieblokken bevinden zich ook in de bibliotheek van het USP
menu.
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5.3 De simulatie procedure.

In deze paragraaf wordt vrijwel stap voor stap behandeld hoe de gebruiker zijn ontwor
pen relaisschema kan testen met behulp van een simulatie.

5.3.1. Instellingen

Voordat een simulatie kan worden uitgevoerd op een ontworpen relaisschema dienen
eerst verschillende VTS-parameters te worden ingesteld waarmee de soort simulatie
wordt vastgelegd. Deze parameters bevinden zich in de parameterlijst van het proces
blok [Inputs] en van het VTS-menu zie bijlage 58 en 5C. Daarnaast moeten er parame
ters worden ingesteld waarmee de relaisfunctie wordt vastgelegd, de zogenaamde
protectie-parameters. De belangrijkste parameters die nodig zijn voor een simulatie
komen hier aan de orde.

VTS instellingen
De VTS-parameters bestaan grofweg uit een frequentie instelling en instellingen voor
het simuleren van relaisinputs zoals stromen, spanningen en status-inputs. Met de
parameterlijst uit het vrS-menu worden de gesimuleerde frequentie en de frequentie
toenames ingesteld. We simuleren een frequentie van 50 Hertz door de parameter
'initial frequency' op 50 te zetten. Indien men geen frequentietoenames wil simuleren
moet men de betreffende tijdstippen TO,T1 en T2 van de parameters "Fdot" en "Fddot"
een negatieve waarde geven of op 111 seconden zetten, bijvoorbeeld "VTS:D:TO:Fdot"
= 111, zie paragraaf 5.2.1. Men stelt deze tijdstippen dan zo in, dat ze buiten de
ingestelde simulatietijd vallen. Als men wel frequentietoename(s) wil simuleren
dan dient voor het betreffende tijdstip, bijvoorbeeld "VTS:D:TO:Fddot" , een begintijd
worden ingegeven welke groter dan nul en kleiner dan de eindtijd (VTS:TE) is.

Indien men het foutmodel, paragraaf 5.2.2, wil gebruiken om een kortsluitstroom te
laten berekenen moet dit model worden ingesteld met de parameterlijst van het VTS
menu.
Met de parameterlijst van het procesblok [Inputs] stellen we de stromen, spanningen en
status-inputs in die we willen simuleren. De 6 status-inputs 52A,Cancel,Close,Re
set,Trip en User hierin, zijn logische stuursignalen waarvan het logische niveau volgens
het simulatiemodel op 3 verschillende tijdstippen TO,T1 ,T2, zijn in te stellen.
In bijlage 5B nemen we als eerste voorbeeld de status-input 52A die de toestand
weergeeft waarin de gesimuleerde vermogensschakelaar zich bevindt.

Voorbeeld 1:

VTS:52A:TO
VT5:52A:TO:State
VTS:52A:T1
VT5:52A:T1 :State
VTS:52A:T2
VTS:52A:T2:State

o
1
111
o
111
o

52A:TO State Switch Time (sec)
52A:TO Input State
52A:T1 State Switch Time (sec)
52A:T1 Input State
52A:T2 State Switch Time (sec)
52A:T2 Input State
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N.B. Met 'State' wordt het gebruikte logi~ch niveau bedoeld. welke 0 of 1 kan zijn.

In dit voorbeeld is het 52A stuursignaal vanaf TO =0 seconden hoog tot het einde van
de simulatie. De tijdstippen T1 en T2 staan op 111 seconden ingesteld waardoor deze
buiten de simulatie vallen en daarmee buitenspel worden gezet.

De drie secundaire stromen en -spanningen die worden gesimuleerd zijn sinusvormig en
hebben volgens het simulatiemodel ,paragraaf 5.1, vier verschillende tijdstippen waarop
men een fasehoek (Pha) en/of amplitude (Mag) kan instellen. Over de sinusvorm volgt in
paragraaf 5.3.2 straks meer.
Als voorbeeld nemen we de VTS-parameters voor stroominput IA.

Voorbeeld 2:

VTS:IA:TO
VTS:IA:TO:Mag
VTS:IA:TO:Pha
VTS:IA:T1
VTS:IA:T1 :Mag

VTS:IA:T1 :Pha
VTS:IA:T1 :Ref
VTS:IA:T2
VTS:IA:T2:Mag
VTS:IA:T2:Pha
VTS:IA:Tau
VTS:IA:TC

o
3
45
0.04
5

o
IA
111
15
-90
0.03
111

IA:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:TO Magnitude (Asec)
IA:TO Phase (deg)
IA:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for Ref = IX]
(Vsec)

IA:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref = IX] (deg)
IA:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref = IA,IB,IC,IN,IX)
IA:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:T2 Magnitude (Asec)
IA:T2 Phase (deg)
DC Decay Time-Const. (sec)
IA Breaker Open at Time (sec)

Ten eerste is het verstandig om de tijdstippen TO,T1 en T2 van alle drie stromen
IA,IB,IC en spanningen VA,VB,VC hetzelfde te laten zijn. Ten tweede kan men het
tijdtip TO waarbij de simulatie begint het beste op 0 seconden zetten zoals in voorbeeld
2. Een negatieve TO is zeker niet aan te raden omdat er dan een tussenstuk van de
simulatie verdwijnt.
tijdstip TO.
Op TO heeft de fasestroom IA een amplitude van 3 Ampère en een fasehoek van 45
graden waarmee een DC-component wordt veroorzaakt. Over het ontstaan van een DC
component wordt in paragraaf 5.3.2 later meer verteld.
tijdtip T1.
Na 0,04 seconden, tijdstip T1, wordt in dit voorbeeld het foutmodel gebruikt om de
kortsluitstroom in fase A te berekenen, want de referentie "Ref" is ingesteld op stroom
IA, namelijk Ref = IA. Met de instelling Ref = IX zou het foutmodel niet worden gebruikt
maar juist de ingestelde fasehoek van 0 graden en amplitude van 5 Ampère.
tijdstip T2.
Men kan, evenals bij de andere tijdstippen, voorkomen door het tijdstip T2 op 111
seconden te zetten dat de sinusfunctie voor fasestroom IA de instellingen van "VTS:I
A:T2:Mag" en "VTS:IA:T2:Pha" gebruikt vanaf tijdstip T2.
tijdstip TC.
Het tijdstip TC geeft het begin van de "Clear-Fault" toestand aan. Een toestand waarin
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de gesimuleerde vermogensschakelaar geopend is en de stroom nul wordt, in zijn
nuldoorgang. Tijdstip TC hebben we niet nodig en is daarom op 111 sec gezet.
Vanwege het foutmodel wordt na het correct afschakelen door het relais automatisch
naar de "Clear-Fault" toestand overgegaan en daarom is instelling van TC overbodig.

Met de parameter 'Tau' stelt men de tijdconstante voor de e-macht die het verloop van
de OC-component bepaalt. Hoe kleiner de Tau hoe sneller de OC-component naar nul
gaat. De 'Tau' kan echter niet gelijk aan nul worden ingesteld omdat er dan gedeeld
wordt door nul en er een foutmelding volgt.
Merk op dat de Clear-Fault toestand niet geldt voor de spanningen VA,VB,VC want op
tijdstip TC kan men nog een andere fase en amplitude instellen voor de spanning, zie
bijlage 5B.

Let op dat bij het gebruik van het foutmodel voor het berekenen van een aardsluiting
van fase A, de parameter 'VTS:IA:T1' een tijdinstelling heeft die kleiner dan de
simulatieduur 'TE'. Evenzo geldt dit bij het berekenen van de twee fasensluiting tussen
fase B en C met het foutmodel voor de parameters 'VTS:IB:T1' en 'VTS:IC:T1'.
Zouden deze parameters een tijdinstelling van bijvoorbeeld 111 seconden hebben dan
werkt het foutmodel voor de betreffende kortsluitstromen niet. Het is altijd verstandig
om voor alle tijdstippen T1 dezelfde tijd in te stellen. De stromen of stroom in de
ongestoorde fase(n) dempen dan uit naar nul. Men kan echter door de ongestoorde
fas(n) een vooraf ingestelde belastingsstroom (Ioadflow) laten lopen door het betreffen
de tijdstip T1 op 111 seconden te zetten.

protectie instellingen
De parameterlijst die met {Scheme/Settings} op [Settings] verkregen wordt bevat
parameters voor beveiligingselementen in het relaisschema. Een goed begin is om eerst
de netfrequentie 'NomPwrHz' in te stellen op 50 Hertz waarmee de samplefrequentie
op 800 Hertz wordt ingesteld. De 'NomPwrHz' kan minimaal 50 en maximaal 60 Hz
zijn, waardoor de samplefrequentie tussen 800Hz en 960Hz kan liggen. Zie tabel 8.
De samplefrequentie wordt berekend met de formule:

tB = 16 . NomPwrHz (29)

Verder dient met deze parameterlijst de drempelwaarden, tijd instellingen en de parame
ters voor de i-t karakteristieken te worden ingesteld. De gebruiker kan beveiligingsele
menten buitenspel zetten door hun drempelwaarde (te) groot te kiezen. Parameters die
indirect het frontpaneel besturen van het digitale relais hoeven niet te worden ingesteld.
Zo hoeft de wikkelingsverhouding van de stroom- en spanningstransformatoren
,weergegeven door de parameters 'CTR:P' respectievelijk 'PTR:P' niet te worden
ingesteld. Deze transformatoren transformeren de fasestroom en fasespanning van de
lijnen naar het digitale relais en bevinden zich tussen het relais en de lijnen. Met de
Virtual Test Set worden slechts de secundaire stromen en spanningen gesimuleerd. In
hoofdstuk 3 worden praktisch alle beveiligingselementen besproken met hun parame
ters.

Oscillographic Outputs
Een andere belangrijk instelling is de tijdsduur van een simulatie, deze wordt bepaald
door de parameter 'TE' uit de parameterlijst van het VTS-menu. Een tijdsduur van 0,1
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tot 0,2 seconden wat overeenkomt met 5 tot 10 periodes, _is het meest bruikbaar. Men
kan echter een willekeurige tijdsduur instellen met 'TE'. Wel dient men de 'TE' niet te
groot te kiezen omdat anders de hele simulatie niet past in [Time Plots] in het proces
blok [Oscillographic Outputsl.
Een simulatie kan men het beste uitvoeren in het geopende procesblok van [Oscillo
graphic Outputs] omdat hier de simulatie grafisch kan worden gevolgd door middel van
tijdfunctie en als fasoren. Met een dubbele klik op het blok [Time Plots] krijgt men een
dialoogvenster van figuur 31 waarin men de lengte van een tijdfunctie kan instellen met
'Length samples'. Een lengte van 180 samples, overeenkomend met ongeveer 11
periodes, is bij 'TE =0,2 sec' wat overeenkomt met 10 periodes, een goede instelling.

=1
Length (samples):

ttorizontal divisions:

YerticaJ divisions:

[g] ~arglns

Time Plot Settings

I I
L_~

[ I

L§<~

I cancel~

Figuur 31. Dialoog venster TimePIot Settings.

Een simulatie of een gedeelte ervan kan automatisch worden opgeslagen in een bestand
met extensie .evt, oftewel als zogenaamde "event" file. Hoe dit opslaan gebeurt wordt
in paragraaf 3.2.4 behandeld. De lengte van zo'n opgeslagen simulatie(deel) wordt
bepaald door de parameter 'ETLN' uit de parameterlijst van lOscillographic Outputs).
De lengte kan tussen 0,1 en 0,2 seconden worden ingesteld. Een zo'n groot mogelijk
deel van de simulatie opslaan is natuurlijk aan te raden en wordt verkregen met
'ETLN' =0,2 seconden.

Als men in het geopende procesblok [Oscillographic Outputs] zit kan men geen main- j
popup-menu krijgen door met de linkermuisknop op een lege plek te klikken. Men
moet dan uit het proeesblok door met de linkermuisknop op het symbool ., te klikken
waarmee het proeesblok een pictogram wordt en het hele relaisschema tevoorschijn
komt. Nu bevindt men zich in het platform van het relaissehema ,ook wel 'Root-
BIoek" genoemd, en kan met de linkermuisknop wel het main-popup-menu worden verkregen,

Met de menuvolgorde {Event/Configure} krijgt men het dialoog-venster uit figuur 32
waarmee men de "pretrigger" lengte instelt van een opgeslagen simulatie. De pretrig
ger lengte is een kort tijdsbestek voorafgaand aan een simulatie. Aangezien dit kort
tijdsbestek niks van een simulatie bevat dient deze zo klein mogelijk te zijn om een
(deel)simulatie zo efficient mogelijk op te slaan.
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=1

Evenl cursor depth (samples):

MaxlmWTI fllter memory (samples):

o
o
o
o

\OKn
LCancel

Figuur 32. Dialoog venster Event Buffer Settings.

Een minimale
waarde voor de "pre-trigger" lengte is ongeveer 32. Bij een kleinere waarde dan 32 mist
men een stuk van het begin van de (deellsimulatie.
Voor de andere parameters uit dit dialoog-venster wordt er verwezen naar de handlei
ding van RisProTools, pagina 57 uit hoofdstuk "Dialog Boxes" .

Parameters die de relaisfunctie bepalen zoals protectie-parameters kunnen
tijdens een simulatie worden gewijzigd zonder uit de simulatie-mode te gaan. Het is
echter verstandig om dit wel te doen en de simulatie opnieuw te starten, waarbij
opnieuw compileren van het relaisschema overbodig is. Men kan dus gemakkelijk en
snel parameters van het relais wijzigen om zo tot een optimale relaisfunctie te komen.
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5.3.2 Simulaties-

Als alle parameters zijn ingesteld die bepalend zijn voor de relaisfunctie en de soort
simulatie is vastgelegd met de VTS-parameters,dan pas kan er een simulatie worden
uitgevoerd. Met het totale relaisschema van figuur 3 op het beeldscherm voeren we
vervolgens eerst een compilatie uit met de menuvolgorde {Scheme/Compile}. Merk op
dat deze menuvolgorde slechts mogelijk is bij het main-popup-menu welke alleen
in het platform, of "Root Block", kan worden verkregen. Hierin bevindt zich ook het
totale relaisschema.

Main-popup-menu:
~lock •
2cheme •
yiew •
12evice •
~vent •

In de grijze status-balk onderin wordt weergegeven dat RisProToois het betreffende
reJaisschema aan het compileren is. Met andere woorden, het controleert of het
relaisschema aan de ontwerpregels voldoet en vervolgens wordt het vertaald naar
machinetaal. Ook aan de muiscursor is te zien dat RisProTooJs bezig is doordat deze in
een zandloper verandert .
De compilatie van het relaisschema als UDP-1 aO.RLY duurt zeker enige minuten
evenals bij het inladen ervan het geval was.
Wordt er tijdens het compileren een fout ontdekt dan verschijnt er een foutmel
ding in het engels en in de meeste gevallen licht het betreffende functieblok op
waarin zich de fout bevindt, in een opvallende kleur; meestal rood. De gebruiker
kan vervolgens de fout verbeteren en opnieuw de compilatie starten.

Vervolgens wordt de simulatiemode aangezet met {Scheme/Simulation}. Er verschijnt
dan een venster linksboven in het beeldscherm met de titel "Simulation Control Panel",
zie onderstaande figuur.

c::::::I I Simulatien Centrel Panel

[Eree-run 1 []~tep I1 lnlt

Figuur 33. Dialoog venster voor Simulatie
mode.

Een simulatie uitvoeren kan het beste in het procesblok [Oscillographic Outputs]
gebeuren omdat daar de tijdfuncties van de gesimuleerde fasestromen en -spanningen
evenals de stuursignalen van de status-inputs grafisch worden weergegeven. Zie ook
paragraaf 3.2.4.
Als het relaisschema nog niet gecompileerd zou zijn, zou dit automatisch gebeuren na
het aanklikken van één van de drie keuzes uit de Simulation-Control-Panel.
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Voordat de simulatie van start kan gaan moet deze eerst geïnitialiseerd worden door
met de linkermuisknop op de < Init > -keuze te klikken. Hierbij krijgen alle tijdfuncties en
stuursignalen in [Time Plots] een eigen nullijn.
Er dient te worden opgemerkt dat de manier waarop de Simulation-Control-Panel verkre
gen wordt, in de handleiding van RisProToois verkeerd beschreven wordt (pagina 82,
hoofdstuk 8: Dialog Boxes).

Oe simulatie kan op twee manieren worden doorlopen, stapsgewijs of in één keer.

< Free-run > : Oe simulatie verloopt in één keer tot de eindtijd welke met de parameter
"VTS:TE" uit de parameterlijst van het [VTS-menu] is ingesteld.
< Step> : Bij elke klik van de linkermuisknop verloopt de simulatie een sampletijd

van 1,25 milliseconden verder. bij de instelling 'NomPwrHz' = 50Hz.

Na enkele simulatiestappen met de < Step> button kan men de simulatie tot een einde
brengen met de < Free-run > button.
Door op deze twee buttons te blijven klikken kan men nog meerdere simulaties krijgen.
Na eenmaal op <Free-run> te hebben geklikt verandert deze in <Stop Free-run> en
de < Step> wordt licht grijs ten teken dat deze button niet kan worden gebruikt. Door
weer op < Stop Free-run> te klikken verschijnt er weer de normale button.

Door op het systeem-menu in het venster van Simulation-Control-Panel te klikken met
de linkermuisknop. kan men de simulatiemode sluiten, of het venster verplaatsen met rot-
een sleepbeweging van de muis. Overigens kan het verplaatsen ook zonder het ~
systeem-menu. Men beweegt de muis eerst naar de titelbalk van het venster zodat de
muiscursor op de titelbalk komt. Door met de muis te gaan slepen, linkermuisknop
ingedrukt houden. kan men het venster vervolgens verplaatsen.

Het kan voorkomen dat een gesimuleerde kortsluitstroom niet helemaal als tijdfunctie
te zien is in [Time Plots) doordat een stuk buiten zijn venster valt. Om een gesimuleerde
tijdfunctie zo optimaal mogelijk weer te geven wordt er verwezen naar paragraaf 3.2.4.
Hieronder volgen nog enige eigenschappen van een simulatie die van belang zijn voor de
gebruiker.

oe component
Oe gesimuleerde fasestromen en fasespanningen hebben de vorm van een mooie sinus
functie die op tijdstip TO = 0 seconden begint. Stelt men een fasehoek van 0 graden in
op TO dan begint de sinus met het omhoog gaan vanaf TO = 0 seconden. Men kan
bijvoorbeeld ook T1 op 10 milliseconden zetten zodat de sinusfunctie pas na een halve
periode begint met een fasehoek van 180 graden en dus door nul omlaag gaat, door de
tijd-as. Het faseverschil van 120 graden tussen de drie fasen moet de gebruiker zelf
instellen om een driefasen stelsel te creëren. Om een rechtsdraaiend stelsel te krijgen
vanaf tijdstip TO kan het volgende worden ingesteld in de parameterlijst van [Inputs]:
VTS:IA:TO:Pha = 0 0 VTS:VA:TO:Pha = 0°
VTS:IB:TO;Pha = -120' VTS:VB:TO:Pha = -120°
VTS:IC:TO:Pha = 120· VTS:VC:TO:Pha = 120°
Voor het gemak is er voor gekozen om de stromen en spanningen in fase te laten lopen.
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De fasehoek die men instelt bepaalt ook of er een DC-component aanwezig is of niet.
Het blijkt dat je een DC-component krijgt als de som van IIIn + IIIdyn or;gelijk aan nul is.·
Er geldt:
( IIIn + IIIdyn ) > 0 ---- > negatieve OC-component.
(IIIn + IIIdyn ) < 0 ---- > positieve DC-component.

Hierbij is IIIn de fasehoek die men instelt op een tijdstip TO,T1 ,T2 en de fasehoek IIIdyn =
2".fo.t waarin fo de 'initial frequency' is. IIIdyn komt overeen met W.t uit formule 30.
Een formule voor een gesimuleerde fasestroom wordt niet vermeld in de handleiding
van RisProToois noch in het softwarepakket, toch zal deze waarschijnlijk als volgt
luiden:

.1
I, = Ik' ( sin(wt +lj1o ) - sine ex ) .8 T )

(30)

Hierin is de hoek a nog een onbekende variabele en wordt mede bepaald door IIIn
+ IIIdyn' Fasehoek IIIn is de ingestelde fasehoek op tijdstip TO aangegeven door n = O.
De sinusfuncties zijn opgebouwd uit samples waartussen lineair geïnterpoleerd wordt
wat duidelijk is op te merken aan de kleine rechte lijnstukjes.
Daarnaast kan er door het simulatiemodel sinusfuncties worden gesimuleerd van
stromen of spanningen die in de praktijk niet voorkomen. Er kunnen namelijk scherpe
overgangen voorkomen op de tijdstippen T1 en T2. Het lijkt dan alsof er verschillende
sinusvormen aan elkaar zijn geplakt. Door de tijdconstante T uit de formule vrij groot te
kiezen worden de scherpe overgangen enigzins afgevlakt.
In de twee onderstaande figuren worden twee voorbeelden gegeven waarbij op tijdstip
T1 = 40 milliseconden een fasehoek van -900 staat ingesteld bij een T van 0,03 (figuur
34) en bij een T van 0,003 (figuur 35). Let op de DC-component en de overgang op
tijdstip T1 , aangegeven door een verticale lijn.

02.2

02.3026 02.330602.2467 02.274602.218702.1628 02.190

-10

-15

~Jan 16 1996 13:24:02 1348

10

Figuur 34. Simulatie met IIIn =-900
, IIIdyn = O· en T= 0,03 sec.

met OC-component.
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38.3035

38.338138.310138.282138.254238.226238.1703 38.1982

5

15 Tue Jan 161996 12:5038.1423

10

-5

-10

-15

Figuur 35. Simulatie met 1./1=0 , I./Idyn=-90° en Tau= 0,003 sec.
zonder De-component.

samplefrequentie
Bij een normale instelling van de netfrequentie op 50Hz (NomPwrHz = 50) en de simula
tiefrequentie op 50 Hertz bevat een periode van een sinusfunctie 16 samples. Elke
sampletijd bedraagt 1,25 milliseconden wat overeenkomt met 12,5 eenheden bij de
tijdweergave. Eén eenheid is 0.1 milliseconden.
In onderstaande tabel 9 wordt duidelijk gemaakt dat men ook meer dan 16 samples per
periode kan simuleren met de parameters 'NomPwrHz' en 'initial frequency'.
Zo krijgt men bij een instelling van de netfrequentie = 50 Hz en simulatiefrequen
tie = 80Hz, 10 samples per periode in plaats van 16 samples/periode.
De berekening verloopt als volgt:

1. 'NomPwrHz' = 50Hz
--> samplefrequentie = 800 Hz en dus 1,25 msec/sample

2. 'initial freguency' = 80Hz
--- > periodetijd = 12,5 msec.
---> 12,5 msec'/(1,25msec/sample) =10
---> 10 samples/periode

Tabel 9. Aantal samples per periode.

'NomPwrHz' 'initial frequency' samples/periode periode:

60 Hz 50 Hz > 16 samp/per. T = 20 ms

60 Hz 60 Hz 16 samp/per. T = 16,6 ms

50 Hz 50 Hz 16 samp/per. T = 20 ms

50 Hz 60 Hz < 16 samp/per. T = 16,6 ms

Om nog onverklaarbare redenen beginnen de drie fasespanningen één sampletijd eerder
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dan de drie fasestromen als beiden hun tijdstippen TO op 0 seconden hebben ingesteld.
Als men bijvoorbeeld stroom IA en de spanning VA na 2 periodes op tijdstip T1
synchroon omhoog wil laten lopen moet men twee verschillende tijdstippen instellen:
IA:T1 :0.03875 en VA:T1 :0.04 seconden. Met allebei natuurlijk een zelfde fasehoek
van 0 graden op T1 zodat er geen OC-component bijkomt voor de stroom. Blijkbaar
klopt VTS:IA:TO =0 seconden niet en duidt het op een software fout. Een mogelijke
verklaring is dat de e-macht uit de formule een extra sampletijd van 1,25 mseconden
nodig heeft voor het berekenen van de OC-component. Het blijkt inderdaad dat zelfs bij
een fasehoek van 0 graden op TO (VTS:IA:TO:Pha =0 ) er een kleine OC-component
aanwezig is op tijdstip TO = 0 seconden.

5.3.3 Event-recording

Bij het uitvoeren van een simulatie kan een gedeelte of de gehele simulatie automatisch
worden opgeslagen als een gebeurtenis, in het engels "event" genoemd. Hoe dit
gebeurt is in paragraaf 3.2.4 al aan de orde geweest. Zo'n "event" bestand bevat dan
de datasamples van de gesimuleerde drie fasestromen en fasespanningen en alle
gesimuleerde stuursignalen van de status-inputs. De lengte van een opgeslagen "event"
wordt bepaald door de parameter 'ETLN' en kan met {Event/Manager} worden ingela
den.
Het grote voordeel van een "event" file is dat men daarvoor gesimuleerde relaisingan
gen opnieuw kan gebruiken om het relaisschema te testen zonder het opnieuw moeten
uitvoeren van een simulatie waarbij men weer VTS-parameters moet instellen.
Als een simulatie afgelopen is dient men uit de simulatiemode te gaan met de toetsen
combinatie van Ctrl- < F4 > of via het systeemmenu van de Simulation-Control-Panel.
Men sluit vervolgens het procesblok [Oscillographic Outputs] zodat men in het Root
block komt van het relaisschema. Met menuvolgorde {Event/Manager} wordt dan het
dialoog venster verkregen van figuur 36.

=1 Event Manager

,----- PC 8Y8ntI

Tme /l.englh: I Thu Jun 29 1996 11 :46:18.1723 1.:1:. I I VIew I
U.... NOIlI:L I I Open lIYlIl1t file.. I

~Is-_I

I Copy tll ClpboeRl I
I DeIete I

,----- Relay evenls

Tme /lenglh: I Thu Jun 29 1996 11 :45:18.1723 1.:1:. I I Upload I
ICopy tll CIpboBrd I
I Delele All I
LTrIgger I

Figuur 36. Dialoog venster van Event-Manager.
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In de lijst onder PC-events komen de gebeurtenissen te staan wanneer deze worden ge
triggert door de signalen :Trip-status-input,46NF0,46PF0,46QFO en 79:Trip:Breaker in
[Oscillographic Outputs). Een "event" in de lijst wordt gekenmerkt door de datum en
de lengte in samples. Data-samples die tijdens een simulatie worden opgeslagen komen
in een PC-event terecht terwijl actuele datasamples opgeslagen door het digitale relais
een relay-event worden genoemd.
Het is mogelijk dat na het beëindigen van een simulatie er geen gedeelte ervan in de lijst
wordt opgenomen onder PC-events. De oorzaak kan liggen bij de triggersignalen
doordat deze niet zijn aangesproken tijdens de simulatie of de simulatie duurde toch te
kort hoewel de stromen aan het einde nul waren geworden. Het is dan aan te raden om
een simulatie altijd iets langer door te laten gaan dan tot het moment van het afschake
len van de stromen.
De lijst van PC-events wordt zichtbaar gemaakt door op het pijl-symbool 1. te klikken
met de linkermuisknop. Door het gewenste event hieruit te selecteren met de muis
verschijnt deze in de tekstbalk er vlak boven. Om het gekozen event met zijn datasam
ples te gebruiken om het aanwezige relaisschema te testen dient de < View> button te
worden geselecteerd, door hierop met de linkermuisknop eenmalig te klikken.
Als het relaisschema nog niet gecontroleerd en gecompileerd was gebeurt dit alsnog
automatisch na de menuvolgorde {Event/Manager}.
PC-events uit de lijst kunnen permanent worden opgeslagen met de buttons < Save>
en < Save as> waarbij een korte notitie kan worden meegegeven (User note).
Met < Open event file> kan vervolgens een opgeslagen "event" bestand worden
bijgevoegd in de lijst van PC-events. Hierbij moet men goed weten dat in een "event"
bestand geen instellingen van parameters voorkomen maar slechts datasamples van
sinusvormige stromen en spanningen, en eventueel nog stuursignalen voor de status
inputs. Een event bestand gebruikt geen ASCII-code en kan niet in een tekstverwerker
worden geladen.
In zeker zin kan een "event" voor dat relaisschema worden gebruikt waarbij het
ook is gesimuleerd en opgeslagen. Zo kan men een event welke werd gegenereerd bij
een simulatie voor het relaisschema van UDP-TMP1.RLY, niet gebruiken als simulatie
data voor het distantierelais USP-EG21.RLY. Waarschijnlijk omdat het aantal gesimu
leerde status-inputs in het "event" bestand niet overeen komt met die van het distantie
relais.
Nadat een event is geselecteerd en de button < View> is aangeklikt kan men de
relaisfunctie van het betreffende relaisschema gaan testen. Het dialoog venster van de
Event-Manager verdwijnt vervolgens en er verschijnt een ander venster, de Cursor
Control-Panel.

~ I Cursor Control Panel

ill --------'~
Time: Men Jun 27 17:27:01.0979

Figuur 37. Playback van een gebeurtenis.
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Oe G_vr$Qr rnQde is nu actief el" het "Yeer afspelen van gesimuleerde datasamples kan
het beste in het procesblok [Oscillographic Outputs] ge-beuren. -
Na het openen van [Oscillographic Outputs] verschijnt de Cursor-control-panel links in
de boven hoek van het beeldscherm met daarin een scroll-box die als tijdbalk dient en
daaronder de tijdweergave wanneer het event getriggerd werd, zie figuur 37.

Tegelijk met Cursor-control-panel verschijnen in [Time Plots], indien deze geopend is, de
sinusvormige (datasamples) stromen en spanningen en stuursignalen van de status
inputs van de geselecteerde gebeurtenis (event). Met behulp van de tijdbalk kan men
met een cursor, een verticale lijn, heen en weer door de simulatie lopen waarbij de
relaisfunctie wordt getest, wat te merken valt aan de statusveranderingen.

De cursor bij het playback van een event wordt gevormd door een verticale lijn die
van links naar rechts kan worden bewogen door middel van het scroll-blokje in de
tijdbalk.
Dit scroll-blokje beweegt men door het te slepen met de linkermuisknop of via de pijl
buttons aan weerszijden van de tijdbalk, door met de linkermuisknop hierop te klikken.
Door het systeem-menu te openen met de linkermuisknop krijgt men de mogelijkheid om het
venster te verplaatsen of de cursor-mode te sluiten.

Met deze mogelijkheid van "event playback" kan de gebruiker zijn relaisfunctie optimali
seren omdat tijdens het afspelen van een event de parameters van het relaisschema
kunnen worden gewijzigd zonder dat opnieuw compileren nodig is.

De tijdweergave in het dialoogvenster van de cursor-control-panel is een militaire
representatie van de tijd waarin het event getriggerd werd. Het meest rechts viercijferig
getal in de tijdweergave heeft als eenheid 1.10-4 seconde. Voor het gemak noemen we
dit een eenheid. Een sampletijd van 1,25 milliseconden kan worden weergegeven als
bestaande uit 12,5 eenheden.

relaisverbinding
Met {Event/Manager} kunnen relay-events, opgeslagen datasamples in het digitale
relais, worden geladen naar het softwarepakket RisProTools. Het digitale relais kan
maximaal slechts 7 events van elk 0,2 seconden opslaan terwijl voor het aantal
(tijdelijk) opgeslagen PC-events geen beperkingen geldt. Wordt de grens van 7 relay
events in het digitale relais overschreden dan gaat het eerste event verloren om zo
plaats te maken voor het achtste relay-event. De relay-events worden opgeslagen
volgens het First-In First-Out principe.
Voor het inladen van een relay-event naar de PC is natuurlijk een verbinding nodig met
het digitale relais welke alleen mogelijk is in het "Root bloek" .
De volgende stappen moeten dan worden doorlopen.

1. Leg een verbinding met het digitale relais, de UDP-1 00.
{Device/Connect}

2. Maak de verbinding klaar voor een directe, realtime verbinding (online).
{Device/online}

3. Controleer of er relay-events zijn opgeslagen.
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{Event/Manager}

Indien er relay-events zijn opgeslagen komen deze tevoorschijn in de lijst onder Relay
events welke zichtbaar wordt door met de muis op de pijltjes button ~ te klikken.

4. Selecteer een relay-events welke dan in de tekstbalk er vlak boven verschijnt.
5. Met < upload> laadt je het geselecteerde relais-event naar de PC en wordt deze

opgenomen onderaan in de lijst van PC-events.

Op dezelfde manier als een PC-event kan men de gemeten stromen en spanningen en
status-inputs nader bekijken en gebruiken om een relaisschema mee te testen.

6. Handmatig kan men bij een online-verbinding ook de lengte van relais-events
instellen in plaats van de lengte ingesteld met de parameter 'ETLN'.

Relay-events gaan verloren als de voedingsspanning van het digitale relais wegvalt. Het
relaisschema blijft echter behouden door middel van EEPROM-geheugens.

Een effectieve waarde van de stroom of spanning in een relay-event wordt bij de
cursor- mode als amplitude weergegeven! RisProToois gebruikt slechts één grootheid:
"magnitude" voor blijkbaar zowel amplitude als voor effectieve waarde. Zo maakt de
besturing van het frontpaneel voor o.a. stroom en spanning gebruik van de term
"magnitude" welke effectieve waarden vertegenwoordigen op de 12 meetvensters. Bij
een simulatie wordt echter "magnitude" bij de VTS-parameters gebruikt voor het
instellen van amplitudes.
Beter zou het zjjn geweest als er twee verschillende termen werden gebruikt,
naast magnitude ook nog de engelse term rms. (root mean square).
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5.3.4 Kortsluitvoorbeelden

In deze paragraaf worden voorbeelden gegeven van simulaties van eenfase- en
tweefasen kortsluitingen met en zonder het gebruik van het foutmodel, paragraaf 5.2.2.
Het betreft hier slechts parameters van de Virtual Test Set en niet de parameters van
het relaisschema met uitzondering van enkelen waaronder de netfrequentie. Voor de
duidelijkheid zijn de gebruikte instellingen uit bijlage 5 overgenomen.
De VTS-parameters uit het VTS-menu, die het foutmodel en de gesimuleerde frequen
tie, bepalen zijn voor alle onderstaande voorbeelden hetzelfde behalve als ze worden
gegeven.
De \lTS-parameters die van belang zijn worden hieronder gegeven, degenen die niet
worden gegeven doen er niet toe.

Uit de parameterlijst van VTS-menu:
VTS:D:FO
VTS:D:TO
VTS:D:TO:Fddot
VTS:D:TO:Fdot
VTS:D:T1
VTS:D:T1 :Fddot
VTS:D:T1 :Fdot
VTS:D:T2
VTS:D:T2:Fddot
VTS:D:T2:Fdot
VTS:FltCalc:Dir
VTS:FltCalc:lpu
VTS:FltCalc:Typ
VTS:FltCalc:Vpu
VTS:FltCalc:ZLO
VTS:FltCale:ZL1
VTS:FltCalc:ZSO
VTS:FltCalc:ZS1
VTS:TE

GO
-1
o
o
-1
o
o
-1
o
o
o
5

70
0.1 +O.2j
0.1 +0.2j
O+O.Gj
0+0.2j
0.1

Initial Frequency (Hz)
D:TO Fddot/Fdot Switch Time
D:TO Slip Acce!. [Hz/s"2]
D:TO Slip [Hz/sj
D:T1 Fddot/Fdot Switch Time
D:T1 Slip Acee!. [Hz/s"2]
D:T1 Slip [Hz/s]
D:T2 Fddot/Fdot Switch Time
D:T2 Slip Acce!. [Hz/s"2]
D:T2 Slip [Hz/s]
Fault Direction: (0) = Fwd, (1) =Rvs
One Per Unit Amps (Asec)
Fault Type: (0) =BC, (1) =AG
One Per Unit Volts (Vsec)
Zero Seq. Impedance to Fault (Per Unit)

Pos. Seq. Impedanee to Fault (Per Unit)
Zero Seq. Source Impedance (Per Unit)
Pos. Seq. Souree Impedance (Per Unit)
Time at wh/ to End Simulation (sec)

Opmerkingen: - Er worden geen frequentie veranderingen zoals slip en slipversnelling
gebruikt wat bewerkstelligd wordt door TO,T1 en T2 op -1 seconden te zetten.

- Bij de voorbeelden is een nieuwere versie gebruikt welke overeenkomt met GO Hertz
voor 'NomPwrHz' en 'initial frequency'.

Uit de parameterlijst van [Oscillographic Outputs]:
ETEN 1 (Normal) Event Trigger Enable (1) or Disable (0)
ETLN 0.2 Length of events triggered normally (sec)

Voor het simuleren van een rechtsdraaiend driefasenstelsel dienen de parameters uit de
parameterlijst van [Inputs] al volt te zijn ingesteld:
VTS:IA:TO:Pha 0 IA:TO Phase (deg)
VTS:IB:TO:Pha -120 IB:TO Phase (deg)
VTS:IC:TO:Pha 120 IC:TO Phase (deg)
VTS:VA:TO:Pha 0 VA:TO Phase (deg)
VTS:VB:TO:Pha -120 VB:TO Phase (deg)
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VTS:VC:TO:Pha 120 VC:TO Phase (deg)

Voorbeeld 1. eenfase kortsluiting
Het betreft een sluiting van fase A naar de aarde waarbij de kortsluitstroom wordt
bepaald door het foutmodel. In onderstaande figuur wordt de betreffende fasestroom
IA en fasespanning VA vet weergegeven.

De VTS-instellingen zijn:

Alle tijdstippen TO = 0 (seconden) van IA,IB,JC,VA,VB,VC.
IA:T1 = 0.05 sec. evenals voor IB,IC,VA,VB en VC.
IA:T1 :Ref = IA evenzo IB:T1 :Ref = IB , IC:T1 :Ref = IC VA:T1 :Ref = VA enz.
IA:T2 = 111 sec. evenals voor IB,IC,VA,VB en VC.
IA:TC = 0.14 sec. evenals voor IB en IC.

VA:TC = 111 sec. evenals voor VB en VC
VTS:FltCalc:Typ = 1 (AG-fout)

23 Tue Sep 24 1996 10:08:42.1229

11.5

-11.5

42.307:

42.272042.234842.1975

o

60

-23 42.1602

-60

120 Tue Sep 241996 10:08:42.1229

-12.:::...0'-- ~ ___l.::....__..........:~ _ ____::....__ ____::______::______::. _

Figuur 38. Simulatie van AG-fout met foutmodel waarbij IB en IC zijn
betrokken. boven: de fasestromen, onder: de fasespanningen.

commentaar:
Op tijdstip T1 = 0,05 seconden, de verticale lijn in de figuur, vindt de kortsluiting
plaats welke met behulp van het foutmodel is berekend. Door de referentie instelling
van de stromen worden IB en IC ook betrokken bij de kortsluitberekening wat als gevolg
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_heeft c;1Ç1t deze naar nul lJi~dempen omdat in de ongestoorde fasen natuurlijk geen
kortsluitstroom loopt. De retourstroom, een optelling van de afzonderlijkr fasesfromen,
wordt na tijdstip Tl evengroot als IA. De ontstane DC-component wordt veroorzaakt
door het reactieve deel van de ingestelde impedanties ZLO en 250.
Tijdstip T2 doet niet mee in de simulatie.
Vanwege de instelling van de Clear-Fault tijd TC = 111 sec. voor de drie spanningen
lopen dezen gewoon door als de stromen al zijn afgeschakeld in hun nuldoorgang. De
sluiting in fase A zorgt voor een spanningsdaling in fase A en een toename van de
spanningen in de ongestoorde fasen.

Voorbeeld 2. eenfase kortsluiting
Het betreft dezelfde sluiting van fase A naar de aarde als voorbeeld 1 met het
verschil dat de stromen IB en IC nu niet betrokken worden in het foutmodel.

De VTS-instellingen zijn:
Alle tijdstippen TO = 0 (seconden) voor IA,IB,IC,VA,VB,VC .
IA:Tl = 0.05 sec. evenals voor VA,VB en VC.

IB:Tl = 111 sec. evenals voor IC
IA:Tl :Ref = IA evenzo VA:Tl :Ref = VA , VB:Tl :Ref = VB VC:Tl :Ref = VC

(Ref voor IB en IC doet er nu niet toe)
IA:T2 = 111 sec. evenals voor IB,IC,VA,VB en VC.
IA:TC = 0.14 sec. evenals voor IB,IC,VA,VB en VC.
VTS: FltCalc:Typ = 1 (AG-fout)

1-- 23 Tue Sep 24199612:12:45.1229

..
I

-11.5

45.3

-23 45.1602

120 Tue Sep 24199612:12:45.1229

60

o

-60

L -120

45.1975 45.2348 45.2720

Figuur 39. Simulatie van AG-fout met foutmodel waarbij IB en IC als
belastingstromen doorlopen. boven: de fasestromen,onder: de fasespanningen.
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commentaar:
Op tijdstip T1 = 0,05 seconden op ongeveer de nuldoorgang van de belastingsstroom
IA gaat er een kortsluitstroom lopen welke door het foutmodel is bepaald. De stromen
IB en IC van de ongestoorde fasen worden nu niet meegenomen in de kortsluitbereke
ning van het foutmodel. Deze stromen dempen nu niet uit naar nul maar blijven
stationair lopen, evengroot als de vooraf ingestelde belastingsstroom op TO. Dat de
spanning in de gestoorde fase niet nul wordt komt omdat nog de lijnimpedantie tussen
de foutplaats en de meetplaats zit. Ook hier lopen de spanningen door terwijl de
stromen nul worden na 0,14 seconden in hun volgende nuldoorgang.

Voorbeeld 3. tweefasen kortsluiting
Het betreft een tweefasensluiting tussen fase B en fase C waarbij de kortsluitstroom
wordt bepaald door het foutmodel.

De VTS-instellingen zijn:
Alle tijdstippen van IA,IB,IC,VA,VB,VC TO = 0 sec.
IB:T1 = 0.05 sec. evenals voor IC,VA,VB en VC.

IA:T1 = 111 sec.
IB:T1 :Ref = IB evenzo IC:T1 :Ref = IC, VA:T1 :Ref = VA,

VB:T1 :Ref = VB VC:T1 :Ref = VC
(Ref voor IA doet er niet toe)

IB:T2 = 111 sec. evenals voor IC,IA,VA,VB en VC.
IB:TC = 0.1 sec. evenals voor IC,IA,VA,VB en VC.
VTS:FltCalc:Typ = 0 (BC-fout)

23 Tue Sep 24199614:39:03.1052

11.5

-11.5

60

01--------;

-60

-120

Figuur 40. Simulatie van BC-fout met foutmodel.
boven :fasestromen, onder:fasespanningen.
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commentaar:. .. .
Op tijdstip T1 = 0,05 seconden bij de nuldoorgang van de belastingsstroom IA gaat er
een kortsluitstroom lopen door fase B en fase C . Heel goed is te zien dat hierdoor IB
en IC in tegenfase lopen. De stroom IA blijft gewoon stationair lopen zoals op TO was
ingesteld. Door de sluiting zakken VB en VC in, terwijl VA groter wordt. Na de Clear
Fault tijd van 0,1 sec. keren alle spanningen weer naar hun stationaire toestand terug.
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6. Model van Distantierelais.
Het tweede deel van de afstudeeropdracht was het digitale relais te programmeren als
een distantierelais voor middenspanningsnetten. Met het softwarepakket RisProToois is
geprobeerd om de functionaliteit overeen te laten komen met een in ontwikkeling zijnde
relais. Door enige beperkingen van RisProToois is hier echter op sommige punten van
afgeweken. Zo bleek de wederinschakelingcyclus niet meer op te nemen doordat het re
laisschema te groot werd bevonden.
De ontworpen distantiebeveiliging is getest met de interne testset van RisProToois en
met geschikte testapparatuur (OMICRON). In bijlage 10 bevinden zich de instellingen
van de parameters van het distantierelais die gebruikt zijn bij het testen.
Om de lezer in dit hoofdstuk in te wijden zal eerst het principe van de distantiebeveili
ging worden besproken.

6.1 Principe distantiebeveiliging

Een distantiebeveiliging is geschikt als een snelle en selectieve lijn- en kabelbeveiliging
voor middenspannings- en hoogspanningsnetten, waarbij communicatieverbindingen
overbodig zijn. Het distantierelais dat zich het dichtst bij de kortsluiting bevindt heeft de
kortste uitschakeltijd, de andere relais hebben steeds langere uitschakeltijden naarmate
ze verder van de kortsluitplaats verwijderd zijn.
Een distantierelais meet in feite de afstand, in impedantie grootheden, tot de plaats van
de kortsluiting. Afhankelijk van de gemeten afstand worden dan de uitschakeltijden
bepaald.
In het onderstaande figuur wordt een ideaal uitschakelpatroon weergegeven voor vier
distantierelais die tezamen een driefasen verbinding tussen de stations A,B,C en 0
beveiligen.

t 4
t 3

I It 2

t 1 I1
I J I
I I

10 ( /I 10 10 ICl777
A B C D

Figuur 41. Uitschakelpatroon distantiebeveiliging.

Het relais op de plaats A beveiligt niet alleen zijn sectie A-B maar vormt tevens een
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reservebeveiliging voor de andere sect_ies, indien de relais ter plaatse mochten weige
ren. Er is dan wel sprake van een langere uitschakeltijd.

Een goede manier om te bepalen of de kortsluitplaats zich binnen de te beveiligen sectie
bevindt, is het vergelijken van de gemeten spanning met de spanning die over een
nabootsimpedantie staat, waardoor de kortsluitstroom wordt gestuurd. De nabootsim
pedantie dient hierbij gelijk te zijn aan die van de betreffende lijnsectie. Het distantiere
lais geeft dan een uitschakelcommando indien de gemeten spanning kleiner is dan de
spanning over de nabootsimpedantie.
In formule vorm krijgen we dan:

met:

UJ16fTI6t#Jfl = 'k, gtllTlilttln • Z

(31 )

(32)

Hierin is de Z. de impedantie tussen de plaats van het relais en de kortsluitplaats, ~B
vertegenwoordigt de impedantie van de lijnsectie A-B, zie figuur 42.
In feite geeft het distantierelais een uitschakelcommando indien:

I Z I ~ I ZABI

Z
.--- ~A'__ ~

~AB
.---_~A~ .

ll--D---l---D-j-'--~----=o--lo

Figuur 42. Impedanties bij een lijnfout.

(33)

Voor meer informatie over de distantiebeveiliging wordt er verwezen naar de literatuur
[1 ].
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6.2 Het ontwerpen

In dit hoofdstuk zal worden besproken hoe het uiteindelijke distantierelais tot stand is
gekomen.
Bij het ontwerpen van het relais zijn we eerst uitgegaan van het standaard relaisschema
UDP-1 OO.RLY dat al beschikbaar was.
De relaisfunctie hiervan is het geven van uitschakelcommando's op basis van inverse
stroom-tijd karakteristieken. Het heeft daarnaast vele basisfuncties zoals het weergeven
van belangrijke meetgegevens op het frontpaneel, uitlezing via MMI-display en weerga
ve van bij sluiting betrokken fasen via led-indicatoren. Mede daarom leek het in eerste
instantie geschikt om in plaats van het inverse stroom-tijd relais een distantierelais te
programmeren. Helaas bleek tijdens het implementeren van een nieuw distantierelais
dat het relaisschema zo, te groot werd om te worden gecompileerd door RisProTools.
De volgende foutmelding werd hierbij door de software gegeven:

"Scheme contains too much inline executable data"

Waaruit je als gebruiker de conclusie kunt trekken dat het relaisschema teveel uitvoer
bare data bevatte en dus blijkbaar te groot was. Een andere reden om van UDP-
1OO.RLY af te stappen was dat de databus al bijna vol zat, zodat het waarschijnlijk in
de toekomst niet mogelijk zou zijn om het schema verder uit te breiden.

Zeer leerzaam is het relaisschema USP-EG21.RLY dat als een klein voorbeeld door
Rochester is ontworpen. Het betreft een distantierelais op basis van MHO-karakteristie
ken met slechts één trip-zone en een richtingsafhankelijkheid, maar geen uitlezing van
belangrijke meetdata via het frontpaneel. De kern van het relaisschema USP-EG21.RLY
wordt gevormd door de functieblokken (21 P], (21 G) en (320F) afkomstig uit de biblio
theek van het [USP element-menu). In de eerste twee functieblokken zit de MHO
karakteristiek verborgen, men kan er niet inkijken, voor gemeten impedanties tussen
respectievelijk fase-fase en fase-aarde. Het (320F) functie blok is het richtingsafhan
kelijkheid relais.

Vanwege het feit dat het niet mogelijk was om het nieuwe distantierelais te implemen
teren in het standaard relaisschema is er een ander relaisschema gebruikt om verder het
relais te ontwerpen, namelijk USP-1 OO.RLY. In dit vrijwel lege relaisschema bevinden
zich slechts enkele nodige functies zoals: het procesblok (Inputs) waarmee de stromen
en spanningen worden gemeten, twee MMI functies, functie voor nevent-recording" en
initialisatie van de vermogensschakelaar voor een simulatie.
Procesblokken en functies uit het standaard relaisschema die bruikbaar waren hebben
we gekopieerd naar het USP-1 OO.RLY schema. Dit gebeurt door op het betreffende
functie blok te gaan staan met de muis en op te slaan met menuvolgorde {Block\Save }
onder een willekeurige naam en directory. Vervolgens kan in het gebruikte relaisschema
dit blok worden ingeladen met {Block\Open}.

Tijdens het ontwerpen is er geleidelijk een bibliotheek van zelfgemaakte functieblokken
opgebouwd in de directory
c:\rispro\biblioth\. Met menuvolgorde {Block\Open} kan men er de gewenste functie
blokken uithalen. Het is ook mogelijk om een bibliotheek in een menu boven het
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relaisschema. zelf aan te leggen en wel.onder het [USP-element-menul, zie hiervoor
paragraaf 4.1 .
Het uiteindelijke distantierelais, opgebouwd met procesblokken, is in onderstaande
figuur te zien.

USP Element Menu I I Front I I Rear I LVi's=J I System î [}w\MTJ IHow to...

Distantie Schema

I Settings I

Inputs Phase 1Fuse Fail

1-~ Supervision
(27,50,59)

Start Functie Fase Selectie pistantie Zones Distantie Zones
- I-- 1- F-E r-- F-F I--

Weder-
-~ inschakeling

Figuur 43. Relaisschema van het distantierelais.

Outputs

In het blok [Settings] bevinden zich belangrijke parameters van de distantiebeveiliging.
Deze zijn in te stellen en te bekijken door de menuvolgorde {SCheme/Setting} op [Set
tings] uit te voeren. Het geheel is modulair met procesblokken opgebouwd waarbij
slechts enkele functie- of procesblokken zijn opgeslagen als "Iibrary block", omdat bij
het aanbrengen van veranderingen hierin, dit doorwerkt in elk relaisschema dat
eenzelfde "Iibrary bloek" heeft.
De beveiliging is primair voor stationaire harmonische signalen bedoeld omdat er alleen
gebruik wordt gemaakt van fasoren en effectieve waarden voor stromen en span
ningen, hetzelfde geldt bij het standaard relaisschema, UDP-1 OO.RLY.
In het procesblok [Outputs] wordt o.a. het uitschakel- en het inschakelcommando aan
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de vermogensschakelaar doorgegeven via respectievelijk de Trip - en Close contact
output. Het signaal dat aangeeft dat er een sluiting opgetreden is, is via de User
contact-output beschikbaar. Ook wordt de MMI van hieruit bestuurd samen met 6 led
indicatoren op het digitale relais. De overige procesblokken die de functionaliteit van het
distantierelais in feite bepalen worden in de volgende hoofdstukken besproken.
Het is jammer dat het niet mogelijk is om het procesblok [Symmetric Component
Filters] te gebruiken voor het transformeren van de fasorgrootheden naar symmetrische
componenten. Hiermee kan men de soort opgetreden fouten beter herkennen en
daardoor er beter op reageren.

De manier van wederinschakelen volgens Rochester met het functieblok [Recloser 79]
veroorzaakte ook de reeds eerder gegeven foutmelding, dat het relaisschema te groot
was. Hopelijk kan met een nieuwe software-versie deze manier van wederinschakelen
alsnog plaatsvinden omdat het door Rochester ontworpen functieblok [Recloser 79]
veel mogelijkheden heeft op het gebied van de wederinschakeling, zie ook paragraaf
3.2.1.
Zelfs de meer eenvoudiger manier van wederinschakelen, volgens de specificaties,
bleek niet mogelijk te zijn.

Het uiteindelijk ontworpen distantie van figuur 43 is overzichtelijk en zou gemakkelijk
uit te breiden zijn, indien het softwarepakket RisProToois tijdens het compileren
,{Scheme/Compile}, de foutmelding :"Scheme contains too much inline executable
data" niet zou geven.
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6.3 .Opbouw·

Het ontworpen distantierelais volgens de specificaties, gesteld door de vakgroep [21,
maakt gebruik van polygonale karakteristieken om een kortsluiting in een lijn te detecte
ren. In onderstaande figuren zien we eerst een Mho-karakteristiek die het relaisschema
USP-EG21.RLY gebruikt, en een polygonaal karakteristiek. Indien de impedantie tot de
fout-plaats binnen een gebied van onderstaande figuren valt wordt er een uitschakel
commando gegeven aan de 3-fasige vermogensschakelaar (middenspanning).

R

Figuur 44. Mho-karakteristiek.

ri
j X r--t/,---~----,Iijn

/ I

R

Figuur 45. Polygoon-karakteristiek.

De netconfiguratie is voor de distantiebeveiliging van groot belang om een opgetreden
fout snel en selectief te kunnen afschakelen. Zo moet de nabootsimpedantie, de
impedantie van de te beveiligen lijnsectie, en de wijze van sterpuntsaarding van de
voeding bekend zijn. Men dient in het distantierelais in te stellen of de sterpuntsaarding
een geïsoleerd net of een laag impedantie geaard-net betreft.
Aan de hand daarvan wordt een l-fasesluiting, welke het meeste voorkomt, afge
schakeld bij een impedantie geaard net, terwijl bij een geïsoleerd net er niet wordt afge
schakeld omdat de kortsluitstroom dan wordt begrensd door het optreden van hetzij
parallel-resonantie hetzij een kleine capacitieve stroom. Onder een geïsoleerd net
verstaan we in dit verslag een net met een zwevend sterpunt of een blusspoel geaard
net.
Voor de impedantiebepaling bij een eenfase-aardsluiting is hier de aardsluitstroom
compensatiefactor, weergegeven in onderstaande formule, ingesteld op de waarde 1.
Zie ook het dictaat: Electriciteitsopwekking, pagina 159 [1 J.

(34)

De ZLO is de homopolaire- en ZL1 is de normale impedantie tot aan de kortsluiting.

In het relaisschema van paragraaf 6.2 worden de procesblokken [Phase Supervision] en
[Fuse Fail] gebruikt om te controleren of er geen zekering in het secundaire deel van het
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spanningsmeetsysteem kapot is. Deze "fuse failure" detectie gebeurt op dezelfde
manier als bij het standaard relaisschema UDP-1 OO.RLY. Als een fasespanning <
drempelwaarde en de betreffende fasestroom > drempel dan wordt er een "fuse
failure" gedetecteerd.
Het procesblok [Start Functie) bevat de aanspreekelementen waarmee het distantiere
lais kan detecteren welke fasen betrokken zijn bij een, verderop gelegen, kortsluiting.
Van elke fase wordt de spanning en de stroom gemeten waarbij er pas een fout wordt
gesignaleerd als de beide meetgrootheden in het gearceerde gebied van figuur 46 zitten.
Het spanningscriterium wordt opgeheven indien er in de betreffende fase een "fuse fail"
wordt gedetecteerd. Wat er dan overblijft is alleen het overstroom criterium, weergege
ven door I> in de figuur.

Met deze aanspreek-elementen wordt de
eerste stap gezet die uiteindelijk tot het
afschakelen van de fout kan leiden. Een
juiste werking van de aanspreekelemen
ten is dan ook essentieel voor de dis
tantiebeveiliging. In het Duits spreekt
men hier van "Anregung" en in het En
gels van "Starting function".

t

Figuur 46. Aanspreekelement.

Aan de hand van de vier aanspreekelementen: start-r, start-s, start-t en start-e, wordt
bepaald welke impedantiemeting wordt uitgevoerd. Dit kan een impedantie zijn tussen
twee fasen onderling of tussen fase en aarde. In onderstaande paragrafen volgt hier
meer over. Gelijktijdig met het aanspreken van één van de aanspreekelementen wordt
er een timer gestart. Indien de dan gemeten impedantie zich in één van de 5 trip-zones
bevindt wordt er na de overeenkomstige uitschakeltijd een Trip-commando gegeven,
ook wel "General Trip" genoemd. Met de timer worden de trip-zones achtereenvolgens
geactiveerd.
In figuur 47 wordt de werking van het distantierelais verduidelijkt. De signalering hierin
vindt plaats via het frontpaneel van het digitale relais. Met behulp van 4 led-indicatoren
wordt aangegeven welk aanspreekelement aanspreekt en dus, aangeeft welke fasen
betrokken zijn bij een fout. Ook wordt er aangegeven met de led < New Targets
Logged> dat er een fout gedetecteerd is en met de led < Trip Output> dat er een uit
schakel-commando is gegeven.
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Figuur 47. Werking distantierelais.

Op het MMI-display verschijnt een < User-menu > wanneer men de bijbehorende cursor
naar onderen beweegt. Met dit menu, onderverdeeld in drie submenu's, wordt aangege
ven welke fout-impedantie wordt beschouwd en de grootte ervan in ohm. Dit gebeurt
alleen indien één van de aanspreekelementen heeft aangesproken. Er wordt dus in te
genstelling met conventionele distantierelais onmiddelijk de betreffende fout-impedantie
gemeten.
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Het optreden van een "fuse fail" in één of meerdere fasen van het secundaire meetsys
teem wordt ook geregistreerd op het MMI-display. Welke van de vijf trip-zones voor het
afgeven van het uitschakel-commando heeft gezorgd wordt ook weergegeven.

Het distantierelais is primair voor stationaire harmonische signalen bedoeld en is nog
niet getest in dynamische toestand. Verdere aspecten van de specificatie van waar nog
niet aan voldaan is, zijn: het algorithme van Phadke/lbrahim, het variabel kunnen
instellen van de bemonsteringsfrequentie tusssen 600 Hz en 1200 Hz en de wederin
schakelingcyclus.
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6.3. 1 Aanspreekelementen

Met de drie aanspreekelementen, voor elke fase één, wordt gedetecteerd welke fase of
fasen betrokken zijn bij een kortsluiting in de lijn. Als er een fout wordt gedetecteerd
wordt dit aangeduid door het General-Start signaal (Gen-Start).
De spanningsafhankelijkheid van het aanspreekcriterium heeft als doel om bij een sterk
verminderd kortsluitvermogen SkI zie formule, toch nog een sluiting te kunnen detecte
ren.

(35)

Het is mogelijk dat bij een tijdelijk sterk afgenomen kortsluitvermogen de kortsluit
stroom kleiner is dan de maximaal toelaatbare stroom van de verbinding (i> in figuur
48). Het onderscheid tussen een kortsluiting en een zware belastingstoestand is dan
slechts te maken door ook de spanning in beschouwing te nemen. Wel dient de stroom
groter te zijn dan de minimale kortsluitstroom (IF< in figuur 48). Er wordt een kortslui
ting verondersteld als voor IF< < I < I> de fasespanning kleiner dan UF< is.

Op deze wijze kan men een minimale
start-impedantie Z, instellen.

Zoals geïllustreerd in figuur 48 is het
ook mogelijk om een lineaire span
ningsafhankelijkheid te creëren met
behulp van hoek 13. Men stelt dit in door
getal a, zodat:

p = arctan(a) (36)

u 
N

Figuur 48. Start-functie met spanningsafhankelijk
heid.

Het is natuurlijk ook mogelijk om de lineaire afhankelijkheid in stellen met twee punten
A en B, waarbij punt B nooit hoger kan zijn dan de nominale spanning UN0
De lineaire spanningsafhankelijkheid geldt nog alleen voor fasegrootheden. Voor gekop
pelde grootheden is het lastiger omdat de I-variabele in figuur 48 dan uit twee fasestro
men bestaat in plaats van één. Dit betekent dat alleen voor een geaard net en de juiste
instelling (aarding =1) van het relais er lineaire spanningsafhankelijkheid kan worden
toegepast.
Bij het uitvallen van het secundaire spanningsmeetsysteem dient de spanningsafhanke
lijkheid te worden uitgeschakeld zodat alleen het maximum overstroom element I>
overblijft. Dit gebeurt om te voorkomen dat het aanspreekelement onterecht kan aan
spreken.
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In het procesblok [Start Functie] is het volgende logisch schema geprogrammeerd.
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Figuur 49. logisch schema van de aanspreekelementen.

In het logisch schema zijn linksboven de maximum overstroom elementen van de drie
fasen weergegeven als START-R (I>),
START-S (I» en START-T (I». Het vierde overstroom-element START-E (I» betreft
de som van de drie fasestromen, oftewel van het retourcircuit.

De betekenis van IF> voor de fasestromen en UF < voor de fase- en gekoppelde spannin
gen zijn overeenkomstig met de figuren 46 en 48. De gebruikte sterpuntsaarding wordt
met de parameter 'aarding' ingesteld. Deze parameter is niet te zien in het logisch
schema van figuur 49 maar bepaalt wel de parameters "lO/GR" en "ISO".

Er geldt dan:
aarding = 1 : verbinding lO/GR gesloten, ISO geopend.
aarding = 0 : verbinding LO/GR geopend, ISO gesloten.

(lO/GR staat voor low impedance/ground ; ISO staat voor
isolated )
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Bij aarding = 1 is het relais ingesteld op een geaard net en bij aarding = 0 op een
geïsoleerd net (blusspoel of zwevend ').. . . .
De drie aanspreekelementen zijn START-R voor fase R, START-S voor fase S en
START-T voor fase T. Als er een fout met deze elementen gedetecteerd wordt, wordt
dit aangegeven door de Gen-START. Dit gebeurt bijvoorbeeld als één van de drie over
stroom-criteria voor de drie fasen wordt overschreden. Door de verbinding "DE> G
Start" te sluiten kan met het overstroomcriterium voor het retourcircuit ook de Gen
START worden aangestuurd.

De diverse parameters in het logisch schema hebben de volgende willekeurig gekozen
instellingen, zie ook bijlage 10:

:> : 8 Ampère (voor alle drie fasestromen)

I > : 1 Ampère (voor som van de drie fasestromen)

IF> : 3 Ampère (voor de fasestromen IR,l s en IT )

UF < : 40 Volt (voor de fasespanningen UR,Us en UT )

UF < : 70 Volt (voor de gekoppelde spanningen URS ' UST

en UTR)

27FF : 10 Volt (Fuse Fail)

N.S: Een blusspoel geaard-net maakt gebruik van parallel resonantie veroorzaakt door
de (reactieve) sterpuntsimpedantie met de lijncapaciteiten. Een zwevend net
heeft een sterpunt dat via parasitaire capaciteit is geaard. Bij beide netten wordt
zo een opgetreden kortsluitstroom laag gehouden zodat er niet hoeft te worden
afgeschakeld.

Voor het detecteren van een fout in bijvoorbeeld fase R moet aan de volgende voor
waarden worden voldaan:

(37)

(URS<UF<.IS0 dicht.START-E(/») + (Uri»UF<'/So dicht.START-E(/>))

In bovenstaande formule stelt een punt een "and" functie en een plusteken een "or"
functie voor. Men kan de formule in zes voorwaarden onderverdelen. Als aan minstens
één van deze voorwaarden wordt voldaan wordt er een fout gedetecteerd in fase R en
wordt de START-R hoog.
Het detecteren van fouten in de andere fasen verloopt evenzo.
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6.3.2 Fase selectie

Aan de hand van de hieronderstaande tabel wordt bepaald welke impedantie, tussen
fase-aarde of tussen fase-fase, wordt gemeten. Hiervoor worden de drie aanspreekele
menten START-R, START-S, START-T en het START-E element gebruikt. Dit laatste
element is afgeleid van het maximum overstroom element START-E(I » voor het
retourcircuit.
Deze tabel is de eerste van de vier tabellen uit de specificaties. Als men een andere
tabel wil gebruiken kan hiertoe het reeds gebruikte schema eenvoudig worden aange
past.

Tabel 10. Fase Selectie.

START- START START START Impedantie meting
R -S -T -E

1 0 0 0 Z(RS) of Z(RE) bij sterp.aard.

0 1 0 0 Z(ST) of Z(SE) bij sterp.aard.

0 0 1 0 Z(TR) of Z(TE) bij sterp.aard.

1 0 0 1 Z(RE)

0 1 0 1 Z(SE)

0 0 1 1 Z(TE)

1 1 0 0 Z(RS)

0 1 1 0 Z(ST)

1 0 1 0 Z(TR)

1 1 0 1 Z(RE)

0 1 1 1 Z(TE)

1 0 1 1 Z(TE)

1 1 1 0 Z(RS)

1 1 1 1 Z(RE)

Een andere functie die bovenstaande tabel vervult is het hanteren van de fasevolgorde
waarmee de impedanties worden gemeten, of als men verder kijkt in welke fasevolgor
de er wordt afgeschakeld. Bij deze tabel wordt de fasevolgorde: L3 voor L1 voor L2,
gehanteerd, wat ook wel een normaal acyclische volgorde wordt genoemd.
De fasevolgorde speelt een rol bij dubbele aardsluitingen, cross country fout, indien er
éénpolige vermogensschakelaars worden gebruikt, waar echter bij dit distantierelais
geen sprake van is.
Bij bijvoorbeeld de derde rij van onderen in de bovenstaande tabel, is er sprake van een
dubbele aardsluiting, namelijk in fase R en
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fase J. Volgens de fasevolgorde moet dan fase T het eerst worden afgeschakeld, in de
tabel staat dat dan eerst de impedanÜe Z(TE) ialworden gemeten~ .-

6.3.3 Trip zones

In de twee procesblokken [Distantie Zones F-El en [Distantie Zones F-Fl zijn de 5
verschillende trip zones geprogrammeerd en wel respectievelijk voor fase-aarde en voor
fase-fase sluitingen. Met de menuvolgorde {Scheme/Settings} op deze procesblokken
kan men de parameters uit de figuren 50 en 51 instellen, zie bijlage 10.

jX

Figuur 50. Uitschakel-karakteristieken.

< :>
----------~------------------

~l

Figuur 51. Trip Zones.

Het distantierelais maakt gebruik van polygone karakteristieken voor de eerste drie
zones, Z1, Z2 en Z3, zoals in figuur 50. Zone 1 omvat de kleinste polygoon en wordt
ook wel de sneltrap genoemd omdat een fout in deze zone zo snel mogelijk dient te
worden afgeschakeld. De zones 2 en 3 beschouwen een steeds groter gebied van de te
beveilingen verbinding Zlijn' Alle drie zones hebben voor het gemak dezelfde ingestelde
hoeken, ó, en ó2 , namelijk:

ó, = -45 0 waarbij 0 s ó, s -45 0

ó2 = 135 0 waarbij 90 0 < ó2 s 1350

De parameters Xs en Rs worden bepaald door Zlijn, waarbij in Rs ook nog een extra
lichtboogreserve zit. De diverse parameters die hier gebruikt zijn, zijn echter willekeurig
gekozen, zie de tabellen 11 en 12. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen fase
aarde (F-E) en fase-fase (F-F).

De tripzones treden pas in werking als er door de aanspreekelementen een fout in het
net wordt gedetecteerd. De "General Start" stelt vervolgens een tijdrelais in werking,
zie figuur 47, waarmee de tripzones in actie kunnen komen indien de gemeten foutim
pedantie zich in één van de 5 tripzones bevindt. Als de foutimpedantie in de voorwaart
se richting zit, dus een positieve impedantie, kan er een uitschakelcommando, General-
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Trip, worden gegeven door één van de eerste vier zones. Hoe verder de foutplaats zich
bevindt van het distantierelais hoe langer de uitschakeltijd zal zijn. Tripzone 4 geeft een
'Gen-Trip" als na 0,9 seconden de fout nog steeds gedetecteerd wordt. Er is bij deze
zone slechts sprake van richtingsafhankelijkheid in de voorwaartse richting, aangegeven
in figuur 51 door de naar rechts wijzende pijl bij uitschakeltijd t4.
Bevindt de foutplaats zich achter het distantierelais, dan zorgt tripzone 5 na 1,2
seconden dat er een "General Trip" wordt gegeven. Deze tripzone is richtingsonafhan
kelijk, wat in figuur 51 door een dubbele pijl wordt aangegeven.
Men dient op te merken dat de aanspreekelementen geen onderscheid maken tussen
voorwaarts en achterwaarts.

Tabel 11. Parameter instellingen, fase-aarde.

Fase-aarde

zone: Rs (Q) Xs (0) triptijd (sec)

zone 1 2 2 0,1 sec.

zone 2 3 3 0,25 sec.

zone 3 4 4 0,5 sec.

zone 4 --- --- 0,9 sec.

zone 5 --- --- 1,2 sec.

Tabel 12. Parameter instellingen, fase-fase.

Fase-fase

zone: Rs (0) Xs (0) triptijd (sec)

zone 1 3 3 0,1 sec.

zone 2 5 5 0,25 sec.

zone 3 6 6 0,5 sec.

zone 4 --- --- 0,9 sec.

zone 5 --- --- 1,2 sec.

Door het direct aansturen van het tijdrelais door de aanspreekelementen kan een zich
verplaatsende fout direct worden afgeschakeld. Zo is het mogelijk dat een lichtboog
achter het distantierelais ontstaat en zich verplaatst over de verbinding naar zone 1. Bij
het ontwerpen van de distantiebeveiliging is hieraan gedacht en zal een zich verplaat
sende fout direct worden afgeschakeld indien de uitschakeltijd van de bijbehorende
zone is verlopen.
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6.4 Testresultaten.

Het distantierelais is getest met testapparatuur van het merk Omicron. Hiermee wordt
een normaal driefasensteJsel nagebootst die analoge stromen en spanningen aan het
distantierelais aanbiedt. Door een sluiting in dit aangeboden driefasenstelsel aan te
brengen kan vervolgens de relaisfunctie worden getest. Het uitschakelcommando "Gen
Trip" en de "Gen-Start" afkomstig van het relais, dienen hierbij op de Omicron te
worden aangesloten. Om de relaisfunctie correct te kunnen testen moet de gebruiker
eerst in het software programma CMC (gebruikte versie is 2.4), de eisen ingeven
waaraan de distantiebeveiliging moet voldoen.
Van de 8 digitale inputs op de Omicron worden slechts de eerste twee gebruikt, de
aansluiting is hierbij:

digitale inputs:
1. (GAus) : "Gen-Trip" ,TRIP contact-output van het relais
(contacten nr.1 en 2, van de SI-1 1/0 module).

2. (GAnr) : "Gen-Start" ,USER contact-output van het relais
(contacten nr.1 en 2, van de SI-2D 1/0 module).

Er wordt getest met een vaste stroom, ingesteld op 4 Ampère (Prüfstrom I> >
waarbij de spanning wordt gevarieerd, zie figuur 52.
Verdere instellingen in CMC die nodig zijn voor om correct te testen, zijn:
- Nominaal gekoppelde spanning van 100 Volt (Nennspannung)
- ks-factor = 1 en reëel; kl-factor = 1 en reëel.
- Referentie instelling voor voorwaartse richting (Sternpunkt

richtung Ltg.)

kS.Z S1

Figuur 52. NetmodeJ gebruikt door Omicron.
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In figuur 53 wordt aangegeven hoe de aansluitingen zijn waarmee Omicron spanningen
en stromen aanbiedt aan het relais. De stroom- en spanningsmeetspoelen zijn, intern in
het relais, in ster geschakeld. De retourstroom wordt niet gemeten, hoewel het wel tot
de mogelijkheden behoort, maar intern bepaald door optelling van de afzonderlijke
fasestromen.

Omicron UDP-100
r----------------------

81-1 module
N ~ 6 N
UL1 =~ VA
UL2 8 Vs~~

UL3
r 9 Vc~

1L1 ~ • 12
~ A:=J IA

~
r 13 "---" "---"

1L2 • 14~~

Is
~

15

1L3 ·;::~~ Ic17

N
~

I
I
Il _

Figuur 53. Aansluitingen tussen Omicron en relais.

startfuncties
De startfuncties zijn getest voor een geaard net ("aarding" =1) en bij een geïsoleerd net
("aarding" =0).
In bijlage 11 wordt de startkarakteristiek gegeven voor een één fase-aardsluiting bij een
laag impedantie geaard net. We zien hier dat er een spanningsafhankelijkheid is, evenzo
bij een geïsoleerd net, zie bijlage 12. De opgenomen karakteristiek bestaat uit een band
met ertussen een onzekerheidsgebied. Bij een één fase-aardsluiting waarbij IF< < Ik <
I> en U < UF< wordt zowel in een laag impedantie geaard-net als in een geïsoleerd-net
de sluiting gedetecteerd, er wordt echter alleen bij het geaarde net afgeschakeld. In
bijlage 11 en 12 is ook te zien dat beneden een fasespanning van 10 volt er geen
spanningsafhankelijkheid heerst, wat veroorzaakt wordt door de "fuse fail" detectie.
Immers als het spanningsmeetsysteem uitvalt dient de startfunctie voor U < UF< alleen
nog maar te bestaan uit een maximum overstroom element ( I> in figuren 46 en 48).
In onderstaande figuur wordt aangegeven wat de fuse-fail detectie verandert aan de
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start functie, Het geruite gedeelte in ~iguur 54 van de start functie wordt buiten
werking gezet door gebruik te maken van "fuse fail" detectie.

t
U--
UN

UF<

27FF >

Figuur 54 Invloed "Fuse-Fail" op startfunctie.

NB.
Bij het opnemen van de startfunctie (Anregung, Start FunctionsJ door de CMC
software dient slechts de tweede digitale input (GAnr) gebruikt te worden.
Onder 'Triggerbedingung' in CMC worden de statussen weergegeven van de 8 digitale
inputs van Omicron. Om hier slechts de tweede input van te gebruiken moet er een
'1' achter staan terwijl dan bij de andere 7 inputs een 'X' moet staan.

Bijlagen 13 en 14 geven de startfuncties weer van respectievelijk een twee fasen- en
een drie fasensluiting bij een geïsoleerd net. De startfunctie bij de twee fasensluiting,
bijlage 13, spreekt onder andere aan als de gekoppelde spanning URS beneden de 70
volt ( UF RS.ST.TR< instelling) komt en bij een fasestroom die ligt tussen 3 en 8 Ampère.
In bijlage 14 wordt langs de y-as de fasespanning weergegeven. De startfunctie van de
driefasensluiting spreekt onder andere aan als de gekoppelde spanning lager dan 70 volt
komt ( UF RS.ST,TR< instelling), weergegeven door 40 volt want 40 = 70/1/3, en de
fasespanning boven de 10 volt blijft.

Bijlagen 15 en 16 geven de startfunctie weer van respectievelijk tweefasen- en
driefasensluiting bij een geaard net. Er is echter een andere voorwaarde gebruikt,
namelijk UF RS,ST,TR < = 30 volt. De andere parameters zijn ongewijzigd.
Uit de beide bijlagen blijkt dat de "fuse-fail" detectie alleen bij de drie fasensluiting
opgaat. De weergegeven gekoppelde spanning bij de tweefasensluiting kan namelijk
nooit kleiner dan de nominale fasespanning (57,74 volt) worden.
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In bijlagen 17,18 en 19 worden de startfuncties getoond waarbij er sprake is van
lineaire spanningsafhankelijkheid voor achtereenvolgens tan!?> = 1, 5 en 10, zie ook
formule 36. Deze vorm van spanningsafhankelijkheid is alleen mogelijk voor een geaard
net en voor eenfasesluitingen. De uitschieters in de figuren hebben te maken met de
manier waarop de Omicron de test uitvoert.

tripzones
Bijlagen 20 en 21 tonen de impedantiekarakteristieken, in het complexe vlak, getoond
voor fase-aarde- en fase-fase sluitingen. Het gebied binnen de grootste cirkel stelt de
startfunctie voor waarbinnen een fout kan worden gedetecteerd. Vanwege het gebruik
van "fuse fail" detectie kan binnen de kleine cirkel rond de oorsprong bij eenfase- en
driefasensluitingen geen fout worden gedetecteerd door het relais. Door de drem
pelwaarde (27FF) voor "fuse fail" detectie te verlagen kan men de straal van deze cirkel
echter verkleinen. Met deze vorm van detectie wordt de betrouwbaarheid van het dis
tantierelais verhoogd. Als immers het spanningsmeetsysteem van het relais uitvalt kan
het al onterecht aanspreken bij stromen groter dan IF>. De drempelwaarde 27FF is
overigens zo gekozen om het effect ervan duidelijk te kunnen aantonen. Om te voor
komen dat bij een fout vlakbij het distantierelais niet wordt afgeschakeld. dient de
drempelwaarde 27FF op de nul worden ingesteld. Vanwege het optreden van ruisspan
ningen is het verstandig om de drempel 27FF iets groter dan deze ruisspanning te
zetten (1 tot 2 volt).

De door Omicron gemeten triptijd kan vanaf het tijdstip van de sluiting tot aan het
tripsignaal zijn, of vanaf het tijdstip dat de fout wordt gedetecteerd (Gen-Start) totaan
hetzelfde tripsignaal. Men stelt dit respectievelijk in met "Fehlereintritt" en met
"Generalanregung" .
De gemiddele interne tijdvertraging die nodig is om het relaisalgorithme te doorlopen
bedraagt ongeveer 40 milliseconden.

Tenslotte geven de bijlagen 22 en 23 de uitschakelpatronen van de vijf tripzones weer
van fase-aarde en fase-fase.
In deze figuren wordt de gemeten karakteristiek weergeven door kruisjes waardoor een
lijn is getrokken. De opgenomen karakteristiek dient binnen de ingestelde toleranties
(impedantie:5% en tijd:5%) te vallen. Beiden karakteristieken zijn opgenomen door het
variëren van een fout-impedantie met een constante fasehoek van 75 graden in het
complexe vlak. zie bijvoorbeeld bijlagen 20 en 21.
Bij de fase-aarde karakteristiek valt de gemeten curve voor een gedeelte buiten de
toleranties, wat veroorzaakt wordt door de "fuse fail" detectie die in het complexe vlak,
bijlage 20. wordt weergegeven door een kleine cirkel rond de oorsprong.

Als eindconclusie kan worden gesteld dat de ontworpen distantiebeveiliging volgens de
testresultaten redelijk tot goed aan de gestelde specificaties van de vakgroep voldoet.

105



hoofdstuk 7. Analyse en Aanbevelingen

7.· Analyse en Aanbevelingen~

In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden en vooral de beperkingen worden samengevat
die in de loop van mijn afstudeerperiode aan het licht zijn gekomen van het universeel
digitaal relais met bijbehorende RisProToois software van Rochester Instrument
Systems (USA). Dit gebeurt aan de hand van een zogenaamde beoordelingsmatrix
waarmee een waarde oordeel wordt gegeven over verschillende aspecten in zoverre dit
mogelijk was. Gewenste uitbreidingen van de functionaliteit volgen vanzelf uit deze
beoordelingsmatrix.
Tenslotte wordt er aangegeven welke aspecten of onderwerpen nog nadere aanbeveling
verdienen om te worden onderzocht ten aanzien van het universeel digitaal relais,
afsluitend met een algemene beoordeling.

Tabel 13. Beoordelingsmatrix.

aspecten: onvoldoende matig voldoende goed

gebruikers- X
vriendelijkheid

flexibiliteit X

handleiding X

snelheid X

overzichtelijk X

helpfuncties X

simulaties X

Om een oordeel te geven over de gebruikersvriendelijkheid dient eerst te worden
gedefinieerd wat het eigenlijk inhoudt. Zo kan men een computerprogramma als
gebruikersvriendelijk bestempelen als het de gebruiker informeert wat er van hem
verwacht wordt, vooral bij het optreden van fouten. Bij RisProToois wordt de gebruiker
geïnformeerd over de nieuwste 'updates' over modelontwerpen met zogenaamde lHow
To.. ] blokken. Opgetreden foutmeldingen kunnen in twee categorieën worden verdeeld.
De eerste categorie omvat relatief onbelangrijke fouten zoals het verkeerde datatype
aansluiten op een functieblok en het niet initialiseren van ongebruikte signaallijnen. De
gebruiker wordt na compilatie erop gewezen waar de fout zit door de betreffende
functieblok(ken) een opvallende kleur te geven. Enkele foutmeldingen van deze
categorie luiden hierbij als volgt: "Signaltype not supported on input x" en "Scheme x
has an undriven input".
Met de tweede categorie foutmeldingen komen de beperkingen van RisProToois naar
voren. Het betreffen relatief belangrijke fouten waarvan de meldingen niet altijd duidelijk
zijn voor de gebruiker en soms slechts de keuze laten om het programma opnieuw op te
starten met als gevolg het verlies van niet opgeslagen wijzigingen. Dit laatste gebeurt
als de gebruiker een melding krijgt van een "Toepassingsfout".
Een ander belangrijk punt dat meespeelt in de beoordeling van de gebruikersvriendelijk-
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heid is dat de gebruiker het datatype van een signaal pas kan achterhalen door de
foutmelding na het signaal verkeerd te hebben aangesloten op een functieblok. Het is
belangrijk het datatype (integer,floating point,complex etc.) van een signaal te weten
omdat men met veel verschillende signalen te maken heeft.

Ten aanzien van het aspect flexibiliteit kan worden vastgesteld dat men met RisPro
Toois op een flexibele manier relaisschema's kan ontwerpen waarbij ook de overzichte
lijke modulaire opbouw een belangrijke rol speelt. Men kan vele beveiligingsrelais opbou
wen uit logische functies en grafisch programmeren. Het is zelfs mogelijk om verschil
lende relaisfuncties te combineren in één beveiligingsrelais. De enige beperking hierbij is
het aantal stroom- en spanningsingangen die via twee SI-modules beschikbaar zijn. Het
Rochester systeem is echter niet flexibel ten aanzien van de bemonsteringsfrequentie
en het gebruikte digitale filter. De bemonsteringsfrequentie kan slechts worden gekozen
tussen 800 en 960 Hertz en de sample-waarden afkomstig van het gebruikte CAL-filter
(Cosine like Walsh ) zijn niet realtime beschikbaar.
Over de handleiding van RisProToois kan worden geconcludeerd dat deze soms niet
overeenkomt met de software. Bepaalde belangrijke punten komen in de handleiding
van Rochester niet aan de orde. Dit zijn dan dingen als: de interne opbouwen functio
neren van de RisProTools-software en met name de functie van belangrijke globale
variabelen in het relaisschema UDP-1 OO.RLY; functie blokken uit de bibliotheek [USP
menu] die niet worden toegelicht.

Om een relaisfunctie te implementeren in het digitale relais, de UDP-1 00, dient het
relaisschema eerst te worden gecompileerd en opgeslagen. Het compileren van het
standaard relaisschema (UDP-1 OO.RLY) duurt al circa 7 minuten en bij grotere schema's
of meer dan één schema duurt het nog veel langer. Het compileren kan zelfs zolang
duren dat de gebruikte Pentium-computer vastloopt.
Als het relaisschema eenmaal is gecompileerd en dus naar machinetaal is omgezet kan
men diens relaisfunctie testen met de Virtual Test Set van RisProTools. Het dynamisch
testen bestaat hierbij alleen uit het lineair of kwadratisch toenemen van de frequentie.
Het is niet mogelijk om te testen op dynamische overgangsverschijnselen.

nadelen
Er zijn bepaalde programmaonderdelen van RisProToois die voor de gebruiker verwar
rend zijn en zelfs onbewust nadelige gevolgen veroorzaken. Zo speelt er een probleem
bij het gebruik van unieke functieblokken die grafische voorstellingen zijn van hardware
matige onderdelen van het digitale relais (uitleesvensters, led-indicatoren, signaalingan
gen en contact outputs). De gebruiker kan namelijk zonder waarschuwing twee of
meerdere keren hetzelfde unieke functieblok gebruiken.
Een ander probleem bij RisProToois met verstrekkende gevolgen is dat bij het wijzigen
van een "library bloek" , eenzelfde functie blok in meerdere relaisschema's, dit doorwerkt
in alle andere relaisschema's zonder dat de gebruiker dit echt beseft. Dit probleem kan
optreden bij het wijzigen van een functieblok in de bibliotheek die via bijvoorbeeld het
[USP-menu] te gebruiken is of na het opslaan van een relaisschema waarbij op de
vraag: "Save Block to library file" bevestigend wordt geantwoord.
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aanbevelingen
De sample waarden "van het CAl~filter kunnen in het relaiso"ritwerp slechts voor de
grafische weergave van stromen en spanningen (post-processing) worden gebruikt.
Er zijn echter ruwe datasamples beschikbaar, rechtstreeks van de AID converter , die
voor een andere digitaal filter dan het CAL-filter kunnen worden gebruikt. Deze
datasamples zijn echter nog niet geijkt en een nieuw filter is nog niet ontworpen.

Ten aanzien van het distantiemodel dient de wederinschakelingcyclus nog te worden
geprogrammeerd. Dit kan het beste met de nieuw verwachte software gebeuren omdat
te verwachten is dat het distantieschema dan niet te groot wordt bevonden door de
RisProTooIs software.

eindanalyse
Het RisPro systeem is een grafisch mooi en overzichtelijk nieuw concept op het gebied
van beveiligingsrelais. Men kan er echter nog geen grote en complexe relaisschema's
mee ontwerpen omdat deze na de compilatie door RisProToois te groot worden bevon
den. Daarnaast loopt het RisPro systeem na bepaalde foutmeldingen gemakkelijk vast
waarna niet opgeslagen data verloren gaat.
Het is te verwachten dat met een nieuwe en verbeterde versie van de software iets aan
deze problemen gedaan wordt.
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Bijlage 1. Specifieke handelingen.
Rechte haken( [] ) worden gebruikt om een functieblok, bijvoorbeeld [Relay Output
Logie:79 L aan te geven en aeeolade's ( { }l om een menuvolgorde, bijvoorbeeld
{Bloek/Settings}, aan te geven.
De menuvolgorde heeft betrekking op de popup-menu's die hieronder staan beschreven.

Met een klik op de linkermuisknop krijgt men een popup-menu welke afhankelijk is van
de plaats. Klikt men op een open plek buiten het relaisschema en dus in het "Root
Bloek" dan krijgt men het main-popup-menu. Klikt men binnen het relaissehema op een
open plek of op een functieblok dan krijgt men het kleinere popup-menu.

------>

Settings ..•
]2elete
Qroup
yngroup
Arrange
~us

~imulation••
C2mpile <-----
.----------------, <--
Configure comm.•
Connect
Q.isconnect
Download ,Qcheme
Inventory
Download Kirmware
Comj2are

~lock ~

,Qcheme ~

yiew ~

~evice ~

~vent ~

.Qonf igure .
Manager .

,Qettings .••
,Qave to Library
Save As ...
Qpen ...
Q.elete
~rint..•
Sçale ...
.Qonditions .••
Beplace ..
Sizeable

Find
-> Replace

Scroll Bars
,Quper Maximize
Qn-line

Het main-popup-menu is het popup-menu inclusief de vetgedrukte menu's terwijl het
popup-menu binnen een relaissehema zonder de vetgedrukte menu's is.

De menu's met hun betekenis:

{Bloek}

* {Bloek/Settings} : instellingen met betrekking tot het
blok.

* {Bloek/Save to Library}: opslaan als library blok, dat niet
gebonden is aan het relaisschema.

* {Bloek/Save as}: opslaan van een uniek blok.
* {Bloek/Open}: opvragen van een opgeslagen blok.
* {Bloek/Delete}: verwijderen van een blok.
* {Bloek/Print}: printen van een blok.
* {Bloek/Seale}: vergroten /verkleinen van een blok dmv.
sehaalinstelling.

* {Bloek/Conditions}: geeft de naam, klasse en filenaam.
* {Bloek/Replaee}: vervangen van een blok.



* {Block/Sizeable}: het wel of niet toestaan van het vergro
ten/verkleinen van een blok met behulp van de muis.

Opmerkingen.
- Een library blok is niet gebonden aan het betreffende relaisschema. Bij het wijzigen

van een library blok wijzigt dit ook automatisch in elk relaisschema die hetzelfde
library blok bevat.

- met {Block/Conditions} kan men vaak uit de naam halen wat de logische functie is
van een blok.

{Schemel

* {Scheme/Settings}: parameterlijst van het betreffende (functie)blok.
* {Scheme/Delete}: verwijderen van de geselecteerde (functie)blokken.
* {Scheme/Group}:groeperen van de geselecteerde (functie)blokken

tot een nieuw groter functiebiok.
* {Scheme/Ungroup}: verwijderen van het omhullende parentblok.

* {Scheme/Arrange}: het nauwkeurig plaatsen van de geselecteerde
(functie)blokken.

* {Scheme/Bus}: combineert geselecteerde in/uitgangen van
een blok tot één datalijn (bus).

* {Scheme/Simulation}: voert een simulatie uit op het relaisschema.
* {Scheme/Compile}: compileert het relaisschema.

Opmerking.
- Door het slepen van de muis creëert men een venster waarmee men

functieblokken selecteert waarop men vervolgens een bewerking
kan uitvoeren.

{View}

* {View/Find} : zoekt een gewenst blok.
* {View/Replace}: vervangt een functieblok door een ander functieblok.
* {View/Scroll Bars}: staat het gebruik van horizontale en
verticale scroll-bars toe.

* {View/Super Maximize}: vergroot het geopende functieblok (venster) tot
het grootst mogelijke formaat.

* {View/Online}: stelt een online verbinding in met het digitale relais wat
ook wordt aangegeven door./ achter dit menu.

Opmerking.
- Als de scroll Bars in gebruik zijn wordt dit aangegeven in het popup-menu met./.

Evenzo geldt dit voor andere menu's.



{Device}

* {Device/Configure comm.. }: configuratie voor de verbinding
met het digitale relais.

* {Device/Connect}: opent de verbinding met het digitale
relais.

* {Device/Disconnect}: Verbreekt de verbinding met het digi
tale relais.

* {Device/Download Schemel : laadt de betreffende relaisfunctie
op het computer beeldscherm naar het digitale relais.

* {Device/lnventory}: huidige configuratie van het digitale
relais.

* {Device/Download Firmware} : laadt een nieuw operating
system naar het digitale relais.(wordt zelden gebruikt)

* {Device/Compare} : Vergelijkt de interne relaisfunctie van het
digitale relais met dat op het beeldscherm van de PC.

{Event}

* {Event/Configure}: configuratie voor het opslaan van "events".
* {Event/Manager}: kan opgeslagen "events" inladen om daarmee een

relaisfunctie op de PC te testen, zogenaamd playback van "event".

Muishandelingen:

Openen van een (functie/proces)blok: klik met de rechter muisknop op het betreffende
blok.
Selecteren van menu uit popup-menu: klik met de linker muisknop op het betreffende
menu.
Starten van RisPro vanuit Windows : dubbelklik met linker muisknop op het pictogram
van RisPro. Evenzo worden andere Window toepassingen op deze manier opgestart.
Instellingen van in/uitgangspoort (Port Settings): dubbelklik met de linker muisknop op
de ingangs- of uitgangspoort.
cursor-probe van een poort laten zien: Ga met de muis-cursor op de gewenste poort
staan. Wil men de cursor-probe vast zetten, geef dan een klik met de rechter muisknop.
op de Men heft dit weer op door nog een keer met de rechtermuisknop op de poort te
klikken.
Afsluiten van een relaisschema: Selecteer het betreffende relaisschema door met de
linkermuisknop de betreffende titelbalk aan te klikken, sluit het vervolgens met de
toetsencombinatie < Ctrl > + < F4 > of via het File-menu/Close, of via het systeemmenu
linksboven in het venster van het schema. Vergis je niet met de combinatie Alt-F4 11,
dan wordt namelijk RisProToois afgesloten en ga het relaisschema verloren.



Gebruik van Windows:

Systeem~menu

=

Systeem-menu

Systeem-menu:

venster

venster

venster tot
pictogram
verkleinen. venster vergroten

ga naar het
vorig venster
fonnaal.

Vorig formaat

V~rplaatsen

formaat wijzigen

,Eictogram

Maximumvenster

Sluiten Alt +F4/Ctrl +F4

Taakoverzicht



Opstarten van Windows: dubbelklik met de linkermuisknop op het pictogram 'progra
mmabeheer.

Een geopend functieblok (venster) afsluiten:
1. via het systeem menu
2. <Alt> + <F4>
3. via [file-menu]
4. dubbelklik met linker muisknop op systeem menu.
5. via het Taakoverzicht.

Handige toetsaanslagen:

< Alt> + < F4> : Sluit een toepassing af binnen Windows.
< Alt> + < ENTER>: Als men vanuit Windows naar MS-OOS gaat, creëert men hiermee
een eigen venster voor MS-OOS onder Windows. Wil men MS-OOS weer gebruik laten
maken van het hele beeldscherm dan dient deze toetsencombinatie opnieuw te worden
gebruikt.

<Alt> + <TAB> : Overschakelen naar andere geopende programma's onder Windows.

< Ctrl > + < Esc > : Taakoverzicht, hierin staan alle programma's onder Windows die
geopend zijn.
< Ctrl > + < Insert>: Men kan tekst uit [How To] markeren met een sleepbeweging van
de linkermuisknop en vervolgens met de toetsencombinatie deze tijdelijk opslaan. De
gemarkeerde tekst wordt automatisch in een "klembord" gezet in de Window-toepas
sing: "Plakboeken". Start men vervolgens WordPerfect 5.1 op onder Windows dan kan
met de menukeuze {Bewerken/Plakken} uit het betreffende systeemmenu, de tekst van
het klembord naar WP 5.1 worden gekopieerd.

NB.
- < A > + < B> betekent dat de toetsen A en B tegelijk moeten worden ingedrukt.
- De parameterlijst, verkregen door {Scheme/Settings}, wordt door de bijbehorende

keuze [Copy to Clipboard], aan te klikken met de linkermuisknop, geheel gekopieerd
naar het klembord uit "Plakboeken".



Bijlage 2. MMI menu's.
De Man Machine Interf-ace bestaat uit een 20x4 Liquid Crystal Displayen 8 knoppen
onder het display. De knoppen zijn geplaatst in 2 rijen. De 4 knoppen van de bovenste
rij zijn te programmeren door de gebruiker. De toegekende functie staat op de onderste
rij in het display boven de betreffende knop.
De onderste 4 knoppen hebben een vaste functie welke v.l.n.r. zijn: Menu, Up, Down,
Select.

De [Up] en [Down] knoppen worden gebruikt om door het gekozen menu te scrollen
met de cursor > .
De [Select] knop is om het betreffende menu te openen.
Tenslotte de [Menu] knop, welke gebruikt wordt om naar het vorige menu terug te
keren.

Hoofdmenu:

1 TARGETS = ABCF123TPNQ
2 ALARM LOG & STATUS
3 CONTACT IN/OUTPUTS
4 Idle/Open ..... #O of RECLOSER/BKR...•• #SHOT
5 USER MENUS
6 Demand Meters
7 primary Amps, kV
8 Sec. Amps, Volts, Deg

ad.2 :
>Reset Relay Alarms
Failure to Trip ... O
Failure to Close .. O
Fuse Failure O
Calibration mode .. O
Power Supplies .... O
A/D Offset ..•...•• O
Ram Failure ...••.. O
Rom Failure•...•.. O

ad.3 ad.4 :
View Contact 1/0 >Reset Recloser
Force Trip or Close Trip Breaker •. O
Force other Outputs Close Breaker.O
(Forcing Enabled) Open Intvl Status.O

Shot Number •• O
Reset .....•.. 0
Lockout ••...• O

opn.lnt.(s) 0.200
Failure to Trip •.• O
Failure to Close .. O
switch-Onto-Fault.O
Trip-While-Open •.• O

ad.5
USER STATUS DISPLAY
USER LEVELS DISPLAY
MOMENTARY SWITCHES

ad.8
Amps Deg Volt Deg
xx.x xxx. xx. xxx.
xx.x xxx. xx. xxx.
xx.x xxx. xx. xxx.

ad.6 :
Reset Demand Peaks
Demand Amps per Pha
Demand MW, MVar

ad.7
Pri
A ->
B ->
C ->

Amps
xx.xx
xx.xx
xX.xx

kV
xx.xx
xx.xx
xx.xx



ad.1 :
Op het display van de MMI van de UDP-100 wordt op de eerste regel TARGETS weer
gegeven hoe er getript is door de UDP-100.

TARGETS = ABC F 1 23 T P Na

ABC: geeft de betrokken fase aan die de grootste effectieve stroom ( Imax ) voert.
Ze worden gestuurd door het functie blok lmax uit het procesblok [Inputs].
Door dit functie blok kan er altijd maar één van de drie oplichten.

F : licht op als er een Fast-Trip is afgegeven door 50P2 of 4602 of 46N2 zonder
enige tijdvertraging ( niet te verwarren met bv. 50P2:62P ). Dit geldt alleen indien de
setting 79:fts (number of Fast Trip Shots) > 'shot number' in [Relay Output
Logic:79] .

1 2 3 : lichten op als de betreffende zones hebben aangesproken:
voor zone 1: 50P1 (fase stroom-tijd)

4601 (inverse stroom-tijd)
46N 1 (3 *homopolaire stroom-tijd)

voor zone 2 (met tijdvertraging):
50P2:62P (fase stroom-tijd)
4602:62P (inverse stroom-tijd)
46N2:62P (3 *homopolaire stroom-tijd)

Zone 3 is voor het afgegeven van alarmsignalen naar bv. een onderstation.
voor zone 3 (met tijdvertraging):

50P3:62P (fase stroom-tijd)
4603:62P (inverse stroom-tijd)
46N3:62P (3 *homopolaire stroom-tijd)

T : Deze licht op als het trip signaal door een i-t curve wordt afgegeven.
Dit kan gebeuren door:

51 P:Trip (fase stroom-tijd )
510:Trip (inverse stroom-tijd)
51 N:Trip (3 *homopolaire stroom-tijd)

P Na: Geeft de hieronder betreffende i-t curve aan die het trip-signaal heeft
afgegeven.

P : fase stroom-tijd curve
N : inverse stroom-tijd curve
o : 3 *homopolaire stroom-tijd curve

Steeds wordt de laatste trip situatie via TARGETS weergegeven. Deze is handmatig
te resetten door het sub-menu van TARGETS.



Bijlage 3a. Fasestroom-tijd curve.

t
tijd

51 P:Trip

l'

L
~ Ipickup

46PFD t
50P2

t
50P1

I >
Max.

instellingen voor
51 P:Trip

51 P:PU
51 P:RST
51 P:TA
51 P:TM

Zone 1 : 50P1
Zone 2: 50P2

50P2:62P

Fout Detector: 46PFD

NB. lma" is de maximale effectieve waarde van de drie fasestromen IA,IB en
IC.



Bijlage 3b. Inverse-stroom-tijd curve.

t
tijd

~ Ipickup

46QFD t
4602

instellingen voor
51 Q:Trip

510:Trip
;tf

t
4601

510:PU
510:RST
51Q:TA
510:TM

>

Zone 1 : 46Q1
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46Q2:62P

Fout Detector: 46QFD



Bijlage 3c. Retourstroom-tijd curve.
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Fout Detector: 46NFD



Bijlage 4 Relais codes.
De Amerikaanse codes die Rochester gebruikt voor verschillende relaisfuncties zijn
conform de ANSI/IEEE standaard C37.2 .
Vanwege het feit dat Engels de voertaal is in de IEEE normen worden de gebruikte
codes hier ook in het Engels weergegeven.

IEEE DEVICE NUMBERS AND FUNCTIONS

1 Master element that operates to place device in or out of service.
2 Time delay starting or closing relay.
3 Checking or interlocking relay.
13 Synchronous speed switch that operates at approximately the synchronous speed

of the machine.
20 Electrically operated valve.
21 Distance relay which functions when the circuit admittance, impedance or reac

tance increases or decreases bevond predetermined limits.
23 Temperature control device.
25 Synchronizing or synchronism check device that operates when two ac circuits

are within desired limits of frequency, phase angle or voltage to permit the
paralleling of these two circuits.

26 Thermal relay.
27 Undervoltage relay.
30 Annunciator relay.
32 Directional Power relay that operates on a desired value op power in a given direc-

tion.
37 Undercurrent or underpower relay.
40 Field Failure relay.
41 Field circuit breaker that applies or removes excitation to a machine.
43 Manual transfer switch.
46 Reverse phase or phase balance relay that operates when the polyphase currents

are of reverse phase sequence, or when the polyphase currnts are unbalanced or
contain negative sequence currents of a given amount.

47 Phase sequence voltage relay that operates upon a predetermined value of
polyphase voltage in the desired phase sequence.

48 Incomplte sequence relay that returns equipment to normal if the normal starting
or stopping sequence is not completed within a predetermined time.

49 Thermal relay that operates when the temperature of a machine exceeds a
predetermined value.

50 Instantaneous overcurrent or rate-of-rise relay.
51 AC time-delay overcurrent relay that operates when the current exceeds a

predetermined value. The relay operates with either a definite or an inverse time
characteristic.

52 AC circuit breaker
52a Circuit breaker auxiliary switch-normally open.

52b Circuit breaker auxiliary switch-normally closed.
53 Exciter or dc generator that forces the de machine excitation to build up during

starting.
55 Power factor relay.
56 Field application relay.
59 Overvoltage relay.



60 Voltage or current balance relay that operates on a given difference in the input or
output of two circuits.

62 Time delay stopping or opening relay.
63 Pressure switch that operates on given values or given rate-of-change of pressure.
64 Ground protective relay.
67 AC directional overcurrent relay.
68 Blocking relay.
69 Permissive control device.
72 DC circuit breaker.
74 Alarm relay.
76 DC overcurrent relay.
78 Phase angle measuring or out-of-step protective relay, that operates at a predeter

mined phase angle between two currents, two voltages or between a voltage and
a current.

79 AC reclosing relay.
81 Frequency relay.
83 Automatic seiective controi or transfer reiay.
85 Carrier or pilot wire receiver relay.
86 Locking-out relay.
87 Differential protective relay.
91 Voltage directional relay that operates when the voltage across an open circuit

breaker or contactor exceeds a given value in a given direction.
94 Trip-free relay that operates to trip a circuit breaker or contactor.
101 Control switch to open and close a circuit breaker or contactor.



Bijlage 5. Instellingen.
Deze bijlage is opgedeeld in 5A tot en met 51.

Bijlage SA:
Met {Scheme/Settings} op het [Settings] block zie je alle
n protection settings" die toegankelijk zijn voor de gebruiker:
En wel van de procesblokken:
*Inputs *Phase Supervision
* Symmetric Supervision * Demand Meters
*Timers & U.V.Logic *Main Protection
*Relay Output Logic *Target Outputs

27DS:62P
27DSE
27FF
27FF:62P
27LS
27LS:62P
27LSE
27LSR:62P
46N1
46N2
46N2:62P
46N3
46N3:62P
46NFD
46P1
46PFD
4601
4602
4602:62P
4603
4603:62P
460FD
47N1
47P1
4701
50DCB
50P1
50P2
50P2:62P
50P3
50P3:62P
51 N:PU
51 N:RST
51N:TA
51N:TM
51 P:PU
51 P:RST
51P:TA
51P:TM
510:PU

3600
o
10
0.033
60
3600
o
15
10
5
0.1
1
10
1
10
10
10
5
0.1
1
10
1
1
10
10
0.25
10
9
0.1
8
10
1
1
o
1
7.5
1
o
1
1

Dead Station Trip Delay (sec)
Dead Station Trip Enable(1) I Disable(O)
Fuse-Fail Phase Undervoltage (Vsec)
Fuse-Failure Logic P.U. Delay (sec)
Loadshed Undervoltage (Vsec)
U.V. Loadshed Trip Delay (sec)
U.V. Loadshed Trip Enable(1) I Disable(O)
U.V. Loadshed Recovery Delay (sec)
Zone 1 Residual Overcurrent (ARsec)
Zone 2 Residual Overcurrent (ARsec)
Zone 2 Residual Overcurrent Pickup Delay (sec)
Zone 3 Residual Overcurrent (ARsec)
Zone 3 Residual Overcurrent Pickup Delay (sec)
Fit Det Residual Overcurrent (ARsec)
Aux #1 Pos Seq Overcurrent (A1sec)
Fit Det Pos Seq Overcurrent (A1sec)
Zone 1 Neg Seq Overcurrent (A2sec)
Zone 2 Neg Seq Overcurrent (A2sec)
Zone 2 Neg Seq Overcurrent Pickup Delay (sec)
Zone 3 Neg Seq Overcurrent (A2sec)
Zone 3 Neg Seq Overcurrent Pickup Delay (sec)
Fit Det Neg Seq Overcurrent (A2sec)
Aux #1 Residual Overvolt. (VRsec)
Aux #1 Pos Seq Overvolt. (V1 sec)
Aux #1 Neg Seq Overvolt. (V2sec)
Phase O.C.: Detect Closed Breaker (Asec)
Zone 1 Phase Overcurrent (Asec)
Zone 2 Phase Overcurrent (Asec)
Zone 2 Phase Overcurrent Pickup Delay (sec)
Zone 3 Phase Overcurrent (Asec)
Zone 3 Phase Overcurrent Pickup Delay (sec)
Pickup (Asec)
Reset Type: (0) = Disk-like, (1) = Inst.
Time Adder (sec)
Time Multiplier
Pickup (Asec)
Reset Type: (0) = Disk-like, (1) = Inst.
Time Adder (sec)
Time Multiplier
Pickup (Asec)



1
o
1
35
0.05
0.5
o
0.15
0.025
0.025
2
0.1

Reset Type: (0) = Disk-like, (1) = Inst.
Time Adder (sec)
Time Multiplier
Loadshed Overvoltage (Vsec)
,East Reçlose Open Interval (sec)
,Eail 10 C,lose Detection Time (sec)
,East Irip Intentional Delay (sec)
,Eail 10 Irip Detection Time (sec)
Min Close Output Assrt. Iime (sec)
Min Irip Output Assrt. Iime (sec)
Recloser Reset Time (sec)
Downstream trip detector (~eq çoord) dropout delay
(sec)

0.05 .switch .Qnto Eault Detection Window (sec)
2 Number of ,East Reclose ~hots

2 Number of ,East Irip .shots
4 Max Nümbei ûf fleclûse ,S.hots
5 Open interval (sec)
15 Open interval (sec)
25 Open interval (sec)
35 Qpen interval (sec)
100 Current Xfmr Ratio - Phase (N: 1)
15 Demand Interval (minutes to 90%)
100 Phase Demand Threshold (Apri)
1 Reactive Pwr Dmd Thrshld (MVAr pril
5 Real Pwr Demand Threshold (MW pril
50 Nominal Power System Frequency [Hz]
1000 Potential Xfmr Ratio - Phase (N: 1)

Momentary Switch #1I.D.-> Momentary User Switch #1 « =19 chars!!!)
Momentary Switch #2I.D.- > Momentary User Switch #2 « = 19 chars!!!)
Momentary Switch #3I.D.-> Momentary User Switch #3 « = 19 chars!!!)
Momentary Switch #4I.D.- > Momentary User Switch #4 « = 19 chars!!!)

510:RST
510:TA
510:TM
59LS
79:62frc
79:62ftc
79:62ftd
79:62ftt
79:62mct
79:62mtt
79:62res
79:62sc

79:62sof
79:frs
79:fts
79;mnrs
79:oi1
79:oi2
79:oi3
79:oi4
CTR:P
Dmd-Int
Dmd-IP:PU
Dmd-V:PU
Dmd-W:PU
NomPwrHz
PTR:P
USW#1
USW#2
USW#3
USW#4

Bijlage 5B: {Scheme/Settings} op block [Inputs]:

Calibrate
Calibrate-I

Calibrate-V

Card 1-CI1-Label
Card 1-CI2-Label
Card 1-CI3-Label
Card1-CI4-Label
Card 1-CI5-Label
Card 1-CI6-Label
Card2-IA-Label
Card2-IB-Label
Card2-IC-Label
Card2-VA-Label
Card2-VB-Label
Card2-VC-Label
VTS:52:CloseDelay

o
5

50

52A
Trip
Cancl
Close
Reset
User
IA
IB
IC
VA
VB
VC
0.1

(0) = Normal Mode, (1) = Calibration Mode
Calibration Current (Asec) (apply all in zero
sequence)

Calibration Voltage (Vsec) (apply all in zero
sequence)

Label for contact input Card 1-C11
Label for contact input Card1-Cl2
Label for contact input Card1-Cl3
Label for contact input Card 1-C14
Label for contact input Card1-Cl5
Label for contact input Card1-Cl6
Label for current input Card2-IA
Label for current input Card2-IB
Label tor current input Card2-IC
Label tor voltage input Card2-VA
Label for voltage input Card2-VB
Label tor voltage input Card2-VC
Simulated Breaker Closing Delay (sec)



VTS:52:TripDelay 0.07
VTS:52A:TO 0
VTS:52A:TO:State 1
VTS:52A:T1 111
VTS:52A:T1 :State 0
VTS:52A:T2 111
VTS:52A:T2:State 0
VTS:Cancl:TO 0
VTS:Cancl:TO:State 0
VTS:Cancl:T1 111
VTS:Cancl:T1 :State 0
VTS:Cancl:T2 111
VTS:Cancl:T2:State 0
VTS:Close:TO 0
VTS:Close:TO:State 0
VTS:Close:T1 111
VTS:Close:T1 :State 0
VTS:Close:T2 111
VTS:Close:T2:State 0

Simulated Breaker Tripping Delay (sec)
52A:TO State Switch Time (sec)
52A:TO Input State
52A:T1 State Switch Time (sec)
52A:T1 Input State
52A:T2 State Switch Time (sec)
52A:T2 Input State
Cancl:TO State Switch Time (sec)
Cancl:TO Input State
Cancl:T1 State Switch Time (sec)
Cancl:T1 Input State
Cancl:T2 State Switch Time (sec)
Cancl:T2 Input State
Close:TO State Switch Time (sec)
Close:TO Input State
Close:T1 State Switch Time (sec)
Close:T1 Input State
Close:T2 State Switch Time (sec)
Close:T2 Input State

VTS:IA:TO
VTS:IA:TO:Mag
VTS:IA:TO:Pha
VTS:IA:T1
VTS:IA:T1 :Mag

VTS:IA:T1 :Pha
VTS:IA:T1 :Ref
VTS:IA:T2
VTS:IA:T2:Mag
VTS:IA:T2:Pha
VTS:IA:Tau
VTS:IA:TC
VTS:IB:TO
VTS:IB:TO:Mag
VTS:IB:TO:Pha
VTS:IB:T1
VTS:IB:T1 :Mag

VTS:IB:T1 :Pha
VTS:IB:T1 :Ref
VTS:IB:T2
VTS:IB:T2:Mag
VTS:IB:T2:Pha
VTS:IB:Tau
VTS:IB:TC
VTS:IC:TO
VTS:IC:TO:Mag
VTS:IC:TO:Pha
VTS:IC:T1
VTS:IC:T1 :Mag

VTS:IC:T1 :Pha

o
3
45
0.04
5

o
IA
0.06
15
-90
0.03
111
o
3
o
111
15

-210
IB
111
15
-210
0.03
111
o
3
120
111
15

30

IA:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:TO Magnitude (Asec)
IA:TO Phase (deg)
IA:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for Ref = IX]
(Vsec)

IA:T1 Non-Fit-Calc Phase [only for Ref =IX] (deg)
IA:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref =IA,IB,IC,IN,IX)
IA:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:T2 Magnitude (Asec)
IA:T2 Phase (deg)
DC Decay Time-Const. (sec)
IA Breaker Open at Time (sec)
IB:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
IB:TO Magnitude (Asec)
IB:TO Phase (deg)
IB:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
IB:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for Ref =IX]
(Vsec)

IB:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref = IX] (deg)
IB:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref = IA,IB,IC,IN,IX)
IB:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
IB:T2 Magnitude (Asec)
IB:T2 Phase (deg)
DC Decay Time-Const. (sec)
IB Breaker Open at Time (sec)
IC:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
IC:TO Magnitude (Asec)
IC:TO Phase (deg)
IC:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
IC:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for Ref =IX]
(Vsec)

IC:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref = IX] (deg)



VTS:IC:T1 :Ref
VTS:IC:T2
VTS:IC:T2:Mag
VTS:IC:T2:Pha
VTS:IC:Tau
VTS:IC:TC

IC
111
15
30
0.03
111

IC:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref = IA,IB,IC,IN,IX)
IC:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
IC:T2 Magnitude (Asec)
/C:T2 Phase (deg)
De Decay Time-Const. (sec)
IC Breaker Open at Time (sec)

VTS:Reset:TO 0
VTS:Reset:TO:State 0
VTS:Reset:T1 111
VTS:Reset:T1 :State 0
VTS:Reset:T2 111
VTS:Reset:T2:State 0
VTS:Trip:TO 0
VTS:Trip:TO:State 0
VTS:Trip:T1 111
vT5:Trip:T1 :5tate 0
VTS:Trip:T2 111
VTS:Trip:T2:State 0
VTS:User:TO 0
VTS:User:TO:State 0
VTS:User:T1 111
VTS:User:T1 :5tate 0
VTS:User:T2 111
VTS:User:T2:State 0

Reset:TO State Switch Time (sec)
Reset:TO Input State
Reset:T1 State Switch Time (sec)
Reset:T1 Input State
Reset:T2 State Switch Time (sec)
Reset:T2 Input State
Trip:TO State Switch Time (sec)
Trip:TO Input State
Trip:T1 State Switch Time (sec)
Trip:Ti input State
Trip:T2 State Switch Time (sec)
Trip:T2 Input State
User:TO State Switch Time (sec)
User:TO Input State
User:T1 State Switch Time (sec)
User:T1 Input State
User:T2 State Switch Time (sec)
User:T2 Input State

VTS:VA:TO
VTS:VA:TO:Mag
VTS:VA:TO:Pha
VTS:VA:T1
VTS:VA:T1 :Mag

VTS:VA:T1 :Pha
VTS:VA:T1 :Ref
VTS:VA:T2
VTS:VA:T2:Mag
VTS:VA:T2:Pha
VTS:VA:TC
VTS:VA:TC:Mag
VTS:VA:TC:Pha
VTS:VB:TO
VTS:VB:TO:Mag
VTS:VB:TO:Pha
VTS:VB:T1
VTS:VB:T1 :Mag

VTS:VB:T1 :Pha
VTS:VB:T1 :Ref
VTS:VB:T2
VTS:VB:T2:Mag
VTS:VB:T2:Pha
VTS:VB:TC
VTS:VB:TC:Mag

o
70
o
0.2
70

o
VA
111
35
o
111
70
o
o
70
-120
0.2
35

-120
VB
111
35
-120
111
70

VA:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
VA:TO Magnitude (Vsec)
VA:TO Phase (deg)
VA:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
VA:T1 Non-Flt-Calc Magnitude lonly for Ref =VX]
(Vsec)

VA:T1 Non-Flt-Calc Phase Ionly for Ref = VX] (deg)
VA:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref=VA,VB,VC,VN,VX)
VA:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
VA:T2 Magnitude (Vsec)
VA:T2 Phase (deg)
VA Breaker Open at Time (sec)
VA Magnitude upon opening Breaker (Vsec)
VA Phase upon opening Breaker (deg)
VB:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
VB:TO Magnitude (Vsec)
VB:TO Phase (deg)
VB:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
VB:T1 Non-Flt-Calc Magnitude Ionly for Ref = VX]
(Vsec)

VB:T1 Non-Flt-Calc Phase lonly for Ref =VX] (dgg)
VB:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref=VA,VB,Ve,VN,VX)
VB:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
VB:T2 Magnitude (Vsec)
VB:T2 Phase (deg)
VB Breaker Open at Time (sec)
VB Magnitude upon opening Breaker (Vsec)



VTS:VB:TC:Pha
VTS:VC:TO
VTS:VC:TO:Mag
VTS:VC:TO:Pha
VTS:VC:T1
VTS:VC:T1 :Mag

VTS:VC:T1 :Pha
VTS:VC:T1 :Ref
VTS:VC:T2
VTS:VC:T2:Mag
VTS:VC:T2:Pha
VTS:VC:TC
VTS:VC:TC:Mag
VTS:VC:TC:Pha

-120
o
70
120
0.2
35

120
VC
111
35
120
111
70
120

VB Phase upon opening Breaker (deg)
VC:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
VC:TO Magnitude (Vsec)
VC:TO Phase (deg)
VC:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
VC:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for Ref = VX]
(Vsec)

VC:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref =VX] (deg)
VC:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref=VA,VB,VC,VN,VX)
VC:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
VC:T2 Magnitude (Vsec)
VC:T2 Phase (deg)
VC Breaker Open at Time (sec)
VC Magnitude upon opening Breaker (Vsec)
VC Phase upon opening Breaker (deg)

Bijlage SC: {Scheme/Settings} op menu [VTS]:

VTS:D:FO
VTS:D:TO
VTS:D:TO:Fddot
VTS:D:TO:Fdot
VTS:D:T1
VTS:D:T1 :Fddot
VTS:D:T1 :Fdot
VTS:D:T2
VTS:D:T2:Fddot
VTS:D:T2:Fdot
VTS:FltCalc:Dir
VTS:FltCalc:lpu
VTS:FltCalc:Typ
VTS:FltCalc:Vpu
VTS:FltCalc:ZLO
VTS:FltCalc:ZL 1
VTS:FltCalc:ZSO
VTS:FltCalc:ZS 1
VTS:TE

50 Initial Frequency (Hz)
-1 D:TO Fddot/Fdot Switch Time
o D:TO Slip Acce!. [Hz/s A 2]
o D:TO Slip [Hz/s]
-1 D:T1 Fddot/Fdot Switch Time
o D:T1 Slip Acce!. [Hz/s A 2J
o D:T1 Slip [Hz/sj
-1 D:T2 Fddot/Fdot Switch Time
o D:T2 Slip Acce!. [Hz/sA 2]
o D:T2 Slip [Hz/sj
o Fault Direction: (0) = Fwd, (1) = Rvs
5 One Per Unit Amps (Asec)
1 Fault Type: (0) = BC, (1) =AG
70 One Per Unit Volts (Vsec)
o+0.5j Zero Seq. Impedance to Fault (Per Unit)
0+ 0.5j Pos. Seq. Impedance to Fault (Per Unit)
0+ O.Sj Zero Seq. Source Impedance (Per Unit)
0+ 0.2j Pos. Seq. Source Impedance (Per Unit)
0.1 Time at wh! to End Simulation (sec)

Bijlage SO: {Scheme/Settings} op menu [Rear]:

CaIFactor:Card2-IA
CaIFactor:Card2-IB
CaIFactor:Card2-IC
CaIFactor:Card2-IN
CaIFactor:Card2-VA
CaIFactor:Card2-VB
CaIFactor:Card2-VC
CaIFactor:Card2-VX
Card 1-TI-FS
Card 1-TI-GC
Card1-TI-OC

1.128 +Oj
1.135+0j
1.142 +Oj
1 +Oj
1.513+0j
1.472 +Oj
1.532+0j
1 +Oj
180
1.02414
-70

Calibration Factor for IA input
Calibration Factor for IB input
Calibration Factor for IC input
Calibration Factor for IN input
Calibration Factor for VA input
Calibration Factor for VB input
Calibration Factor for VC input
Calibration Factor for VX input
Card 1 analog input full scale
Card 1 analog input gain calibration
Card 1 analog input offset calibration



Card 1-TO-FS
Card 1-TO-GC
Card 1-TO-OC

180
1.01084
-410

Card 1 full scale units
Card 1 analog output gain calibration
Card 1 analog output offset calibration

- - --

Bijlage 5E: {Scheme/Settings} op block [Oscillographic outputs]:

ETEN
ETLN
ETLT

1
0.2
0.133333

(Normal) Event Trigger Enable (1) or Disable (0)
Length of events triggered normally (sec)
Length of events triggered by Test Logic (sec)

Bijlage 5F: {Scheme/Settings} op block [Target && MMI Outputs]:

ULV#1
ULV#2
ULV#3
ULV#4
UST#1
UST#2
UST#3
UST#4

Level #1. .... I.D.-> User Levels Display #1 « =13 charsl!!)
Level #2..... I.D.-> User Levels Display #2 « = 13 chars!!!)
Level #3..... I.D.-> User Levels Display #3 « = 13 chars!!!)
Level #4..... I.D.-> User Levels Display #4 « = 13 chars!!!)
User Status #1 I.D.-> User Status Display #1 « = 19charsl)
User Status #2 I.D.-> User Status Display #2 « = 19chars!)
User Status #3 I.D.- > User Status Display #3 « = 19 chars!)
User Status #4 I.D.- > User Status Display #4 « =19 chars!)

Bijlage 5G: {Scheme/Settings} op block [Contact Outputs]:

Card 1-C01-Label
Card 1-C02-Label
Card 1-C03-Label
Card 1-C04-Label
Card2-C01-Label
Card2-C02-Label

EFCO

ETL

ETL:27DS:62P
ETL:27FF
ETL:27LS
ETL:27LS:62P
ETL:27LSR:62P
ETL:46N1
ETL:46N2
ETL:46N2:62P
ETL:46N3
ETL:46N3:62P
ETL:46NFD
ETL:46P1
ETL:46PFD
ETL:4601
ETL:4602
ETL:4602:62P
ETL:4603
ETL:4603:62P

User
Alarm
BFT
BTC
Trip
Close

1

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Label for contact output Card 1-CO1
Label for contact output Card 1-C02
Label for contact output Card 1-C03
Label for contact output Card 1-C04
Label for contact output Card2-C01
Label for contact output Card2-C02

Enable (1) Disable (0) Forcing of Contact Outputs
via MMI
Enable (1) Disable (0) Test Logic in [Contact
Outputs) group

Enable 27DS:62P in Test Logic
Enable 27FF in Test Logic
Enable 27LS in Test Logic
Enable 27LS:62P in Test Logic
Enable 27LSR:62Pin Test Logic
Enable 46N1 in Test Logic
Enable 46N2 in Test Logic
Enable 46N2:62P in Test Logic
Enable 46N3 in Test Logic
Enable 46N3:62P in Test Logic
Enable 46NFD in Test Logic
Enable 46P1 in Test Logic
Enable 46PFD in Test Logic
Enable 4601 in Test Logic
Enable 4602 in Test Logic
Enable 4602:62P in Test Logic
Enable 4603 in Test Logic
Enable 4603:62P in Test Logic



ETL:460FD 0
ETL:47N1 0
ETL:47P1 0
ETL:4701 0
ETL:50DCB 0
ETL:50P1 0
ETL:50P2 0
ETL:50P2:62P 0
ETL:50P3 0
ETL:50P3:62P 0
ETL:51 N:Pickup 0
ETL:51 N:Trip 0
ETL:51 P:Pickup 0
ETL:51 P:Trip 0
ETL:510:Pickup 0
ETL:510:Trip 0
ETL:59LS 0
ETL:79:Close 0

ETL:79:CloseFaii 0

ETL:79:LOS 0
ETL:79:0JS 0

ETL:79:RS 0
ETL:79:Trip 0

ETL:79:TripFail 0

ETL:DmdTrip:IA 0
ETL:DmdTrip:IB 0
ETL:DmdTrip:IC 0
ETL:DmdTrip:P 0
ETL:DmdTrip:O 0
ETL:FuseFaii 0
ETL:User Input 0

Enable 460FD in Test Logic
Enable 47N1 in Test Logic
Enable 47P1 in Test Logic
Enable 4701 in Test Logic
Enable 50DCB in Test Logic
Enab/e 50P1 in Test Logic
Enable 50P2 in Test Logic
Enable 50P2:62P in Test Logic
Enable 50P3 in Test Logic
Enable 50P3:62P in Test Logic
Enable 51 N:Pickup in Test Logic
Enable 51 N:Trip in Test Logic
Enable 51 P:Pickup in Test Logic
Enable 51P:Trip in Test Logic
Enable 51 O:Pickup in Test Logic
Enable 51 O:Trip in Test Logic
Enable 59LS in Test Logic
Enable Recloser's Close Breaker output in Test Logic

Enable Recloser's Failure to Close output in
Test Logic

Enable Recloser Lockout Status in Test Logic
Enable Recloser Open Interval Status in Test

Logic
Enable Recloser Reset Status in Test Logic
Enable Recloser's Trip Breaker output in Test

Logic
Enable Recloser's Failure to Trip output in

Test Logic
Enable IA Demand Trip in Test Logic
Enable IB Demand Trip in Test Logic
Enable IC Demand Trip in Test Logic
Enable P Demand Trip in Test Logic
Enable 0 Demand Trip in Test Logic
Enable FuseFail in Test Logic
Enable User Contact Input in Test Logic

OtherKeys User Alarm BFT BTC "Other" Soft-key names for MMI « =20 chars)

Bijlage 5H: {Scheme/Settings} op bloek [Panel Meter Outputs):

G1 precision
G1 width
G10 precision
G10 width
G11 precision
G11 width
G12 precision
G12 width
G2 precision
G2 width
G3 precision

1
5
2
5
1
5
2
5
2
5
2

Group G1 panel meter precision for IA:mag (pri)
Group G1 panel meter width for..... IA:mag (pri)
Group G10 panel meter precision for VC:mag (pri)
Group G10 panel meter width for..... VC:mag (prO
Group G11 panel meter precision for 310:mag (pri)
Group G11 panel meter width for..... 310:mag (prO
Group G12 panel meter precision for VO:mag (pri)
Group G12 panel meter width for..... VO:mag (prO
Group G2 panel meter precision for VA:mag (pri)
Group G2 panel meter width for..... VA:mag (pri)
Group G3 panel meter precision for P:3phase (pri)



G3 width
G4 precision
G4 width
G5. precision
G5 width
G6 precision
G6 width
G7 precision
G7 width
Ga precision
Ga width
G9 precision
G9 width

5
1
5
1
5
2
5
2
5
1
5
1
5

Group G3 panel meter width for ..... P:3phase (pril
Group G4 panel meter precision for PowerFactor
Group G4 panel meter width for ..... PowerFactor
GroupG5 panel meter precision for 18:mag (pril
Group G5 panel meter width for ..... 18:mag (pril
Group G6 panel meter precision for V8:mag (pril
Group G6 panel meter width for ..... V8:mag (pril
Group G7 panel meter precision for O:3phase (pril
Group G7 panel meter width for..... O:3phase (pril
Group Ga panel meter precision for 12:mag .(pril
Group Ga panel meter width for..... 12:mag (pril
Group G9 panel meter precision for IC:mag (pril
Group G9 panel meter width for..... IC:mag (pril

Bijlage 51: {Scheme/Settings} op block [Transducer Output]:

Card 1-TO-Labe! P Label for transducer output CéJrd '-TO



Bijlage 6. Transformer inputblok

IA

BUS

Het functieblok "Transformer" heeft 6 outputs.

1. IA:phasor: 0 +Oj Real-time floating point fasor, welke gebruikt wordt bij meting
door het beveiligingsrelais en tijdens een simulatie op de PC.

2. IA:magnitude:O Raai-time fJoating point scalar, effectieve waarde. Wordt gebruikt
bij meting door beveiligingsrelais en tijdens een simulatie.

3. IA:sample:O Non-realtime floating point scalar sample waarde, welke alleen tijdens
een simulatie op de PC wordt gebruikt.

4. IA:unfiltered: 0 + Oi Non-realtime floating point fasor, verkregen uit niet gefilterde
samples. Alleen voor simulaties te gebruiken.

5. IA:Bus:Driven Een Bus met 8 signalen.

6. IA:phasor Calibration Factor: 0 +Oi Complexe calibratiefactor welke slechts tijdens
ca libratie mode met on-line verbinding met het digitale relais en aanwezige ca libratie
data te gebruiken is.

De IA:Bus bestaat ook weer uit 8 signalen:

*IA: ADC sample: 0 Datasample direct afkomstig van de AID converter.
-IA: handle Een referentie label.
* IA: offset:O DC offset van de AID converter .
*IA: cal-re:O Gedeeltelijk digitaal gefilterde, ongecalibreerde

samplewaarde.
* IA: magnitude:O Hetzelfde als hierboven.
* IA: sample:O Hetzelfde als hierboven.
*IA: Offset :str: offset waarde als tekst weergegeven.
*IA: Offset Failure:O Foute offset indicatie.



Bijlage 7a. De inputs van functiehlok [79].
De Juncties van de 13 inputs van het functieblok Recloser-(79) zijn als volgt:

1. Non-Reclose Close. Door een logische 1, dus hoog signaal, wordt de Close Breaker
output 1 en wordt de vermogensschakelaar eenmalig gesloten, wederinschakeling is
dus niet actief. Tevens wordt bij een hoog signaal de "Failure to Close" logica in
werking gesteld. De Non-Reclose Close input wordt direct aangestuurd door de Close
contact-input.

2. 52A Input. Deze input geeft de toestand weer van de vermogensschakelaar.
Doordat deze input direct wordt aangestuurd door de 52A contact-input geldt dat deze
input hoog is als de vermogensschakelaar dicht is en laag als de vermogensschakelaar
open is. De 52A input kan worden gebruikt bij "Close Failure" detectie.

3. Permit Breaker Trip. Zolang deze input 1 is kan de vermogensschakelaar worden
getript. Is deze input 0 dan worden de Trip inputs (Reclose- en Non Reclose Trip)
genegeerd en kan er niet worden getript.

4. Non-Reclose Trip. Door een logische 1 op deze input wordt er een trip signaal
gegenereerd om de vermogensschakelaar te openen waarbij geen wederinschakeling is
toegestaan. ( Als de Reclose- en Non-Reclose Trip allebei hoog zijn dan heeft de Non
Reclose Trip voorrang met als gevolg dat een wederinschakeling is afgelast.)
Als de vermogensschakelaar geopend is (de 52A contact-input en alle 50DCB elemen
ten laag) dient de Non-Reclose-Trip input weer laag te zijn anders wordt de "Breaker
Failure" detectie geactiveerd. Met als gevolg dat de Failure-to-Trip output geactiveerd
wordt en de Recloser-(79) in lockout toestand komt ( zie verderop).

5. Reclose Trip. Een logische 1 op deze input genereert een trip signaal om de vermo
gensschakelaar te openen waarna er automatische wederinschakeling zal plaats vinden
indien het aantal wederinschakelingsschoten (79:mnrs) op groter dan 0 is ingesteld en
Non-Reclose- en Cancel Reclose inputs laag zijn.
Als de vermogensschakelaar geopend is (de 52A contact-input en alle 50DCB elemen
ten laag) dient de Non-Reclose Trip input weer laag te zijn anders wordt de "Breaker
Failure" detectie geactiveerd. Met als gevolg dat de Failure-to-Trip output geactiveerd
wordt en de Recloser-(79) in lockout toestand komt. De Reclose-Trip input wordt direct
aangestuurd door de Trip contact-input.

6. Cancel Reclose. Met een logische 1 op de Cancel Reclose input wordt de huidige
procedure van automatische wederinschakeling direct gestopt totdat de vermogens
schakelaar op een andere manier zoals door de Close contact-input wordt gesloten.
Volgt er daarna weer een Reclose Trip dan gaat de automatische wederinschakeling
verder waar deze gestopt was. Met andere woorden de Cancel Reclose kan niet de
"shot counter" resetten of de Recloser-(79) in lockout toestand dwingen, zie Force-to
lockout input.

7. Permit Breaker Close. Als deze input een logische 0 heeft dan kan er geen (weder)in
schakeling via de Recloser-(79) plaats vinden. Men kan hiermee een tijdelijke pauze
creëren tijdens een (weder)inschakeling procedure.

8. Force to Lockout. Met een logische 1 op deze input wordt elke procedure van



automatische wederinschakeling gestopt totdat de Recloser-(79) wordt gereset. Het
heeft hetzelfde effect als het maximum aantal schoten (79:mnrs) tijdelijk op 0 is gezet.
Eénmalig sluiten van de vermogensschakelaar blijft mogelijk. Het verschil met de Cancel
Reclose is dat hier een tweede Reclose-Trip geen effect heeft.

9. Reset. Hiermee wordt de Recloser-(79),buiten de resettimer om, gereset wat inhoudt
dat de teller of "shot counter" van de automatische wederinschakeling wordt gereset,
de lockout toestand wordt opgeheven en de "Failure to Trip" en "Failure to Close"
geheugens worden gereset. Deze geheugens worden overigens automatisch gereset
nadat de schakelaar op een juiste manier heeft gereageerd en de reset timer (79:62res)
heeft aangesproken.
Deze reset input wordt direct aangestuurd door de Reset contact-input en via de MMI
van het digitale relais.

10. Enable Fast Reclose. Door een logische 1 op deze input krijgt men een snelle
wederinschakeling doordat de Recloser-(79) een kleiner tijdsinterval (79:62frc) gebruikt
in plaats van het normaal ingestelde tijdsinterval als 79:oi1.
Het maximum aantal wederinschakeling schoten bedraagt 4 keer waarbij elk schot een
eigen tijdsinterval heeft (79:oi 1, 79:oi2, 79:oi3 en 79:oi4) zie ook bijlage 5A. Het
tijdsinterval is een vertragingstijd waarna een wederinschakelcommando volgt naar de
vermogensschakelaar. Anders gezegd is het tijd tussen twee wederinschakelingen.
Bij een hoog signaal op De Enable-Fast-Reclose wordt van het maximum aantal normale
schoten (79:mnrs) het eerste aantal (79:frs) omgezet in een snelle wederinschakeling.
Het aantal snelle schoten is altijd kleiner of gelijk aan het maximum aantal wederinscha
keling schoten.

11. Enable Open Intvl Tmr. Bij een logische 1 op deze input kan de betreffende interval
timer die bezig is aan een wederinschakeling cyclus gewoon lopen. Echter bij een
logische 0 komt deze open interval timer in een pause stand en wordt tegelijkertijd op 0
gezet. Aan de wederinschakeling cyclus wordt niks gewijzigd.

12. Sequence Coärd. Deze input is bedoeld om selectiviteit in het afschakelen van een
fout met een "downstream" relaisbeveiliging te krijgen. Dit gebeurt door een logische 1
op deze Sequence Coord. input te zetten telkens wanneer de "downstream" beveiliging
tript. Als er vervolgens door de UDP-'OO niet wordt getript wordt de teller, die de trip
volgorde bijhoudt, automatisch met 1 opgehoogd.

13. Enable Reset. Door een logische 1 op deze input kan de Recloser-(79) worden
gereset met de Reset input en kan de resettimer (79:62res) lopen om na het bereiken
van de resettijd de geheugens van "Failure to Trip" en "Failure to Close" logica te
resetten. Bij een logische nul op de Enable-Reset input wordt de resettimer weer terug
op nul gezet en kan de Recloser-(79) niet worden gereset.

NB. Met stuursignaal wordt een hoog signaal. een logische ' 1', bedoeld. Een laag
signaal komt overeen met logische '0'.
De "Close Failure" logica bevindt zich binnenin de Recloser-(79) en detecteert of het
stuursignaal op de Non-Reclose-Close input langer dan 79:62ftc seconden duurt.
Wanneer dit het geval is wordt verondersteld dat de gewenste sluiting van de vermo
gensschakelaar niet heeft plaats gevonden, wat wordt aangegeven door de Failure-to
Close output.
Een "Fast-Reclosing" wordt gerealiseerd door de Enable-Fast-Reclose input aan te
sturen waardoor er een ander open tijdinterval (79:62frc) wordt gebruikt in plaats van



de het normaal ingestelde open interval (79:oi1). De "Fast-Tripping" daarentegen dient
door de gebruiker zelf te worden gerealiseerd buiten de Recloser-(79) om !.



Bijlage 7b. De outputs van functiehlok [79].
De functie van de 11 uitgangen van het functiehlok [Recloser (79)] zijn als volgt:

1. 79:Trip Breaker. Als er getript wordt door de Reclose- of Non-Reclose Trip input
wordt deze output hoog, en wel voor tenminste 79:62mtt seconden en zolang de trip
inputs hoog blijven. Via de Trip-Breaker welke de Trip-contact output aanstuurt, wordt
de vermogensschakelaar geopend.

2. 79:Failure to Trip. Deze output wordt hoog als binnen een bepaalde tijd (79:62ftt) de
vermogensschakelaar nog niet is geopend na een trip commando van de Trip-breaker
output. De Failure-to-Trip output is laag, een logische 0, als de vermogensschakelaar
(uiteindelijk) wel opent na een trip commando of als de Recloser-(79) wordt gereset.

3. 79:Failure to Close. Deze output wordt hoog als binnen een bepaalde tijd (79:62ftc)
de vermogensschakelaar nog niet is gesloten na een sluit-commando van de Close
Breaker output. De Failure-to-Close output is laag, een logische 0, als de vermogens
schakelaar (uiteindelijk) wel sluit na een sluit-commando of als de Recloser-(79) wordt
gereset.

4. 79:Close Breaker. Deze output is verbonden met de Close contact-output van het
digitale relais welke ervoor zorgt dat wanneer de Close Breaker hoog is de vermogens
schakelaar wordt gesloten. De output blijft dan minstens een bepaalde tijd (79:62mctl
hoog tot zolang het sluit-commando geldt. Een sluit-commando kan zowel een éénmali
ge inschakeling (Non-Reclose Close) als een automatische wederinschakeling cyclus
(Reclose Trip) betreffen.

5. 79:0pen Interval Status. Deze output wordt hoog wanneer een open interval timer
van een wederinschakelingscyclus aan het lopen is.

6. 79:Lock-out. Deze output is hoog als de Recloser-(79) zich in een lockout toestand
bevindt waardoor alle automatische wederinschakelingen worden geblokkeerd. De
lockout toestand kan worden bereikt onder verschillende condities zoals bij Trip-While
Open, Switch-Onto-Fault, Failure to Trip, Failure to Close of via de Force to Lockout
input. Ook wordt de lockout toestand verkregen wanneer er na de maximaal aantal
reclose shots er een sluiting wordt gedetecteerd voordat de Recloser-(79) is gereset.

7. 79:Shot Number. Deze output geeft het aantal schoten weer van de actieve wederin
schakeling cyclus die zijn uitgevoerd sinds de laatste reset van de Recloser-(79).
Na elk schot wordt deze output met 1 opgehoogd tot het maximum aantal (79:mnrs)
van 4. Uit deze output valt ook het aantal trip-schoten af te leiden die zijn uitgevoerd
tijdens een cyclus.

8. 79:Reset. De Reset output van de Recloser-(79) is hoog als de vermogensschakelaar
gesloten is en de Recloser zich in een reset toestand bevindt waarbij de shot counter
wordt gereset. Deze output is laag als er een trip- of (re)c1ose procedure aan de gang is.
Het laag signaal is goed te gebruiken als een blokkeersignaal om te voorkomen dat men
bijvoorbeeld de secundaire spanning bij een transformator door middel van een tap
changer wil wijzigen.
Deze output is dan ook direct verbonden met de BTC contact-output (.§Iock lap
Changer).



9. 79:Selected Open Interval (msec). Deze output geeft de open interval tijd aan of de
tijd die nog te gaan is voor het huidige schot.

10. 79:Switch Onto Fault. Deze output wordt hoog als er vanwege een gedetecteerde.
sluiting getript wordt binnen een bepaalde tijd (79:6250f) nadat de vermogensschake
laar is gesloten door een Non-Reclose Close commando. Er is dan sprake van het
inschakelen van de vermogensschakelaar bij een aanwezige sluiting.

, 1. 79:Trip While Open. Deze output wordt hoog indien vanwege een gedetecteerde
sluiting de vermogensschakelaar getript wordt terwijl volgens de 52A contact-input de
vermogensschakelaar zich in geopende toestand bevindt. Dit kan duiden op een
geïoniseerde boog over de schakelaarcontacten of op een verkeerde werking van
het 52A-circuit van de vermogensschakelaar.



Bijlage 8. Normaal-inverse i-t curves
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tap current multiple

A: 88142 (UK) t= 0,007/(M A 0,02 -1)
B: Tt = TA+TM.(0,1542+ 0,6865/(M-1) + 1,6061/(M A 2-1)



Bijlage 9. Bibliotheek USP-menu

Het USP-menu bestaat uit 14 verschillende bibliotheken van
functieblokken welk als volgt zijn opgebouwd. Er dient opgemerkt
te worden dat de bibliotheken dezelfde functieblokken kunnen
hebben.
USP-menu:

1 USER
2 Common
3 Relays
4 Logic
5 Math
6 Symmetrie
7 Filter
8 Setting
9 Probe

10 Graph
11 String
12 Convert
13 Signal
14 System

3.Relays:

Vpol
k.IR
IVpp
21G
21P
27
32PF
32PL
32QF
50
.2.L
59
N(counter)
62P
62D
79-1
ll...

1.USER:

Selection
oo-tmp
01-tmp
02-tmp
03-tmp
04-tmp
Note

[Proeess] bloek

4.Logic:

o
1
AND
OR
NOT
NAND
NOR
XOR
Edge
Sample/Hold
Lateh
Sr-ff
sR-ff
MUX 2-1

81*

How To ..
Frequeney estimator
81UF
810F

2.Common:

Setting
Probe
Sum
+

/
+/-
e"*
lx:
L x
re
im
>c
=
>
AND
OR
NOT
Edge
Sr-ff
State>
Global Input
Feedback
Sample/Hold
MUX 2-1

51*

How To .•
51-element
51-MI settings
51-NI Settings
51-VI Settings
51-IV Settings (IEEE)
51-EI settings
51-IE settings (IEEE)
51-UP settings



5.Math: 6. sYmmetrie:

=

+

exponential *

x
10 (Zero Safe divider)
+1-

=

Seq-O
Seq-l
Seq-2
Seq-A
Seq-B
Seq-C
Seq-ABC
Seq-012
6.Seq-12
a
a"2

>
Max
Min
Max Min
Sign Changes
Sign goes positive
Sign goes Negative
Max Latch
Min Lateh
Limiter

Compare *

trigonometry *

~
~

x"y
e"x
10"x
log
In

>
e"*
lxI
L x
re
im
% modulus

N(eounter)
Sum
Parallel
Compare
Exponential
Trigonometry

7.Filter: a.Setting: 9.Probe:

Demand
LPF-IIR
Limiter

Binary
Short
Long
Float
Complex
String

Readme
Binary
Short
Long
Float
Complex
Colored Binary

NB. - Met een sterretje * worden de sub-menu's aangeduid van de
onderstreepte menu's.
- a = -0,5 + jO,S.v]; a 2 = -0,5 -jO,S.v3



10.Graph:

Phasor
Time

13.Signal:

Feedback
Sample/Hold
Latch
DelaY-1
Delay-N
Way-pt
Way-pt-R
Type cast
Limiter
LPF-IIR
Bus-1-6
Bus-1-8
Bus-1-9
Bus-1-10
Bus-1-12
Bus-1-16
Bus-1-24
Bus-1-32
Bus-6-1
Bus-8-1
Bus-9-1
Bus-10-1
Bus-12-1
Bus-16-1
Bus-24-1
Bus-32-1
MUX-2-1

11. String:

zero-string "0"
one-string .. "1"
convert number to
concatonate OK or BAD
concatonate "0" or "1"
concatonate " " or "'"

14.System:

Global In
Global Out
state In
NOP
Message

12. Convert:

> S
> F-
> L
> C
> string
> BCD
lxl
L x
re
im
Type-cast



Bijlage 10. Parameterlijst Distantierelais.
Vrijwel alle parameters voor de distantiefunctie worden hier weergegeven, waarbij de belangrij~

vetgedrukt zijn.

parameter: waarde:

Fuse Fail
27FF 10
27FF:S2P 0.033
27LS SO
SODCB 0.25
50Pl 10
50P2 9
50P3 8
59LS 35
Aarding 1
Calibrate 0
Calibrate-I 5

Calibrate-V 50

beschrijving:

benaming voor MMI
Detectie van wegvallen van spanningsmeetsysteem
Pickup oelay (sec)
Undervoltage Loadshed
Detecteert of de schakelaar gesloten is
Overstroom element voor fasestroom
idem
idem
Detecteert of de spanning niet te veel zakt
aarding =1 bij LO/GR;aarding =0 bij ISO
(0) =Normal Mode, (1) =Calibration Mode
Calibration Current (Asec) (apply all in zero
sequence)

Calibration Voltage (Vsec) (apply all in zero
sequence)

Card 1-Cll-Label
Card l-CI2-Label
Card l-CI3-Label
Card 1-CI4-Label
Card l-CI5-Label
Card l-CI6-Label
Card l-CO l-Label
Card 1-C02-Label
Card2-CO l-Label
Card2-C02-Label
Card2-IA-Label
Card2-IB-Label
Card2-IC-Label
Card2-VA-Label
Card2-VB-Label
Card2-VC-Label

ERL
ETE
Foutimp. f-e
Foutimp. f-f
Fuse Fail
grootte f-e
grootte f-f
hoek 01
hoek 01
hoek 01
hoek 01
hoek 01

52A
Trip
Cancl
Close
Reset
User
User
Alarm
Trip
Close
IA
IB
IC
VA
VB
VC

0.2
1
XXX
XXX
in fase
OHM:
OHM:
-45
-45
-45
-45
-45

Label for contact input Card 1-Cll
Label for contact input Card l-C12
Label for contact input Card l-C13
Label for contact input Card l-C14
Label for contact input Card l-C15
Label for contact input Card 1-C16
Label for contact output Card l-CO 1
Label for contact output Card 1-C02
Label for contact output Card2-COl
Label for contact output Card2-C02
Label for current input Card2-IA
Label for current input Card2-IB
Label for current input Card2-IC
Label for voltage input Card2-VA
Label for voltage input Card2-VB
Label for voltage input Card2-VC

Event Record Length (sec)
Event Trigger Enable (1) or Disable (0)
er wordt geen imp. beschouwd
initialisatie Zff
Fuse Fail in fase
fase-aarde impedantie in Ohm
Gemeten fase-fase impedantie
f-e Zone 1
f-e zone 2
f-e zone 3
f-f zone 2
f-f zone 3



-45 fase-fase zone 1
135 f-e Zone 1
135 f-e zone 2
135 . f-e zone 3_
135 f-f zone 1
135 f-f zone 2
135 f-f zone 3
8 Maximum Overstroom voor fase A,B & C
1 Maximum Overstroom aardstroom Ie
3 IF> voor fase A,B en C
Imped.: Gemeten fase-aarde impedantie
Imped.: Gemeten impedantie fase-fase
50 Nominal Power System Frequency [Hz]
1 tangens(x) = richtingscoefficient
3 f-f zone 1
2 Fase-aarde Zone 1
3 f-e zone 2
4 f-e zone 3
0.1 staffeltijd f-e zone 1
0.1 staffeltijd fase-fase zone 1
0.25 staffeltijd f-e zone 2
0.25 staffeltijd ff zone 2
0.5 staffeltijd f-e zone 3
0.5 staffeltijd ff zone 3
0.9 staffeltijd f-e zone 4 voorwaarts gericht
0.9 staffeltijd ff zone 4 voorwaartse richting
1.2 staffeltijd f-e zone 5 ongericht
1.2 staffeltijd ff zone 5 ongericht
0.0125 stapgrootte van de timer voor fase-fase
0.0125 grootte van de tijdstap van timer f-e
70 Uf < gekopp. spanning Vrs, Vst en Vtr
40 Uf < voor fasespanning van A,B en C

Fase-aarde 1.0.-> User Status Display #1 « = 19 chars!!!)
Fase-fase 1.0.-> User Status Display #2 « =19 chars!!!)
User Status #4..... 1.0.-> User Status Display #4 « =19

chars!!!)
Momentary Switch #1 1.0.- > Momentary User Switch #1 « = 19

chars!! !)

Momentary Switch #2 1.0.- > Momentary User Switch #2 « = 19
chars!l!)

Momentary Switch #3 1.0.- > Momentary User Switch #3 « =19
chars!!!)

Momentary Switch #4 1.0.-> Momentary User Switch #4 « = 19
chars!!!)

USW#1

USW#4

USW#3

hoek 01
hoek 02
hoek 02
hoek 02
hoek 02
hoek 02
hoek 02
I>
Ie>
If>
impedantie f-e
impedantie f-f
NomPwrHz
richt. coeff.
Rs
Rs
Rs
Rs
t1 fe
t1 ff
t2 fe
t2 ff
t3 fe
t3 ff
t4 fe
t4 ff
t5 fe
t5 ff
Timer f-f
Timer-fe
Uf<
Uf< (Volt)
UST#1
UST#2
UST#4

USW#2

Virtual Test Set:

VTS:52:CloseDelay
VTS:52:TripDelay
VTS:52A:TO
VTS:52A:TO:State
VTS:52A:T1
VTS:52A:T1 :State

0.1
0.07
o
1
111
o

Simulated Breaker Closing Delay (sec)
Simulated Breaker Tripping Delay (sec)
52A:TO State Switch Time (sec)
52A:TO Input State
52A:T1 State Switch Time (sec)
52A:T1 Input State



VTS:52A:T2 111
VTS:52A:T2:State 0
VTS:Cancl:TO 0
VTS:Cancl:TO:State 0
VTS:Cancl:T1 111
VTS:Cancl:T1 :State 0
VTS:Cancl:T2 111
VTS:Cancl:T2:State 0
VTS:Close:TO 0
VTS:Close:TO:State 0
VTS:Close:T1 111
VTS:Close:T1 :State 0
VTS:Close:T2 111
VTS:Close:T2:State 0
VTS:IA:TO 0
VTS:IA:TO:Mag 5
VTS:IA:TO:Pha 0
VTS:IA:T1 0.2
VTS:IA:T1 :Mag 5

VTS:IA:T1 :Pha 0

VTS:IA:T1 :Ref IA

VTS:IA:T2 111
VTS:IA:T2:Mag 15
VTS:IA:T2:Pha -90
VTS:IA:Tau 0.03
VTS:IA:TC 111
VTS:IB:TO 0
VTS:IB:TO:Mag 5
VTS:IB:TO:Pha -120
VTS:IB:T1 111
VTS:IB:T1 :Mag 15

VTS:IB:T1 :Pha -210

VTS:IB:T1 :Ref IB

VTS:IB:T2 111
VTS:IB:T2:Mag 15
VTS:IB:T2:Pha -210
VTS:IB:Tau 0.03
VTS:IB:TC 111
VTS:IC:TO 0
VTS:IC:TO:Mag 5
VTS:IC:TO:Pha 120
VTS:IC:T1 111
VTS:IC:T1 :Mag 15

VTS:IC:T1 :Pha 30

52A:T2 State Switch Time (sec)
52A:T2 Input State
Cancl:TO State Switch Time (sec)
Cancl:TO Input State
Cancl:T1 State Switch Time (sec)
Cancl:T1 Input State
Cancl:T2 State Switch Time (sec)
Cancl:T2 Input State
Close:TO State Switch Time (sec)
Close:TO Input State
Close:T1 State Switch Time (sec)
Close:T1 Input State
Close:T2 State Switch Time (sec)
Close:T2 Input State
IA:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:TO Magnitude (Asec)
IA:TO Phase (deg)
IA:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for

Ref = IX] (Vsec)
IA:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref =IX)

(deg)
IA:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref =

IA,IB,IC,IN,IX)
IA:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
IA:T2 Magnitude (Asec)
IA:T2 Phase (deg)
DC Decay Time-Const. (sec)
IA Breaker Open at Time (sec)
IB:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
IB:TO Magnitude (Asec)
IB:TO Phase (deg)
IB:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
IB:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for
Ref =IX] (Vsec)

IB:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref =IX]
(deg)

IB:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref =
IA,IB,IC,IN,IX)

IB:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
IB:T2 Magnitude (Asec)
IB:T2 Phase (deg)
DC Decay Time-Const. (sec)
IB Breaker Open at Time (sec)
IC:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
IC:TO Magnitude (Asec)
IC:TO Phase (deg)
IC:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
IC:T1 Non-Fit-Calc Magnitude [only for
Ref =IX] (Vsec)

IC:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref =IX]
(dag)



VTS:IC:T1 :Ref IC

VTS:IC:T2 111
VTS:IC;T2:Mag 15
VTS:IC:T2:Pha 30
VTS:IC:Tau 0.03
VTS:IC:TC 111
VTS:Reset:TO 0
VTS:Reset:TO:State 0
VTS:Reset:T1 111
VTS:Reset:T1 :State 0
VTS:Reset:T2 111
VTS:Reset:T2:State 0
VTS:Trip:TO 0
VTS:Trip:TO:State 0
VTS:Trip:T1 0.12
VTS:Trip:Ti :State
VTS:Trip:T2 0.2
VTS:Trip:T2:State 0
VTS:User:TO 0
VTS:User:TO:State 0
VTS:User:T1 0.1
VTS:User:T1 :State 1
VTS:User:T2 0.2
VTS:User:T2:State 0
VTS:VA:TO 0
VTS:VA:TO:Mag 70
VTS:VA:TO:Pha 0
VTS:VA:T1 0.1
VTS:VA:T1 :Mag 70

VTS:VA:T1 :Pha 0

VTS:VA:T1 :Ref VA

VTS:VA:T2 111
VTS:VA:T2:Mag 35
VTS:VA:T2:Pha 0
VTS:VA:TC 111
VTS:VA:TC:Mag 70
VTS:VA:TC:Pha 0
VTS:VB:TO 0
VTS:VB:TO:Mag 70
VTS:VB:TO:Pha -120
VTS:VB:T1 0.2
VTS:VB:T1 :Mag 35

VTS:VB:T1 :Pha -120

VTS:VB:T1 :Ref VB

VTS:VB:T2 111
VTS:VB:T2:Mag 35

IC:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref =
IA,IB,IC,IN,IX)

IC:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
IC:T2 Magnitude (Asec)
IC:T2 Phase (deg)
DC Decay Time-Const. (sec)
IC Breaker Open at Time (sec)
Reset:TO State Switch Time (sec)
Reset:TO Input State
Reset:T1 State Switch Time (sec)
Reset:T1 Input State
Reset:T2 State Switch Time (sec)
Reset:T2 Input State .
Trip:TO State Switch Time (sec)
Trip:TO Input State
Trip:T1 State Switch Time (sec)
Trip:T; input State
Trip:T2 State Switch Time (sec)
Trip:T2 Input State
User:TO State Switch Time (sec)
User:TO Input State
User:T1 State Switch Time (sec)
User:T1 Input State
User:T2 State Switch Time (sec)
User:T2 Input State
VA:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
VA:TO Magnitude (Vsec)
VA:TO Phase (deg)
VA:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
VA:T1 Non-Flt-Calc Magnitude (only for

Ref = VX] (Vsec)
VA:T1 Non-Flt-Calc Phase (only for Ref=VX]

(deg)
VA:T 1 VTS Flt-Calc Reference (Ref = VA,YB,

VC,VN,VX)
VA:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
VA:T2 Magnitude (Vsec)
VA:T2 Phase (deg)
VA Breaker Open at Time (sec)
VA Magnitude upon opening Breaker (Vsec)
VA Phase upon opening Breaker (deg)
VB:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
VB:TO Magnitude (Vsec)
VB:TO Phase (deg)
VB:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
VB:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for
Ref = VX] (Vsec)

VB:T1 Non-Flt-Calc Phase [only for Ref =VX]
(deg)

VB:T 1 VTS Flt-Calc Reference (Ref = VA,YB,
VC,VN,VX)

VB:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
VB:T2 Magnitude (Vsec)



VTS:VB:T2:Pha
VTS:VB:TC
VTS:VB:TC:Mag
VTS:VB:TC:Pha
VTS:VC:TO
VTS:VC:TO:Mag
VTS:VC:TO:Pha
VTS:VC:T1
VTS:VC:T1 :Mag

VTS:VC:T1 :Pha

VTS:VC:T1 :Ref

VTS:VC:T2
VTS:VC:T2:Mag
VTS:VC:T2:Pha
VTS:VC:TC
VTS:VC:TC:Mag
VTS:VC:TC:Pha

Xs
Xs
Xs
Xs
ZOl
Z1l
Zone 2: Rs
Zone 2: Xs
Zone 3: Rs
Zone3: Xs

-120
111
70
-120
o
70
120
0.2
35

120

VC

111
35
120
111
70
120

2
3
3
4
0+ 12j
0+3j
5
5
6
6

VB:T2 Phase (deg)
VB Breaker Open at Time (sec)
VB Magnitude upon opening Breaker (Vsec)
VB Phase upon opening Breaker (deg)
VC:TO Mag/Pha Switch Time (sec)
VC:TO Magnitude (Vsec)
VC:TO Phase (deg)
VC:T1 Mag/Pha Switch Time (sec)
VC:T1 Non-Flt-Calc Magnitude [only for
Ref = VXI (Vsec)

VC:Tl Non-Flt-Calc Phase [only for Ref = VXI
(deg)

VC:T1 VTS Flt-Calc Reference (Ref=VA,VB,
VC,VN,VX)

VC:T2 Mag/Pha Switch Time (sec)
VC:T2 Magnitude (Vsec)
VC:T2 Phase (deg)
VC Breaker Open at Time (sec)
VC Magnitude upon opening Breaker (Vsec)
VC Phase upon opening Breaker (deg)

Fase-aarde Zone 1
f-e zone 2
f-f zone 1
f-e zone 3
Zero Seq Line Impedance (Ohm-sec)
Pos Seq Line Impedance (Ohm-sec)
f-f zone 2
f-f zone 2
f-f zone 3
f-f zone 3
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Bijlage 11. Startfunctie, Ll-E, Geaard net (Lo/Gr=l )
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Bijlage 12. Startfunctie, LI-E, Geïsoleerd net (ISO=l )
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Bijlage 13. Startfunctie, LI-L2, Geïsoleerd net (ISO=l )
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Bijlage 14. Startfunctie, L1-L2-L3, Geïsoleerd net (ISO=l )
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Bijlage 15. Startfunctie, L2-L3, Geaard net (JLo/Gr=l )
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Bijlage 16. Startfunctie, Ll-L2-L3, Geaard net (Lo/Gr=l )
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Bijlage 17. Startfunctie, LI-E, Geaard net, linfeaire spannings

afuankeliikheid: tanB~l~~~__~~~~~~~~~~
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Bijlage 18. Startfunctie, LI-E, Geaard net, lineaire spannings

afhankelijkheid: tan B=5
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Bijlage 19. Startfunctie, LI-E, Geaard net, lineaire spannings

a~ankelijkheid: tanê~1_0~~~~~~~~~~~~~



Feh Ierllrt: L1-E

lmpedanz-Korrektur 1 / lnenn: Nein
Sternpunkt Aichtung Ltg

Toleranz Z : ±S.OO % ±0.100 Q
Toleranz t : ±S.DO % ±10.00 ms
max.schnellzeit: 60.00 ms
Zeitbezug : Generalanregung

R [Q]

X rOl

n

13

75.00 •
4.000 A

L-E L-L
57.74 V 100.00 V
1.000 A
50.000 Hz

vorwärts ungerichtet
0.900 s 1.200 s

Staffe Ize i t
einpol ig mehrpol ig
0.060 s 0.060 s
0.100 s 0.100 s
0.250 s 0.250 5

0.500 s 0.500 s

Nennspllnnung:
Nennstrom
NennfreQuenz:

Test UDP-100
Distantie

Endzeit:

Prüfwinkel
1»

Zone
ZO
Z1
Z2
Z3

1Q/Teilung

Bijlage 20. Impedantiekarakteristiek in het complexe vlak; Fase-aarde.



vorwärts ungerichtet
Endzeit: 0.900 s 1.200 s

Impedanz-Korrektur 1 / Inenn: Nein
Sternpunkt Richtung Ltg R IQl

x IQ]

l3

12Q/Te i lu g

75.00 •
4.000 A

L-E L-L
57.74 V 100.00 V
1.000 A
50.000 Hz

Nennspannung:
Nennstrom
NennfreQuenz:

Test UDP-l00
Distantie

Prüfwinkel
I»

Staffelzeit
Zone einpolig mehrpolig
Z1 0.100 5 0.1 DO 5

Z2 0.250 s 0.250 s
Z3 0.500 s 0.500 s

Toleranz Z : ±5.00 % ±0.100 Q
Toleranz t : ±5.00 % ±IO.OO ms
max. Schnellzeit: 100.00 ms
Zeitbezug : Generalanregung

Fehlerart: L1-L2

2Q/le i lung

Bijlage 21. Impedantiekarakteristiek in het complexe vlak; Fase-fase.



Bijlage 22.

-4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 6

IZI (ohm)
Uitschakelpatroon voor LI-E; impedantie met phi = 75°
(geaard net) .
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