
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het transient gedrag van een industrieel elektriciteitsnet tijdens en na een kortsluiting

Peulen, T.J.W.

Award date:
1990

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3576e1ec-6d62-4b77-9eca-1d3c65c21150


ARl
9 0

El E SSE

FACULTEIT DER ELEKTROTECHNIEK

Vakgroen Elektrische Energiesystemen

Het transient gedrag van een

industrieel elektriciteitsnet

tijdens en na een kortsluiting.

Th. Peulen

EG.90.A.14

Afstudeerwerk verricht o.l.v.:

Ir. F. Dekker )DSM Limburg Services)

Dr.ir. M.H.J. Bollen

Verantwoordelijk hoogleraar:

Prof.dr.ir. W.M.C. van den Heuvel

De Faculteit der Elektrotechniek van de

Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt

geen verantwoordelijkheid voor de inhoud

van stage- en afstudeerverslagen.

T E C H N I S C H E U N I V E R SIT E I TEl N D H 0 V E N

December 1990.



Hierbij bedank ik de volgende personen voor hun hulp tijdens mijn

afstudeerperiode (in alfabetische volgorde):

Dr. ir. M. Bollen

Ir. F. Dekker

Prof. dr. ir. W. v.d. Heuvel

Ir. R. Kerkenaar

Ing. 1. Khaksar

Dr. ir. P. Massee

Mej. D. Theelen

Ir. H. Voncken

2



SUMMARY.

This thesis describes the transient behaviour of an industrial electricity
network, during and after a three-phase short-circuit. The effect of
short-circuits in the feeding network on the asynchronous high-voltage
machines of AFA3 (ammonia factory no. 3 of DSM in Geleen) has been studied by
using the network-analysis program NETOMAC.

First, it has been investigated, what parameters of a machine have to be known
to determine values of the input parameters of NETOMAC. Skin effect and
saturation have been taken into account in this. By using a subprogram of
NETOMAC, it showed to be possible to determine these input parameters, from
the parameters that were known, with an accuracy sufficient to describe the
above-mentioned transient behaviour.

As a next step, the influence of a number of AFA3-machines on each other,
during and after a short~circuit, has been studied in case there is no other
load connected to the feeding network. If there is no connection between the
machines and the feeding network during the short-circuit, it appeared that,
after all machines operated as a generator during about three periods, some of
them operate as a motor, while the others continue to operate as a generator.
The machines do not influence each others slip. Whether a machine operates as
a motor or as a generator is by large determined by the power consumption of
the machine's load, to a small degree by the moment of inertia of machine and
load, and barely by the shape of the load curve.
If there remains a connection between the machines and the feeding network,
all machines will start to operate as a motor after three periods.
After disconnection of the fault, only operation as a motor remains.

Finally, the effect of machines in other factories and of the position of a
couple-switch between two high-voltage substations on the behaviour of the
AFA3-machines has been studied.
In case there is, during the short-circuit, no connection between the machines
and the feeding network, there appears to be little influence of the machines
in other factories. After disconnection of the fault, they slow down the
return of the machines to their nominal slip.
Opening the couple-switch, and thus not using the single reserve, appears to
cause a faster return. This reduces the probability of a mal-trip by the
under-voltage protection.
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SAMEVATTIIfG.

In dit aafstudeerverslaag weurdj het gedraag van ein industriejeel lektrusnet
onger en nao ein driefasekortsloeting besjraeve. Der is gekaeke nao het
effektj van sloetinge in het straumveurendje net op de asingrone
hoeegspanningsmesjiener van ammoniakfebriek 3 (AFA3) vanne DSM in Gelaen mit
ut netwirkanalieseprogramma NETOMAC.
Ieerst is ongerzogtj waat veur gegaeves van ein mesjieen bekendj motte zeen om
de waerdjes van de inveurparamaeters van NETOMAC te konne bepaole, as mit ut
effektj van straumverdringing en verzadiging raekening gehaoje is. Mit ein
deilprogramma in NETOMAC blieke dees paramaeterwaerdjes good genog bepaoldj te
konne weure veur ut besjrieve van ut ieere geneumdje gedraag.

Daonao is gekaeke nao de invlood, dae inkele mesjiener van AFA3 ongerein hubbe
onger en nao ein sloeting as ter geine angere belasting op ut straumveurendje
net aangeslaote is. Onger ein sloeting bliektj det, as ter gein verbinjing
tusse ut straumveurendje net en de mesjiener is, aIle mesjiener ein stuk of
drie periodes nao ut ontstaon van de sloeting as generator gaon wirke. Daonao
gaon der inkele as moter wirke en de angere blieve as generator wirke. Ze
hubbe ongerein wieenig invlood op de slip. De generator of moterwirking hingtj
ut meiste aaf vanne gruedje van ut door de last gevraogdje vermoge, minder van
ut massatraogheidsmoment van ut mesjieen en de last same en bienao neet vanne
vorm van de lastkromme.
As ter ein verbinjing is mit ut straumveurendje net, gaon aIle mesjiener as
moter wirke.
Nao ut aafsjakele vanne sloeting bliektj ter allein moterwirking op te traeje.

As letste is ut effektj vanne moters in de angere febrieke ("naobers") en
vanne standj van eine koppelsjakelieer tusse twiee
hoeegspanningssjakelstasies op de mesjiener van AFA3 bekaeke. Onger ein
sloeting blieke dees naobers, as ter gein verbinjing is tusse ut
straumveurendj net en de mesjiener, wieenig invlood opein te hubbe. Nao ut
aafsjakele vanne sloeting vertraoge ze ut truukgaon van de mesjiener nao
normaal bedrieef.
Door ut aope make vanne koppelsjakelieer, en ut den neet hubbe van de
inkelvoudige reserve in ut net, blieke de mesJ1ener vlotter truuk te komme. De
kans op neet good aanspraeke vanne ongerspanningsbeveiliging weurdj den
kleiner.
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SAMENVATTING:

In dit afstudeerverslag wordt het transient gedrag van een industrieel
elektriciteitsnet tijdens en na een driefasenkortsluiting beschreven. Hierbij
is gekeken naar het effect van sluitingen in het voedende net op de asynchrone
hoogspanningsmachines van ammoniakfabriek 3 (AFA3) van DSM te Geleen met
behulp van het netwerkanalyseprogramma NETOMAC.
Ten eerste is onderzocht welke gegevens van een machine bekend moeten zijn om
de waarden van de invoerparameters van NETOMAC te kunnen bepalen, waarbij het
effect van stroomverdringing en verzadiging in rekening is gebracht. Met
behulp van een deelprogramma in NETOMAC bleken deze parameterwaarden uit de
bekende gegevens voldoende nauwkeurig bepaald te kunnen worden voor het
beschrijven van het eerder genoemde transient gedrag.

Vervolgens is gekeken naar de invloed, die een aantal machines van AFA3 op
elkaar uitoefent tijdens en na een sluiting als er geen verdere belasting op
het voedende net aangesloten is. Tijdens een sluiting blijkt dat, als er geen
koppeling tussen het voedende net en de machines is, aile machines gedurende
een drietal periodes na het ontstaan van de sluiting als generator gaan
werken. Vervolgens gaan een aantal machines als motor gaat werken, terwijl de
andere als generator blijven werken. Hierbij beinvloeden ze elkaars slip
echter weinig. De generator- of motorwerking hangt het meeste af van de
grootte van het door de last gevraagde vermogen, in mindere mate van het
massatraagheidsmoment van machine en last samen en nauwelijks van de vorm van
de lastkromme.
Als er een verbinding is met het voedende net, gaan aile machines na een
drietal periodes als motor werken.
Na het afschakelen van de sluiting blijkt er aileen motorwerking op te treden.

Als laatste is het effect van de motoren in de andere fabrieken ("buren") en
van de stand van een koppelschakelaar tussen twee hoogspanningsschakelstations
op de machines van AFA3 bekeken. Tijdens een sluiting blijken deze buren,
wanneer er geen koppeling is tussen het voedende net en de machines, weinig
invloed uit te oefenen. Na afschakelen van de sluiting vertragen ze de
snelheid van terugkeer van de machines naar hun nominale slip.
Het openen van de koppelschakelaar, en daarmee het niet benutten van de
enkelvoudige reserve in het net, blijkt een snellere terugkeer tot gevolg te
hebben. Hierdoor wordt de kans op onterecht aanspreken van de
onderspanningsbeveiliging verkleind.
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De magnetische schuifspanning.

De normale component van het magnetisch veld.

De tangentiele component van het magnetisch veld.

De magnetische permeabiliteit.

De relatieve permeabiliteit.

Het poolpaartal.

Het elektrisch koppel.

De magnetische energie.

De rotorhoek.

Een machineconstante.

De stroom door de fasewikkeling.

De plaats langs een oppervlak.

De hoekfrequentie.

De rotorhoeksnelheid.

De impedantie.

De weerstand.

De inductiviteit.

De slip.

De overbelastbaarheid.

De spanning.

De flux.

Het askoppel.

Het massatraagheidsmoment.

De ruimtevector van de stroom.

De ruimtevector van de spanning.

De ruimtevector van de flux.

De fasehoek tussen stroom en spanning.

De reactantie.

De parameter die de mate van verzadiging aangeeft.

De relatieve aanloopstroom.

Het relatieve kipkoppel.

Het relatieve aanloopkoppel.

De arbeidsfactor.

Het rendement.

De koperverliezen.
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Q Bet blindvermogen.

uk De relatieve kortsluitspanning.

u Bet reele deel van de relatieve kortsluitspanning.
r

u Bet imaginaire deel van de relatieve kortsluitspanning.
x

U De nominale gekoppelde spanning.
n

S Bet nominale schijnbaar vermogen.
n

n Bet toerental.

Subscripts:

n Nominaal.

a Aanloop.

k Kortsluiting of kip.

a Nullast.

i Ingang.

s of 1 Stator.

r, 3, 4, of 5: Rotor.

sm, m, sr, rs of ~ : Wederzijds (gekoppeld).

Lek.

a of tJ

d of q

e

Superscripts:

x

a- of tJ-fase.

d- of q-fase.

effectief.

Absolute waarde.

Gereduceerd naar stator- of machine-aszijde.

Draaiend stelsel.

Stilstaand stelsel.
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1. INLEIDIHG.

om een elektrisch net te optimaliseren, zal er een minimum gevonden moeten

worden voor de som van de bouwkosten, de exploitatiekosten en de

onderbrekingskosten van zo'n net. om de onderbrekingskosten over een bepaalde

periode te kunnen schatten, zullen het aantal storingen over die periode en de

duur van de storingen geschat moeten worden. Dit kan gebeuren met technieken,

die ontwikkeld zijn binnen de kansrekening. Men spreekt in dit verband van

betrouwbaarheidsanalyse of kortweg betrouwbaarheid.

Naar de betrouwbaarheid van een industrieel net is, in tegenstelling tot die

van een openbaar net, nog niet veel onderzoek verricht. Omdat een industrieel

net op een aantal punten verschilt ten opzichte van een openbaar net, zal de

betrouwbaarheidsanalyse van een openbaar net niet zondermeer toegepast kunnen

worden op een industrieel net. Twee van deze punten zijn:

1. In een industrieel net zijn de belastingsconcentraties groter dan in een

openbaar net. Hierdoor zijn er kortere verbindingen nodig.

2. Het aandeel van de motorische belasting is in een industrieel net meestal

veel groter.

Door de vakgroep Elektrische Energiesystemen (EG) van de Technische

Universiteit Eindhoven is daarom, in samenwerking met de vakgroep Econometrie

van de Katholieke Universiteit Brabant en de Kontaktgroep Elektrotechniek

Grote Bedrijven (KEGROB), een onderzoek gestart naar de betrouwbaarheid van

industriele elektriciteitsnetten [1].

In een industrieel net wordt vaak gewerkt volgens het principe van de

"enkelvoudige reserve." Dit betekent dat bij uitval van een component van het

net er geen onderbreking in de elektrische energieverzorging plaats vindt.

Wanneer bijvoorbeeld voor het transport van het vermogen naar een fabriek N

verbindingen nodig zijn, zullen er N+l verbindingen aangebracht worden, zodat

bij uitval van een verbinding (bijvoorbeeld door een kortsluiting in een

kabel) het totale vermogen nog steeds aan deze fabriek geleverd kan worden.

Als er in een verbinding een storing optreedt, zal het gedrag van de motoren

in het net een grote invloed hebben op de vraag of een fabriek van het net

afgeschakeld wordt of niet. De motoren zullen tijdens een kortsluiting

namelijk in toerental dalen, waardoor ze, na afschakeling van de gestoorde

verbinding een grotere stroom zullen vragen uit het net. Hierdoor zal

klemspanning van de motoren dalen. Als de motoren flink in toerental dalen en
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een lange tijd nodig hebben om weer op toeren te komen, is het niet

denkbeeldig dat een fabriek, ondanks de enkelvoudige reserve, toch door de

beveiliging afgeschakeld wordt. In het verleden werd aangenomen dat dit niet

zou gebeuren, maar deze aannarne blijkt onjuist te zijn , zoals o.a. tijdens

een storing bij DSM in Geleen is gebeleken [2].

Mijn afstudeeropdracht bestaat daarom uit het onderzoeken van het gedrag van

een groot aantal motoren (ook wel v66lmotorsystemen genoemd) tijdens en na een

kortsluiting (alleen driefasensluitingen zijn beschouwd) in een industrieel

elektriciteitsnet. Dit is nodig om tot een eenvoudige beschrijving van het

gedrag van een net te kunnen komen tijdens en na een kortsluiting.

Het analytisch oplossen van de vergelijkingen van dit transient gedrag blijkt

een onrnogelijke opgave te zijn en daarom zijn er computerprogramma's

ontwikkeld, waarrnee dit gedrag numeriek bepaald kan worden. Een van deze

programma's is het, door Siemens ontwikkelde, programma NETOMAC (NEtwork

TOrsion MAchine Control), dat door DSM Limburg Services S.V. van Siemens

gehuurd is. Het onderzoek heeft dan ook bij DSM Limburg Services S.V.plaats

gevonden.

om het gedrag van de motoren te kunnen bepalen, zullen de pararneterwaarden van

het elektrisch vervangingsschema van een machine (dit is in hoofdstuk 3

afgeleid) bekend moeten zijn. In hoofdstuk 4 wordt de identificatie van de

pararneterwaarden van de asynchrone machine, die door een fabrikant meestal

niet opgegeven worden, met behulp van een deelprogramma in NETOMAC, dat

uitgaat van gegevens die door een fabrikant meeetal wel opgegeven worden,

beschreven.

Tijdens een eluiting kunnen er in principe 4 situaties optreden. Deze

situaties worden nu achtereenvolgens met behulp van figuur 1.1 beschreven voor

twee motoren:
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Fig. 1.1. : De vermogensstromen van twee asynchrone machines:

Hierin zijn:

P Het e1ektrisch vermogen dat aan het net geleverd wordt.
n

P Het electrisch vermogen dat aan de statorzijde afgevoerdwordt.
es

P
ds

Het vermogen dat in de statorweerstanden gedissipeerd wordt.

P
dr

Het vermogen dat in de rotorweerstanden gedissipeerd wordt.

P Het vermogen dat de luchtspleet oversteekt.
9

P Het electromagnetisch vermogen dat aan de as wordt toegevoerd.
em

P
b

Het vermogen dat aan de belasting wordt afgegeven.

W De magnetische energie die in de machine is opgeslagen.
m

W
k

De kinetische energie van de motor en de belasting samen.

De volgende situaties kunnen optreden:

1. Beide machines voeden in op het kortsluitpunt. Alle vermogens in figuur 1.1

zijn dan positief.

2. De ene machine voedt in op het kortsluitpunt en voedt ook de andere

machine. Voor de voedende machine zijn alle vermogens uit figuur 1.1 dan

positief, terwijl voor de andere P , P en P van teken verwisselen.
es 9 em

3. De ene machine voedt alleen de andere en voedt niet op het kortsluitpunt

in. De vermogensstromen hebben dan dezelfde richting als bij situatie 2. Er

geldt hier echter dat P = o.
n

4. Beide machines blijven door het net gevoed worden. Van beide machines

worden P , P en P negatief, terwij look P negatief wordt.
es 9 em n

In het kader van mijn afstudeeropdracht is onderzocht, welke van de situaties

optreden en wanneer. Ook is gekeken of dit afhankelijk is van de grootte van
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de belasting van een machine (dUB het vermogen dat een last vraagt), van de

vorm van de lastkromme en van de grootte van het massatraagheidsmoment van de

machine en de last samen.

om dit gedrag te bepalen zijn de (asynchrone) hoogspanningsmachines van

amrnoniakfabriek 3 (AFA3) van DSM als voorbeeld genomen. Deze fabriek wordt

vanuit het netgedeelte "OUde Postbaan" gevoed. Het gedrag van deze machines op

een aantal sluitingen in dit net wordt beschreven in hoofstuk 5, waarbij is

aangenomen dat er geen verdere belaBting in het net aanwezig is.

In hoofdstuk 6 wordt beschreven wat het effect van de andere aanwezige

hoogspanningsmachineB (aIleen asynchrone) op het gedrag van de

hoogBpanningBmachines van AFA3 is tijdens en na een aantal sluitingen in het

net. Hierbij is vooral gekeken of een fabriek na een sluiting van het net

afgeschakeld wordt of niet (dUB in feite is naar het gedrag van de spanning

gekeken, ook weI de spanningBvastheid van een fabriek genoemd) en naar het

effect van de stand van een koppelschakelaar tussen twee verdelers hierop.

13



2. DB BLBItTRISCBB MACHINE:

In dit hoofdstuk wordt het principe van vermogensoverdracht door de

elektrische machine beschreven [3].

Nadat in paragraaf 2.1. enkele zaken, waaraan een elektrische machine moet

voldoen om op een continue en efficiente manier elektrisch vermogen in

mechanisch vermogen om te zetten (of omgekeerd), zijn beschreven, wordt in

paragraaf 2.2. het principe van draaiveldopwekking in een machine besproken.

Omdat het overgrote deel van het industriele machinepark uit asynchrone

machines bestaat, is deze machine in paragraaf 2.3. nader bekeken.

2.1. ENKELE ALGEMENE BEGRIPPEN:

Bij een elektrische machine wordt bijna altijd onderscheid gemaakt tussen een

stilstaand deel (de stator) en een roterend deel (de rotor), dat meestal

binnen de stator gelegen is. Ook is een machine meestal zo symmetrisch

mogelijk gebouwd om ongunstige neveneffecten te vermijden.

De koppelvorming komt tot stand door de tangentiele component van de krachten,

die in de rotor (en tegengesteld in de stator) werken op de stromen.

Integratie van kracht maal arm over het volume van de rotor geeft het

draaimoment, dat ook beschouwd kan worden als een oppervlakte-integraal van

arm maal magnetische schuifspanning

T=JlOHHm n t

over het oppervlak van de rotor. (zie figuur 2.1)

l am

___ dA
, ,

" .......
/ "-

I \
I \

I \
I I
I I
I I
\ I
\ /
\ ,zA
" /..... ,/"t---

am

I

I-A
/

",

(2.1)

Figuur 2.1.: De normaal{amJ- en schuifspanning {TJ op de rotor.
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De symbolen in (2.1) zijn als volgt gedefinieerd:

H De normale component van het magnetisch veld in de luchtspleet tussen de
n

stator en de rotor.

H De tangentiele component van het magnetisch veld in de luchtspleet.
t

~o De magnetische permeabiliteit.

De rotor is zo ontworpen, dat de normaalspanningen op de rotor elkaar

tegenwerken, zodat er geen netto radiale kracht overblijft.(zie figuur 2.1)

OOk mag de schuifspanning geen axiale component bezitten, omdat deze een

kracht op de as van de rotor uitoefent, waardoor de symmetrie verloren zou

gaan.

Uit formule (2.1) blijkt dat de schuifspanning groot kan worden door zowel H
n

als H groot te maken. Dit kan op de volgende manieren gebeuren:
t

1. Door de stator uit te voeren met permanente magneten of door stroomvoerende

windingen in de stator aan te brengen, wordt er een magnetisch veld opgewekt.

Dit is in figuur 2.2 weergegeven.

Fig. 2.2.: Opwekking van H door stroomvoerende windingen in de stator.
n

Een dergelijke stroomvoerende spoel wordt een fasewikkeling genoemd.

Als de luchtspleet tussen de stator en de rotor klein is en het rotor- en

statorijzer magnetisch goed geleidend is (m.a.w. een te verwaarlozen veld in

het ijzer door de hoge ~ ), zal er voornamelijk een normale compenent H
r n

van de veldsterkte ontstaan in de luchtspleet. Deze is groter naarmate de
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stroom door de fasewikkelingen groter is.

omdat de totale flux door een gesloten oppervlak nul is, zullen er op de

stator en de rotor noord- en zuidpolen ontstaan (evenveel noord- als zuidpolen

door de symmetrie). Een noordpool is een gebied waar de flux uit het

oppervlak treedt en een zuidpool is een gebied waar de flux erin treedt (zie

figuur 2.2).

2. De tangentiele component van de veldsterkte (H ) wordt (als het rotorijzer
t

magnetisch goed geleidend is) opgewekt door stroomvoerende spoelen dicht bij

het rotoroppervlak (zie figuur 2.3).

Fig. 2.3.: Opwekking van H door de rotorstromen.
t

Door de stroom in de axiale richting te voeren, zal de axiale component van de

schuifspanning ontbreken.

Als de polen van de stator en de rotor niet precies tegenover elkaar liggen,

zal er een koppel ontstaan. Dit is in figuur 2.4 weergegeven.

Fig. 2.4.: Opwekking van een koppel (rechtsom) in een machine met lichamelijke

polen op de stator.
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Qmdat de component H steeds van richting verandert onder een noord- en
n

zuidpool, zal ook de stroom door de rotorspoelen steeds van richting moeten

veranderen om een schuifspanning in dezelfde richting te krijgen op de hele

rotor.

Voor een optimale koppelopbrengst van een machine moet het aantal polen op de

stator en rotor gelijk zijn. Het aantal poolparen van een machine wordt

aangegeven met de letter p.

Voor het koppel T van de machine uit figuur 2.4 geldt:
e

Hierin is W de magnetische energie. De stand van de rotor wordt aangegeven
1\

met ~.

Als de rotor nu 2r radialen rondgedraaid wordt, wordt dezelfde magnetische

toestand bereikt. De totale verandering van de magnetische energie zal daarom

nul zijn en dus is het totale mechanisch geleverde vermogen ook nul (de

verliezen zijn hier verwaarloosd). De gemiddelde waarde van het

elektromagnetisch koppel is dan ook nul.

(2.3)

Er kan nu geconcludeerd worden dat er alleen maar continu energie uitgewisseld

kan worden als stator- en rotormagneetvelden t.o.v. elkaar stilstaan. Dit

wordt de hoeksnelheidsvoorwaarde genoemd.

2.2. DRAAlVELDOPWEKKING:

Qmdat de meeste machines driefasig zijn uitgevoerd, wordt nu gekeken naar een

2p-polige, driefasige machine.

Bij een sinusvormig verdeelde distributie van de draden van iedere

fasewikkeling langs het oppervlak van de stator zal de radiale component van

het door de wikkeling veroorzaakte veld Been sinusvormig verloop hebben:
n

17



B = ci cos(pa )
n s

Hierin is:

c Een machineconstante.

i De stroom door de fasewikkeling.

a De plaats langs het oppervlak t.o.v. de as van de fasewikkeling.
s

Dit is ook te zien in figuur 2.5:

(2.4)

gelekend voor p =, ,m = , B=c,coSpuS

Fig. 2.5.: Sinusvormige dradendistributie en veldcomponent van de eerste

wikkeling van de machine.

De andere wikkelingen zijn st~eds (2/3)~ rad verschoven.

Als de drie fasewikkelingen worden aangesloten op een symmetrisch

driefasensysteem, geldt er voor de verschillende fasen:

Hierin is:

j = 1,2,3

i : De amplitude van de stroom door de fasewikkelingen.
s
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Optellen van de vergelijkingen (2.5) voor j=1, 2, 3 geeft:

3 A

B = -2 B cos(w t-pa )
s s s s

(2.6)

w
s rechtsom langs de statoromtrekDit is een lopende golf die met een snelheid

p
draait.

Als de rotor met een hoeksnelheid w beweegt, dan zal er volgens de
m

hoeksnelheidsvoorwaarde voor de hoeksnelheid w van het rotorveld moeten
r

gelden:

w=pw+w
S II r

(2.7)

Er kunnen zich nu de volgende twee gevallen voordoen voor

wisselstroommachines:

1. Als de rotor met gelijkstroom bekrachtigd wordt of als

permanente magneet uitgevoerd is, dan geldt dat w = O. Dit gebeurt
r

bij een synchrone machine. Ook de stator kan met gelijkstroom bekrachtigd

worden of als permanente magneet uitgevoerd zijn (hierbij geldt dat w = 0).
s

2. Als de stator en rotor beide gevoed worden door een bron met een

hoekfrequentie, wordt er gesproken van een dubbelgevoede machine. Bij een

asynchrone machine worden de stator- of de rotorstromen via inductie opgewekt.

Hierdoor wordt er altijd aan de hoeksnelheidsvoorwaarde voldaan.

omdat de asynchrone machine (ook wel inductiemachine genoemd) in de industrie

het meest wordt toegepast, zal deze in de volgende paragraaf nader worden

bekeken.

2.3. DE WERKING VAN DE ASYNCHRONE MACHINE:

In deze paragraaf wordt eerst op eenvoudige wijze uitgelegd op welke manier

een koppel in een asynchrone machine ontstaat (paragraaf 2.3.1.). Daarna wordt

de koppel-toerenkromme op dezelfde manier afgeleid (paragraaf 2.3.2.), waarna

in paragraaf 2.3.3. enkele belangrijke zaken uit deze kromme nader worden

toegelicht.

In paragraaf 2.3.4. wordt uitgelegd, hoe en wanneer stroomverdringing en

verzadiging in de rotor ontstaan.
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2.3.1. Het ontstaan van een koppel:

Het principe van de asynchrone machine kan eenvoudig worden uitgelegd aan de

hand van 66n wikkeling, die ronddraait in een statorveld, dat een hoeksnelheid

'"-! heeft. Ais wordt aangenomen dat de hoeksnelheid '" van de rotor kleiner is
p m
dan die van het statordraaiveld, dan ziet een waarnemer, die aan het

statordraaiveld gekoppeld is, het volgende:

- -- - -~. Br

1..
Fig. 2.6.: De resulterende draaiing van de winding voor een waarnemer, die

gekoppeld is aan het statordaaiveld.

Bij een gesloten winding zal er onder invloed van de lorentzkracht ! =q ! x B

een stroom in de aangegeven richting gaan lopeno Hierdoor zal er een veld naar

rechts (B ) ontstaan. Het koppel op de rotor is nu rechtsom georienteerd en er
r

wordt mechanisch vermogen geleverd, omdat het koppel en de hoeksnelheid van de

hetzelfde teken bezitten. De machine werkt dus als motor.

worden (hierbij geldt dat '" >
m p

rotor '"m
Op dezelfde manier kan de generatorwerking

'"s
) .

van de asynchrone machine uitgelegd

2.3.2. De koppel-toerenkromme:

De waarde van het koppel is evenredig met de sinus van de hoek a tussen het

statorveld en het rotorveld en is ook evenredig aan de rotorstroom. De

rotorstroom zal bij een kleine waarde van de hoeksnelheid van het

rotordraaiveld evenredig en in fase zijn met de geYnduceerde spanning in de

rotor, omdat voor kleine waarden van", voor de rotorimpedantie Z geldt:
r r
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(2.8)

Hierdoor zal het rotorveld zijn maximum bereiken als de winding parallel aan

het statorveld staat. Het koppel zal dan dus maximaal en ook evenredig aan w
r

zijn.

Voor grotere waarden van w zal de rotorstroom minder dan evenredig toenemen
r

en ook gaan naijlen op de geinduceerde rotorspanning, omdat de term w L in
r r

formule (2.8) steeds groter wordt t.o.v. R • Hierdoor bereikt het rotorveld
r

pas zijn maximum als de winding al een stuk verder gedraaid is en is het

koppel niet meer maximaal, omdat de sinus van de hoek a tussen de twee velden

afneemt. Dit is in de figuur 2.7 te zien:

Fig. 2.7.: Stand van de twee draaivelden bij grotere waarden van w •
r

Voor grotere waarden van w neemt het koppel dus minder dan evenredig toe tot
r

een maximale waarde. Daarna zal het koppel zelfs afnemen, omdat het toenemen

van de hoek a zal gaan overheersen. Grafisch ziet het bovenstaande er als

voIgt uit:
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I -

Fig. 2.8.: De koppel-toerenkromme van de asynchrone machine.

2.3.3. Defenities van enkele belangrijke parameters:

Onderstaande parameters zijn weergegeven in figuur 2.8.

De maximale waarde van het koppel wordt het kipkoppel T
k

genoemd. De waarde

van de slip, waarbij het kipkoppel optreedt, wordt de kipslip sk genoemd.

De slip is als voIgt gedefinieerd:

w
S

W W
P m r

S = =
w Ws s
p

w
Er geldt: 0 als

s
s = w=

m p
s = 1 als w = 0

m

(Dit wordt de synchrone hoeksnelheid genoemd)

(2.9)

/ -

De waarde van het koppel bij s = jP. wordt het aanloopkoppel T
a

genoemd.

De verhouding tussen het kipkoppel en het nominale koppel T (het koppel
n

waarvoor de machine ontworpen is) heet de overbelastbaarheid o.

Het stabiele bedrijfsgebied van de machine ligt in het algemeen tussen s = 0

en s = sk. Als bijv de hoeksnelheid van een last, waarvan de kromrne in dit

gebied de koppel-toerenkromrne van de machine snijdt, groter of kleiner wordt
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dan de hoeksnelheid in het bedrijfspunt, zal deze last automatisch afgeremd,

resp. versneld worden, zodat hetzelfde bedrijf als voor de verstoring weer

bereikt wordt.

Als een machine succesvol wil aanlopen, zal de lastkromme vanaf s = 0 tot aan

de nominale slip onder de koppel-toerenkromme van de machine moeten liggen,

zodat er steeds een versnellend koppel aanwezig is.

2.3.4. Het optreden van stroomverdringing en verzadiging:

De rotor van de asynchrone machine kan op verschillende manieren uitgevoerd

worden.

Als de rotor is voorzien van een wikkeling met uitlopers, die via borstels en

sleepringen bereikbaar zijn gemaakt, dan wordt gesproken van een

sleepringankermachine. Door (tijdens aanlopen) een uitwendige weerstand op de

rotor aan te sluiten en voortdurend aan te passen, kan het koppel constant

hoog gehouden worden en de stream constant laag.

Als in gleuven in de rotor koperen of aluminium staven worden aangebracht, die

aan de "kopse" kanten via ringen zijn doorverbonden, wordt gesproken van een

kooiankermachine (zonder rotorijzer blijft er een kooivorm over).

Vaak worden bij kooiankermachines zogenaamde hoogkantstaven toegepast, die

zijn weergegeven in figuur 2.9.

,
I

"I I
I

verhoogt de

I stroomdicht"

Ivermindert de
stroomdichtheid

.--- - - - -... - - - - _..--
(0 ~ ~ ~~, ,

.... -Z - - - - .-- - - - - - - ...

.--:;(--------_.
"I:, ~ ~ ~ ~

....... -- --- - - ~- - -- - --

I

---"'1'\
I
I

• I
• I
I I

• I I

" I I
I I I

• • I I J
~;i~~\- .-" J. - - - - ........----

I I \ '7.: :7, : I I :
f \ , I I I
\ , ...... .... I , I, .... ' I'

'.... .:: -:-------- ..: =::::,,'

Fig. 2.9. Hoogkantstaven in een kooiankermachine.

Bij een hogere frequentie van de rotorstromen (dUB bij s ~ 0) zal de stroom

het magnetisch veld buiten de staven proberen te houden. De stream zal
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daardoor naar de luchtspleetzijde toe toenemen (zie figuur 2.10). Hierdoor zal

de rotorweerstand bij s - 0 groter zijn dan bij s - 1. De rotorinductiviteit

zal echter bij s - 0 kleiner zijn.

Het naar buiten dringen van het veld door de rotorstroom bij lage waarden van

de slip wordt stroomverdringing genoemd. Hierdoor wordt tijdens aanloop (zoals

bij de sleepringankermachine met een voorschakelweerstand) het koppel hoger en

de stroom lager.

Een ander effect dat op kan treden is de verzadiging van de lekflux (de flux

die de luchtspleet niet oversteekt).

Tijdens aanloop van een machine wordt er een grote lekflux geYnduceerd,

waardoor het ijzer van de rotor en de stator in verzadiging kan treden. Bij

nominaal bedrijf treedt deze verzadiging niet op. Een gevolg van de

verzadiging van de lekfluxen is dat de inductiviteiten van de stator en de

rotor bij aanloop een kleinere waarde hebben dan bij nominaal bedrijf.
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3. DE SPAHNINGS- EN KOPPELVERGELIJICINGEN VAN DE ASYNClIRONE MACHINE.

Een manier om het gedrag van een asynchrone machine tijdens stationair en

transient bedrijf te beschrijven, is het gebruik van de

spanningsvergelijkingen, die de spanningen over de diverse wikkelingen in

verband brengen met de stroom erdoor, en de koppelvergelijking, die het

verband tussen de stroom door de wikkelingen en het elektrisch koppel

weergeeft. Deze vergelijkingen worden in dit hoofdstuk beschreven voor een

driefasige machine, waarbij het volgende is aangenomen:

1. De stator- en rotorwikkelingen zijn sinusoYdaal uitgevoerd.

2. De wederzijdse inducties tussen de stator en de rotor zijn sinusoYdale

functies van de hoek ~ tussen de stator- en rotorspoelen.

3. De zelfinducties van de stator- en rotorspoelen zijn onafhankelijk van de

positie van de rotor.

4. De effecten van verzadiging, hysterese en wervelstromen zijn verwaarloosd.

5. De machine is rotatiesymmetrisch opgebouwd.

De beschouwde machine is in figuur 3.1 weergegeven:

U
sb I

I

!p/
I. /U"

U
r-b

W

II\-

Fig 3.1.: De driefasige asynchrone machine, waarvan de spannings- en

koppelvergelijkingen bepaald worden.

Orndat rekenen in een stelsel, waarin sinusfuncties met een tijdafhankelijke

hoek ~ in het argument voorkomen, gecompliceerd is, zal dit stelsel

naar een ander stelsel getransformeerd worden, waarin de genoemde

sinusfuncties niet meer voorkomen.

In paragraaf 3.1 worden de spannings- en koppelvergelijkingen tijdens

stationair- en transient bedrijf in een stilstaand (a, P, O-coordinaten) en in
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De maxima1e wederzijdse inductiviteit tussen de rotor- en de statorfasen.

een draaiend coordinatenste1se1 (d, q, O-coordinaten) bepaa1d [4,5].

Qmdat de machine rotatiesymmetrisch van opbouw is, kan er ook met

ruimtevectoren gerekend worden. In paragraaf 3.2 wordt de af1eiding van de

spannings- en koppe1verge1ijkingen en het vervangingsschema van de machine

tijdens stationair (nodig voor de parameteridentificatie in hoofdstuk 4) en

transient bedrijf met behu1p van deze vectoren in het sti1staande

coordinatenste1se1 beschreven [6].

3.1. DE VERGELIJKINGEN IN (a, p, 0)- EN (d, q, O)-CoORDINATEN.

De momentane spanning in de drie statorfasen van de machine wordt

bepaa1d door de flux ~ in de fasewikke1ingen en door de weerstand R van de
5l 5

windingen. De uitdrukking voor de momentane spanning over de

fasewikke1ingen u is:
5l

d~5l
u = i R +5 l 5 l 5 dt

Hierin is i de stroom door een fasewikke1ing (l=a,b of c).5l
De flux ~5l in deze uitdrukking is, via de bijdrage van de rotorstromen, een

functie van de hoek ~ (zie figuur 3.1) tussen de assen van de spoe1en van de

stator- en rotor. Deze hoek is afhanke1ijk van de hoeksne1heid w van de rotor
m

via de formu1e:

d~
w=

m dt

Voor de tota1e flux van bijvoorbee1d de stator a-fase ge1dt (zie figuur 3.1):

~58= 1 i + 1 i + 1 i + i 1 cos~ i 1 cos(~(2/31l"»+ i 1 cos(~-(2/31l"»5 58 m 5b m 5C r 8 5 r r b 5 r r C 5r

Hierin is:

1 De tota1e inductiviteit van de stator a-fase t.g.v. de stroom in de
5

stator a-fase. Deze is samengeste1d uit een 1ekinductiviteit L , die de
5,0"

flux representeert die de 1uchtsp1eet tussen de stator en de rotor niet

oversteekt, en een inductiviteit 1 , die de flux representeert die de
5m

1uchtsp1eet weI oversteekt.

1 De wederzijdse inductiviteit tussen de statorfasen onder1ing.
m

1
5r

Voor de andere twee statorfasen en de drie rotorfasen ge1den soortge1ijke

uitdrukkingen.
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Het rekenen met een tijdafhankelijke component in het argument van een

sinusfunctie is, zoals reeds vermeld, gecompliceerd. Er bestaat echter een

transformatie ,waarmee deze functies uit de vergelijkingen geelimineerd kunnen

worden. Hierdoor worden de vergelijkingen getransformeerd naar een draaiend

coordinatenstelsel. Cit wordt het (x, y, O)-coordinatenstelsel genoemd.

Het veld wordt dan in feite opgewekt gedacht in twee statorfasen, waarvan de

assen ~ radialen ten opzichte van elkaar verschoven zijn, zoals te zien is in

figuur 3.2.:

·----I-n·
I

I

Fig. 3.2.: Draaiveldopwekking in eendraaiend coordinatenstelsel.

Ais het coordinatenstelsel stil staat (gekoppeld aan de stator), wordt er de

benaming (a, p, O)-stelsel aan gegeven, het met de rotorhoeksnelheid w = w
m

draaiend st~lsel (gekoppeld aan de rotor), wordt het (d, q, O)-stelsel

genoemd.

Transformatie van de stroom naar het (x, y, O)-coordinatenstelsel wordt als

voIgt bereikt:(zie bijlage 1)

(3.1 )

Hierin is T de transformatiematrix:

[

cos')'
2 .

T ="3 s1.n')'

1/2

cos (')'+(2/3'll") )

sin('y+(2/3'll") )

1/2

cos(')'-(2/3'll"» ]

sin(')'-(2/3'll"»

1/2

(3.2)
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Terugtransformatie voIgt uit de formule:

Er geldt dat T- 1 = TT, waarin TT de getransponeerde matrix van Tis. Voor de

parameter ~ zullen bij transformatie van de stator- en rotorstromen naar

hetzelfde stelsel verschillende uitdrukkingen ingevuld moeten worden.

orndat bij een driefasenkortsluiting, die in dit verslag behandeld wordt, de

som van de fasestromen nul is (dus i o = 0), zullen O-coordinaten van de

vergelijkingen in dit hoofdstuk niet behandeld worden.

(a, p, O)-stelsel:

Bij de transformatie van de statorstromen naar het stilstaande stelsel moet

in de transformatiematrix ~ = 0 ingevuld worden en bij transformatie van de

rotorstromen naar hetzelfde stelsel moet ~ = ~ ingevuld worden.

Als de spanningen en fluxen op dezelfde manier getransformeerd worden naar het

stilstaande stelsel, ontstaan de volgende uitdrukkingen voor de

(a, p,)-coordinaten: (zie bijlage 1)

( R + L d
) i

sa
d

i (3.3)u = + M
sa s s dt dt ra

d
) i sp

d
i
rP

(3.4)u
sP

= R + L + M
s s dt dt

d
) i +

d
i i sp i

rP
) (3.5)u = R + L M + w (M + L

ra r r dt ra dt sa m r

R + L d
) i rp

d
i
sp i ira) (3.6)urp = ( + M- - w (M + Lr r dt dt m sa r

Hierin:

R en Rs r
L en L

s r
M

De stator- en rotorweerstand.

De totale stator- en rotorinductiviteit.

: De wederzijdse inductiviteit tussen de stator en de rotor.

De formules (3.3) tot en met (3.6) zijn uitdrukkingen voor een transformator

met een stroomgestuurde spanningsbron in serie. Het vervangingsschema (VVS)

voor de motor voor de a-fase ziet er dan als voIgt uit:
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Fig. 3.3.: Het vervangingsschema van de a-fase van de driefasige asynchrone

machine.

Orndat door het verwisselen van a en p en de polariteit van de stroomgestuurde

spanningsbron in figuur 3.3 het VVS voor de p-fase verkregen wordt, zal verder

alleen de a-fase bekeken worden.

De meeste asynchrone motoren hebben kortgesloten rotorwindingen

(kooiankermotoren) en daarom zal in het vervolg van dit verslag de

rotorspanning nul genomen worden.

Bij splitsing van de inductiviteiten in een zelfinductiviteit en een

lekinductiviteit en reductie van alle grootheden naar de statorzijde komt het

VVS voor de beschouwde machine voor de a-fase er als volgt uit te zien:

L'
r , C1

i
sa

u
sa

R
s

L'
s ,C!

i'
ra

R'
r

w
m

+

Fig. 3.4.: Het VVS voor de asynchrone machine met kortgesloten rotorwindingen,

bij reductie naar de statorzijde.

Hierin is:

L' = L
s,C! s,C!

H

a

L' L fa
2 H=r , C1 r, C! a

R' R fa
2=r r

H' = H fa

i' = a i
ra ra
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Met a =~
L

5

Als de vergelijking van het elektrisch koppel ook nog bekend is, zal gedrag

van een machine beschreven kunnen worden.

Het koppel, dat twee spoelen op elkaar uitoefenen, wordt gegeven door:

T
e

1 2 dL1 1 2 dL2 dM
= I --+ 1--+11

2 1 dt7 2 2 dt7 1 2 dt7
(3.7)

Bij de motor zijn de stator- en rotorinductiviteiten niet afhankelijk van de

hoek t7. Alleen de derde term uit formule (3.7) blijft dan nog over.

Uitschrijven van de formule voor alledrie de fasen geeft de volgende formule

voor het elektrisch koppel (zie bijlage 1):

3 ..
T = -2 P M (1. (31.e 5 ra

- i i )
sa r{3

(3.8)

De mechanische evenwichtsrelatie is:

T + T
e 85

d
= (J' W )

dt 85 m
(3.9)

Hierin is:

T : Het op de as overgedragen koppel (positief bij afgifte).
85

J' Het massatraagheidsmoment van de motor en het werktuig samen,
85

gereduceerd op de as van de motor.

Orndat zowel w en de stromen en spanningen van de tijd afhankelijk zijn,
m

blijkt uit de formules (3.8), (3.9) en (3.3) tot en met (3.6) dat het met de

hand berekenen van het transient gedrag van een motor al een gecompliceerde

zaak wordt.

(d, q, O)-stelsel:

Het afleiden van de spannings- en koppelformules en het VVS in het

(d, q, O)-stelsel verloopt op een identieke wijze als bij het stilstaande

stelsel. In deze paragraaf zullen daarom alleen de resultaten worden

weergegeven.

Transformatie van de statorgrootheden naar het (d, q, O)-stelsel wordt bereikt

door in de transformatiematrix T uit formule (3.2) de parameter l te vervangen

door -t7. Dit wordt de transformatie van Park genoemd.
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De rotorgrootheden worden getransformeerd door 1 = 0 in te vullen in de

transformatiematrix.

De spanningsvergelijkingen voor de (d, q)-coordinaten zijn:

u =
sd

(3.10 )

u =
rq

d d
urd = ( Rr + Lr dt ) i rd + H dt i sd

Rr + Lr :t )i rq + H :t i Sq

(3.11)

(3.12)

(3.13)

Bij reductie van de grootheden naar de statorzijde en kortsluiten van de

rotorwikkelingen wordt het vvs van de d-fase als voIgt weergegeven:

R
s

Cal (M i + L i )
m rq s sq

H'

i'
ra

L'
r , (1

Fig. 3.5.: Het VVS van de d-fase van de asynchrone machine met kortgesloten

rotorwikkelingen en reductie naar de statorzijde.

Ook in figuur 3.5 geldt dat door verwisseling van d en q en de polariteit van

de BtroomgeBtuurde spanningsbron het VVS voor de q-faBe verkregen wordt. De

weerBtanden en inductiviteiten zijn dezelfde alB die in figuur 3.4.

Door in formule (3.8) de a en p te vervangen door respectievelijk d en q,

wordt de vergelijking van het elektrisch koppel in (d, q)-coordinaten

verkregen:

3
Te = -2 P M (i i - i i )

sq rd sd rq
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3.2. DE VERGELIJKINGEN MET RUIMTEVECTOREN.

Zoals reeds vermeld is, kan er ook met ruimtevectoren gerekend worden, omdat

de machine geheel symmetrisch van opbouw is. Een ruimtevector is een complexe

getal waarvan zowel de modulus als de fasehoek van de tijd afhankelijk kunnen

zijn. De ruimtevector voor de stroom in het (x, y, O)-coordinatenstelsel is

als volgt samengesteld:

i
X = i + j i

x y

Door nu de formules (3.4) en (3.6) uit paragraaf 3.1 met j te vermenigvuldigen

en bij respectievelijk (3.3) en (3.6) op te tellen worden de

spanningsvergelijkingen in het (a, p, O)-coordinatenstelsel voor de

ruimtevectoren:

a
( R + L d

)i
a M d ,a

u = + l.
-5 5 5 dt -5 dt -r

a (R +L d
)i

a d ,a
jw .a i

a
)u = + M dt =-5

+ (M l. + L
-r r r dt -r m -5 r -r

(3.15)

(3.16)

Het VVS van de machine bij reductie naar statorzijde en kortgesloten

+

L'
r , (1

w (M i
a

m -5

R'
r

R
5

a
u
-5

rotorwikke1ingen is in figuur 3.6 weergegeven.
,a
l.
-5

Fig. 3.6.: Het VVS van de asynchrone machine met behulp van ruimtevectoren in

het stilstaande coordinatenstelsel.

In figuur 3.6 geldt wederom dat de parameters dezelfde zijn als die in figuur

3.4.

De stroomgestuurde spanningsbron representeert de met de rotor gekoppelde flux

a l.,a l.,a)!r = (M + L
-5 r -r
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*
Orndat geldt dat (i,qi - i i,q) = 1m (ia 0 f ) wordt de vergelij king voor het

s,.. ra sa r,.. -5 -r

elektrisch koppel met ruimtevectoren:

*
T = -2

3
pM 1m (ia 0 f

e -s -r

*
Hierin is i a de complex geconjugeerde ruimtevector van ia.

-r -r

(3.17)

De afleiding van de relatie tussen de momentane stromen en de

ruimtevectorstromen in het stilstaande coordinatenstelsel wordt beschreven in

bijlage 2. Deze relatie ziet er voor de statorstroom als voIgt uit:

+a i + a 2 i
sb se

(3.18 )

.2'll'
J"3

Hierin is a = e

Bij een symmetrische driefasenvoeding en stationair bedrijf wordt uitdrukking

(3.18) voor de ruimtevector van de statorstroom [7] (zie bijlage 2):

a
i =! cos (w t - Vt )
-5 5 S 5

Hierin is:

! De topwaarde van de statorstroom.
5

w De hoekfrequentie van het voedende net.
5

Vt
5

De fasehoek tussen statorstroom en -spanning.

Bij vervanging van :t door jW
5

in (3.15) en (3.16) en met de definitie van de

slip (2.9) worden de vergelijkingen van de spanning tijdens stationair bedrijf

in het stilstaande coordinatenstelsel vereenvoudigd tot de volgende formules:

Q
R + L jw )i

Q
jw .a (3.19)u = + M 1-

-s 5 S 5 -5 5 -r

R
a r + L jw )i

a + M jw i a (3.20)u = (
-r s r 5 -r s -5

De formules (3.19) en (3.20) zijn de vergelijkingen van een transformator,

waarop aan de secundaire zijde een slipafhankelijke weerstand is aangesloten.

Het VVS van de machine tijdens stationair bedrijf is weergegeven in figuur

3.7.
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Fig. 3.7.: Bet VVS van de asynchrone machine tijdens stationair bedrijf in het

stilstaande coordinatenstelsel.
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4. PARAMETERIDEHTIFICATIE VAH DE ASYHCBRONE MACHINE.

Voor het bepalen van het transient gedrag van de asynchrone machine moeten de

waarden van parameters van het vervangingsschema bekend zijn. Deze worden

normaal gesproken echter niet door een fabrikant opgegeven en moeten daarom

uit de specificaties van de machines bepaald worden.

Orndat de meeste machines een dubbelkooirotor hebben of met hoogkantstaven in

de rotor zijn uitgevoerd (zie paragraaf 2.3.4), zal het VVS uit paragraaf 3.2,

figuur 3.7, moeten worden uitgebreid. De parameters L , L en R uit dit
8,{1 r,{1 r

VVS zijn namelijk afhankelijk van de slip , omdat er stroomverdringing en

verzadiging optreedt. Uitbreiding van het VVS wordt beschreven in paragraaf

4.1. Hierbij wordt, in plaats van met inductiviteiten, met reactanties

gewerkt, omdat in NETOMAC reactanties ingevoerd moeten worden.

Vervolgens worden in paragraaf 4.2 vier verschillende methodes van

parameteridentificatie beschreven. Nadat in paragraaf 4.3 de waarden van de

verzadigingsparameters zijn bepaald, worden deze methodes in paragraaf

4.4toegepast op de hoogspanningsmachines van ammoniakfabriek 3 (AFA3) en

worden de resultaten vergeleken.

4.1. HET VERVANGINGSSCHEMA VAN DE ASYNCHRONE MACHINE MET DUBBELKOOIROTOR.

Zoals reeds vermeld kunnen machines uitgevoerd zijn met hoogkantstaven in de

rotor. Orndat door stroomverdringing de rotorparameterwaarden tijdens aanloop

en nominaal bedrijf verschillen, kan een rotor met hoogkantstaven voorgesteld

worden door een dubbelkooirotor fa]. Het VVS voor een asynchrone machine met

een dubbelkooirotor zal daarom verder besproken worden.

In een dubbelkooirotor zijn drie verschillende lekfluxen te onderscheiden,

welke in figuur 4.1 zijn afgebeeld.

L_u_c_h_t ( -----..----.--..-- -) _

.._...._-,
!
!

(Rotorijzer

(

! J,'P3

l_L=-==::::::::~~ J
Fig. 4.1.: De rotorlekfluxen in een dubbelkooirotor.
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De buitenkooi, waarmee de flux ~ gekoppeld is en die vooral tijdens aanloop,
actief is, heeft een hoge weerstand en een lage inductiviteit, zoals reeds in

paragraaf 2.3.4 vermeld is. De binnenkooi, waarmee ~2 gekoppeld is en die

vooral tijdens nominaal bedrijf actief is, heeft echter een lage weerstand en

een hoge inductiviteit (meer omringd door ijzer dan de buitenkooi). Het VVS

uit figuur 3.7 in paragraaf 3.2 moet daarom uitgebreid worden met een

rotorketen, die parallel aan de andere staat.

De flux ~3' die met de beide kooien gekoppeld is, legt t.o.v. de andere twee

een veel langere weg door het rotorijzer af. Daarom is aangenomen dat aIleen

deze lekflux in verzadiging kan treden. Door de koppeling met beide kooien zal

de lekreactantie van deze flux in het VVS in serie met de beide rotorketens

geplaatst moeten worden.

Orndat de statorwindingen gewikkeld zijn, zal de statorlekflux aIleen

afhankelijk zijn van verzadiging.

Uit [9] blijkt dat een verzadigingslekreactantie X(1) van een machine benaderd

kan worden met:

X(1)= X + D~X = X + (D-1)~X
nv onv

(4.1)

Hierin is X het gedeelte van X(1) dat niet in verzadiging kan treden (dus
nv

~ = 1) en is X de waarde van X(1), waarbij nog geen verzadiging optreedt.
r onv

Hieruit voIgt dat ~X het gedeelte van X is kan verzadigen. De parameter D
onv

geeft de mate van verzadiging aan. Deze parameter kan benaderd worden [9]

met:

I I
D = 2 { . ( sat) + 1 . (2 . ( sat)}

~ arCS1n -1-- 2 S1n arCS1n -1-- (4.2)

waarin I de waarde van de statorstroom is, waarbij verzadiging optreedt. Er
sat

geldt dus:

Als I ~I ,dan is D=l.
sat

Als I >1 ,dan is O<D<l.
sat

Het uitgebreide VVS ziet er nu als voIgt uit:
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Fig. 4.2.: Bet VVS voor de dubbelkooiankermachine.

De betekenissen van de reactanties en weerstanden in figuur 4.2 zijn:

R, De statorweerstand.

X, De statorlekreactan~ie, die afhankelijk is van verzadiging.

X
2

De wederzijds gekoppelde reactantie.

X
3

De rotorlekreactantie, die afhankelijk is van verzadiging.

R
4

,X
4

De rotorweerstand en -lekreactantie van de binnenkooi.

Rs 'Xs De rotorweerstand en -lekreactantie van de buitenkooi.

Een sleepringankermachine heeft gewikkelde windingen in zowel de stator als de

rotor, waardoor deze door slechts een kooi voorgesteld hoeft te worden. Dit

kan bereikt worden door in figuur 4.2 aan R
4

en X
4

een zeer grote waarde toe

te kennen (beide moeten oneindig groot worden).

De parameters van het VVS worden meestal in per unit waarden (p.u.)

beschreven. De omrekening naar deze p.u. waarden wordt beechreven in bijlage

3.

4.2. DE THEORIE VAN DE PARAMETERIDENTIFICATIE.

In deze paragraaf wordt op vier verschillende manieren beschreven, hoe de

waarden van de parameters, die van belang zijn voor de bepaling van het

transient gedrag van een asynchrone machine, bepaald kunnen worden uit de

machinespecificaties. De eerste twee methodes komen uit de literatuur

(paragraaf 4.2.1 en 4.2.2), de derde voIgt uit de gegevens van de

beproevingsrapporten van hoogspanningsmachines (paragraaf 4.2.3) en de vierde

wordt uitgevoerd met het identificatieprogramma van het programma NETOMAC

(paragraaf 4.2.4).
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4.2.1. De methode met behulp van de formules van Khalil e.a ••

zijn de volgende:

I

k.=
8

1 I
n

M
k

8
=

8 M
n

k
M

k
= -

t M
n

cOS<p
a

cos<p
n

s
n

TIn

De relatieve aanloopstroom .

De arbeidsfactor bij aanloop

De arbeidsfactor tijdens nominaal bedrijf

De nominale slip

Het nominale rendement

Het relatieve kipkoppel

Het relatieve aanloopkoppel

De parameterwaarden kunnen bepaald worden met behulp van formules, die door

Khalil e.a [10] bepaald zijn. Deze formules worden ook gebruikt door Milde

[11] om het transient gedrag van netten te berekenen. De invloed van

verzadiging is in deze formules echter niet terug te vinden. Deze invloed is

met behulp van de formules (4.1.1) en 4.1.2) in rekening gebracht.

Een groot voordeel van deze formules is het beperkte aantal machinegegevens,

dat gebruikt wordt. De machinegegevens, die bekend moeten zijn en dit meestal

zowel voor hoogspannings- als laagspanningsmachines zijn,

Voor de ingangsweerstand en -reactantie bij aanloop gelden de volgende

formules:

R. (1)
1

= cOS<p
1 k. 8

1

,
X. (1) = ~.!..-) 2_ (R.(1))2

1 k. 1
1

De formules voor de parameters bij aanloop en nominaal bedrijf zijn:

R
1

= - cOS<p
s k

j
8

TI cos<p
{(.!..-) 2k n n }

k. 8 (l-s )
1 n

(4.3)

(4.4)

X = {sin<p - cOS<p (k - / k 2 _1')}-1
~ n n t t

(4.5)
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X (1)
ru

X
2

(R. (1) - R
R (1) .. -L:P._--.;..I ---7S _--:- ---=::__

r {(R.(l) -R )2+ (.!2 X
1
.(1) _ x )2}

1 s P.

X {- .! X. (1) ('! X. (1) - X ) - (R. (1)
P. 21 21 P. 1

- R
s

(4.6)

(4.7)

R (s ) •r n

2
X (cos~ - R )s

p. n s n
2

{(COs~ -R ) + (sin~
n s n

X
su

2
- X ) }

p.

(4.8)

X {(X - sin~ )
p. su n

2
{(cos~ -R ) +

n s

(sin~ - X - X ) - (R
n su p. s

2
- cos~ ) }

n
(4.9)

De invloed van verzadiging komt tot uitdrukking in formule (4.4). De waarden

van de verzadigingsparameters D en ~X kunnen met de formules (4.1) en (4.2)

berekend worden.

4.2.2. De methode met behulp van de formules van Rogers e.a.

Door Rogers e.a. worden in de literatuur andere formules gebruikt om de

parameterwaarden tijdens aanloop en nominaal bedrijf te bepalen [9]. Deze

formules worden o.a. toegepast in het transient programma EMTP. Er wordt ook

rekening gehouden met verzadiging.

Ook hier zijn weer weinig gegevens van de machines (met uitzondering van

cos~ en k dezelfde als in paragraaf 4.2.1) nodig.
a t

De formules voor de parameters zijn:

sn 71 e
R (s ). -------

r n { (l-s ) cos~ }
n n

71 e
X =

P. {( l-s ) sin~ }
n n

R (1) = R (s ) k ('!-)2 1
r rna k. s

1 n

2
cos ~

n

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

X (1) = 1 ~.!-)2_ {R
ru 2 k. s

1

+ R (1)}2
r
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x = X (1) + D(I ) ~X
atl rtl 8

(4.15)

In deze formules is ~ het effectieve nominale rendement, het nominale
e

rendement waarbij de dissipatie in de stator- en rotorweerstand niet als

verlies beschouwd wordt. In [9] wordt aangenomen dat de koperverliezen 75\

van de totale verliezen bedragen. De ijzerverliezen zijn in deze totale

verliezen echter niet meegenomen en, omdat de ijzerverliezen ongeveer gelijk

zijn aan de rotatieverliezen in een machine, wordt aangenomen dat de

koperverliezen in een machine 60\ van de werkelijke totale verliezen bedragen.

Voor ~ geldt dan:
e

~ = 0,6 (1- ~ ) + ~ = 0,6 + 0,4 ~
e n n n

Het nadeel is dat de waarde van de rotorlekreactantie bij nominaal bedrijf in

[9] niet bepaald is. Verder blijkt ook de waarde van de hoofdveldreactantie

te klein te zijn, waardoor er een te klein vermogen door de machine

geproduceerd zal worden. In [9] is dit d.m.v. een iteratieve procedure (met

als parameter het nominaal vermogen) opgelost.

Uit de formules 4.14 en 4.15 blijkt dat is aangenomen dat bij aanloop de

stator- en rotorlekreactantie aan elkaar gelijk zijn.

4.2.3. De methode met behulp van gegevens van hoogspanningsmachines.

In tegenstelling tot bij laagspanningsmachines worden bij hoogspanningsmachine

meestal beproevingsrapporten geleverd, waardoor hiervan meer gegevens bekend

zijn. In deze rapporten staat o.a. het gedrag van de machine tijdens nullast,

stilstand (ook wel kortsluiting genoemd) en nominaal bedrijf beschreven. Ook

is de waarde van de statorweerstand R meestal gegeven.
5

Met de gegevens uit de beproevingsrapporten kunnen met de volgende formules,

die zijn afgeleid in bijlage 4, de parameterwaarden tijdens aanloop en

nominaal bedrijf berekend worden:

R
5

P
CuD=

31
2
8

(4.16)

R (1)
r

P
Cuk=-- - R

312 a
8

(4.17)

x (1) = ! / Z2 - {R + R (1) /
rtl 2 k 5 r
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x = x +D(I)AX (4.19)
SO' rO' a

X = Z - X (4.20)
P. 0 SO'

3(P
2

R )I
2

X
2

a- 31
R (a )

tun n s n p. n (4.21)=
r n

{Q - 31
2

(X + X )}2 312R ) 2+ (P -
n n SO' p. tun n s

X (a) =
rO' n

R, (sn) {_Q_n_-_3_I_~_(X_s;..:O'_+_X~)}
p. - Xp.

an 3lR _ P
n stun

(4.22)

Hierin zijn:

P 0' P .. en Ptu tu~ tun
De koperverliezen bij reap. nullast, atilstand en

nominaal bedrijf.

De ingangsimpedanties bij nullast en kortsluiting.

Het nominale blindvermogen.

Evenals in paragraaf 4.2.2 is ook hier aangenomen dat tijdens aanloop de

stator- en rotorlekreactanctie aan elkaar gelijk zijn.

4.2.4. De methode met behulp van NETOMAC.

Bij het programma NETOMAC, waarover DSM beschikt, is ook een deelprogramma

aanwezig, dat de parameterwaarden van machines kan bepalen. Het programma

beschikt over twee verachillende VVS's van machine, namelijk een zonder en een

met verzadiging.

De volgende gegevens van de machines moeten bekend zijn voor dit programma:

coa~ , ~ , I (p.u.), AX, I en de koppel-toerenkromme.
n n a sat

Het programma werkt globaal als voIgt:

1. De beginwaarden van de parameters moeten worden ingegeven, evenals een

boven- en een ondergrens voor deze parameterwaarden. Reactanties of

weerstanden, waarvan de parameters bekend zijn, kunnen worden vastgezet.

2. Nadat de bovengenoemde gegevens van de machines zijn ingevoerd, moet de

koppel-toerenkromme van de machine voor een aantal slipwaarden worden

ingegeven, waarbij aan iedere waarde een bepaalde gewichtsfactor toegekend

kan worden (hoe hoger de factor, hoe beter naar deze waarde gekeken wordt).

Het programma interpoleert lineair tussen de opgegeven koppelwaarden.

3. Het programma probeert, uitgaande van de startvector, de ingegeven

koppel-toerenkromme zo goed mogelijk te benaderen. Dit gebeurt door, d.m.v.
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een iteratie, het minimum van de kwadratische fout

k

Q = L(F . - F
M1

·)2
. 1 0 I
1 =

tussen de ingegeven waarden F . en de modelwaarden F . te vinden in een
01 M I

8-dimensionale ruimte (er moeten acht parameterwaarden bepaald worden).

worden. Dit is in figuur 4.3 nog eens duidelijk gemaakt.

Fig. 4.3.: Principe van de parameteridentificatie.

Hierin stelt P de parametervector voor.

4. Na een aantal iteraties geeft het programma de bepaalde parameterwaarden.

Verder worden nog het koppel, de aanloopstroom en de arbeidsfactor als

functie van de slip gegeven, alsmede de afwijkingen van het bepaalde koppel

t.o.v. de ingegeven waarden.

s. Als de ge1dentificeerde koppel-toerenkromme nog te veel afwijkt van de

ingegeven kromme kunnen de berekende parameterwaarden als startvector

ingegeven worden. Ook kan de gewichtsfactor bij sommige slipwaarden

verkleind of vergroot worden om de ingegeven kromme beter te benaderen.

Het identificatieprogramma geeft de waarden van de rotorweerstand en

-reactantie bij aanloop en bij nominaal bedrijf. Het gedeelte van de

reactantie, dat afhankelijk is van de verzadiging, is hierin echter niet

meegerekend (zie fig. 4.2, reactantie X
3
).

De weerstanden en reactanties in de rotor tijdens aanloop en nominaal bedrijf,

die niet van de verzadiging afhankelijk zijn, worden als volgt uit de

parameters R
4

, X
4

, R
S

en Xs (zie fig. 4.2) bepaald:

R (s )
2 n
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R
Z

(l) = Re{(R
4

+ jX
4

)//(R
S

+ jX
S

)}

X
Z

(l) = Im{(R
4

+ jX
4

)//(R
S

+ jX
S

)}

Voor de totale rotorlekreactantie tijdens aanloop en nominaal bedrijf geldt

nu:

X (S)-Xz(S)+Xru n n 3

4.3. DE BEPALING VAN DE VERZADIGINGSPARAMETERS.

Voor het bepalen van de invloed van de verzadiging van de lekreactanties op

het transient gedrag van de asynchrone machine zullen de waarden van de

verschillende verzadigingsparameters I , 4X, X en X van iedere machine
sat onv nv

bekend moeten zijn. Deze waarden kunnen volgens [12] als volgt bepaald worden:

Als bij de kortsluitproef van een machine aan de klemmen de nominale spanning

U wordt aangesloten, zal er een aanloopstroom I gaan lopeno Bij deze
n a

nominale spanning wordt verondersteld dat voor de verzadigingslekreactantie

XCI) geldt dat X(I)=l.

Wanneer vervolgens de spanning verlaagd wordt, zal de aanloopstroom meer dan

evenredig gaan dalen onder invloed van de verzadiging, omdat XCI) groter

wordt. Als de aanloopstroom kleiner is dan de verzadigingsstroom I , zal de
sat

stroom wel evenredig met de spanning dalen, omdat XCI) nu constant blijft

(geen verzadiging meer). Het gedrag van XCI) als functie van de statorstroom

is in figuur 4.4 weergegeven.

X
nv
1

X
onv 1 _:::...---------

I
a

I~

Fig. 4.4. : Bet gedrag van de verzadigingslekreactantie X(I) als functie van

de statorstroom.

Het uit de praktijk, met behulp van specificaties van Siemensmachines [12],

bepaalde stuk van XCI) bleek het beste benaderd te kunnen worden door de
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formu1es (4.1) en (4.2) met de, in tabe1 4.1. verme1de, waarden van de

verzadigingsparameters.

Tabel 4.1.: De bepaalde waarden van de verzadigingsparameters voor machines

van siemens als functie van het poolpaartal.

Poo1paarta1 Waarde verzadigingsparameter

I Ax X X
sat onv nv

p=2 of p=4 0,32 0,5 1,305 0,805

p=6 of p=8 0,33 0,59 1,354 0,764

Bij de bepa1ing van de parameterwaarden in tabe1 4.1 is uitgegaan van X(I)=l

bij aan100p en in werke1ijkheid wordt in p.u. waarden met a1s basiswaarden het

nomina1e schijnbaar vermogen (Sb) en de nomina1e gekoppe1de spanning (Ub)·

Daarom zu11en de waarden uit deze tabe1 met de, met behu1p van de vier

methoden uit paragraaf 4.2, bepaa1de waarden van de aan100preactanties

vermenigvu1digd moeten worden om de verzadigingsparameters in p.u. waarden te

krijgen. Voor de stator1ekreactantie in formu1e (4.2.17) ge1dt bijvoorbee1d:

X = X (1) (1 + DAX)
Sq rq

A1s de inv10ed van de verzadiging niet in rekening wordt gebracht in NETOMAC,

za1 voor de parameter Ax in het identificatieprogramma een heel k1eine waarde

ingevoerd moeten worden (AX = 0 is niet moge1ijk).

4.4. PARAMETERIDENTIFICATIE VAN DE HOOGSPANNINGSMOTOREN VAN AFA3.

Met behu1p van de methodes, die in paragraaf 4.2 beschreven zijn, en de

verzadigingsparameterwaarden uit tabe1 4.1 zijn de parameterwaarden van de

verschi11ende hoogspanningsmachines van ammoniakfabriek 3 (AFA3) bepaa1d.

Hierbij wordt ook verschi1 tussen de twee mode11en van NETOMAC (met en zonder

inv10ed van verzadiging) beschreven.

Er zijn 7 verschi11ende machines aanwezig op de 6kV-verde1er van AFA3 en 66n

machine is aanges10ten op de 10kV-verde1er. Van deze 10kV-machine zijn de

waarden van de parameters, met en zonder verzadiging, met behu1p van het

identificatieprogramma in NETOMAC bepaa1d.

Na identificatie door NETOMAC werd gecontro1eerd of de uitkomsten aan de
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volgende criteria voldeden:

1. Het bepaalde kipkoppel moet zo goed mogelijk in de buurt van het ingegeven

kipkoppel liggen, omdat dit bij verlaagde spanning op de klemmen bepaald,

of de machine het door de last gevraagde koppel nog kan leveren.

2. Het bepaalde aanloopkoppel moet redelijk in de buurt liggen, omdat dit, bij

aanloop met verlaagde klemspanning, bepaalt of de machine nog kan aanlopen.

3. De bepaalde koppel-toerenkromme mag niet geheel boven de ingegeven kromme

of geheel eronder liggen, omdat dit een te grote afwijking van de

werkelijkheid geeft. Er zal daarom gemiddeld moeten worden (ongeveer

evenveel erboven als eronder).

4. De waarden van de bepaalde parameters moeten in de buurt van de waarden

liggen, zoals die met de formules (4.3) tIm (4.22) bepaald zijn. De reden

hiervan is, dat er in een 8-dimensionale ruimte meer dan een minimum van de

kwadratische fout verwacht kan worden. om dit te controleren werd er met

een willekeurige startvector begonnen.

De met behulp van het identificatieprogramma bepaalde parameterwaarden,

koppel-toerenkrommes en gebruikte gewichtsfactoren zijn in bijlage 5

afgebeeld. Hieruit blijkt dat het model, waarbij de invloed van verzadiging

niet in rekening wordt gebracht, vooral bij aanloop slechter voldoet dan het

model met vezadiging. omdat in het model met verzadiging de reactantie bij

aanloop kleiner wordt dan in het model zonder verzadiging, kan de

aanloopweerstand in de rotor (evenredig met het koppel) bij vaste

aanloopstroom groter worden, waardoor het aanloopkoppel ook groter wordt.

In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk zal het model met verzadiging dan

ook verder bekeken worden.

Voor drie machines van fabrikant Schorch , een 400kW- (AFA306.3), een 500kW

(AFA306.1) en een 2800kW (AFA310)-machine, zijn de bepaalde parameterwaarden

volgens de vier methoden uit paragraaf 4.2. in tabel 4.2 bij elkaar gezet.
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Tabel 4.2.: De bepaalde parameterwaarden van de 400kW-, 500kW en

2800kW-machine van AFA3 volgens de methoden uit paragraaf 4.2.

Motor Methode Waarde parameter

(kW) (par. ) R X X R (s ) Xrq(Sn) R (1) X (1)
s s II- r n r rq

400 4.2.1 0,025 0,109 3,36 0,009 0,167 0,024 0,086

4.2.2 0.025 0,109 0,010 0,023 0,084

4.2.3 0,025 0,111 2,64 0,009 0,098 0,014 0,085

4.2.4 0,025 0,125 3,63 0,010 0,179 0,013 0,085

500 4.2.1 0,02 0,132 3,92 0,009 0,131 0,025 0,104

4.2.2 0,02 0,132 0,010 0,024 0,101

4.2.3 0,02 0,133 3,74 0,009 0,128 0,018 0,102

4.2.4 0,02 0,133 4,93 0,008 0,184 0,021 0,148

2800 4.2.1 0,007 0,152 4,67 0,005 0,180 0,035 0,119

4.2.2 0,007 0,152 0,006 0,034 0,116

4.2.3 0,007 0,152 5,76 0,005 0,222 0,031 0,117

4.2.4 0,007 0,203 5,81 0,010 0,212 0,028 0,123

De waarde van ~ is met formule (4.10) bepaald, omdat de waarde van de
e

statorweerstand in de beproevingsrapporten van de machines vermeld stond.

In de tabelis duidelijk te zien dat de met NETOMAC bepaalde waarden voor de

400kW- en SOOkW-machine beter overeenstemmen met de waarden uit de andere drie

methoden dan die van de 2800kW-machine, vooral bij de reactanties. De aanname

dat de statorlekreactantie bij aanloop gelijk is aan de rotorlekreactantie

gaat voor de ene machine blijkbaar beter op dan voor de andere.

In bijlage 5 is duidelijk te zien dat bij enkele machines (bijvoorbeeld

AFA306.1 en 306.6) de koppel-toerenkromme beter benaderd wordt dan bij andere

(bijvoorbeeld AFA306.4 en 310). Drie redenen hiervoor kunnen zijn:

1. De verzadigingsparameterwaarden, die in paragraaf 4.3.1 volgens de

specificaties van Siemensmachines bepaald zijn, zijn voor iedere machine

even groot verondersteld. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn, omdat

iedere machine verschillend is.

Ook is het grootste gedeelte van de machines (allemaal op een na) van de
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fabrikant Schorch, wat ook verschillen in verzadigingsparameterwaarden

t.o.v. de bepaalde in paragraaf 4.3.1 kan in houden. De enige

Siemensmachine blijkt echter niet het beste de ingegeven kromme te

benaderen.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem zou het uitvoeren van drie

kortsluitproeven bij drie verschillende klemspanningen kunnen zijn

(bijvoorbeeld bij de afnamekeuring), waardoor de waarden van de

verzadigingsparameters bepaald kunnen worden met de formules 4.1 en 4.2

(Drie grootheden zijn in deze formules onbekend).

2. Het aantal rotorkooien in het model is beperkt tot twee. In de praktijk

zullen er echter veel meer verschillende rotorkooien aanwezig zijn door de

stroomverdringing (bijvoorbeeld nog een bij s = 0,5). Het blijkt dat de ene

machine beter met twee kooien benaderd kan worden dan de andere (een rotor

met twee kooien zal beter benaderd kunnen worden dan een rotor met

hoogkantstaven).

3. De ijzerverliezen zijn in het model verwaarloosd.

Bij het starten met willekeurige waarden voor de parameters bleken er

inderdaad meerdere combinaties van parameterwaarden te zijn, waardoor de

ingegeven koppel-toerenkromme benaderd kon worden. Een voorbeeld hiervan is

afgebeeld in bijlage 6. Ondanks dat de parameterwaarden niet realistisch zijn

(de rotorweerstand is bij aanloop namelijk kleiner dan tijdens nominaal

bedrijf), zijn er weinig verschillen te zien tussen de ge~dentificeerde

koppel-toerenkromme uit bijlage 5 en die uit bijlage 6. Er ontstaat een totaal

andere machine en daardoor zal het transient gedrag ook verschillen t.o.v. de

echte machine.

Uit de resultaten in deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat het

identificatieprogramma in NETOKAC, als gestart wordt met parameterwaarden, die

in de buurt van de werkelijke waarden liggen (de waarden van de startvector

kunnen bijvoorbeeld met de formules 4.3 tIm 4.22 bepaald worden), de waarden

van de parameters en de koppel-toerenkromme van een asynchrone machine goed

benadert, waardoor deze machine in NETOKAC een betrouwbaar beeld van zijn

werkelijke transient gedrag zal geven.
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5. BET TRANSIENT GEDRAG VAH DE BS-MOTOREH VAH AFA3.

De waarden van de parameters van de hoogspanningsmachines van AFA3 zijn nu

bekend (zie hoofdstuk 4) en daarom kan het gedrag van een aantal machines met

behulp van NETOMAC bepaald worden als de gegevens van de last en het net

bekend zijn.

In dit hoofdstuk wordt de reactie van deze machines van AFA3 op een aantal

verschillende kortsluitingen in het netgedeelte OUde Postbaan (OPB), waar AFA3

vanuit gevoed wordt, beschreven. Hierbij is aIleen gekeken naar de motoren van

het fabrikaat Schorch, omdat van de motor van het fabrikaat Siemens, die vier

keer voorkomt bij AFA3, de gegevens, die nodig zijn om de parameterwaarden te

bepalen, ten tijde van de berekening nog niet gevonden waren.

De kortsluitingen zijn op een viertal plaatsen in het OPB-net aangebracht. Het

schema van dit hele net met de plaatsen van de verschillende sluitingen is

afgebeeld in bijlage 7.

Er is aangenomen dat er geen andere verbruikers op dit net aangesloten zijn.

Als kortsluittijd is een tijd van 200ms genomen, omdat bij een kortsluiting in

een veld zijn differentiaalbeveiliging het desbetreffende veld binnen deze

tijd zal afschakelen (eigentijd relais plus eigentijd schakelaar).

Er is verder aangenomen dat de sluiting onstaat bij een spanningsnuldoorgang

in de R-fase, dus waarbij de stroom door de R-fase nagenoeg maximaal is. Cit

is voor die fase het ongunstigste geval voor een sluiting.

Alvorens in paragraaf 5.2 de reactie van een motor op een aantal sluitingen

wordt beschreven, worden in paragraaf 5.1 eerst enkele belangrijke punten,

waaraan gedacht moet worden bij het invoeren van het net en de motoren in

NETOMAC, nader toegelicht.

De reactie van twee motoren op een kortsluiting wordt in paragraaf 5.3

beschreven, waarna in paragraaf 5.4 de reactie van aIle motoren bekeken wordt.
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5.1. DE INVOER VAN HET NET EN DE MACHINES IN NETOMAC.

Bij het invoeren van het net en de machines in NETOMAC, moet op enkele punten

extra gelet worden. Dit wordt in deze paragraaf beschreven.

Het gedeelte van het OPB-net, dat van belang is voor de bepaling van het

transient gedrag van de HS-machines van AFA3, is weergegeven in figuur 5.1.

Hierin zijn ook de verschillende plaatsen, waar een sluiting is aangenomen,

getekend.

De schakelaars, die in de velden aanwezig zijn, zijn tijdens normaal bedrijf

allemaal gesloten.

~ V0300103

l50kV

30kV

----J~~~~~---l---I=----:::J____r------L.,........--___.__--l____::OkV(HSS7 )
V0103l09

V0060602 ~
-'----r-----'-

Fig. 5.1.: Het gedeelte van het OPS-net, dat van belang is om het transient

gedrag van de machines van AFA3 te bepalen.

Een zestal punten, waarop extra gelet moet worden bij de invoeren in NETOMAC,

zal nader worden toegelicht:

1. Het programma gaat uit van positieve waarden van de elektrische grootheden

van een machine bij generatorwerking (dus een negatief elektrisch koppel

betekent dat een machine als motor werkt). Het elektrisch koppel wordt

uitgedrukt in p.u. waarden van het schijnbaar vermogen en zal dus, om in

p.u.waarden van zijn nominale koppel uitgedrukt te kunnen worden, met een
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faktor

F =
(1 - B )

n

." nCOB~n

vermenigvuldigd moeten worden (zie bijlage 3).

2. De waarden van de slip tijdens en na een kortBluiting worden bepaald ten

opzichte van een frequentie van 50Hz. De werkelijke waarden kunnen hiervan,

zoalB blijkt uit (2.9), verBchillen alB de frequentie aan de klemmen van de

machineB geen 50Hz bedraagt.

3. De Bpanningen op de verdelerB bedragen 30,6kV, 10,5kV en 6kV. De

tranBformatoren tUBBen de 150kV- en 30kV-verdeler zijn ingeBteld op een

tranBformatieverhouding 150/32,5. Het voedende net zal daarom een lagere

Bpanning dan 150kV moeten hebben. Zonder verliezen zou deze namelijk

(150/32,5)x30,6 = 141,2kV moeten bedragen. Na analyBe bleek dat een

voedende Bpanning van 142,5kV hier voldoet.

4. Bij het invoeren van de gegevenB van de tranBformatoren moet o.a. het reele

deel u
r

van de relatieve kortBluitBpanning uk ingevoerd worden. Deze kan

alB volgt uit de gegevenB van tranBformatoren, die normaal bekend zijn,

bepaald worden:

Voor de kortBluitimpedantie Zk geldt:

R + J' X
k k

Hierin iB:

u
r

- +
100 S

n

u u2
x n

j 100 S
n

Het nominale Bchijnbaar vermogen.

R
k

Het reele deel van de kortBluitimpedantie.

X
k

Het imaginaire deel van de kortBluitimpedantie.

u Het imaginaire deel van de relatieve kortBluitBpanning.
x

U De nominale Bpanning.
n

S
n

Voor het reeele deel van de relatieve kortBluitBpanning geldt nu:

u
r

= 100 = 100
I R Y3

n k
U

n

3I
2

R
n k

= 100 U I \13'
n n

Hierin iB P
k

het kortBluitverlieB van een tranBformator.

5. De laBtkromme kan ingegeven worden alB functie van het toerental

(bijvoorbeeld kwadratiBch bij pompen) of door acht punten van de laBtkromme

te bepalen.
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Het snijpunt van de lastkromme en de koppel-toerenkromme van de machine

wordt door NETOMAC altijd in het nominale bedrijfspunt van de machine

gelegd. Met behulp van een lastfaktor, die bij het definieren van de

machines moet worden ingegeven, kan voor een van nominaal afwijkende

belasting gekozen worden. Een ingegeven lastkromme, die bij het nominaal

toerental van de machine een lastkoppel van x p.u. heeft, zal door NETOMAC
1

dus met - vermenin9VUldigd worden. om de werkelijke gevraagde belasting te
x

krijgen, zal de lastfaktor dan op de waarde x gezet moeten worden.

6. Het massatraagheidsmoment van het werktuig moet gereduceerd worden op de

machine-as. Als het toerental van de last (n
l

) en de machine (n )
est mot

verschillen (bijvoorbeeld door tandwielen), zal de kinetische energie van

het werktuig (~ Jw
Z

) bij reductie naar de machine-as gelijk moeten blijven.

Het massatraagheidsmoment van het werktuig gereduceerd op de machine-as

(J' ) wordt dan:
as

J'
as (

n )Zlast
-n---- J last

mot

Hierin is J het massatraagheidsmoment van de last bij toerental n
lest last

De stapgrootte, waarmee gerekend wordt, is ingesteld op O,lms. Als er met een

afwijkende stapgrootte is gerekend, zal dit in het vervolg van dit hoofdstuk

bij de desbetreffende sluiting vermeld worden.

Verder moet.er nog vermeld worden dat de kleine stukken kabel tussen een

transformator en een ernaast staande verdeler niet meegenomen zijn in de

berekeningen. Deze afstanden kunnen verwaarloosd worden ten opzichte van de

overige kabelafstanden (de impedantie van een kabel met een lengte van 50m is

te verwaarlozen ten opzichte van de impedantie van een kabel met een lengte

van 1100m).

5.2. HET TRANSIENT GEDRAG VAN DE 2800KW-MACHINE.

In deze paragraaf wordt het gedrag van de 2800kW-machine van AFA3 tijdens en

na een kortsluiting op drie verschillende plaatsen in het OPS-net, namelijk op

V0103109, V0300103 en V0060602 (zie figuur 5.1), beschreven.

Van het werktuig, dat door deze machine aangedreven wordt, zijn de lastkromme

51



en het massatraagheidsmoment niet bekend. omdat het aangedreven werktuig een

pomp is, is aangenomen dat het koppel kwadratisch met het toerental toeneemt.

Voor het totale massatraagheidsmoment is vijf maal het massatraagheidsmoment

van de machine genomen (dit bleek, na analyse van een aantal

machine-lastcombinaties, een realistische waarde te zijn). Verder is

aangenomen dat de machine nominaal belast is.

omdat, zoals reeds vermeld is, een veld, waarin een kortsluiting voorkomt,

door zijn differentiaalbeveiliging binnen 200ms afgeschakeld wordt, is in deze

paragraaf aangenomen dat de sluiting na ongeveer 200ms verdwijnt. Dit is

gedaan om een goede vergelijking tussen de verschillende sluitingen mogelijk

te maken (een afschakeling van de verbinding, waarop de fout zich bevindt, zou

op plaats VOl03109 het afschakelen van de machine betekenen).

De capaciteiten van de kabels zijn geen van de de berekeningen meegenomen,

omdat door het kortsluiten van deze capaciteiten, zoals blijkt in paragraaf

5.2.1, tijd-stap-resonanties optreden.

De effecten van de verschillende sluitingen worden beschreven in de paragrafen

5.2.1 tot en met 5.2.3.

5.2.1. Het gedrag bij een klemmenkortsluiting.

Een klemmenkortsluiting van de 2800kW-machine betekent een kortsluiting op de

plaats VOl03109 (zie figuur 5.1). Het effect van deze sluiting op de

klemspanningen en -stromen is te zien in bijlage 8.

Na afschakeling van de fout treden er hoogfrequente slingeringen op in

de klemspanning. Uit een Fourieranalyse blijkt dat de frequentie van deze

slingeringen ongeveer 2000 Hz bedraagt. Volgens de handleiding van NETOMAC is

dit een gevolg van het kortsluiten van capaciteiten. Hierdoor treedt er

tijd-stap-resonantie op. Soortgelijke oscillaties treden ook op na het

afschakelen van een kortsluiting, waarbij deze door het onderbreken van een

stroom door een inductiviteit worden opgewekt [13).

omdat deze resonantie in werkelijkheid niet optreedt en de capaciteiten bij

hoogfrequente signalen (~ 50Hz) pas een rol gaan spelen, zijn deze in de

verdere berekeningen in dit verslag niet meegenomen.
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Het effect van de sluiting op de relevante machinegrootheden is afgebeeld in

bijlage 9. Hierbij valt op dat de statorstroom van de motor tijdens de

sluiting een piek vertoont en daarna afneemt. De oorzaak van de piek is het

niet nul zijn van de stroom in de stator op het moment van kortsluiting.

Nadat de stroom eerst gedurende 66n periode geheel boven de nulas ligt (dus

geen stroomnuldoorgang), ligt hij er na vijf periodes geheel onder.

De stroom bestaat in feite uit twee dempende wisselstroomcomponenten. De ene

heeft een lage frequentie en is het gevolg van het niet nul zijn van de

statorstroom. De andere heeft een frequentie die evenredig is met de

rotorhoeksnelheid en wordt veroorzaakt door de nog aanwezige flux in de rotor

(de stroomgestuurde spanningsbron in figuur 3.6).

Het elektrisch koppel vertoont slingeringen tijdens de kortsluiting, omdat het

koppel volgens (3.17) van de stroom afhankelijk is. Door de grote slingeringen

direct na het ontstaan van de sluiting zullen er ook grote slingeringen in het

versnellend koppel (T -T ) voorkomen, waarmee het schoksgewijs en, vergeleken
e as

met de latere tijden, relatief snel toenemen van de slip tijdens de eerste

periodes na de sluiting verklaard kan worden.

Na het afschakelen van de fout is er een knik in de statorstroom te zien. De

oorzaak hiervan is het afschakelen van de fout bij stroomnuldoorgang door de

foutplaats, met andere woorden op het moment waarbij de stroom van het

voedende net en de machinestroom op het kortsluitpunt een evengrote, maar

tegengestelde waarde bezitten. De machine wordt na afschakeling van de fout

plotseling door het net gevoed, maar de machinestroom kan niet met een sprong

veranderen.

De knik in de statorstroom veroorzaakt ook de spanningspiek na afschakeling

van de fout. Een andere oorzaak hiervoor is het niet gelijktijdig afschakelen

van alle drie de fasen (niet alle drie de fasestromen gaan gelijktijdig door

nul), waardoor er tijdelijk asymmetrische situaties ontstaan en

sterpuntverschuivingen optreden.

Ook vraagt de machine, nadat de fout afgeschakeld is, gedurende ongeveer 1,3s

een grotere stroom dan tijdens nominaal bedrijf, omdat de machine afgeremd is.

In het vervangingsschema wordt dit gerepresenteerd door middel van het kleiner

worden van de ingangsimpedantie van de machine, omdat slip van de machine, die

na afschakeling van de fout zelfs nog enkele periodes toeneemt vanwege zijn
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massatraagheid en het nog negatief zijn van het versnellend koppel, groter is

(zie figuur 3.7).

5.2.2. Het gedrag bij een kortsluiting op V0300103:

Een sluiting op 30kV-niveau op het veld V0300103 (dus eigenlijk een sluiting

in de kabel of de transformator) verschilt ten opzichte van de

klemmenkortsluiting in paragraaf 5.2.1 doordat er nu tijdens de sluiting een

impedantie aan de klemmen van de machine zit.

De effecten op de relevante machinegrootheden zijn afgebeeld in bijlage 10

Hieruit blijkt dat er inderdaad gedurende een korte periode een

sterpuntsverschuiving optreedt door de asymmetrie van het net op dat moment.

Behalve het feit dat de klemspanning vanwege de transformator- en

kabelimpedantie niet nul is, zijn er geen verdere verschillen met de

klemmenkortsluiting uit paragraaf 5.2.1 waar te nemen. De impedantie is te

klein om invloed uit te oefenen.

5.2.3. Het gedrag bij een kortsluiting op V0060602.

Het gedrag van de machine tijdens en na een sluiting op 6kV-niveau achter een

der beide transformatoren (in dit geval op V0060602) is weergegeven in bijlage

11.

Hierbij valt op te merken dat er nu nog een koppeling tussen de machine en het

net tijdens de sluiting is. Door de verdeling van de netspanning over de

verschillende kabel- en transformatorimpedanties en de sterkte van het

voedende net is de klemspanning van de machines tijdens de sluiting veel

groter dan in de vorige twee gevallen. Deze spanning bedraagt namelijk

ongeveer 50\ van de nominale spanning.

Het elektrisch moment wordt bijna niet meer negatief (de machine blijft door

het net gevoed worden) en slingert als gevolg van de lagere spanning tijdens

de sluiting naar een lagere waarde toe. Het koppel is namelijk evenredig aan

het kwadraat van de spanning en daarom zal het snijpunt van de lastkromme en

de koppel-toerenkromme nu bij een hogere slipwaarde komen te liggen. Dit is in

figuur 5.2 weergegeven:
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Fig. 5.2.: Afname van het koppelsnijpunt bij een spanningsdaling.

Doordat de slip ten opzichte van de vorige twee gevallen een lagere waarde

bezit, is de machine na afschakeling van deze sluiting eerder in zijn nominale

bedrijfspunt beland (na ongeveer 1s).

Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de stroom tijdens de sluiting de vorm

vertoont van de netstroom.Dit komt ook door de verbinding tussen het net en de

machine tijdens de sluiting.

5.3 HET TRANSIENT GEDRAG VAN DE 400KW- EN 1600KW-MACHINE:

In deze paragraaf wordt de invloed van twee machines op elkaar tijdens en na

drie verschillende sluitingen in het OPB-net beschreven. Deze twee machines

zijn de 400kW- en 1600kW-machine, die beide aangesloten zijn op de

6kV-verdeler van AFA3. Er wordt aangenomen dat er verder geen machines of

andere verbruikers in het OPB-net aanwezig zijn.

De sluitingen op de plaatsen V0103109, V0300103 en V0102911 worden

achtereenvolgens in de paragrafen 5.3.1, 5.3.2 en 5.3.3 behandeld. Hierbij

werd aangenomen dat de sluiting na 200ms verdwijnt om, evenals in paragraaf

5.2, een goede vergelijking tussen de drie gevallen mogelijk te maken. Naar

een sluiting op V0060602 is niet gekeken, omdat dit in feite een

klemmenkortsluiting van twee machines is en deze tijdens de kortsluiting geen

invloed op elkaar kunnen uitoefenen.
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Van de beide werktuigen, die door de machines worden aangedreven, zijn wederom

geen lastkrommes en massatraagheidsmomenten bekend. Evenals in paragraaf 5.2.

is aangenomen dat de lastkoppels evenredig zijn met het kwadraat van hun

toerental, dat het totale massatraagheidsmoment vijf maal zo groot is als dat

van de machine en dat de machines nominaal belast zijn. Als hiervan afgeweken

wordt, is dit in deze paragraaf vermeld.

Orndat, zoals reeds is vermeld in paragraaf 5.1, de slip van de machines door

NETOMAC wordt berekend ten opzichte van de netfrequentie, kan aan de hand van

de slip niet gezegd worden of een machine tijdens een sluiting als generator

of als motor werkt. Dit kan wel aan de hand van het verloop van de werkzame

vermogens van een machine bepaald worden. Tijdens een sluiting zijn de

werkzame vermogens van de machines zeer klein ten opzichte van nominaal

bedrijf. om een duidelijk beeld te krijgen van de uitwisseling van deze

vermogens tijdens de verschillende sluitingen, is het werkzaam vermogen

tijdens de sluiting met een factor 25 vermenigvuldigd. Een blokschema van deze

vermeningvulding is te zien in figuur 5.3.

S, ---1__X_2_5_---Jr-----s;----~

p
e

Fig. 5.3.: Het blokschema voor het verkrijgen van een duidelijk beeld van de

werkzame vermogens tijdens en na een sluiting. Hierin worden de

schakelaars 5, en 52 na 40ms gesloten en na 240ms weer geopend en

53 na 240ms gesloten.

Door het werkzame vermogen van de beide machines over een periode te bekijken,

kan geconcludeerd worden of de desbetreffende machine als generator of als

motor werkt. Als het werkzame vermogen gemiddeld over een periode positief is,

is er sprake van generatorwerking, bij een over een periode gemiddeld negatief

werkzaam vermogen werkt de machine als motor (NETOMAC heeft een positieve

generatorconventie, zie paragraaf 5.1).
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5.3.1. Het gedrag bij een korts1uiting op V0103109.

Het verloop van de verschillende relevante grootheden van beide machines is

weergegeven in bijlage 12.

Uit het ver100p van de werkzame vermogens tijdens de kortsluiting blijkt dat

de 400kW-machine enkele periodes als generator werkt (ongeveer drie) en daarna

een motorwerking heeft. De 1600kW-machine heeft tijdens de sluiting steeds

generatorwerking. De ingangsimpedantie van de 400kW-machine is gedurende de

eerste drie periodes na het begin van de sluiting ten opzichte van de

impedantie tussen de 6kV-verdeler en het kortsluitpunt te groot om direct door

de 1600kW-machine gevoed kunnen te worden, zodat beide machines op het

kortsluitpunt invoeden. Een te grote ingangsimpedantie kan met behulp van

figuur 3.6 uit paragraaf 3.2 gezien worden als een te hoge spanning van de

stroomgestuurde spanningsbron in de rotor, met andere woorden de met de rotor

gekoppelde flux is te hoog.

Verder blijkt dat de 400kW-machine een grotere slipwaarde heeft tijdens de

sluiting dan de 1600kW-machine door het kleinere massatraagheidsmoment van de

400kW-machine. Orndat een asynchrone generator een negatieve slip heeft en een

asynchrone motor een positieve, zal de frequentie-afwijking op de 6kV-verdeler

ten opzichte van 50Hz tussen de twee slipwaarden in moeten liggen

Na het verdwijnen van de sluiting vertoont de 400kW-machine gedurende een

korte tijd generatorwerking. Een reden hiervoor kan zijn dat het nog aanwezige

rotorveld met het door het net opgebouwde statorveld een zodanige positie

inneemt (dus het rotorveld ijlt voor op het statorveld), dat er

generatorwerking optreedt. Het statorveld induceert daarna zoveel flux in de

rotor, zodat er dan motorwerking optreedt. Deze verklaring kan gecontroleerd

worden door de sluiting pas op te heffen als aIle flux uit de rotor verdwenen

is (dus als de fasestroom van de machine nul is). Uit bijlage 13 blijkt dat

bij het opheffen van de sluiting na 800ms inderdaad geen generatorwerking meer

optreedt.

Verder is te zien dat het niet zo is dat de ene machine de andere voedt

tijdens het terugkomen naar de nominale slip na het opheffen van de sluiting.

Cit is te verklaren met het feit dat de beide machines na het opheffen van de

sluiting een positieve slip hebben en dus kan er geen als generator gaan
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werken.

5.3.2. Het gedrag bij een sluiting op V0300103.

Bij vergelijking tussen bijlage 12 en bijlage 14, waarin het verloop van de

relevante machinegrootheden bij een sluiting op 30kV-niveau staat afgebeeld

blijkt dat de waarde van de impedantie, die tussen de klemmen van de machines

en het kortsluitpunt zit, een zeer kleine invloed uitoefent.

De generatorwerking is iets kleiner gedurende de eerste drie periodes en de

motorwerking van de 400kW-machine treedt iets eerder op (bij een sluiting op

V0103109 ligt de vierde top boven de nulas en bij een sluiting op V0300103

ligt hij er net onder). Door de grotere impedantie tussen de machines en het

kortsluitpunt zal de ingangsimpedantie van de 400kW-machine minder hoeven te

dalen dan bij de sluiting op V0103109 om door de 1600kW-machine "gezien" te

worden.

5.3.3. Het gedrag bij een sluiting op V0102911.

om het gedrag van twee machines te bepalen, waarbij er tijdens de sluiting nog

een koppeling is tussen het net en de machines, is bij de sluiting op

10kV-niveau op de plaats V0102911 de koppelschakelaar tussen de beide

10kV-schakelstations HSS6 en HSS7 (zie figuur 5.1) geopend.

Het gedrag van de relevante machinegrootheden is weergegeven in bijlage 15

Hieruit blijkt dat de spanning op de 6kV-verdeler daalt tot ongeveer 70\ van

de nominale spanning, waardoor er om dezelfde reden als in paragraaf 5.2.1 een

koppeldaling en een slipvergroting tijdens de sluiting optreden (zie figuur

5.2) •

5.4. HET TRANSIENT GEDRAG VAN ALLE HS-MACHINES VAN HET FABRIKAAT SCHORCH.

In deze paragraaf wordt gedrag van alle hoogspanningsmachines tijdens en na

een kortsluiting bij spanningsnuldoorgang in de R-fase op de plaatsen

V0300103, V0102911 en V0060602 (zie figuur 5.1) beschreven.

De velden, waarop een kortsluiting is aangenomen, zijn na 200ms aan beide

zijden afgeschakeld. In het totaal zijn er elf Schorchmachines in de

berekeningen meegenomen. Behalve de 450kW-machine, waarvan er tijdens normaal
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bedrijf twee werken, zijn de 450kW-, 670kW- en 750kW-machine twee keer

meegenomen om het effect van de 750kW-machine van het fabrikaat Siemens te

representeren.

De lastkrommes, massatraagheidsmomenten van de werktuigen en de grootte van de

belasting waren wederom niet bekend. Evenals in de paragrafen 5.2 en 5.3 zijn,

behalve als het anders vermeld is, de lastkoppels weer evenredig aan het

kwadraat van het toerental, de totale massatraagheidsmomenten gelijk aan vijf

maal dat van de machine en de belastingen nominaal genomen.

5.4.1. Het gedrag tijdens een kortsluiting op V0300103.

Het gedrag van de relevante machinegrootheden en de spanningen op de

verschillende verdelers tijdens en na een kortsluiting op het 30kV-niveau is

afgebeeld in bijlage 16.

Uit het verloop van de werkzame vermogens van de verschillende machines is te

zien, dat, nadat ze enkele periodes als generator hebben gewerkt na het

ontstaan van een sluiting, de 400kW-, 450kW- en 670kW-machines als motor gaan

werken. De andere machines blijven als generator werken. De ingangsimpedanties

van de machines zijn ook hier gedurende de eerste paar periodes na het

ontstaan van een sluiting te groot om continu als motor blijven te werken.

De frequentie-afwijking ten opzichte van 50Hz op de 6kV-verdeler tijdens de

kortsluiting zal tussen de grootste slipwaarde van generatoren (de

750kW-machine) en de kleinste van de motoren (670kW-machine) moeten liggen.

De slipwaarden van de machines op het moment van afschakeling van de

verbinding, waarop de sluiting zich bevindt, zijn vermeld in tabel 5.1.

Tabel 5.1.: De slipwaarden van de machines bij een sluiting op V0300103 op het

moment dat de verbinding afgeschakeld wordt.

Vermogen motor (kW)

400 450 500 670 750 1600 2800

Slip (%) 9,21 6,75 5,20 6,52 5,83 3,87 2,77

Uit het verloop van het werkzaam vermogen van de 2800kW-machine blijkt dat

deze slechta een geringe generatorwerking heeft. De impedantie van de
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6kV-machines is op 10kV-niveau groter (door de transformatie) en daarom zal de

2800kW-machine waarschijnlijk bijna geheel op het kortsluitpunt invoeden.

Als het verband tussen generator- of motorwerking en het massatraagheidsmoment

van een machine wordt bekeken, blijkt het niet zo tezijn dat de machine met

de kleinste massatraagheidsmomenten allemaal als motor gaan werken (dus de

grootste slip hebben). Dit is te zien in tabel 5.2.

Tabel 5.2.: Het verband tussen generator- of motorwerking en het

massatraagheidsmoment van de Schorchmachines van AFA3.

Vermogen motor (kW) J(kgm2) Motor-(M)/generator(G)werking

400 45 M

450 72,5 M

500 24 G

670 110 M

750 36 G

1600 120 G

2800 360 G

Uit tabel 5.2 blijkt bijvoorbeeld dat de 400kW-machine, die een

massatraagheidsmoment heeft van 45kgm2, als motor gaat werken tijdens de

sluiting en dat de 500kW-machine, die een massatraagheidsmoment van 24kgm2

heeft, dan als generator gaat werken. Blijkbaar heeft het versnellend koppel,

dat afhankeiijk is van het lastkoppel en het elektrisch koppel, hier een grote

invloed op de grootte van de slip tijdens de sluiting. Dit blijkt ook uit

bijlage 17, waarin het verloop van de werkzame vermogens van de machines

tijdens de sluiting staat afgebeeld, als de 400kW-, 450kW en 670kW-machine

onbelast draaien. De motor- en generatorwerking is nu precies het

tegenovergestelde van het vorige geval.

Als alleen aan deze drie machines een met het toerental kwadratisch evenredig

koppel wordt toegekend, terwijl aan de andere vier een constant lastkoppel

wordt toegekend, is er niet veel verschil te zien met het eerste geval (zie

bijlage 18). Blijkbaar is er bij kleine slipwaarden (in de buurt van de

nominale slip) weinig verschil tussen een constante en een kwadratische

koppel-toerenkromme.

Na het afschakelen van het veld, waarop de kortsluiting aanwezig is, worden de
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spanningen op de 6kV- en 10kV-verdeler niet direct weer gelijk aan hun

nominale waarden (1 p.u.), maar zij blijven een tijd kleiner, omdat door de

stijging van de slip van de verschillende machines een hogere stroom gevraagd

wordt (zie figuur 3.7) en er dus een grotere spanningsval dan normaal over de

netimpedanties onstaat.

Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat hier, evenals in paragraaf 5.3, de

machines na de sluiting elkaar niet meer voeden. De enige wijze, waarop de ene

machine de andere kan helpen om snel weer in het nominale bedrijfspunt te

geraken, is om zelf zo snel mogelijk de nominale slip te bereiken. Hierdoor

stijgt de spanning op een verdeler, waardoor het versnellend koppel van de

andere machines groter wordt (het elektrisch koppel is evenredig met het

kwadraat van de spanning). Dit snel weer aanlopen is, zoals uit bijlage 16

blijkt, niet alleen afhankelijk van de grootte van het massatraagheidsmoment,

maar ook van de grootte van het versnellend koppel.

omdat bij sommige machines aan het verloop van het werkzaam vermogen tijdens

een sluiting niet goed te zien is of er motor- of generatorwerking optreedt,

is een andere schakeling ontworpen om de grootte van de slip van een machine

ten opzichte van de frequentie van de verdeler, waarop hij is aangesloten, te

bepalen. Een blokschema van deze schakeling is in figuur 5.4 weergegeven.

n~ x 50

rl__L_-_1__r x 0,001

50

_~s

Fig. 5.4.: Bet blokschema van de schakeling ter bepaling van de grootte van de

slip van een machine ten opzichte van zijn statorfrequentie.

-,
De frequentie-afwijking (verkregen uit de inverse Laplacetransformatie (L )

s~
af w

van het signaal 1 + sT ) wordt in mHz gegeven. Het toerental (n) wordt in de

p.u. waarde van zijn nominale toerental gegeven. De vermenigvuldigingen zijn

dus nodig voor het omrekenen naar dezelfde eenheid (Hertz).

Bij een positieve slip ten opzichte van zijn statorfrequentie werkt een

machine als motor en bij een negatieve als generator.
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Het verloop van de slip van de verschillende machines bij de sluiting op de

plaats V0300103 is eveneens weergegeven in bijlage 16 Het blijkt dat de

generatorwerking van de 500kW- en 750kW-machine hieruit niet naar voren komt,

terwijl deze volgens het verloop van de werkzame vermogens toch zeer duidelijk

als generator werken. Dit komt door het feit dat het (in het Laplace-domein)

gedifferentieerde signaal s~ van de afwijking van de fasehoek tussen het
8fw

net en de verdeler door een filter wordt gestuurd (zie figuur 5.4) om de hoge

frequenties uit dit signaal te halen. Hierdoor wordt de frequentie-afwijking

iets te klein berekend door NETOMAC, waardoor de frequentie op de verdeler

iets te groot wordt. Het gevolg hiervan is dat NETOMAC aan een machine, die

een zeer kleine negatieve slip bezit en als generator werkt, een positieve

slipwaarde kan toekennen.De hoge frequenties in het signaal s~ f ontstaan
8 w

door het diffentieren van een functie, die verkregen wordt door lineaire

interpolatie tussen twee tijdstippen.

De schakeling uit figuur 5.4 kan dus aIleen maar bevestigen of een machine als

motor werkt. Een verdere beperking van deze schakeling is dat hij bij een

schakelhandeling in het net niet goed werkt (sprong in de frequentie-afwijking

op V00606 en V01031 in bijlage 16 bij de terugkomst van de netspanning).

5.4.2. Het gedrag bij een kortsluiting op V0102911.

Het gedrag van de machinegrootheden, spanningen op de verdelers en stromen

door de verbindingen tijdens een sluiting op de plaats V0102911 en na

afschakeling van de verbinding, waarop deze sluiting zich bevindt, naar HSS6

is te zien in bijlage 19.

Uit het verloop van de werkzame vermogens van de machines en ook uit het

verloop van de slipwaarden, berekend met de schakeling uit figuur 5.4, blijkt

dat aIle machines enkele periodes (ongeveer drie) na het ontstaan van de

sluiting als motor gaan werken. De eerste drie periodes werken ze weer als

generator, omdat er zich dan nog een te grote flux in hun rotors bevindt.

De slipwaarden van de machines op het moment van afschakeling van de sluiting

zijn vermeld in tabel 5.3.
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Tabel 5.3.: De waarden van de slip van de machines bij een kortsluiting op de

plaats V0102911 op het moment dat deze sluiting wordt

afgeschakeld.

Vermogen motor (kW)

400 450 500 670 750 1600 2800

Slip (\) 9,24 6,76 5,21 6,52 5,82 3,88 2,78

Vergelijking van de tabellen 5.1 en 5.3 leert dat tijdens de sluiting er geen

verschillen waarneembaar zijn tussen de slipwaarden bij deze sluiting op de

plaats VOI02911 en die op V0300103 uit paragraaf 5.4.2 (Het grootste verschil

bedraagt 0,03\).Blijkbaar is de voeding van de machines tijdens deze twee

sluitingen zo zwak, dat deze de slip weinig beinvloedt.

Ook na het afschakelen van het veld, waarin de sluiting zich bevindt, is er

weinig verschil te zien in de waarden van de slippen van de machines bij deze

sluiting en bij de sluiting uit paragraaf 5.4.1. Dit komt, omdat in de beide

afgeschakelde verbindingen zich transformatoren bevinden, waarvan de

kortsluitimpedantie ongeveer evengroot is (zie bijlage 19). Verschil in lengte

van de kabels is er wel, maar de kabelimpedanties zijn klein ten opzichte van

de kortsluitimpedanties van de transformatoren, zodat de invloed van het

lengteverschil ook klein zal zijn.

5.4.3. Het gedrag bij een sluiting op V0060602.

Het gedrag van de machinegrootheden, spanningen op de verdelers en stromen

door verbindingen is te zien in bijlage 20.

Orndat de spanning op de 10kV-verdeler VOI031 tijdens de sluiting daalt tot

ongeveer 50\ van zijn nominale waarde, daalt ook het werkzame vermogen tijdens

de sluiting. Dit is geheel in overeenstemming met de resultaten uit paragrafen

5.2.3 en 5.3.3 en met het verloop van het elektrisch koppel en de slip (bij

een spanningsdaling) volgens figuur 5.2 uit paragraaf 5.2.3. De slip van de

2800kW-machine neemt hierdoor minder toe dan bij de vorige twee sluitingen uit

de paragrafen 5.4.1 en 5.4.2.

De slipwaarden van de machines op het moment van afschakeling van de

verbinding, waarop de sluiting zich bevindt, zijn vermeld in tabel 5.4.
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Tabel 5.4.: De slipwaarden van de machines op het moment van afschakelen van

de verbinding, waarop plaats V0060602 zich bevindt.

Vermogen motor (kW)

400 450 500 670 750 1600 2800

Slip (%) 9,58 7,04 5,34 6,76 5,98 3,98 1,77

De slipwaarden van de 6kV-machines veranderen tijdens de sluiting een klein

beetje (het grootste verschil is 0,36%) ten opzichte van de sluitingen op de

plaatsen V0300103 en V0102911 uit de vorige twee paragrafen. De reden hiervan

is de impedantie aan de xlemmen van de machines, die bij deze sluiting, in

tegenstelling tot de andere twee, nul is.

Het kleine verschil bevestigt de, in paragraaf 5.4.2 staande, opmerking dat de

machines nauwelijks invloed uitoefenen op elkaars slipwaarden.

Na het afschakelen van het veld, waarin de sluiting zich bevindt, blijkt de

spanning op de 6kV-verdeler het kleinste te zijn in vergelijking met de vorige

twee sluitingen. Door het afschakelen van een verbinding naar de 6kV-verdeler

is de impedantie tussen de 6kV- en 10kV-verdeler groter geworden en daardoor

ook de spanningsval over de verbinding tussen deze twee verdelers. Orndat de

spanning (en dus ook het elektrisch koppel) in dit geval het kleinste is, zal

het versnellend koppel ook het kleinste zijn, waardoor de langere tijd, die

nodig is om het nominale bedrijfspunt weer te bereiken, te verklaren is.
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6. BET EFFECT VAH DE BUREN OP BET GEDRAG VAH DE BS-MACBIHES VAH AFA3:

In hoofdstuk 5 wordt het transient gedrag bij een aantal kortsluitingen in het

OPB-net bepaald, waarbij aangenomen werd dat er geen verdere belasting in dit

net aanwezig is. Er worden vanuit dit net echter meerdere fabrieken gevoed,

die op het gedrag van de HS-machines van AFA3 een invloed uit zouden kunnen

oefenen. Dit effect van de buren op het gedrag van de machines van AFA3 wordt

in dit hoofdstuk beschreven.

Verder zal ook de stand van de koppelschakelaar tussen de verdelers HSS6 en

HSS7 invloed uit kunnen oefenen op de slip tijdens de sluiting en, daarmee

samenhangend, de terugkomst van de spanning na het afschakelen van de

verbinding, waarop de sluiting zich bevindt. Dit is vooral van belang bij het

bepalen van de spanningsvastheid van een fabriek (zie hoofdstuk 1).

De motoren zijn namelijk uitgerust met een nulspanningsrelais, dat aanspreekt

wanneer de klemspanning van de machines lager is dan 70%. Als de spanning na

een seconde niet boven 85% van zijn nominale waarde komt, zal dit relais een

puls sturen naar de motorschakelaar, waardoor deze motor, ondanks dat de

sluiting allang is afgeschakeld, toch van het net afgeschakeld wordt.

Omdat de gegevens van de machines van het fabrikaat Siemens, die nodig zijn om

de parameterwaarden ervan te bepalen (zie hoofdstuk 4), nu wel bekend zijn,

zal in paragraaf 6.1. het gedrag van de hoogspanningsmachines van AFA3 bepaald

worden, waarbij de belastingssituatie tijdens normaal bedrijf (voor zover die

bekend is) zo goed mogelijk wordt nagebootst.

Voor het bepalen van de startvector van de aanwezige machines in het OPB-net

met behulp van de formules (4.3) tot en met (4.9) of met de formules (4.16)

tot en met (4.22) is een computerprogramma geschreven in Fortran. Een uitdraai

hiervan is te vinden in bijlage 21.

De gegevens van de 2kV- en 10kV-machines van de fabrieken, die nodig zijn om

de parameterwaarden te bepalen met behulp van het identificatieprogramma in

NETOMAC, bleken echter bij lange na niet bekend te zijn. Deze machines

moesten dus door andere vervangen worden. Ook de gegevens van de

transformatoren waren niet allemaal bekend en deze zijn dus ook door andere

vervangen. Deze vervangingen worden beschreven in paragraaf 6.2.
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Het gedrag van de machines van AFA3 bij aanwezigheid van de andere HS-machines

in het OPB-net wordt vervolgens in paragraaf 6.3 beschreven. Het totale aantal

hoogspanningsmachines dat in dit net aanwezig is, is groter dan in NETOMAC

ingevoerd kan worden. Dit aantal is gereduceerd door een aantal identieke

machines, volgens een methode die in paragraaf 6.1 is geintroduceerd, sarnen

te voegen tot een machine, die hetzelfde gedrag vertoont tijdens en na de

verschillende sluitingen in het OPB-net.

De uitdraai van de invoerfile van het OPB-net in NETOMAC is afgebeeld in

bijlage 22. Doordat er tijdens nominaal bedrijf een aanzienlijk grotere

belasting in het net aanwezig is ten opzichte van de situatie in hoofdstuk 5,

is de voedende spanning van het net verhoogd tot 144kV.

De sluitingen (wederom bij spanningsnuldoorgang in de R-fase) in het OPB-net

zijn op de volgende plaatsen aangebracht (zie bijlage 7):

1. Een sluiting op V0300103, omdat hier de machines, die aangesloten zijn op

de 2kV- en 10kV-verdeler HSS6 en de 2kV-verdeler ACN 1+2 en ACN Koelwerken,

invloed zouden kunnen uitoefenen tijdens de kortsluiting.

2. Een sluiting op V0102911, omdat hier de machines, die zijn aangesloten op

de 2kV-verdelers HSS5 en MELAF1+2 en de 10kV-verdelers HSS5 en de

flokkulator, tijdens de sluiting invloed zouden kunnen uitoefenen en de

stand van de koppelschakelaar S0103101 ook van be1ang zou kunnen zijn.

3. Een sluiting op V0023109. Hier zouden in principe alle machines, behalve

die, die. zijn aangesloten op V0023109, invloed kunnen uitoefenen. Ook de

stand van de schakelaar S0103101 kan hier van belang zijn.

Naar sluitingen op andere plaatsen in het OPB-net is niet gekeken, omdat deze

eenzelfde effect zullen hebben als een van de drie bovengenoemde of omdat deze

tijdens een kortsluiting niet op alle machines van AFA3 invloed kunnen hebben

(bijvoorbeeld een sluiting op V0103l09).

6.1. HET GEDRAG VAN DE MACHINES VAN AFA3 BIJ GEEN VERDERE BELASTING.

Van de vier motoren van het fabrikaat Siemens zijn alle gegevens, die nodig

zijn om de pararneterwaarden te bepalen, nu, in tegenstelling tot in hoofdstuk

5, bekend. Ook de gegevens van de last zijn bekend. Deze lastgegevens zijn,

behalve voor de 450kW-machine , van de machines van het fabrikaat Schorch niet

bekend.
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om een zo reeel mogelijk beeld proberen te krijgen van het werkelijke gedrag

van de machines van AFA3 bij een kortsluiting op de eerder in dit hoofdstuk

genoemde plaatsen, is het volgende aangenomen:

1. ten 400kW-, een 670kW- en een 750kW-machine van het fabrikaat Schorch zijn,

in tegenstelling tot in hoofdstuk 5, niet meegenomen in de berekeningen. Oe

750kW-machine komt namelijk maar een keer voor (zie hoofdstuk 5), terwijl

er van van de twee 400kW- en 670kW-machines altijd een stil staat

(reserve).

2. Van de machines, waarvan het massatraagheidsmoment van de last niet bekend

is, is aangenomen dat het totale massatraagheidsmoment van de machine en de

last, gereduceerd op de machine-as, evenals in hoofdstuk 5 vijf keer zo

groot is als dat van de machine aIleen.

3. Van de machines, waarvan het door de last gevraagde vermogen niet bekend

is, is aangenomen dat dit 80\ van zijn nomina1e vermogen bedraagt.

4. Als de lastkromme niet bekend is, wordt het lastkoppel kwadratisch

evenredig met het toerental genomen.

Het gedrag van de machines van AFA3 tijdens een kortsluiting op V0300103 is

afgebeeld in bijlage 23. Hierbij is de schakelaar 50103101 gesloten, omdat bij

geopende schakelaar met het afschake1en van de fout ook de fabriek AFA3 van

het net geschake1d wordt.

Tijdens de sluiting vaIt op dat de 750kW-machine van het fabrikaat Siemens,

ondanks dat deze de grootste slip heeft, vlak voor het afschakelen van de

gestoorde verbinding generatorwerking vertoont.

Zoa1s reeds is vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk, zijn er in het

OPS-net te veel machines aanwezig om in NETOMAC ingevoerd te kunnen worden.

Oaarom is er geprobeerd een aantal identieke machines met een identieke last

te vervangen door een machine, die hetzelfde gedrag vertoont. Volgens [15] kan

dit gebeuren door, wanneer er x machines vervangen moeten worden door een,

het vermogen en het massatraagheidsmoment met x te vermenigvuldigen en de

weerstanden en inductiviteiten in de stator en de rotor door x te delen.

Het gedrag van de machines van AFA3 op een kortsluiting op plaats V0300103,

waarbij de vier Siemensmachines door een machine vervangen zijn, is afgebeeld

in bij1age 24. Vergelijking tussen bijlage 23 en 24 1evert geen verschi1len

op. Oit is ook te zien aan de waarden van de slip op het moment van

afschake1ing van de gestoorde verbinding in tabel 6.1.

67



Tabel 6.1. vergelijking van de slipwaarden van bijlage 23 en 24 op het

moment waarop de gestoorde verbinding wordt afgesehakeld. (Se =
Sehoreh, si = Siemens)

Vermogen Machine (kW)

400 450 500 670 750 750 1600 2800
Sc S i

Slip(') ,bij1.23 7,46 1,31 4,60 5,27 4,77 22,02 3,11 2,18

Slip('),bij1.24 7,46 1,32 4,60 5,27 4,77 22,16 3,12 2,18

Het gedrag van de machines bij sluitingen op de plaatsen V0102911 en V0023109

is (afhankelijk van de stand van de schakelaar S0103101) afgebeeld in de

bijlages 25 tot en met 29. Hieruit blijkt dat, wanneer de schakelaar geopend

is, de spanning tijdens de sluiting hoger is dan bij een gesloten schakelaar.

Ook is de klemspanning na afschakeling van de verbinding, waarop een sluiting

zich bevindt, eerder terug op 85' van zijn nominale waarde. De grotere afname

van de slip tijdens de sluitingen bij gesloten schakelaar heeft dus een

grotere invloed op de spanningsvastheid dan de grotere impedantie van het net

na afschakeling bij een geopende schakelaar.

6.2. VERVANGING VAN DE MACHINES, WAARVAN ONVOLDOENDE GEGEVENS BEKEND ZIJN.

Van veel oude machines in het OPB-net zijn onvoldoende gegevens bekend om de

parameteridentificatie volgens paragraaf 4.4 toe te passen.

Vooral de koppel-toerenkrommes bleken niet bekend te zijn. Deze machines zijn,

eventueel in combinatie met andere, vervangen door machines, waarvan de

parameterwaarden weI bepaald konden worden. Hierbij is vooral gekeken dat de

grootte van de vermogens van de werkelijke machines en van de

vervangingsmachines overeenstemmen om tot dezelfde belastingssituatie te

komen.

oak de massatraagheidsmomenten zijn door die van de vervangingsmachines

vervangen, omdat de werkelijke anders (bijvoorbeeld bij vervanging van twee

machines door drie) over meerdere machines verdeeld zouden rnoeten kunnen

worden.

Als er geen lastkrornme bekend is, is deze weer kwadratisch evenredig met het

toerental genornen (De vorm van de kromme heeft volgens de resultaten uit

paragraaf 5.3.1 nauwelijks invloed op het transient gedrag van een machine bij

een kortsluiting in het net).
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De grootte van de belasting, die de last vraagt, is, als deze niet bekend is,

op 80\ van het nominale vermogen van een machine gezet.

De belasting van de 10kV-machines van de flokkulator is opgenomen tijdens een

normale werkdag.

Verder zijn de identieke machines volgens het principe uit paragraaf 6.1

vervangen door een machine. Bet aanwezige aantal machines in het net is zo

teruggebracht van 45 naar 32.

6.3. BET EFFECT VAN DE BUREN EN DE STAND VAN DE SCHAKELAAR:

In deze paragraaf wordt het gedrag van de machines van AFA3 tijdens en na een

sluiting op de in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven plaatsen

beschreven en vergeleken met de resultaten uit paragraaf 6.1. Ook wordt

gekeken naar het verloop van de spanning op de verschillende verdelers (in

verband met de onderspanningsbeveiliging).

om te kunnen zien of een machine door zijn onderspanningsbeveiliging

afgeschakeld wordt, is er een schakeling ontworpen, die deze beveiliging

representeert. Een blokschema van deze schakeling is afgebeeld in figuur 6.1:

0,7

o ~1-,---r'~I_,.RJ-~1 t -to ~ _,/'~

Fig. 6.1. Blokschema van de onderspanningsbeveiliging.

Als de uitgang van de schakeling uit figuur 6.1 van 1 naar 0 springt, zal een

machine of een verdeler (als er aIleen machines op deze verdeler zijn

aangesloten) afgeschakeld worden.

Bet gedrag van de machines van AFA3 en het verloop van de spanningen op de
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verschillende verdelers op 30kV, 10kV- en 2kV-niveau wordt achtereenvolgens in

de paragrafen 6.3.1, 6.3.2 en 6.3.3 besproken.

6.3.1. Het gedrag bij een sluiting op V0300103:

Het gedrag van de machines en het verloop van de spanningen op de verdelers

is weergegeven in bijlage 29. Hierbij is de schakelaar 80103101, om dezelfde

reden als in paragraaf 6.1, gesloten.

Als de slipwaarden en het verloop van de vermogens uit bijlage 24 en 29

vergeleken worden, blijkt dat er tijdens de sluiting niet of nauwelijks

verschillen optreden. Hieruit blijkt dat de andere machines in het OPB-net

weinig invloed uitoefenen tijdens deze sluiting, waarbij er geen koppeling

meer aanwezig is tussen het voedende net en de machines in het OPB-net.

De slipwaarden op het moment van afschakeling van de gestoorde verbinding zijn

in tabel 6.2 weergegeven.

Tabel 6.2. : De slipwaarden van de machines van AFA3 op het moment van

afschakeling van de gestoorde verbinding.

(Sc = Schorch, Si = Siemens)

Vermogen Machine (kW)

400 450 500 670 750 750 1600 2800
Sc Si

81ip(%) 7,33 1,34 4,57 5,22 4,74 21,37 3,12 2,19

Na afschakeling van de gestoorde verbinding wordt er bij deze sluiting,

doordat er een groter aantal machines in het net aanwezig is, meer stroom

gevraagd uit het net. De spanning op de verdelers is dan ook lager dan wanneer

er geen andere machines aanwezig zijn. De machines van AFA3 zullen, ondanks de

aanwezigheid van de enkelvoudige reserve (schakelaar 80103101 gesloten), van

het net afgeschakeld worden. Hetzelfde geldt voor de machines op de

10kV-verdeler V01029 en op de 2kV-verdelers V00231, V00232 en V00233. De

machines kunnen na deze sluiting niet snel genoeg op toeren komen, met andere

woorden het versnellend koppel van de machines is te klein.
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6.3.2. Het gedrag bij een sluiting op V0102911:

Het gedrag van de machines van AFA3 en het verloop van de spanningen op de

verdelers bij open en gesloten schakelaar 50103101 is achtereenvolgens

afgebeeld in bijlage 30 en 31. Hieruit blijkt dat, bij gesloten schakelaar,

tijdens de sluiting de slipwaarden een lagere waarde hebben dan wanneer er

geen andere machines in het OPS-net aanwezig zijn (vergelijkinq tussen bijlage

26 en 31). De slipwaarden op het moment van afschakeling van de qestoorde

verbinding zijn in tabel 6.3 weergegeven.

Tabel 6.3. : Vergelijking van de slipwaarden van de machines van AFAJ uit

bijlage 26 en 31 op het moment van afschakeling van de

gestoorde verbinding.

(Sc = Schorch, si = Siemens)

Verrnogen Machine (kW)

400 450 500 670 750 750
S i

1600 2800
Sc

5lip(\) ,bij1.26 7,61 1,32 4,64 5,31 4,79 22,83 3,12 2,19

5lip(\) ,bij1.31 6,17 1,28 3,98 4,37 3,93 19,03 2,77 2,00

Tijdens de sluiting worden de machines dus meer door het net beinvloedt

naarrnate er meer machines in het OPS-net aanwezig zijn (hoger voedende

spanning). Dit volgt ook uit het verloop van de elektrische verrnogens (meer

motorwerking) en hierrnee is de kleinere slipwaarde te verklaren.

Als de gestoorde verbinding na 200ms is afgeschakeld, worden bij een gesloten

schakelaar de machines van AFA3 en de machines op de 10kV-verdeler V01029 en

de 2kV-verdelers V00231 en V00232, ondanks de aanwezigheid van de enkelvoudige

reserve, van het net geschakeld. Wanneer de schakelaar geopend is, worden deze

machines (uitgezonderd die op V00231) niet van het net qeschakeld. De slip van

de machines is bij geopende schakelaar veel kleiner dan bij gesloten

schakelaar. De klemspanningen zijn bij geopende schakelaar veel hoger (zodat

het elektrisch koppel tijdens de sluiting groter is) en daarom kan het

toerental veel sneller op nominale waarde komen.
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6.3.3. Het gedrag bij een sluiting op V0023109:

Het verloop van de spanningen op de verdelers bij een sluiting op 2kV-niveau

op de plaats V0023109 is voor geopende en gesloten schakelaar afgebeeld in

respectievelijk bijlage 32 en 33. Het open of gesloten zijn van de schakelaar

80103101 blijkt weinig invloed uit te oefenen op het verloop van de spanningen

op de verdelers (in beide gevallen worden alleen de machines op verdeler

V00231 afgeschakeld). Door de veel grotere impedantie tussen het 10kV- en het

2kV-niveau ten opzichte van die tussen het 30kV- en 10kV-niveau heeft het open

of gesloten zijn van de schakelaar weinig invloed op de spanningen op de

verdelers en dus ook op de slipwaarden.
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7. CONCLUSIES EN AAHBEVELIHGEH.

Bij deze conclusies moet ter dege rekening gehouden worden met het feit dat de

laagspanningsmachines in de berekeningen niet meegenomen zijn en dat vele

machines, waarvan onvoldoende gegevens bekend zijn, door andere vervangen

zijn.

Uitgaande van een startvector met parameterwaarden, die een

koppel-toerenkromme beschrijven die in de buurt van de ingegeven kromme van

een machine ligt, zal het identificatieprogramma in NETOKAC de

parameterwaarden zo bepalen, dat deze machine in NETOKAC een betrouwbaar beeld

geeft van zijn werkelijk transient gedrag.

Tijdens een kortsluiting in het beschouwde net, waarbij er geen koppeling meer

is tussen de machines en het voedende net, zullen enkele machines als motor en

enkele als generator gaan werken.

De motor- of generatorwerking van een machine tijdens zo'n kortsluiting is

voor nauwelijks afhankelijk van het massatraagheidsmoment van de machine plus

last, maar voornamelijk van de grootte van het vermogen dat de last vraagt

(hoe kleiner dit is, hoe groter de kans op generatorwerking).

Wanneer er geen koppeling tussen het voedende net en de machines aanwezig is

tijdens een kortsluiting, be~nvloeden de beschouwde machines op een verdeler

elkaars slip niet of nauwelijks. Als de machines op deze verdeler door

bijvoorbeeld een machine vervangen zouden kunnen worden, die bij een zO'n

kortsluiting hetzelfde gedrag vertoont, zal deze machine ook bij de andere

sluitingen in het net, waarbij er geen koppeling is tussen het voedende net en

de machines, hetzelfde gedrag vertonen als aIle machines bij elkaar.

De enige manier waarop de machines elkaar, na afschakeling van de gestoorde

verbinding, kunnen helpen, is door zo snel mogelijk op het nominale toerental

te komen, waardoor de spanning op een verdeler stijgt. Dit aanlopen is

afhankelijk van de grootte van het totale massatraagheidsmoment en van de

grootte van de door de last gevraagde belasting.
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Bij een sluiting op 30kV-niveau (waarbij er geen koppeling is tussen het

voedende net en de machines) zullen de machines van AFA3, ondanks de

aanwezigheid van de enkelvoudige reserve, van het net afgeschakeld worden en

heeft het aanbrengen van een extra verbinding voor deze sluiting geen effect.

Door de koppelschakelaar tussen de lOkV-verdelers HSS6 en HSS7 te openen,

zullen deze verdelers, ondanks het dan niet meer aanwezig zijn van de

enkelvoudige reserve, bij een sluiting in 66n van de verbindingen naar HSS6

spanningsvaster worden, met andere woorden de machines worden dan, in

tegenstelling tot bij gesloten schakelaar, niet van het net geschakeld.

Openen van de bovengenoemde schakelaar heeft bij een sluiting op 2kV-niveau

(door de grootte van de impedantie tussen de 2kV- en lOkV-verdelers) weinig

invloed op de spanningsvastheid van de verdelers.

Het sluiten van de koppelschakelaar kan bij AFA3 daarom beter achterwege

gelaten worden.

Een verdere stap in het onderzoek om te komen tot een eenvoudige beschrijving

van het transient gedrag van een industrieel elektriciteitsnet tijdens en na

een kortsluiting zou het samenvoegen van een aantal machines op een verdeler

tot een kunnen zijn. Orndat van de machines van AFA3 het gedrag en de gegevens

het beste bekend zijn, ligt het voor de hand om hiervoor de machines op de

6kV-verdeler AFA3 te nemen. Er zou ten eerste gekeken kunnen worden naar een

sluiting, waarbij er geen koppeling meer is tussen het voedende net en de

machines tijdens de sluiting, omdat deze, wat betreft de slip, tijdens

sluitingen op verschillende plaatsen nagenoeg hetzelfde gedrag vertoont.
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Bijlage 1: De afleiding van de spannings- en koppelvergelijkingen in het

(a, p, O)-stelsel.

De spanningsvergelijkingen

d'P
i R + sa

u = dtsa sa s

i R +
d'Psb

u =sb sb s dt

d'P
i R + sc

u =sc sc s dt

d'P
i R + ra

u =
ra ra r dt

i R +
d'Prb

u =rb rb r dt

d'P
i

rc
u R +

dtrc rc r

voor de drie stator- en rotorfasen luiden:

(B1.1 )

(B1. 2)

(B1. 3)

(B1. 4)

(B1. 5)

(B1. 6)

In deze vergelijkingen komen, via de fluxvergelijkingen, sinusfuncties voor

met de tijdsafhankelijke hoek ~ in het argument. De vergelijkingen voor de

flux in de stator en de rotor luiden:

'P = 1 i + 1 i + 1 i + i 1 cos~ i b1 cos(~(2/3~»+ i 1 cos (t1-(2/3'll") )
sa s sa m sb m sc ra sr r sr rc sr

(B1. 7)

'P=li+ 1 i + 1 i + i 1 cos~ i 1 cos(~(2/3'll"»+ i 1 cos(~-(2/3~»sb s sb m sc m sa rb sr rc sr r a sr

(B1. 8)

'P = 1 i + 1 i + 1 i + i 1 cos~ i 1 cos(~(2/3~»+ i b1 cos(~-(2/3'll"»sc s sc m sa m sb rc sr ra sr r sr

(B1. 9)

'P = 1 i + 1 i + 1 i + i 1 cos~ i 1 cos(t1-(2/3~»+ i 1 cos(~(2/3~»ra r ra m rb m rc sa rs sb rs s c rs

(B1.10)

'P=li+ 1 i + 1 i + i 1 cos~ i 1 cos(t1-(2/3~»+ i 1 cos(~(2/3~»rb r rb m rc m ra sb rs sc rs sa rs

(B1.11)

'P = 1 i + 1 i + 1 i + i 1 cos~ i 1 cos(t1-(2/3~»+ i b1 cos(~(2/3~»rc r rc m ra m rb sc rs sa rs s rs

(B1.12 )
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Elimineren van de sinusfuncties in de statorvergelijkingen via de

transformatie naar het stilstaande stelsel gebeurt met behulp van de volgende

formules:

i
2

i
1

i i (B1.13)( ( + »sa 3 sa 2 sb sc

is(J
1 .f3 i i (B1.14 )= ( -3 sb sc

i
1

i i i (B1.15 )( + +
sO 3 sa sb sc

De eliminatie van de sinusfuncties in de rotorvergelijkingen gebeurt met de

volgende formules:

i
2

{ i cosiJ + i cos (iJ+ (2/3'l1") ) i cos(iJ-(2/3'l1"»} (B1.16)= +
ra 3 ra rb rc

i
2

i siniJ + i sin(iJ+(2/3'l1") ) i sin(iJ-(2/3'l1"»} (B1.17 )
3

{ +ra ra rb rc

i
1

i i i (B1.18 )= + +rO 3 ra rb rc

De spanning en de flux worden op dezelfde manier getransformeerd.

Deze formules worden verkregen door in de matrix T uit (3.2) voor de

statorstromen l = 0 in te vullen en voor de rotorstromen l = iJ.

Transformatie van de stator- en rotorflux via de formules (Bl.13) tot en met

(Bl.18) en differentiatie geeft voor de a-fase:

d
(it'Psa

2
3

d 1
(it'Psa - 2

d d
(it'Psb + (it'Psc » (B1.19 )

d
(it'Pra

2 d d d
3 { (it'Pra cosiJ + (it'Prb cos(iJ+(2/3'l1"» + (it'Prc cos(iJ-(2/3'l1"»}-

2
3 { ~ra siniJ + ~rb sin(iJ+(2/3'l1"» + ~rc sin(iJ-(2/3'l1"»} (B1.20)

Invullen van de formules (Bl.l) tot en met (Bl.3) en (Bl.13) tot en met

(Bl.15) in (Bl.19) en (Bl.4) tot en met (Bl.6) en (Bl.16) tot en met (Bl.18)

in (Bl.20) geeft voor de spanningsvergelijkingen in de a-fase:

u
sa

u
ra

d
i R + -:;:::-<p
sa s dt sa

d d
i R + -:;:::-<p + ~ r (J dt iJra r dt ra ,..
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Op dezelfde manier kan voor de spanningsverglijkingen van de ~-fase worden

afgeleid:

is~ R +
d

us~ =
Cft'Ps~s

d d
ur~ = ir~ R +

Cft'Pr~ - "'ra dt t1r

Voor t1 geldt dat:

(B1.23)

(B1.24)

Cal =
dt1
dt

(B1.25)

Tussen de wederzijdse inductiviteit tussen twee statorfasen onderling en de

hoofveldinductiviteit van 66n fase bestaat het volgende verband:

1 = 1 cosr
m sm

Hierin stelt r de hoek tussen de twee fasen voor. Bij een driefasenmachine

bedraagt deze hoek 120
0

en dus is 1 = --2
1

1 • Verder geldt voor een
m sm

syrnmetrisch uitgevoerde asynchrone machine:

1 = 1 = 1sr rs sm

Hiermee en met behulp van de formule i + i + i + i = 0 geldt voor de
sa sb sc 0

fluxen in de vier fasen:

3
i

3
1 i i i

"'sa = ( L + - 1 ) + - = L + M ) + M
S(1 2 sm sa 2 sm ra S(1 sa ra

= L i + M i (B1.26)
s sa ra

"'s~
L is~ + M ir~ (B1. 27)

s

"'ra = L i + M i (B1.28)
r ra sa

"'r~ = L ir~ + M is~ (B1.29)
r

De spanningsvergelijkingen (B1.21) tot en met (B1.24) in de a-fase en ~-fase

worden met (B1.25) tot en met (B1.29) dan:

d
i

d
u = R + L + M -i

sa s s dt sa dt ra
d

is~
d .

us~ = R + L + M dt l.r~s s dt

R
d

i d .
is~ ir~u = + L + M dtl.sa + Cal M + L

ra r r dt ra m r

R
d

ir~
d .

i iur~ = + L + M dt l.s~ - Cal M + L
r r dt m sa r ra
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Voor het e1ektrisch koppel tussen twee spoe1en ge1dt de vo1gende forrnu1e:

Bij de motor zijn de stator- en rotorinductiviteiten niet afhanke1ijk van de

hoek ~. De forrnu1e voor de motor wordt dan (drie spoe1en in de stator en drie

in de rotor):

T = Lisi i
d

1
e rj d~ rs

i=a,b,c
j=a,b,c

Uitschrijven van formu1e (B1.30) geeft:

T = - ( i i + i i + i i 1 sin~ -
e sa ra sb rb sc rc rs

( i i + i i + i i 1 sin(~(2/3)'Il")sa rb sb rc sc ra rs
- ( i i + i i + i i 1 sin(~(2/3)'Il")sa rc sb ra sc rb rs

(B1.30)

(B1.31)

A1s (B1.13) tot en met (B1.18) in verge1ijking (B1.31) worden ingevu1d, wordt

de koppe1verge1ijking in het sti1staande ste1se1 voor een machine met

p poo1paren:

T
e

3 "
-2 P M (1. (31.

S ra
- i i )sa r{3
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Bijlage 2 Afleiding van de p.u. waarden.

De definitie van de p.u. waarde is als volgt:

werkelijke waarde (in bepaalde eenheid)
basiswaarde (in dezelfde eenheid)

Als basiswaarden worden het nominale schijnbaar vermogen Sb en de nominale

gekoppelde spanning U
b

genomen.

De basiswaarden van de stroom en de impedantie worden dan:

I
b

Sb
=

U
b
V3

U

X
b

b=
I

b
V3

De formules van de p.u. waarden van de spanning, stroom, impedantie en het

schijnbaar vermogen zijn dus:

U
U= -

pu U
b

I
U

b
V3

I=pu Sb

Z
I

b
V3

Z
Sb

= -- = -- Z
pu U

b u2

5
5 = -

pu Sb

Voor het door een asynchrone machine geleverde nominale vermogen geldt:

P 5 ~ cos~ = T (1 - s )n n n n en n

De nominale waarde van het elektrisch koppel bedraagt dus (met 5 = S ).n b·

T =en

Sb ~ cos~n n
(1 - s )

n

De p.u. waarde van het nominaal elektrisch koppel, wanneer als basiswaarde van

het koppel het nominale schijnbaar vermogen genomen wordt, is dus:

T =
pu,n

~n cos~n

(1 - s )
n
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8ijlage 3: Afleiding van de forrnule van de ruimtevector van de stroom tijdens

stationair bedrijf in bet stilstaande stelsel.

Door de stroom i te verrnenigvuldigen met bet complexe getal j en dit op te
y

tellen bij de stroom i wordt de ruimtevector van de stroom in bet
x

stilstaande stelsel verkregen. Het verband tussen de nominale stromen en de

ruimtevector ervan is dus:

.x 2
.1. =
-l 3

i
la

+ i
lb

{cos(y+(2/3)~) + j sin(y+(2/3)~)} + i
lc

{cos(y-(2/3)~) +

+ j sin(y-(2/3)~)}

Hierin is l=s of l=r.

(83.1)

Door invullen van y = a voor de statorstromen en y = ~ voor de rotorstromen

worden de ruimtevectoren van de stromen in bet stilstaande stelsel verkregen.

De statorstromen tijdens stationair bedrijf zien er als voIgt uit:

i = ! cos(w t - tp )
5a 5 5 5

i ! cos(w t - tp - (2/3)~)
5b 5 5 5

i ! cos(w t - tp5 + (2/3)~)
5C 5 5

(83.2)

(83.3)

(83.4)

Invullen van (83.2) tot en met (83.4) en y = a in (83.1) geeft voor de

ruimtevector van de statorstroom:

1
2

2 1 2
a + a » cos(w t - tp ) + 2 13 ( a - a

5 5
sin (w t - tp )}

5 5

= !
5

j (w t - tp )
5 5

e

Hierin is

~ = cos(2/3~) + j sin(2/3~)

Voor de rotorstroom en de stator- en rotorspanningen kunnen soortgelijke

uitdrukkingen bepaald worden.
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Bijlage 4: Afleiding van de formules van de parameters met de gegevens uit de

beproevingsrapporten.

Tijdens nullast geldt dat s = 0 en dat X (0) - X (s ). Het vvs tijdens
8U 8U n

nullast wordt dan vereenvoudigd tot:

U
-8

R
s

X
P.

Fig. B4.1. Bet vervangingsschema van de asynchrone machine tijdens nullast.

Voor de koperverliezen tijdens nullast geldt:

p = 31
2

R
CUO 0 s

Hierin:

=p -p -p
YO Fe rot

P
yO

P
Fe

P
rot

De totale nullastverliezen.

De ijzerverliezen.

De rotatieverliezen.

De formule voor de statorweerstand is dus:

R
s =

P
CuO

31
2
o

De grootte van de statorweerstand is bijna altijd te verwaarlozen ten opzichte

van de grootte van de impedantie van de serieschakeling van de

statorlekreactantie en hoofdveldreactantie. Voor de nullastimpedantie Zo geldt

dan:

= Xsu + X
P.

(B4.1)

Hierin is U de nominale gekoppelde statorspanning.
n
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Tijdens de kortsluitproef is de hoofveldreactantie veel groter dan de

impedantie van de rotorketen, waardoor het VVS vereenvoudigd wordt tot:

X (1)
ra

u
-s

R
s

x (1)
sa

Fig. B4.2. Bet vervangingsschema van de asynchrone machine tijdens de

kortsluitproef.

Het kortsluitverlies (P ) is de som van de koperverliezen in de stator en de
Cuk

rotor (tijdens kortsluiting geen rotatie- en ijzerverliezen) en dus geldt voor

de rotorweerstand tijdens aanloop:

R (1)
r

P
Cuk

= -- - R
3r2 s

a

Voor de kortsluitimpedantie Zk geldt:

U
n

r-/3
a

+ R (1»2 + (X (1) + X (1»2
r sa ra

Als wordt aangenomen dat X (1) = X (1), dan volgt hieruit voor de
sa ra

rotorlekreactantie tijdens aanloop:

1 / 2 i
X (1) = 2- Z - (R + R (1»

ra k s r

Bij aanloop is de statorlekflux verzadigd en dus geldt voor de onverzadigde

statorlekreactantie:

X = X ( 1) + D.1X = X (1) + D.1Xsa sa ra

De betekenis van D en .1X wordt beschreven in paragraaf 4.1.
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Tijdena neminaal bedrijf geldt het velgende VVS:

i
-n

R
s

X
sa

u
-s X

I-'

Fig. B4.3. Bet vervangingsschema van de asynchrone machine tijdens nominaal

bedrijf.

De formules voor de stremen ~, en ~2 ala functie van de neminale streem !n
zijn:

R + j Xra (sn )
i = i
-1 R + j ( XI-' + Xra (Sn ) ) -n

X

~2 = I-' i
R + j ( X + Xra(Sn» -n

I-'

(B4.2)

(B4.3)

Hierin is de weerstand R gedefinieerd velgens:

R =
R (a )

r n
s

n

(B4.4)

Voer het vermogen (P ) dat gedissipeerd werdt in de beide weerstanden R en
C~ s

R geldt:

P = p. - P - P
Cun 1 n Fer 0 t

= 3I
2

R
n s

(B4.5)

Invullen van (B4.2) en in (B4.5) geeft:

P - 3I
2

R
Cun n s

- (X (s) + X )2
ra n I-'

(B4.6)

Voer het blindvermogen in de reactanties geldt met behulp van (B4.2) en

(B4.3):

(B4.7)
X (s) X + x

2
]}ra n I-' I-'

Ff+(x +X (9»2
I-' ra n

+ X
I-'

X
sa3I~ {
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Na het invullen van (B4.4) en (B4.6) in (B4.7) wordt de formule voor de

rotorweerstand tijdens nominaal bedrijf:

R (s )
r n

{Q _ 31
2

(X +X )}2 + (P
n n SCJ p. Cun

(B4.8)

Door (B4.8) met behulp van (B4.4) in (B4.6) in te vullen, kan de formule

voor de rotorlekreactantie tijdens nominaal bedrijf bepaald worden. Deze is:

R (s )
r n
s

n
{

Q - 31
2

(X + X ) }
_n:---__n _s_---J;p.,;.... - Xu

31
2

R - P ,..
n s Cun

86

(B4.9)



Bijlage 5: Grafieken en geidentificeerde waarden van de hoogspanningsmachines

van AFA3.

Hierin is:

AFA306.1 Een 500kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

AFA306.2 Een 1600kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

AFA306.3 Een 400kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

AFA306.4 Een 670kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

AFA306.5 Een 450kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

AFA306.6 Een 750kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

AFA306.7 Een 750kW-motor (6kV) van het fabrikaat Siemens

AFA310 Een 2800kW-motor (10kV) van het fabrikaat Schorch met invloed

van verzading.

AFA310.2 Een 2800kW-motor (10kV) van het fabrikaat Schorch zonder

invloed van verzadiging.

De layout van de pagina met getallen is als volgt:

parametersatz!

R, X, 0.0000
I X2 1

0.0000 I X3 I R4 I
X

4 1

R
S

Xs
Die ermittelten Parameter P fuer NETOMACI

Kolom 1: De slip in 'I
Kolom 2: Het ingegeven elektrisch koppel in p.u. waardenl

Kolom 3: Het geidentificeerde elektrische koppel in p.u. waardenl

Kolom 4: De afwijking van de geidentificceerde koppel ten opzichte van hetl

ingegeven koppel in
'I

Kolom 5: De aanloopstoom in p.u. waarden/

Kolom 6: De arbeidsfactor/

Die ermittelten Parameter P fuer NETOMACI

(de eerste twee rijen zijn duidelijk, zie ook paragraaf 4.2.4) 1

Eerste drie volgende rijen: De ingegeven koppelwaarden in p.u. waardenl

Volgende drie rijen · De, daarbij horende,ingegeven slipwaardenl·
Laatste drie rijen · De, daarbij horende, ingegeven gewichtsfactorenl·
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--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ • '1

0.02000 0.13334 0.00000 4.93049 0.00000 0.12231 0.00781 0.06149

0.24677 0.00150
ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 0.600 0.543 -9.451 4.829 0.192
., 90.000 0.550 0.531 -3.526 4.813 0.189L.

3. 80.000 0.520 0.523 0.505 4.797 0.188
4. 70.000 0.500 0.522 4.311 4.782 0.188
5. 60.000 0.520 0.531 2.115 4.766 0.189
6. 50.000 0.540 0.557 3.200 4.747 0.194
7. 40.000 0.610 0.613 0.425 4.723 0.204
8. 30.000 0.740 0.724 -2.192 4.682 0.224
9. 20.000 1. 000 0.962 -3.801 4.592 0.269

10. 10.000 1. 470 1. 563 6.324 4.251 0.395
11. 4.200 2.200 2.113 -3.953 3.240 0.615
12. 0.778 1. 000 1. 000 0.006 1. 000 0.864

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

R1 XAS R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE/IN

0.02000 0.13334 0.00781 0.06149 0.02070 0.05453 0.19748

0.60000000E+00 0.55000000E+00 0.52000000E+00 0.50000000E+00 0.52000000E+00
0.54000000E+00 0.61000000E+00 0.74000000E+00 0.10000000E+01 0.14700000E+01

0.22000000E+01
0.10000000E+01 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00
0.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 0.10000000E+00

0.50000000E-01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01

0.30000000E+01
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I terahon 21

Parameter
2.5 X 1 0.1700000 0.1333431

X 2 4.900000 4.930491
X 3 0.1000000 o.1223121
R 4 0.0080000 0.0078083
X 4 0.0400000 0.0614939
R 5 0.0700000 0.2467706

2.0 X 5 0.0015000 0.0015000

l.O

0.5

,\ \

~ \ \

o

dluJlJti.\

ModeLLsystem mlt

Parameter-Startvektor

-- ldentlflZlerten Parameter

--- Orl9lnaLsystem



,---------------------------------------------------------------,

2.5

2.0

Iterat~on 19

Parameter
X 1 0.1400000 0.1412626
X 2 6.800000 6.598447
X 3 0.1200000 0.1043421
R 4 0.0070000 0.0068871
X 4 0.0900000 0.0923932
R 5 0.1200000 0.1846391
X 5 0.0800000 0.0977749

\D
o 1.5

1-0

0.5

\
\
~

I~,

'~,
'\,

'':::-

o

afa306.2

ModeLLsystem m~t

- Parameter-5tartvektor

-- ~dentlflZlerten Parameter

---- Orl9lnaLsystem



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ "r

0.01200 0.14126 0.00000 6.59845 0.00000 0.10434 0.00689 0.09239

0.18464 0.09777
ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 0.700 0.658 -5.947 4.783 0.177
2. 90.000 0.630 0.655 3.975 4.716 0.177
3. 80.000 0.600 0.648 8.081 4.647 0.177
4. 70.000 0.610 0.639 4.809 4.576 0.176
5. 60.000 0.630 0.629 -0.095 4.505 0.175
6. 50.000 0.650 0.623 -4.188 4.434 0.175
7. 40.000 0.690 0.628 -8.931 4.366 0.177
8. 30.000 0.740 0.667 -9.877 4.299 0.186
9. 20.000 0.860 0.796 -7.448 4.216 0.214

10. 10.000 1.200 1.239 3.290 4.000 0.316
11. 5.000 1. 700 1. 794 5.545 3.481 0.489
12. 3.330 2.000 1. 946 -2.691 2.975 0.603
13. 0.693 1. 000 1. 000 0.025 1. 000 0.879

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

R1 XAS R2/S=SN x2/S=SN R2/S=1 x2/S=1 IMUE/IN

0.01200 0.14126 0.00689 0.09239 0.02588 0.06689 0.14837

0.70000000E+00 0.63000000E+00 0.60000000E+00 0.61000000E+00 0.63000000E+OO
0.65000000E+00 0.69000000E+00 0.74000000E+00 0.86000000E+00 0.12000000E+01
0.17000000E+01 0.20000000E+01
0.10000000E+01 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00
0.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 0.10000000E+00
0.50000000E-01 0.35000000E-01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01

O.10000000E+01 0.25000000E+01
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Herat~on 21

Parameter
2.5 X 1 0.1260000 0.1254240

X 2 3.660000 3.625922
X 3 0.1000000 0.1066778

" R 4 0.0100000 0.0099620
X 4 0.0730000 0.0725535
R 5 0.0450000 0.0459688

2.0 X 5 0.0200000 0.0199769

.."

ID

'" 1 .5 ,',
"- ,

" -
1.0

0.5
o

ModeLLsystem m~t ---- Or~glnaLsystem

Paramstsr-Startvektor

- - ldentlflZlerten Parameter

afa306.3

_. ---1



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ
0.02500 0.12542 0.00000 3.62592 0.00000 0.10668 0.00996 0.07255

0.04597 0.01998
ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 1. 000 0.891 -10.949 5.736 0.270
2. 90.000 0.940 0.924 -1. 755 5.654 0.275
3. 80.000 0.900 0.955 6.073 5.559 0.279
4. 70.000 0.910 0.983 8.006 5.451 0.284
5. 60.000 0.950 1. 008 6.060 5.329 0.288
6. 50.000 1. 000 1. 030 3.046 5.193 0.292
7. 40.000 1. 060 1. 059 -0.058 5.045 0.298
8. 30.000 1.170 1.120 -4.274 4.883 0.310
9. 20.000 1. 360 1.283 -5.698 4.681 0.341

10. 10.000 1. 740 1. 781 2.333 4.227 0.450
11. 5.000 2.100 2.175 3.592 3.397 0.609
12. 4.800 2.200 2.181 -0.854 3.335 0.618
13. 0.819 1. 000 1. 001 0.073 1. 001 0.843

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

R1 XAS R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE/IN

0.02500 0.12542 0.00996 0.07255 0.02323 0.02476 0.26657

0.10000000E+01 0.94000000E+00 0.90000000E+00 0.91000000E+00 0.95000000E+00
0.10000000E+01 0.10600000E+01 o.11700000E+01 o.13600000E+01 0.17400000E+01

0.21000000E+01 0.22000000E+01
0.10000000E+01 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00
0.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 0.10000000E+00

0.50000000E-01 0.35000000E-01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01

0.10000000E+01 0.10000000E+01
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...
IteraHon j-"

Parameter
2.5 X 1 0.1400000 0.1351903

X 2 4.380000 4.396817
X 3 0.0930000 0.0911297
R 4 0.0080000 0.0082865
X 4 0.0850000 0.0883075
R 5 0.0340000 0.0334643

2.0 X 5 0.0210000 0.0209992

\D
",. ,

1.5 .\
,
, \
,
,'-

1.0

0.5
o

ModeLLsystem m~t ---- Orl9lnaLsystem

- Parameter-5tartvektor

- ldenllflZlerten Parameter

afa306.4



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ
0.01300 0.13519 0.00000 4.39682
0.03346 0.02100

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

0.00000 0.09113 0.00829 0.08831

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7."

8.
9.

10.
11.
12.
13.

ODie

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000

5.000
3.900
0.673

ermittelten

0.990 0.816
0.930 0.868
0.900 0.923
0.900 0.980
0.910 1.036
0.940 1.086
1. 000 1.125
1.100 1.158
1.290 1.225
1. 630 1. 561
2.000 2.038
2.090 2.124
1.000 1.001
Parameter P FUER

-17.619
-6.675

2.597
8.927

13.842
15.506
12.512

5.275
-5.050
-4.215

1. 925
1.628
0.054
NETOMAC

5.958
5.890
5.806
5.700
5.567
5.401
5.197
4.955
4.680
4.282
3.648
3.318
1. 001

0.194
0.202
0.211
0.220
0.231
0.241
0.252
0.263
0.283
0.366
0.522
0.587
0.863

R1

0.01300

XAS

0.13519

R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1

0.00829 0.08831 0.02017

X2/S=1

0.02213

IMUE/IN

0.22065

0.99000000E+OO 0.93000000E+00 0.90000000E+OO 0.90000000E+00 O.91000000E+OO
0.94000000E+00 0.10000000E+01 0.11000000E+01 0.12900000E+01 0.16300000E+01
O.20000000E+01 O.20900000E+01
0.10000000E+01 O.90000000E+00 0.80000000E+00 O.70000000E+OO O.60000000E+00
O.50000000E+OO O.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+OO O.10000000E+00
0.50000000E-01 O.35000000E-01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 O.10000000E+01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 O.10000000E+01
0.10000000E+01 0.30000000E+01
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Iterahon 15

Parameter

2.5 X I 0.1700000 0.1733793
X 2 3.890000 3.887613
X 3 0.0650000 0.0667667
R 4 0.0100000 0.0104500
X 4 0.0740000 0.0742522
R 5 0.0420000 0.0427681

2.0 X 5 0.0160000 0.0159988

1.5

1.0 -

0.5
o

ModeLLsystem m~t

- Parameter-Startvektor

- ~dentlflZlerten Parameter

afa306.5

---- OrlglnaLsystem



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSAT::,/ "
0.01200 0.17338 0.00000 3.88761 0.00000
0.04277 0.01600

ODie ermitte1ten Parameter P FUER NETOMAC

0.06677 0.01045 0.07425

Parameter P FUER

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

ODie

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
5.000
4.800
0.862

errnitte1ten

1. 000
0.940
0.900
0.910
0.950
1. 000
1. 060
1.170
1. 360
1.740
2.100
2.200
1. 000

0.890
0.925
0.957
0.986
1.011
1. 033
1. 061
1.118
1.278
1. 784
2.183
2.187
1. 000

-10.963
-1.640

6.321
8.350
6.429
3.348
0.067

-4.403
-6.026
2.534
3.934

-0.575
0.003
NETOMAC

5.643
5.562
5.468
5.359
5.234
5.095
4.944
4.780
4.584
4.158
3.347
3.286
1. 000

0.199
0.206
0.212
0.218
0.224
0.231
0.238
0.253
0.288
0.408
0.585
0.595
0.847

R1

0.01200

XAS

0.17338

R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1

0.01045 0.07425 0.02389

X2/S=1

0.02230

IMUE/IN

0.24625

0.10000000E+01 0.94000000E+00 0.90000000E+00 0.91000000E+00 0.95000000E+00
0.10000000E+01 0.10600000E+01 0.11700000E+01 0.13600000E+01 0.17400000E+01
0.21000000E+01 0.22000000E+01
0.10000000E+01 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00
0.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 O.10000000E+00
0.50000000E-01 0.35000000E-01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01
0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01
0.10000000E+01 0.10000000E+01
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I~erahon 21

ParamB~Br

3.0 X 1 0.1120000 0.1079737
X 2 4.760000 4.767363
X 3 0.0750000 0.0656729
R 4 0.0060000 0.0052704
X 4 0.0590000 0.0700141

2.5
R 5 0.1610000 0.2567131
X 5 0.0300000 0.0300000

2.0
\D
(Xl

~"
1.5

'\

"1.0

0.5
u

Modellsys~em mL~ ---- OrL9Lnalsys~em

Parameter-5~ar~vek~or

-- LdentLfLZLerten Parameter

D f uJ[J[) .[j

-. ----------------------------------------------------------------------'



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ ' 'I

0.01600 0.10797 0.00000 4.76736 0.00000 0.06567 0.00527 0.07001

0.25671 0.03000
ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 0.900 0.906 0.683 6.317 0.226
2. 90.000 0.840 0.866 3.049 6.272 0.221
3. 80.000 0.810 0.829 2.333 6.229 0.216
4. 70.000 0.800 0.799 -0.183 6.190 0.212
5. 60.000 0.800 0.779 -2.674 6.152 0.209
6. 50.000 0.820 0.776 -5.334 6.116 0.209
7. 40.000 0.870 0.805 -7.440 6.076 0.213
8. 30.000 0.980 0.896 -8.558 6.023 0.226
9. 20.000 1.220 1.132 -7.251 5.921 0.262

10. 10.000 1.750 1.811 3.475 5.552 0.373
11. 5.000 2.450 2.517 2.715 4.697 0.543
12. 3.630 2.700 2.638 -2.293 4.111 0.626
13. 0.519 1. 000 1.000 0.020 1.000 0.889

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

R1 XAS R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE/IN

0.01600 0.10797 0.00527 0.07001 0.02057 0.06136 0.20511

0.900000000E+00 0.840000000E+00 0.810000000E+00 0.800000000E+00 0.800000000E+00

0.820000000E+00 0.870000000E+00 0.980000000E+00 0.122000000E+01 0.175000000E+01

0.245000000E+01 0.270000000E+01
0.100000000E+01 0.900000000E+00 0.800000000E+00 0.700000000E+00 0.600000000E+00

0.500000000E+00 0.400000000E+00 0.300000000E+00 0.200000000E+00 0.100000000E+00

0.500000000E-01 0.350000000E-01
0.100000000E+01 0.100000000E+01 0.100000000E+01 0.100000000E+01 0.100000000E+01

0.100000000E+01 0.100000000E+01 0.100000000E+01 0.100000000E+01 0.100000000E+01

0.100000000E+01 0.300000000E+01
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IteraHon 21

Parameter
2.0 X 1 0.2000000 0.2021682

X 2 3.440000 3.446595
X 3 0.1000000 0.1034643
R 4 0.0150000 0.0148399
X 4 0.0740000 0.0739197
R 5 0.0740000 0.0750630
X 5 0.0200000 0.0200000

1.5

f->
\

0 \

0

\: \ \

\ ,

1.0 '" '" ---

0.5

afa306.7

o

ModeLLsystem mLt

- Parameter-Startvektor

-- LdentLfLZLerten Parameter

---- OrL9Lnalsystem



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETER: JAT~
0.01700 0.20217 0.00000 3.44659 0.00000 0.10346 0.01484 0.07392
0.07506 0.02000

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 0.900 0.805 -10.555 4.645 0.215
2. 90.000 0.780 0.814 4.348 4.574 0.217
3. 80.000 0.750 0.822 9.604 4.498 0.220
4. 70.000 0.790 0.831 5.179 4.418 0.223
5. 60.000 0.850 0.844 -0.703 4.336 0.227
6. 50.000 0.910 0.868 -4.576 4.250 0.233
7. 40.000 0.980 0.918 -6.320 4.159 0.244
8. 30.000 1. 080 1. 023 -5.238 4.052 0.267
9. 20.000 1.250 1.257 0.579 3.881 0.320

10. 10.000 1. 650 1. 740 5.480 3.379 0.462
11. 6.300 1. 910 1. 895 -0.790 2.836 0.573
12. 1.294 1. 000 1. 001 0.066 1. 000 0.802

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

R1 XAS R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE/IN

0.01700 0.20217 0.01484 0.07392 0.03054 0.03311 0.27407

Gewichtsfactoren:

0.90000000E+00 0.78000000E+00 0.75000000E+00 0.79000000E+00 0.85000000E+00
0.91000000E+00 0.98000000E+00 0.10800000E+01 0.12500000E+01 0.16500000E+01
0.19100000E+01
0.10000000E+01 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+OO 0.60000000E+OO
0.50000000E+OO O.40000000E+OO O.30000000E+OO 0.20000000E+OO O.10000000E+OO
0.50000000E-01
O.10000000E+01 O.10000000E+01 0.10000000E+01 O.10000000E+01 O.10000000E+01
O.10000000E+01 O.10000000E+01 0.10000000E+01 O.10000000E+01 O.10000000E+01
0.30000000E+01
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2.0

1.5

1.0

---=: --

Iterat~on

Parameter
X 1
X 2
X 3
R 4
X 4
R 5
X 5

0.2010000
5.850000
0.1140000
0.0090000
0.0990000
0.0630000
0.0380000

21

0.2033620
5.810546
0.1147458
0.0100248
0.0972720
0.0600063
0.0334063

-'

0.5

------~--

o

LdllJID

Modellsyslem mi.t

- Parameter-Startvektor

-- i.denti.fi.zi.erten Parameter

-- Ori.gi.naLsystem



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ
0.00700 0.20336 0.00000 5.81055 0.00000 0.11475 0.01002 0.09727

0.06001 0.03341
ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 0.700 0.586 -16.305 4.226 0.145
2. 90.000 0.640 0.612 -4.326 4.173 0.152
3. 80.000 0.610 0.638 4.562 4.110 0.158
4. 70.000 0.600 0.661 10.180 4.036 0.165
5. 60.000 0.600 0.681 13.431 3.948 0.172
6. 50.000 0.630 0.696 10.404 3.847 0.178
7. 40.000 0.680 0.709 4.310 3.734 0.184
8. 30.000 0.770 0.731 -5.001 3.614 0.194
9. 20.000 0.940 0.813 -13.555 3.485 0.219

10. 10.000 1.180 1.147 -2.810 3.262 0.317
11. 5.000 1. 450 1. 582 9.133 2.812 0.490
12. 3.600 1. 700 1.674 -1.519 2.473 0.583
13. 0.922 1. 000 1. 001 0.050 1. 001 0.842

ODie ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

R1 XAS R2/S=SN x2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE/IN

0.00700 0.20336 0.01002 0.09727 0.02826 0.03541 0.16628

0.70000000E+00 0.64000000E+00 0.61000000E+00 0.60000000E+00 0.60000000E+00
0.63000000E+00 0.68000000E+00 0.77000000E+00 0.94000000E+00 o.11800000E+01
o.14500000E+01 0.17000000E+01
0.10000000E+01 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00
0.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 0.10000000E+00
0.50000000E-01 0.25000000E-01
0.10000000E+Ol 0.10000000E+01 O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol 0.10000000E+Ol
O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol 0.10000000E+01
O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol
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I lerati.on 21

Parameter
2.0 X 1 0.1720000 0.1636264

X 2 4.170000 4 . 196241
X 3 0.0001000 0.0001000
R 4 0.0070000 0.0057531
X 4 0.1800000 0.1936236
R 5 0.0491000 0.0442656

1.5 X 5 0.0860000 0.1108746

1.0

0.5

0.0

afa31O.2

--

o

ModeLLsyslem mLl

- Parameter-startvektor

-- LdentLfLZLerten Parameter

-- --

---- OrL9Lnalsyslem



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ 'J

0.00700 0.16363 0.00000 4.19624 0.00000 0.00010 0.00575 0.19362
0.04427 0.11087

ODie er.mittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 0.700 0.379 -45.904 4.228 0.104
2. 90.000 0.640 0.416 -34.947 4.216 0.112
3. 80.000 0.610 0.462 -24.313 4.199 0.121
4. 70.000 0.600 0.517 -13.836 4.176 0.133
5. 60.000 0.600 0.585 -2.473 4.142 0.147
6. 50.000 0.630 0.670 6.298 4.091 0.165
7. 40.000 0.680 0.773 13.683 4.009 0.189
8. 30.000 0.770 0.891 15.701 3.872 0.219
9. 20.000 0.940 0.995 5.854 3.637 0.254

10. 10.000 1.180 1. 056 -10.474 3.273 0.292
11. 5.000 1. 450 1.264 -12.816 3.012 0.372
12. 1. 830 1. 700 1. 744 2.583 2.343 0.638
13. 0.521 1. 000 1. 000 0.024 1. 000 0.842

ODie er.mittelten Parameter P FUER NETOMAC

Rl XAS R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE/IN

0.00700 0.16363 0.00575 0.19362 0.01830 0.07267 0.22936

O.70000000E+00 0.64000000E+00 0.61000000E+00 0.60000000E+00 0.60000000E+00
0.63000000E+00 0.68000000E+00 0.77000000E+00 0.94000000E+00 o.11800000E+Ol
O.14500000E+Ol 0.17000000E+Ol
0.10000000E+Ol 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00
O.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 0.10000000E+00
0.50000000E-Ol O.25000000E-Ol
O.lOOOOOOOE+Ol 0.10000000E+Ol 0.10000000E+Ol 0.10000000E+Ol O.lOOOOOOOE+Ol
O.lOOOOOOOE+Ol O.30000000E+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol
O.lOOOOOOOE+Ol 0.40000000E+Ol
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Bijlage 6: Parameteridentificatie vanuit een willekeurige startvector, waarbij

geen reeele parameterwaarden verkregen worden.

Hierbij geeft blad 1 de eerste identificatie weer (vanuit een willekeurige

startvector).

Blad 2 geeft de identificatie weer, waarbij de geidentificeerde waarden van

blad 1 in de startvector ingevuld zijn.

De layout van de pagina met de getallen wordt beschreven in bijlage 5.
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IleraHon 6

Parameler
2.5 X 1 0.1000000 0.1383610

X 2 2.660000 3.538872
X 3 0.1500000 0.0845643
R 4 0.0800000 0.0591608
X 4 0.0330000 0.0379617
R 5 0.0900000 0.0096023

2.0 X 5 0.0600000 0.0780737

~

0 1.5
~

I '\,
I "'-,
I,

"I -
1.0

0.5
o

ModeLLsyslem mlt ---- OrlglnaLsystem

Parameter-Startvektor

-- ldentlflZlerten Parameter

afB306.3



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSAT':1
0.02500 0.13836 0.00000 3.53887 0.00000 0.08456 0.05916 0.03796

0.00960 0.07807
Die er.mittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 1. 000 0.868 -13.188 5.708 0.267
2. 90.000 0.940 0.903 -3.965 5.629 0.272
3. 80.000 0.900 0.936 4.010 5.537 0.277
4. 70.000 0.910 0.967 6.278 5.432 0.281
5. 60.000 0.950 0.995 4.770 5.312 0.286
6. 50.000 1. 000 1.022 2.221 5.177 0.291
7. 40.000 1. 060 1. 055 -0.432 5.030 0.297
8. 30.000 1.170 1.120 -4.250 4.866 0.310
9. 20.000 1.360 1.286 -5.406 4.662 0.342

10. 10.000 1. 740 1.785 2.571 4.202 0.453
11. 5.000 2.100 2.168 3.242 3.367 0.611
12. 4.800 2.200 2.173 -1.231 3.305 0.620
13. 0.835 1. 000 1. 000 0.043 1. 003 0.841
Die ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

R1 XAS R2/S=SN X2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE!IN

0.02500 0.13836 0.05916 0.03796 0.02273 0.03412 0.27194

O.10000000E+01 0.94000000E+00 0.90000000E+00 0.91000000E+00 0.95000000E+00

O.10000000E+01 0.10600000E+01 0.11700000E+01 0.13600000E+01 0.17400000E+01
O.21000000E+01 0.22000000E+01
O.10000000E+01 O.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00
O.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 0.10000000E+00
O.50000000E-01 0.35000000E-01
D.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01
D.10000000E+01 0.10000000E+01 0.10000000E+01 O.10000000E+01 0.10000000E+01
D.10000000E+01 0.10000000E+01
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I teraHon 21

Parameter
2.5 X 1 0.1380000 0.1484510

X 2 3.530000 3.568470
X 3 0.0840000 0.0736683
R 4 0.0590000 0.0598355
X 4 0.0380000 0.0362903
R 5 0.0090000 0.0093593

2.0 X 5 0.0780000 0.0768142

1.5

1.0

0.5

afB306.3

o

ModeL Lsystem mLt

- - - Parameter-Startvektor

- - LdentL flzLerten Parameter

---- OrLgLnalsystem



--------------------------------------------------------------------------------

PARAMETERSATZ ' 'J

0.02500 0.14845 0.00000 3.56847 0.00000 0.07367 0.05984 0.03629

0.00936 0.07681
)Die ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

1. 100.000 1. 000 0.892 -10.761 5.736 0.271
2. 90.000 0.940 0.925 -1.632 5.653 0.275
3. 80.000 0.900 0.955 6.108 5.558 0.279
4. 70.000 0.910 0.982 7.941 5.450 0.284
5. 60.000 0.950 1. 006 5.906 5.327 0.288
6. 50.000 1. 000 1. 028 2.832 5.192 0.292
7. 40.000 1. 060 1. 057 -0.280 5.045 0.298
8. 30.000 1.170 1.118 -4.419 4.884 0.309
9. 20.000 1. 360 1.282 -5.700 4.682 0.341

10. 10.000 1. 740 1. 783 2.445 4.227 0.451
11. 5.000 2.100 2.175 3.556 3.393 0.609
12. 4.800 2.200 2.180 -0.901 3.332 0.618
13. 0.822 1. 000 1. 001 0.087 1. 001 0.843

)Die ermittelten Parameter P FUER NETOMAC

Rl XAS R2/S=SN x2/S=SN R2/S=1 X2/S=1 IMUE/IN

0.02500 0.14845 0.05984 0.03629 0.02299 0.03376 0.26904

0.10000000E+01 0.94000000E+00 0.90000000E+00 0.91000000E+00 0.95000000E+00

0.10000000E+01 0.10600000E+Ol 0.11700000E+Ol o.13600000E+Ol 0.17400000E+Ol

0.21000000E+Ol 0.22000000E+Ol
O.lOOOOOOOE+Ol 0.90000000E+00 0.80000000E+00 0.70000000E+00 0.60000000E+00

0.50000000E+00 0.40000000E+00 0.30000000E+00 0.20000000E+00 0.10000000E+00

0.50000000E-Ol 0.35000000E-Ol
O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE-t-Ol O.lOOOOOOOE+Ol

0.10000000E+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol O.lOOOOOOOE+Ol

0.10000000E+01 0.10000000E+01
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Bijlage 7: Het schema van het netgedeelte "de Oude Postbaan" met de

verschillende plaatsen waar de sluitingen zijn aangebracht en de

verklaring van de codering.

Verklaring van de codering:

Iedere tak, machine en ieder knooppunt heeft de volgende codering:

jAOl12233/

Hierin:

De letter A geeft weer wat de tak, knooppunt of machine voorstelt:

S = Schakelaar

K = Kabel

M = Motor

V, W, X,enz. zijn knooppunten vanaf een verdeler tot aan een transformator.

De letter 0 staat voor Oude Postbaan.

De cijfers 11 geven de nominale spanning weer:

50 = 150kV

30 = 30kV

10 = 10kV, enz.

De cijfers 22 geven het nummer van de verdeler weer, waarop de tak, machine of

het knooppunt aangesloten zijn.

De cijfers 33 geven het ingaande of afgaande veldnummer van de desbetreffende

verdeler weer.

Dus M0060607 is de motor, die een nominale spanning van 6kV heeft en

aangesloten is op het 6kV-verdelernummer 06 van de Oude Postbaan op het

ve1dnummer 7.
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De coderingen van de verdelers en de belangrijkste schakelaars zijn als voIgt:

A: V00229, 2kV-verdeler HSSS.

B: V00230, 2kV-verdeler MELAF 1+2.

C: V00231, 2kV-verdeler HSS6.

D: V00232, 2kV-verde1er ACN 1+2.

E: V00233, 2kV-verdeler ACN Koelwerken.

F: V00606, 6kV-verdeler AFA3.

G: V01031, 10kV-verdeler HSS7.

H: V01029, 10kV-verdeler HSS6.

I: V01028, 10kV-verdeler HSSS.

J: V01032, 10kV-verdeler Flokkulator.

K: V01031, 10kV-verdeler IAZI.

L: S0060602.

K: S0103113.

N: S0103101.

De sluitingsplaatsen zijn:

1: V0300103.

2: V0103109.

3: V0060603.

4: V01029110

5: V0023109.
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De coderingen van de machines van AFA3 zijn als volgt:

MOO60606: Een SOOkW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

MOO60607: Een 1600kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

MOO60608: Een 400kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

MOO60609: Een 670kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

MOO60610: Een 4S0kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

MOO60614: Een 7S0kW-motor (6kV) van het fabrikaat Schorch

MOO6061S: Een 7S0kW-motor (6kV) van het fabrikaat Siemens

MOI03109: Een 2800kW-motor (10kV) van het fabrikaat Schorch
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Het schema van het totale cpa-net ziet er als voIgt uit:

l50kV

I lOkV

30kV
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........
U1

US-STROM IR
IOKY SCHO 2800KW

GEN. SPANNUNG R
10KY SCHO 2800KW

MSEC 50 I 0 I 0 2 2 0 3

afa3

BLjLage 8: De spannLngen en stromen Ln de R-fase van motor afa310 bLj een
kLemmenkortsLuLtLng bLj spannLngsnuLdoorgang. AfschakeLLng na 200ms.
De ca acLteLten van de kabeLs zL 'n aanvezL .



........
01

GEN. SPANNUNG R
lOKV SCHO 2800KH

-I
2

ELEKTR. MOMENT
IOKV SCHO 2800KW

-2
1,----------------------------------------------------

OREHZAHL
IOKV SCHO 2800KW

-I
5

SCHLUPF
lOKV SCHO 2800KH

US-STROM IR
IOKV SCHO 2800KH

BIJlage 9: RFR3
I GEORRG VRN MOTOR RFR310 TIJOEN5 EN NR EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULOOORGRNG.
L£1D1~: ...:...K:.::.L.:::.:EM...:.:.M.:..=E:.:..:N~KO::.:.R.:....:T..::.5=_LU:::.cI:...:T....:.I~NG=----=O:.:....P_V.:....::O:....:1..::.0::...31:..::0:..::9...:... •...:.:.R.:;..F..::.5.::.:CH...:.:.R.:.:..:K:.::.E=..L:..:.IN.:..:::G~NR...:.......::2=-OO::...M..:.:5:...:.. ____l



GEN. SPANNUNG R
IOKV SCHO 2BOOKH

-1
2

ELEKTR. MOMENT
IOKV SCHO 2BOOKH

-2
1,-------------------------------------------------

OREHZAHL
IOKV SCHO 2BOOKW

-I

SCHLUPF
IOKV SCHO 2BOOKH

US-STROM IR
IOKV SCHO 2BOOKH

SEC

BIJlage 10: RFR3
GEORRG VRN MOTOR RFR310 TIJOENS EN NR EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULOOORGRNG.



GEN. SPANNUNG R
lOKV SCHO 2800KW

v VVV VVVVV

ELEKTR. MOMENT
IOKV SCHO 2800KW

-1

US-STROM IR
IOKV SCHO 2800KW

SCHLUPF
IOKV SCHO 2800KW

2

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

-2

lr-----------------------------------------------
OREHZAHL
IOKV SCHO 2800KW

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

-d"'.O.--------------;;-O.'"2-------0""'.""74---------;O""'".-;;-S--------;;O---;.8~---------.-1'-;:;.O.-------------.--1.'"2----l
SEC

81jlage 11: RFR3
GEDRRG VRN MOTOR RFR310 TIJDENS EN NR EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULDOORGRNG.

L--R_F_R_3 ~I__ ~ORTSLUITING OF V0060602. RFSCHRKELING NR 200MS.



GEN. SPANNUNG R
6KY SCHO 1600KH

ELEKTR. MOMENT
6KY SCHO 1600KH

ELEKTR. MOMENT
SKY SCHO 400KH

-1
3

-------------------------

US-STROM IR
6KY SCHO ISOOKH

US-STROM IR
6KY SCHO 400KH

SCHLUPF
'SKY SCHO lS00KH

SCHLUPF
6KY SCHO 400KH

-5
5

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLU IT ING

.0 SEC 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

Bljlage 12: RFR3. GEDRRG VRN DE MOTOREN MOD60607(1600KWl EN M006060B(400kWl TIJDENS EN NR
EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULDOORGRNG. BEIDE lIJN MECHRNISCH NOMINRRL BELRST



....
'"o

WERKZ. VERHOGEN
M0060607
NA KORTSLU IT ING

WERKZ. VERMOGEN
M0060608 NA
KORTSLUIT ING
------- -I

WERKZ. VERMOGEN
M0060607 Tl JOENS
KORTSLU IT ING

WERKZ· VERMOGEN
M0060608 TIJOENS
KORTSLUI TING
------- -I

,
"
"
"
"
",I,,

I,
""

"1\,,
I,
I

,,,\
\, \

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

---

MSEC 1 0 200 3 0 4 a 5 a 60

RFR3

RFR3. GEDRRG VRN DE MOTOREN MOD6D6D7116DDKWl EN MOD6D6081400kWl TIJDENS EN NR
EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULDOORGRNG. BEIDE ZlJN MECHRNISCH NOMINRRL BELRST
KORTSLUITING OP VOI03109. RFSCHRKELING NR 200MS.



....
I\J....

SPANNING VOOBOB

ELEKTR. MOMENT
BKV SCHO IBOOKW

ELEKTR. MOMENT
6KV SCHO 400KW

US-STROM IR
BKV SCHO 1600KW

US-STROM IR
6KV SCHO 400KW

SCHLUPF
6KV SCHO 1600KW

SCHLUPF
6KV SCHO 400KW

-I
3

-5

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

MSEC I 0 3 0 4 0 6 0 7 0 9 0

B1Jlage 13: RFR3. GEDRRG VRN DE MOTOREN M0060607( 1600KWl EN M00606081400KWl TIJDENS EN NR
EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULDOORGRNG. BEIDE ZIJN NOMINRRL BELRST.



SPANNING 1/00606

ELEKTR. MOMENT
6KI/ SCHO 1600KW

ELEKTR. MOMENT
6KI/ SCHO 400KW

US-STROM IR
6KI/ SCHO 1600KW

US-STROH IR
6KI/ SCHO 400KW

SCHLUPF
6KI/ SCHO 1600KW

SCHLUPF
6KI/ SCHO 400KW

-I

-------------------------

---------------------

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

.0 SEC
0.4 0.6 0.6 1.0 1.2

AFA3

81Jlage 14: AFA3. GEDRAG VAN DE MOTOREN M00606D7(1600KWl EN M006060B(4DOKWl TIJDENS EN NA
EEN KORTSLUITING BIJ SPANNINGSNULDOORGANG. BEIDE lIJN NOMINARL BELAST.
KORTSLUITING OP V0300103. AFSCHAKELING NA 200MS.



WERKZ. VERHOGEN
H0060607 TIJOENS
KORTSLU IT ING

WERKZ. VERMOGEN
H006060B TI JOENS
KORTSLU IT ING

-I

"I
I

I

I'
1\
I \

, '

!~'!\_',I \

\ "" -- - - - =-__:-:--=--=--=-="=--=-=--=~-~-===-=-=--=-~--=----,..;.--=-- "I
',-------------

f\

:\ f\ f\ f\ A/"----..'V'" "t- ~ -----I \ \_"" ,- .... ---------,,

v

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

o HSEC 100 200 300 400 500 600

RFR3. GEDRRG VRN DE MOTOREN M0060607(1600KWl EN M006060Bl400KWl TIJDENS EN NR
EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULDOORGRNG. BEIDE lIJN NOMINRRL BELRST.



SPANNING V00606

ELEKTR. MOMENT
6KV SCHO 1600KW

ELEKTR. MOMENT
6KV SCHO 400KW

US-STROM IR
6KV SCHO 1600KW

US-STROM IR
6KV SCHO 400KW

SCHLUPF
6KV SCHO 1600KW

SCHLUPF
6KV SCHO 400KW

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

MSEC 1 a 2 a 3 0 4 a 5 0 60

RFR3

BIJlage 15: RFR3. GEDRRG VRN DE MOTOREN M0060607(1600KWl EN M00606081400KWl TIJDENS EN NR
EEN KORTSLUITING BIJ SPRNNINGSNULDOORGRNG. SEIDE lIJN NOMINRRL SELRST.
KORTSLUITING OP V0102911. RFSCHRKELING NR 200MS. S0103101 OPEN.



20
STROOM 50103113 lh.

/I NVIAA /I 1\

IVV vvvvvvv

-25
1

SPANNING V00606

/If\A
vvv

-I
I

SPANN ING VO 1031

-I

STROOM 50060602 25

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl flfIl

I~~~VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvv

~ ---- ~-----.-

~".- -.........
~' ... _-----

, - ---
~:~:~:. 500," .; ,/:,:,~~-'-------'-'-'-------------------~-~-~-~~-~-~.~-~--~-=....-

~

SCHLUPF
6KV SCHO 1600KW

SCHLUPF
10KV SCHO 2800KW

-- ~ --- ----- --- 5
SCHLUPF
6KV SCtiQ 670KW

SCHLUPF
SKV SCHO 750KW

-------- -5
~--~---------- 5
SCHLUPF
6KV SCHO 450KW

SCHLUPF
6KV SCHO 400KW

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

-5

BIJlage 16: RFR3. GEDRRG VRN DE HS-MOTOREN VRN RFR3 TIJDENS EN NR KORTSLUfTfNG BfJ SPRN
NINGSNULDOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELRST. KORTSLUITING OP V0300103. SCHRKE
I ~~RS sn1nnln1 FN Snln11 11 NQ ?nnMS. RFSP. ?OlMS GEOPEND.



--------------

HERKZ. VERHOGEN WERKZ. VERHOGEN
H0060607 HOI 03109
NA KORTSLUITING NA KORTSLUITING I~\

WERKZ. VERHOGEN WERKZ. VERMOGEN
H006060B NA H0060606 NA
KORTSLUITING KORTSLUIT ING

------- -I ------- -I
I,'.
"" --_ .....::
"

il
: :, ,
:':1,,,
:' ~:'4:',
:~ ": ,I fl
111 ", ,, ,, ,, ,, ,
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~
, '

t-) ,I0\ -_._----------
WERKZ. VERHOGEN WERKZ. VERHOGEN II
H0060607 TIJDENS HOI03109 TIJOENS

I,
II

KORTSLU IT 1NG KORTSLUITING II
I

WERKZ· VERHOGEN WERKZ. VERHOGEN
,
:,

H006060B TIJDENS H0060606 TIJOENS :,
"

KORTSLU 1TI NG KORTSLUITING \

I
------- -I ------- -I

6 05 0

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

4 a3 02 01 a

\ ,
I:

,
, ,, ,, ,, ,, ,
""""......

: I
, I, r

i,~l:1:,
:1:, ,, ., ,
iIi
: :
;1

H~~C
i! RFR3. GEDRRG VRN DE HS-MOTOREN VRN RFR3 TIJDENS EN NR KORTSLUITING BIJ SPRN-
"\i NINGSNULDOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELRST. KORTSLUITING OP V0300103. SCHRKE-
~

L--.--R-CF_R--=-3 --D- =LR--'-R--=-R=S---=-=S0300 103 EN SO 103113 NR 200MS. RESP. 201 MS GEOPEND.



WERKZ. VERMOGEN
M0060614
NR·KORTSLUITING

-I

loIERKZ. VERMOGEN
M0060609
NR KORTSLU IT ING

loIERKZ. VERMOGEN
M0060610 NA
KORTSLUIT ING
------- -1

100 600

MOTORGEGEVEN5 TIJDEN5
KORT5LUITING

SOD400300200

I I
I'
I I

\' ,,,
;V
, I

\I
,

\~
"
""

I

I

:

I,,

"
"
"\

\:
"::
1

0
M C

...
1 1N --------------...., WERKZ. VERMOGEN loIERKZ. VERMOGEN

M00606!4 TIJDENS M0060609 TIJOENS
KORTSLU IT ! NG KORTSLU IT ING

WERKZ. VERMOGEN
M0060610 TI JOENS
KORTSLUITING

-I ------- -I

RFR3

RFR3. GEDRRG VRN DE H5-MOTOREN VRN RFR3 TIJDEN5 EN NR KORT5LUITING BIJ 5PRN
NINGSNULOOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELR5T. KORT5LUITING OP V0300103. 5CHRKE
LRRRS 50300103 EN 50103113 NR 200M5. RE5P. 201M5 GEOPEND.



-------------- 0.05
SLl P 110060607

0.05
SLl P 110 103109 --_ .....-,

, __------- I
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SLIP 110060608

------- -0.05

SLI P 110060606

- - - - - - - -0.05

" --, ,-- ,--;-,------- - ~

~--::.::---_.------------_.-----------

~ ~--------_.'

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

o
I1SEC

100 300 400 500 600

afa3

RFR3. GEDRRG VRN DE HS-MOTOREN VRN RFR3 TIJDENS EN NR KORTSLUITING BIJ SPRN
NINGSNULDOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELRST. KORTSLUITING OP V0300103. SCHRKE
LRRRS S0300103 EN S0103110 NR 200MS. RESP. 201MS GEOPEND.
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SLI P M0060614
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SLI P M0060610
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MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

o MSEC 100 200 300 400 500 600

RFR3. GEDRRG VRN DE HS-MOTOREN VRN RFR3 TIJDENS EN NR KORTSLUITING BIJ SPRN
NINGSNULDOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELRST. KORTSLUITING OP V0300103. SCHRKE-
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..----------.- 2000
FREel. AFWIJKING
OP VOlO31

-2000

200
FREel. AFWIJKING
OP V00606

-200

.1 •

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

MSEC
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

afa3

RFR3. GEDRRG VRN DE HS-MOTOREN VRN RFR3 TIJDENS EN NR KORTSLUITING BIJ SPRN
NINGSNULDOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELRST. KORTSLUITING OP V0300103. SCHRKE
LRRRS S0300103 EN S0103110 NR 200MS. RESP. 201MS GEOPEND.
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HSEC

WERKZ. VERHOGEN
HOI03109
NA KORTSLU IT ING

WERKZ. VERHOGEN
H0060606 NA
KORTSLUITING
------- -1

WERKZ. VERHOGEN
H0060606 TIJDENS
KORTSLUITING
------- -I

WERKZ, VERHOGEN
HOI03109 TIJDENS
KORTSLUITING

WERKZ. VERHOGEN
H006060B NA
KORTSLU IT ING
------. -1

WERKZ. VERHOGEN
H006060B TIJOENS
KORTSLUIT ING
------. -I

WERKZ. VERHOGEN
H0060607 TIJOENS
KORTSLUIT 1NG

I ~~~~~~~~-ERHOGEN
NA KORTSLUITING

....
w....

afa3

BIJlage 17: Vermogensverloop van de machines van AFA3 bij vervanging van de
belasting van de motoren door nullast.



M0060614
NA KORTSLUITING

'10060609
NA KORTSLUITING

WERKZ. VERMOGEN
M0060615
NA KORTSLUITING

------. -I

WERKZ. VERHOGEN
H0060610 NA
KORTSLUIT ING

------- -I

---' ...."'~:..\ -- - ~,~ :'.....~..:: -..
,~ ............
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WERKl. VERHOGEN
HOO60614 TIJOENS
KORTSLU IT I NG

WERKl. VERHOGEN
H0060615 TIJOENS
KORTSLU IT I NG

-I

WERKZ. VERHOGEN
'10060609 TIJOENS
KORTSLUIT ING

WERKl. VERHOGEN
H0060610 TI JOENS
KOR TSLU IT I NG
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MOTORGEGEVENS TIJOENS
KORTSLUITING

302 02 01 0o
HSEC i i 50

Vermogensverloop van de machines van AFA3 bij vervanging van de
belasting van de motoren door nullast.
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-~----_.._.. _~ I 1
HERKl. VERMOGEN HERKl. VERMOGEN
M0060607 MOlO3109
NA KORTSLU IT I NG NA KORTSLU IT 1NG

HERKl. VERI10GEN WERKl. VERI10GEN
11006060a NA 110060606 NA
KORTSLU ITI NG KORTSLUITING

------- -I ------- -I

-----.~------- 1 1
HERKl. VERI10GEN WERKl. VERMOGEN
110060607 TIJOENS MOI03109 T1JOENS

IJ KORTSLUITING KORTSLUITINGw
w

WERKl. VERMOGEN WERKl. VERMOGEN
110060608 TI JOENS M0060606 TI JOENS
KORTSLUITING KORTSLUITING

------- -I ------- -I

' .../ ,
r. / ,

\~\\}\/\ \ \-1 _ V V '-../ _J\ . \, V" " ------\ ... ',-// ' ..... --/-- ....._------~--------

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

afa3

o I1SEr 50 \ '1 i
BIJlage 18: Vermogensverloop

belasting van de

100 150 200

van de machines van AFA3 bij vervanging van
generatoren door een constant lastkoppel.
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M0060614
NA KORTSLU IT I NG

WERKZ. VERMOGEN
M0060615
NA KORTSLU IT 1NG

------- -1

WERKZ. VERMOGEN
M0060614 TIJOENS
KORTSLUIT 1NG

WERKZ. VERMOGEN
H0060615 TIJOENS
KORTSLUITING

------- -I

M0060609
NA KORTSLUITING

WERKZ. VERHOGEN
MO060610 NA
KORTSLUITING

------- -1

WERKZ. VERHOGEN
M0060609 T1JOENS
KORTSLU IT 1NG

WERKZ. VERHOGEN
M0060610 TI JOENS
KORTSLU IT 1NG

------- -1
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MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLU IT ING

MSEC 50 1 0 1 0 2 0 2 0 3

afa3

Vermogensverloop van de machines van AFA3 bij vervanging van de
belasting van de generatoren door een constant lastkoppel.
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w
U1

SPANNING V00606

-I
I

SPANN ING VO 1031

-1

STROOH S0060602 15

-15

""

vv VvVVVVV vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

-- -.---------- 5 5
SCHLUPF SCHLUPF
6KV SCHO 67DKW 10KV SCHO 2BOOKW

SCHLUPF SCHLUPF
6KV SCHO 75DKW 6KV SCHO 1600KW

------- -5 ------- -5
. --~----------- 5 5

SCHLUPF SCHLUPF
6KV SCHO 45DKW 6KV SCHO 500KW

SCHLUPF
6KV SCHO 400KW

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLUITING

-5
SEC 0.3 0.6 O.g 1.2 1.5 1.8

RFR3

BIJlage 19: RFR3. GEDRRG VRN DE HS-MOTOREN VRN RFR3 TIJDENS EN NR KORTSLUITING BIJ SPRN
NING5NULDOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELRST. KORTSLUITING OP V0102911. SCHRKE
LRRR5 S0300106 EN 50102911 NR 200MS. RE5P. 201MS GEOPEND.



WERKl. VERMOGEN WERKl. VERMOGEN nM0060607 MOI03109
NA KORTSLU IT ING NA KORTSLU ITI NG i

WERKl. VERI10GEN WERKl. VERI10GEN
110060608 NA 110060606 NA
KORTSLU IT 1NG KORTSLU IT 1NG
------- -I ------- -I

WERKl. VERI10GEN
110060607 TIJOENS
KORTSLUI TING

WERKl. VERI10GEN
M0060608 TIJDENS
KORTSLUITING
------- -I

WERKl. VERI10GEN
110103109 T1JOENS
KORTSLU IT 1NG

WERKl. VERMOGEN
M0060606 TI JDENS
KORTSLU IT ING
------- -I

::1:, ,, ,, ,, .
~ :
""

MOTORGEGEVENS TIJDENS
KORTSLU IT ING

I1SEC 1 0 200 3 0 4 0 5 0 6 a

RFR3

RFR3. GEDRRG VRN DE HS-MOTOREN VRN RFR3 TIJDENS EN NR KORTSLUITING BIJ SPRN
NINGSNULDOORGRNG. RLLEMRRL NOMINRRL BELRST. KORTSLUITING OP V010Z911. SCHRKE
LRRRS S0300106 EN S010Z911 NR ZOOMS. RESP. 201MS GEOPEND.



HERKZ. VERHOGEN
H0060614
NA KORTSLU IT I NG

-1

.............. I
WERKZ. VERHOGEN
H0060614 TIJDENS
KORTSLU IT ING

-I

WERKZ. VERMOGEN
M0060609
NA KORTSLU IT 1NG

WERKZ. VERHOGEN
H0060610 NA
KORTSLUITING

-1

WERKZ. VERHOGEN
H0060609 TIJOENS
KORTSLU IT 1NG
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M0060610 TI JOENS
KORTSLUITING

------- -1
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c Bijlage 21: Fortranprogramma ter bepaling van de parameterwaarden
c met behulp van de beproevingsrapporten of met de
c formules van Khalil, et al.

program startvector

c Dit programma bepaalt de parameterwaarden van de startvector
c voor parameteridentificatie m.b.v. het deelprogramma in
c NETOMAC op twee verschillende manieren.

c De variabelen worden gedeclareerd.
INTEGER P
REAL*8 PN,PV,PVO,PK,UN,IN,IO,IA,ETHA,SLIPN,XPU,COSPHI,TK,TA
REAL*8 PNK,PVK,PKK,UNK,PVOK,SLIPNK,ETHAK,TKK,TAK,ETHAE,INK,IAK
REAL*8 ISAT,DELTAX,DRIE,CE,COSPHIA,EEN,SINPHI
REAL*8 R1,Xl,XH,X21,X2N,R21,R2N,RI,XI,X4,X5,R4,R5
CHARACTER B,C,D
CHARACTER*8 A

c
c

c
c

c
c
c

c
c

10

Er wordt een file (vector) aangemaakt om de bepaalde waarden
te kunnen printen.
OPEN (3, FILE='VECTOR', STATUS='OVERWRITE')

Het nummer van het veld, waarop de motor is aangesloten, kan
worden opgegeven.
PRINT *,'GEEF HET VERDELER/MOTORNUMMER:'
READ (*,' (A) ') A

Er wordt gevraagd of de parameterwaarden bepaald moeten worden
met behulp van de gegevens uit de beproevingsrapporten of met
een minimum aantal gegevens.
PRINT *,'ZIJN DE KORTSLUIT- EN NULLASTGEGEVENS BEKEND? J/N'
READ (*,' (A) ') D
IF (D .EQ. 'N') GOTO 20

De eerste manier:
De gegevens uit de beproevingsrapporten worden ingevoerd.
PRINT *,'VOER DE VOLGENDE GEGEVENS IN:'
PRINT *,'NULLASTSTROOM (A)'
READ (* , * ) IO
PRINT *,'IJZER- EN ROTATIEVERLIEZEN (kW)'
READ (*, * ) PVK
PRINT *,'KORTSLUITSTROOM (A)'
READ (*,*) IA
PRINT *,'KORTSLUITVERMOGEN (kW)'
READ (*,*) PKK
PRINT *,'NOMINALE STROOM (A)'
READ (*,*) IN
PRINT *,'NOMINALE SPANNING (kV)'
READ (* , * ) UNK
PRINT *,'NOMINAAL VERMOGEN (kW)'
READ (*,*) PNK
PRINT *,'NOMINALE COSPHI'
READ (*,*) COSPHI
PRINT *,'NOMINALE SLIP (%)'
READ (*,*) SLIPNK
PRINT *,'NOMINAAL RENDEMENT (%)'
READ (*,*) ETHAK
PRINT *,'POOLPAARTAL'

143



READ *, P

Als de waarde van de statorweerstand R1 niet bekend is, kan
deze uit de nuIIastproef bepaald worden.
PRINT *,'IS DE WAARDE VAN R1 BEKEND? J/N'
READ (*,' (A) ') B
IF (B .EQ. 'N') THEN

PRINT *,'GEEF HET NULLASTVERMOGEN (kW)'
READ (*,*) PVO
R1=(PVO*1000-PV)/(3*(IO)**2)
ELSE

PRINT *,'GEEF R1 (OHM)'
READ *, R1

ENDIF

Als er iets fout ingegeven is, kan opnieuw begonnen worden om
te voorkomen dat het programma stopt.
PRINT *,'IETS FOUT INGEVOERD? J/N'
READ (*,' (A) ') B
IF (B .EQ. 'J') GOTO 10

DRIE=3

De waarde van R1 is bij deze methode in feite aItijd gemeten
en kan daarom in het identificatieprogramma vastgezet worden.
C='J'

De ingegeven waarden worden omgerekend naar geIijke groottes.
ETHA=ETHAK/100
SLIPN=SLIPNK/100
PV=PVK*1000
PK=PKK*1000
UN=UNK*1000
PN=PNK*1000

De nomina Ie impedantie wordt 1 p.u.
XPU=UN/(SQRT(DRIE)*IN)

De waarden worden berekend.
R21=PK/(3*(IA**2»-R1
X21=DSQRT(((UN/(SQRT(DRIE)*IA»**2)-((R1+R21)**2»/2

De verzadiging wordt in rekening gebracht. Deze is afhankeIijk
van de grootte van het poolpaartal.
IF ((P .EQ. 1) .OR. (P .EQ. 2» THEN

X1=1.305*X21
ISAT = 0.32
DELTAX = 0.50
ELSE

X1=1.354*X21
ISAT = 0.33
DELTAX = 0.59

ENDIF

XH=UN/(SQRT(DRIE)*IO)-X1
R2N=3*(PN/ETHA-PV-3*(IN**2)*R1)*((IN*XH)**2)*SLIPN/(((UN*IN*

+ SQRT(DRIE)*SIN(ACOS(COSPHI»-3*(X1+XH)*(IN**2»~*2)+((PN/ETHA

+ PV-3*(IN**2)*R1)**2»
X2N=(UN*IN*SQRT(DRIE)*SIN(ACOS(COSPHI»-3*(IN**2)*(X1+XH»/(3*

+ (IN**2)*R1-PN/ETHA+PV)*R2N/SLIPN-XH
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c De waarden zijn berekend.

c Bij label 25 wordt verder gegaan.
GOTO 25

(%) ,

(%) ,

(%) ,

(%) ,

(%) ,

De tweede manier:
Het minimum aantal parameters, dat nodig is om de parameter
waarden te bepalen, wordt ingegeven.
PRINT *,'VOER DE VOLGENDE GEGEVENS IN:'
PRINT *,'RELATIEVE KORTSLUITSTROOM
READ (* , *) IAK
PRINT *,'RELATIEVE AANLOOPKOPPEL
READ (*, *) TAK
PRINT *,'RELATIEVE KIPKOPPEL
READ (*,*) TKK
PRINT *,'NOMINALE COSPHI'
READ (*,*) COSPHI
PRINT *,'NOMINALE SLIP
READ (*,*) SLIPNK
PRINT *,'NOMINAAL RENDEMENT
READ (*,*) ETHAK
PRINT *,'POOLPAARTAL'
READ *, P

20

c
c
c

c
c

Als er iets fout ingegeven is, kan opnieuw begonnen worden om
te voorkomen dat het programma stopt.
PRINT *,'IETS FOUT INGEVOERD? J/N'
READ (*,'(A)') B

IF (B .EQ. 'J') GOTO 10

EEN=l
DRIE=3

c De ingegeven waarden worden omgerekend naar gelijke groottes.
ETHA=ETHAK/100
SLIPN=SLIPNK/100
TA=TAK/100
TK=TKK/100
IA=IAK/100

c De waarde van de nominale sinus van de hoek phi wordt bepaald.
SINPHI=SIN(ACOS(COSPHI))

XPU=l

c
c

De waarde van R1 is soms bekend en kan anders met de cos (phi)
bij aanloop of met het effectieve rendement bepaald worden.
PRINT *,'IS R1 BEKEND? J/N'
READ (*,'(A)') C
IF (C .EQ. 'J') THEN

PRINT *,' GEEF R1 (OHM) ,
READ (*,*) R1
PRINT *,'GEEF DE NOMINALE STROOM (A)'
READ (*,*) IN
PRINT *,'GEEF DE NOMINALE SPANNING (kV)'
READ (* , *) UNK
UN=UNK*lOOO
R1=R1*IN*SQRT(DRIE)/UN
RI=R1+TA*ETHA*COSPHI/((1-SLIPN)*(IA**2))

ELSE
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PRINT *,'IS COSPHI BIJ AANLOOP BEKEND? J/N'
READ (*,' (A) ') B
IF (B .EQ. 'J') THEN

PRINT *,'GEEF COSPHI BIJ AANLOOP'
READ (*,*) COSPHIA
RI=COSPHIA/IA
Rl=COSPHIA/IA-TA*ETHA*COSPHI/((1-SLIPN)*(IA**2))

ELSE
De berekening van het effectieve rendement.
ETHAE=0.6+0.4*ETHA
Rl=COSPHI*(l-ETHAE/(l-SLIPN))
RI=Rl+TA*ETHA*COSPHI/((1-SLIPN)*(IA**2))

ENDIF
ENDIF

De nomina Ie statorstroom wordt op 1 p.u. gezet.
IN=l

De overige waarden worden berekend.
XI=DSQRT(1/(IA**2)-(RI**2))

De verzadiging wordt in rekening gebracht. Deze is afhankelijk
van de grootte van het poolpaartal.
IF ((P .EQ. 1) .OR. (P .EQ. 2)) THEN

Xl=1.305*XI/2
ISAT = 0.32
DELTAX = 0.50
ELSE

Xl=1.354*XI/2
ISAT = 0.33
DELTAX = 0.59

ENDIF

XH=1/(SINPHI-COSPHI*(TK-DSQRT((TK**2)-EEN)))
R2N=(XH**2)*SLIPN*(COSPHI-Rl)/(((COSPHI-Rl)**2)+((SINPHI-Xl

+ XH) **2) )
X2N=XH*((Xl-SINPHI)*(SINPHI-Xl-XH)-((Rl-COSPHI)**2»/

+ (((COSPHI-Rl)**2)+((SINPHI-Xl-XH)**2)
R21=(XH**2)*(RI-Rl)/(((RI-Rl)**2)+((XI/2-XH)**2»
X21=XH*(-XI/2*(XI/2-XH)-((RI-RI)**2»/(((RI-Rl)**2)+((XI/2

+ XH) **2) )
De waarden zijn berekend.

De parameterwaarden worden naar p.u.-waarden omgerekend en
naar het scherm en de file vector geschreven.

25 WRITE (*,*) ,------------------------------------------------,
WRITE (3,*) ,------------------------------------------------,
WRITE (*,*) ,
WRITE (3, *) ,

Er wordt vermeld methode gebruikt is.
IF (D .EQ. 'J') THEN

WRITE (*,*) 'UIT DE BEPROEVINGSRAPPORTEN:'
WRITE (3,*) 'UIT DE BEPROEVINGSRAPPORTEN:'

ELSE
WRITE (*,*) 'MET EEN MINIMUM AANTAL GEGEVENS:'
WRITE (3,*) 'MET EEN MINIMUM AANTAL GEGEVENS:'

ENDIF

WRITE (*,*) 'DE WAARDES VAN DE STARTVECTOR VAN ',A,' ZIJN:'
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c

c

c
c

c
c

+

WRITE (3,*) 'DE WAARDES VAN DE STARTVECTOR VAN ' ,A,' ZIJN:'
Rl=Rl/XPU

Er wordt gekeken of de waarde van Rl gemeten of berekend is.
IF (C .EQ. 'J') WRITE (*,*) 'Rl KAN VASTGEZET WORDEN.'
IF (C .EQ. 'J') WRITE (3,*) 'Rl KAN VASTGEZET WORDEN.'

WRITE(*,30) Rl
WRITE(3,30) Rl
Xl=Xl/XPU
WRITE(*,3l) Xl
WRITE(3,3l) Xl
XH=XH/XPU
WRITE(*,32) XH
WRITE(3,32) XH
R2l=R2l/XPU
WRITE(*,33) R2l
WRITE(3,33) R2l
X2l=X2l/XPU
WRITE(*,34) X2l
WRITE (3, 34) X2l
R2N=R2N/XPU
WRITE(*,35) R2N
WRITE(3,35) R2N
X2N=X2N/XPU
WRITE (*,36) X2N
WRITE (3, 36) X2N.

De andere invoergegevens voor de startvector worden bepaald.
R4=R2N
X4=X2N-X2l
IF ((P .EQ. 1) .OR. (P .EQ. 2)) THEN

X2l=X2l*.234
ELSE
X2l=X2l*.26l

ENDIF
X5=(X2l*((R4**2)+(X4**2))-X4*((R2l**2)+(X2l**2)))/(((R2l-R4)
**2)+((X2l-X4)**2))
R5=(X5*(R2l-R4)+R4*X2l+X4*R2l)/(X4-X2l)

De waarden van de parameter worden naar het scherm en de file
vector geschreven.
WRITE(*,37) X4
WRITE(3,37) X4
WRITE(*,3B) R5
WRITE(3,3B) R5
WRITE(*,39) X5
WRITE(3,39) X5

De overige gegevens, die ingevoerd moeten worden, worden ook
zowel naar het scherrn als naar de file vector geschreven.
WRITE(*,*) 'DE ANDERE INVOERGEGEVENS ZIJN:'
WRITE(3,*) 'DE ANDERE INVOERGEGEVENS ZIJN:'
CE=COSPHI*ETHA
WRITE(*,40) CE
WRITE(3,40) CE
WRITE(*,4l) ISAT
WRITE(3,4l) ISAT
WRITE(*,42) DELTAX
WRITE(3,42) DELTAX
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

WRITE(*,43) ETHA
WRITE(3,43) ETHA
IA=IA/IN
WRITE(*,44) IA
WRITE(3,44) IA

De parameterwaarden en
drie cijfers achter de
FORMAT (' R1
FORMAT (' Xl
FORMAT(' XH X2
FORMAT (' Rr1
FORMAT(' Xr1 X3
FORMAT(' RrN R4
FORMAT (' XrN
FORMAT (' X4
FORMAT (' R5
FORMAT (' X5
FORMAT(' COSPHI*ETHA
FORMAT(' ISAT
FORMAT(' DELTA-X
FORMAT (' ETHAK
FORMAT (' IA

de overige gegevens
komma afgerond.

F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F5.3)
F4.2)
F4.2)
F5.3)
F4.2)

worden op twee en

Als er meerdere motoren geidentificeerd moeten worden, kan er
weer opnieuw begonnen worden.
PRINT *, 'MEERDERE MOTOREN? J/N'
READ (*,' (A) ') B
IF (B .EQ. 'J') GOTO 10

De file vector wordt bewaard.
CLOSE(3, STATUS = 'KEEP')

END
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ENDE

ENDE

ENDE

O.

o

.2

.2

.2

.2

03
ENDE

03
ENDE

66
ENDE

03
ENDE

.78 66
ENDE

.2 03
ENDE

66
ENDE

03
ENDE

.74 66
ENDE

77

.00

.00

.00

.00

.00

6.

6.

2.

10.5

30.6
30.6
10.5
10.5
30.6
10.5
2.
2.
10.5

30.6

10.5

10.5

10.5

10.5

1.0E-8
1.0E+8
1. OE+8
1.0E-8
1.0E+8
1.0E+8
1.0E-8
1. OE+8
1.0E+8

1.0E+8

1.0E+8

1.0E-8

1.0E+8

1.0E-8

1. OE-8

1.0E-8

1.0E-8

1.0E+8

1.
V0300100
50300103
50103113
V0102900
50300106
50102911
V0023100
50023108
50102918

V0103100

1.0E-3
.04 .31 .32

$111111112222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922
$DlVER5E 5TORINGEN
$
$*V0103109
$R
$*V0300103
$R V0300100
$*5030010350103113
$R 50103113
*V0102911
R V0102900
*5030010650102911
R 50102911
$*V0060602
$R V0060600
$*5010311050060602
$R 50060602
$*V0023108
$R V0023100
$*5002310850102918
$R 50102918
$*
$R
$R
$R
$R
$R
$R
$R
$R
$R
E
$111111112222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922
Bijlage 33: Gedrag van de H5-motoren van AFA3 bij een korts1uiting op de p1aats

V0023109 als a1le H5-motoren in het OPB-net in bedrijf zijn.
5chakelaar 50103101 gesloten.

$Bij1age 22:
$
$Invoerfi1e van het OPB-net in NETOMAC
$
E

$111111112222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922
$ 10. 1.27.0001 1
$XFLUXDD 13 1 1.
$YFLUXQ 14 1 1.
$XERREGID 06 1 5.
$YERREGIQ 07 1 5.
E

ENDE
****PEULEN/D5M 5TAF E
$111111112222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922

1 1

1

E

$111111112222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922
$DE UITVOER
$

125 40. 25 120. 25 1. 25 1. 15 115. 15 215.
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S0060602 STROOM S0060602 004
S0103113 STROOM S0103113

'00606 SPANNING V00606 001
'01031 SPANNING V01031

25 l. 25 l. 15 315. 15 415.
~USWERT NULSP 1
,USWERT NULSP 1

15 515. 15 615.
15 815. 15 915.

~5 l. 25 l.
~USWERT P 5 WERKZ. VERMOGEN M0103109 NA KORTSLUITING
~USWERT P 4 WERKZ. VERMOGEN M0103109 TIJDENSKORTSLUITING
~5 l. 25 l.
,USWERT P 10 WERKZ. VERMOGEN M0060606 NA KORTSLUITING
,USWERT P 9 WERKZ. VERMOGEN M0060606 TIJDENSKORTSLUITING
~5 l. 25 l.
,USWERT P 15 WERKZ. VERMOGEN M0060607 NA KORTSLUITING
,USWERT P 14 WERKZ. VERMOGEN M0060607 TIJDENSKORTSLUITING
~5 l. 25 l.
~USWERT P 20 WERKZ. VERMOGEN M0060608 NA KORTSLUITING
,USWERT P 19 WERKZ. VERMOGEN M0060608 TIJDENSKORTSLUITING

~5 l. 25 l.
lUSWERT P 25 WERKZ. VERMOGEN M0060609 NA KORTSLUITING
lUSWERT P 24 WERKZ. VERMOGEN M0060609 TIJDENSKORTSLUITING
~5 l. 25 l.
lUSWERT P 30 WERKZ. VERMOGEN M0060610 NA KORTSLUITING
lUSWERT P 29 WERKZ. VERMOGEN M0060610 TIJDENSKORTSLUITING
:5 l. 25 l.
lUSWERT P 35 WERKZ. VERMOGEN M0060614 NA KORTSLUITING
lUSWERT P 34 WERKZ. VERMOGEN M0060614 TIJDENSKORTSLUITING
:5 l. 25 l.
lUSWERT P 40 WERKZ. VERMOGEN M0060615 NA KORTSLUITING
lUSWERT P 39 WERKZ. VERMOGEN M0060615 TIJDENSKORTSLUITING

3 SPANNINGEN OP DE VERDELERS
25 l. 25 l. 25 l. 25 l. 25 l.

101028 SPANNING OP V01028 006
101029 SPANNING OP V01029 007
101030 SPANNING OP V01030 008
101031 SPANNING OP V01031 009
101032 SPANNING OP V01032 010
~5 l. 25 l. 25 l. 25 l. 25 l. 25 l.
lUSWERT NULSP 1 85% VAN DE SPANNING
lUSWERT NULSP 1 85% VAN DE SPANNING
lUSWERT NULSP 1 85% VAN DE SPANNING
lUSWERT NULSP 1 85% VAN DE SPANNING
lUSWERT NULSP 1 85% VAN DE SPANNING
lUSWERT NULSP 1 85% VAN DE SPANNING

25 l. 25 l. 25 l. 25 l.
lAR-Y S010281214 PULS NULSP. RELAIS
lAR-Y S010292914 PULS NULSP. RELAIS
lAR-Y S010310914 PULS NULSP. RELAIS
lAR-Y S010321214 PULS NULSP. RELAIS

I SPANNINGEN OP DE VERDELERS
~5 l. 25 l. 25 l. 25 l. 25 l. 25 l.
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011
012
013
014
015
016

1.

1.

25

25

1.

1.

25

25

V00606
V00229
V00230
V00231
V00232
V00233

25 1.
SPANNING
SPANNING
SPANNING
SPANNING
SPANNING
SPANNING

25 1.
RELAIS
RELAIS
RELAIS
RELAIS
RELAIS
RELAIS

1.

1.

SPANNING OP
SPANNING OP
SPANNING OP
SPANNING OP
SPANNING OP
SPANNING OP
1. 25
85% VAN DE
85% VAN DE
85% VAN DE
85% VAN DE
85% VAN DE
85% VAN DE
1. 25
PULS NULSP.
PULS NULSP.
PULS NULSP.
PULS NULSP.
PULS NULSP.
PULS NULSP.

1. 25
NULSP 1
NULSP 1
NULSP 1
NULSP 1
NULSP 1
NULSP 1
1. 25
S006060214
S002290614
S002300714
S002310914
S002320514
S002330814

BV00606
BV00229
BV00230
BV00231
BV00232
BV00233
225
YAUSWERT
YAUSWERT
YAUSWERT
YAUSWERT
YAUSWERT
YAUSWERT
325
YVAR-Y

YVAR-Y

YVAR-Y

YVAR-Y

YVAR-Y

YVAR-Y

E

ENDE
$111111112222222233333333AAlllll1222222333 (334444445555 55666666777778888899999ZZ
$VOEDING NET
$

PLEM 150.150.5000 .. 1 1.1
E

$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$DE BENODIGDE PARAMETERWAARDEN VAN DE MOTOREN
$
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0103109 10KV SCHO 2800KW
$T 10.5 10.5 10. 10.
1 3.355 10. 2984
2 .007 .20336.36
3ERSATZ2 .01002.09727.06001.033415.8105.11475.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0060606 6KV SCHO 500KW
1 .592 6. 2972
2 .02 .13334.024
3ERSATZ2 .00781.06149.24677.0015 4.9305.12231.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0060607 6KV SCHO 1600KW
1 1.849 6. 2978
2 .012 .14126.12
3ERSATZ2 .00689.09239.18464.097776.5984.10434.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0060608 6KV SCHO 400KW
1 .488 6. 1485
2 .025 .12542.045
3ERSATZ2 .00996.07255.04597.019983.6259.10668.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0060609 6KV SCHO 670KW
1 .789 6. 1490
2 .013 .13519.11
3ERSATZ2 .00829.08831.03346.021 4.3968.09113.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0060610 6KV SCHO 450KW
1 .539 6. 1484
2 .012 .17338.5295
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:RSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0060611 6KV SCHO 450KW
.539 6. 1484

.012 .17338.5295
:RSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0060614 6KV SCHO 750KW
.86 6. 2977

.016 .10797.036
:RSATZ2 .00527.07001.25671.03 4.7674.06567.32 .5
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0060615 6KV SIEM 750KW
.956 6. 741

.017 .20217.086
~ERSATZ2 .01484.07392.07506.02 3.4466.10346.33 .59
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0060616 6KV SIEM 750KW
.956 6. 741

.017 .20217.086
IERSATZ2 .01484.07392.07506.002 3.4466.10346.33 .59
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0060617 6KV SIEM 750KW
.956 6. 741

.017 .20217.086
~ERSATZ2 .01484.07392.07506.002 3.4466.10346.33 .59
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

Mo060618 6KV SIEM 750KW
.956 6. 741

.017 .20217.086
IERSATZ2 .01484.07392.07506.002 3.4466.10346.33 .59
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
~RVANGINGSMOTOR VAN DE VIER HIERBOVEN.

M0060620 6KV SIEM 750KW
3.824 6. 741

.017 .20217.344
:RSATZ2 .01484.07392.07506.0023.4466.10346.33 .59
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0102929
1.544 10. 1488

.016 .16109.2538
:RSATZ2 .01183.07608.04115.0245 5.4211.12049.32 .5
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0023102
3.408 2. 991

.014 .13671.2625
:RSATZ2 .00892.07607.1609 .027 3.9274.10861.33 .59
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0023103
.852 2. 991

.014 .13671.2625
iERSATZ2 .00892.07607.1609 .027 3.9274.10861.33 .59
11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0023104
.852 2. 991

:$ .014 .13671.2625
iERSATZ2 .00892.07607.1609 .027 3.9274.10861.33 .59
11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0023105
.852 2.
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1484
.17338.0725

6.6.
6.
.012

$2 .014 .13671.2625
$3ERSATZ2 .00892.07607.1609 .027 3.9274.10861.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023116
1 .314 2. 588
2 .026 .20959.1791
3ERSATZ2 .01967.07515.06536.029 2.6073.10373.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023117
1 .44 2. 590
2 .021 .12426.1047
3ERSATZ2 .01934.07388.047 .019 2.4986.16919.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0103210
1 .978 10. 1490
2 .015 .14972.041
3ERSATZ2 .01255.07925.04557.019973.8267.10951.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0103211
1 .978 10. 1490
2 .015 .14972.041
3ERSATZ2 .01255.07925.04557.019973.8267.10951.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0103213
1 .978 10. 1490
2 .015 .14972.190
3ERSATZ2 .01255.07925.04557.019973.8267.10951.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0102812
1 2.604 10. 1491
2 .015 .15265.409
3ERSATZ2 .00388.08767.01702.013524.3355.07194.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$A M0102813
$1 1.302 10. 1491
$2 .015 .15265.409
$3ERSATZ2 .00388.08767.01702.013524.3355.07194.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023206 VERV. 1100KW
T 2. 2. 6. 6.
1 .488 6. 1485
2 .025 .12542.045
3ERSATZ2 .00996.07255.04597.019983.6259.10668.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023203 VERV. 851KW
T 2. 2. 6. 6.
1 .488 6. 1485
2 .025 .12542.045
3ERSATZ2 .00996.07255.04597.019983.6259.10668.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0022904 VERV. 600KW
T 2. 2. 6. 6.
1 2.156 6. 1484
2 .012 .17338.0725
3ERSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$ M0022905 VERV. 600KW
$T 2. 2.
$1 .539
$2
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2977
6 .6.

6.

VERV. 258KW
2. 2.
2.368

6. 6.
6. 2972
.02 .13334.024

lERSATZ2 .00781. 06149.24677.0015 4.9305.12231. 32 .5
lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
\ M0023305 VERV. 258KW
r 2. 2.

.592

6. 6.
6. 2972
.02 .13334.024

lERSATZ2 .00781.06149.24677.0015 4.9305.12231.32 .5
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
\ M0023304 VERV. 258KW
r 2. 2.
l .592

6. 6.
6. 2972
.02 .13334.096

IRSATZ2 .00781.06149.24677.0015 4.9305.12231.32 .5
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
\ M0023303 VERV. 258KW
r 2. 2.
L .592

6. 6.
6. 1484
.012 .17338.0725

~RSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
~RVANGINGSMOTORVAN ACN

M0023302

6. 6.
6. 2972
.02 .13334.024

IERSATZ2 .00781.06149.24677.0015 4.9305.12231.32 .5
.11111112222222233333333AAll1111222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0023107 VERV. 970KW
2. 2.
. 86

6. 6.
6. 1484
.012 .17338.0725

IRSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0103202 VERV. 438KW
2. 2.
.539

~ERSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
\ M0022910 VERV. 600KW
~ 2. 2. 6. 6.
L .539 6. 1484
12 .012 .17338.0725
lERSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
\ M0022911 VERV. 600KW

2. 2. 6. 6 .
. 539 6. 1484

12 .012 .17338.0725
IRSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0023011 VERV. 133+184KW
2. 2. 6. 6 .
. 539 6. 1484

.012 .17338.0725
IRSATZ2 .01045.07425.04277.016 3.8876.06677.32 .5
,11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ

M0023213 VERV. 851KW
2. 2.
.539
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.8

.8

.8

.8

.8

.8

.8

.8
.77
.77
.77
.77

.835

.844

.872

.818

.85

.835

.835

.873
.794
.794
.794
.794

M0103109
M0060606
M0060607
M0060608
M0060609
M0060610
M0060611
M0060614

M0060616
M0060617
M0060618
M0060619

2 .016 .10797.036
3ERSATZ2 .00527.07001.25671.03 4.7674.06567.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023210 VERV. 979KW
T 2. 2. 6. 6.
1 .86 6. 2977
2 .016 .10797.036
3ERSATZ2 .00527.07001.25671.03 4.7674.06567.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023207 VERV. 1100KW
1 .852 2. 991
2 .014 .13671.2625
3ERSATZ2 .00892.07607.1609 .027 3.9274.10861.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$A M0023111 VERV. 970KW
$1 .628 2. 588
$2 .026 .20959.1105
$3ERSATZ2 .01967.07515.06536.029 2.6073.10373.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023109 VERV. 979KW
1 .314 2. 588
2 .026 .20959.1105
3ERSATZ2 .01967.07515.06536.029 2.6073.10373.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0022912 VERV. 162KW
1 .44 2. 590
2 .021 .12426.1335
3ERSATZ2 .01934.07388.047 .019 2.4986.16919.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023204 VERV. 166KWx2
1 .44 2. 590
2 .021 .12426.1335
3ERSATZ2 .01934.07388.047 .019 2.4986.16919.33 .59
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
A M0023110 VERV. 375+160KW
T 2. 2. 6. 6.
1 .592 6. 2972
2 .02 .13334.024
3ERSATZ2 .00781.06149.24677.0015 4.9305.12231.32 .5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
E

$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$NETSCHEMA
$
SV05002 PLEM .96 O.
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$DEFINIEREN VAN DE MOTOREN
$
JV0103109
JV0060606
JV0060607
JV0060608
JV0060609
JV0060610
JV0060611
JV0060614
$JV0060615
$JV0060616
$JV0060617
$JV0060618
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70060620 M0060620 .794 .77
70102929 M0102929 .847 .43
70023102 M0023102 .822 .8
ro0023103 M0023103 .822 .8
ro0023104 M0023104 .822 .8
ro0023105 M0023105 .822 .8
70023116 M0023116 .733 .89
70023117 M0023117 .728 .86
70103210 M0103210 .821 .8
70103211 M0103211 .821 1.
70103213 M0103213 .821 .8
70102812 M0102812 .853 .8
ro0102813 M0102813 .853 .8
70023206 M0023206 .818 .8
70023203 M0023203 .818 .8
70022904 M0022904 .835 .8
ro0022905 M0022905 .835 .8
ro0022910 M0022910 .835 .8
ro0022911 M0022911 .835 .8
70023011 M0023011 .835 .8
70023213 M0023213 .835 .8
Q0103202 M0103202 .835 .77
70023302 M0023302 .844 .8
ro0023303 M0023303 .844 .8
ro0023304 M0023304 .844 .8
ro0023305 M0023305 .844 .8
70023204 M0023204 .728 .8
70023107 M0023107 .873 .8
70023110 M0023110 .873 .8
70023210 M0023210 .844 .8
70023207 M0023207 .822 .8
ro0023111 M0023111 .733 .8
70023109 M0023109 .733 .8
70022912 M0022912 .728 .8
~111111112222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922

)EFINIEREN VAN DE STERPUNTEN VAN DE TRAFO'S

,TERP1 AARDING1 3 34. 30.6
,TERP2 AARDING2 3 8. 10.5
,TERP3 AARDING3 3 8. 10.5
,TERP4 AARDING4 3 8. 10.5
,TERP5 AARDING5 3 4.65 6.
lllllll12222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922
;EDEELTE TUSSEN 150KV- EN 30KV VERDELER OUDE POSTBAAN

150.

30.6
150.

15.

15 .. 482

.482

105002 V0500202S0500202 1.0E-8
10500202 150. 150. 65.
10300114 0532.5 30.6
10300114V03001 S0300114 1.0E-8
105002 V0500205S0500205 1.0E-8
10500205 150. 150. 65.
10300115 0532.5 30.6
10300115v03001 S0300115 1.0E-8 30.6
lllllll12222222233333333AAlllll122222233333344444455555566666677777888889999922
;EDEELTE TUSSEN 30KV- EN 10KV(HSS5) VERDELER

103001 V0300110S0300110
10300110W0300110K0300110
10102828STERP2
m300110

.77
10.5

0530.

1.0E-8
. 1191 .112
10.5 18.
30.6

.671
O•
10.03

30.6
30.6
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2.

10.5

10.5
10.5

2.
10.5

10.5
30.6
30.6

30.6
30.6

10.5

2.
10.5

2.
10.5

10.5

10.5
30.6
30.6

O•
5.17

5.17

5.17

O.
8.6

O.
8.5

5.17

5.17

5.17

5.17

O.
10.03

.795

.795

.795

.633

.671

.629

.795

.795

.795

.795

1.0E-8
.11 .078
2. 3.
10.5
1.0E-8

. 4

2.1
0510.5

S0023205

RV0102828V01028 S0102828 1.0E-8
RV03001 V0300111S0300111 1.0E-8
LV0300111W0300111K0300111 .77 .1191 .112
TV0102808SPZW1 10.5 10.5 18.
TW0300111 0530. 30.6
RV0102808V01028 S0102808 1.0E-8 10.5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$GEDEELTE TUSSEN 10KV(HSS5)- EN 2KV(HSS5) VERDELER
$
RV01028 V0102826S0102826 1.0E-8
TV0022907SpzW2 2.1 2. 3.
TV0102826 0510.5 10.5
RV0022907V00229 S0022907 1.0E-8
RV01028 V0102818S0102818 1.0E-8
TV0022906SPZW3 2.1 2. 3.
TV0102818 0510.5 10.5
RV0022906V00229 S0022906 1.0E-8 2.
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$GEDEELTE TUSSEN 10KV(HSS5)- EN 2KV(MELAF1+2) VERDELER
$
RV01028 V0102807S0102807 1.0E-8
TV0023007SPZW4 2.1 2. 3.
TV0102807 0510.5 10.5
RV0023007V00230 S0023007 1.0E-8
RV01028 V0102806S0102806 1.0E-8
TV0023010SPZW5 2.1 2. 3.
TV0102806 0510.5 10.5
RV0023010V00230 S0023010 1.0E-8 2.
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$GEDEELTE TUSSEN 30KV- EN 10KV(HSS6) VERDELER
$
RV03001 V0300106S0300106 1.0E-8
LV0300106W0300106K0300106 1.1 .093 .16
TW0300106SPZW6 30. 30.6 17.
TV0102911SPZW7 10.5 10.5
RV0102911V01029 S0102911 1.0E-8
RV03001 V0300107S0300107 1.0E-8
LV0300107W0300107K0300107 1.1 .093 .16
TW0300107STERP1 30. 30.6 17.
TV0102912SPZW8 10.5 10.5
RV0102912V01029 S0102912 1.0E-8 10.5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$GEDEELTE TUSSEN 10KV(HSS6)- EN 2KV(HSS6) VERDELER
$
RV01029 V0102917S0102917 1.0E-8
TV0023109SPZW9 2.1 2. 3.
TV0102917 0510.5 10.5
RV0023109V00231 S0023109 1.0E-8
RV01029 V0102918S0102918 1.0E-8
TV0023108SPZW10 2.1 2. 3.
TV0102918 0510.5 10.5
RV0023108V00231 S0023108 1.0E-8 2.
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$GEDEELTE TUSSEN 10KV(HSS6)- EN 2KV(ACN1+2) VERDELER
$
RV01029 V0102905S0102905
LV0102905W0102905K0102905
TV0023205SPZW11
TW0102905
RV0023205V00232
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T01029 V0102906S0102906 1.0E-8 10.5
T0102906W0102906K0102906.4 .11 .078 O. 10.5
To023211SPZW12 2.1 2. 3. .795 5.17
~0102906 0510.5 10.5
T0023211V00232 S0023211 1.0E-8 2.
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
;EDEELTE TUSSEN 10KV(HSS6)- EN 2KV(ACN KOELWERKEN) VERDELER

2.
10.5
10.5

10.5
10.5

O•
5.17

O.
5.17

.795

.795

. 088
3.

T01029 V0102921S0102921 1.0E-8
T0102921W0102921K0102921 .4 .21 .088
T0023309SpzW13 2.1 2. 3.
~01 02 921 0510 .5 10 .5
T0023309Vo0233 S0023309 1.0E-8
101029 V0102922S0102922 1.0E-8
T0102922W0102922K0102922 .4 .21
To023308SPZW14 2.1 2.
~0102922 0510.5 10.5
T0023308V00233 S0023308 1.0E-8 2.
lllllll12222222233333333AAll1111222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
)UBBELE VERBINDING TUSSEN 10KV VERDELERS HSS6 EN HSS7

T01029 V0102902S0102902 1.0E-8 10.5
T0102902V0103101K0102902 2.435 .06 .092 O. 10.5
T0103101V01031 S0103101 1.0E-8 10.5
lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
;EDEELTE TUSSEN 30KV- EN 10KV(HSS7) VERDELER

30.6
30.6O.

8.6.323

T03001 V0300103S0300103 1.0E-8
T0300103W0300103K0300103 .855 .095 .108
m300103SPZW15 30. 30.6 17.
T0103113STERP3 0 10.5 10.5
T0103113V01031 S0103113 1.0E-8 10.5
L11111112222222233333333AAlll111222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
;EDEELTE TUSSEN 10KV(HSS7)- EN 6KV(AFA3) VERDELER

6.
10.5
10.5

10.5
10.5

O.
4.94

O.
4.93

.373

.375

T01031 V0103110S0103110 1.0E-8
T0103110W0103110K0103110 .415 .076 .095
T0060602STERP5 6.3 6. 8.
~0103110 0510.5 10.5
To060602V00606 S0060602 0 1.0E-8
T01031 V0103111S0103111 1.0E-8
T0103111W0103111K0103111 .43 .076 .095
T0060603SPZW16 6.3 6. 8.
~0103111 0510.5 10.5
T0060603V00606 S0060603 1.0E-8 6.
Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
;EDEELTE TUSSEN 30KV- EN 10KV(FLOKKULATOR) VERDELER

10.5

10.5

30.6
30.6

4.9

4.9

o
10.6

1. 04

1. 04

.527

T03001 V0300112S0300112 1.0E-8
T0300112W0300112K0300112 1.75 .1191 .112
m300112SPZW17 30. 30.6 18.
T0103212SPZW18 0 10.5 10.5
T0103212V01032 S0103212 1.0E-8 10.5
,11111112222222233333333AAlll111222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
;TEPDOWNTRAFO'S HD POMPEN FLOKKULATOR
T01032 V0103202S0103202 1.0E-8
~0103202SPZW19 2.1 2. 2.
T0103202 0510. 10.5
tV01032 V0103203S0103203 1.0E-8
:W0103203SPZW20 2.1 2. 2.
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30.6
30.6

10.5
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
10.5
2.
2.
2.
2.
2.
2.
10.5
10.5
10.5
10.5
10.5
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

O.
10.6.527

1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1. OE-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1. OE-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1. OE-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8
1.0E-8

V0103109S0103109
V0060606S0060606
V0060607S0060607
V0060608S0060608
V0060609S0060609
V0060610S0060610
V0060611S0060611
V0060612S0060612.
V0060613S0060613
V0060614S0060614
V0060615S0060615
V0060616S0060616
V0060617S0060617
V0060618S0060618
V0060619S0060619
V0060620S0060620
V0102929S0102929
V0023102S0023102
V0023103S0023103
V0023104S0023104
V0023105S0023105
V0023116S0023116
V0023117S0023117
V0103210S0103210
V0103211S0103211
V0103213S0103213
V0102812S0102812
V0102813S0102813
V0023206S0023206
V0023203S0023203
V0023213S0023213
V0022904S0022904
V0022905S0022905
V0022910S0022910
V0022 911S0022 911
V0023011S0023011
V0023302S0023302
V0023303S0023303
V002330400023304
V0023305S0023305
V0023204S0023204

$TV0103203 0510. 10.5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$VERBINDING TUSSEN 10KV VERDELERS FLOKKULATOR EN IAZI
$

RV01032 V0103215S0103215 1.0E-8 10.5
LV0103215V0103003K0103215 1.5 .102 .1 O. 10.5
RV0103003V01030 S0103003 1.0E-8 10.5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$GEDEELTE TUSSEN 30KV- EN 10KV(IAZI) VERDELER
$

RV03001 V0300113S0300113 1.0E-8
LV0300113W0300113K0300113 1.75 .1191 .112
TW0300113SPZW21 30. 30.6 18.
TW0103004STERP4 0 10.5 10.5
LW0103004V0103004K0103004 1.5 .102 .1 O. 10.5
RV0103004V01030 S0103004 1.0E-8 10.5
$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$DE MOTORSCHAKELAARS
$
RV01031
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV00606
RV01029
RV00231
RV00231
RV00231
RV00231
RV00231
RV00231
RV01032
RV01032
RV01032
RV01028
RV01028
RV00232
RV00232
RV00232
RV00229
RV00229
RV00229
RV00229
RV00230
RV00233
RV00233
RV00233
RV00233
RV00232
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700231 V0023107S0023107 1.0E-8 2.
700231 V0023110S0023110 1.0E-8 2.
700232 V0023210S0023210 1.0E-8 2.
700232 V0023207S0023207 1.0E-8 2.
700231 V0023111S0023111 1.0E-8 2.
700231 V0023109S0023109 1.0E-8 2.
700229 V0022912S0022912 1.0E-8 2 .
.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
)EFINITIE VAN DE VARIABELE WEERSTANDEN(VOOR NULSPANNINGSRELAIS)

S0102812
S0102813
S0102929
S0103109
S0103212
S0103215
S0060602
S0060603
S0022906
S0022907
S0023007
S0023010
S0023109
S0023110
S0023205
S0023211
S0023308
S0023309

.11111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
)E VERBINDINGEN NAAR AARDE VOOR DIVERSE SLUITINGEN

,V0103109 V0103100 1 1.0E+8 10.5
,V0300103 V0300100 1 1.0E+8 30.6
10102911 V0102900 1 1.0E+8 10.5
,V0060602 V0060600 1 1.0E+8 6.
~V0023108 V0023100 1 1.0E+8 2.

Lllllll12222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
)E NULSPANNINGSRELAIS
TAR-Y S0102812 14 14

EINGANG 25 006
SUMME .7 -1
RECHTECK 0
GRENZW -100. .5 0
ZEIT 4
BEGR -l. l. O.

I SUMME .85 -1
l RECHTECK 0
~ UND 6 8
LO GRENZW -100. .5 0
L1 MULT 1.E+16 10
L2 SUMME l. 11
L3 SUMME l.
L4 DIV 12

ENDE
TAR-Y S0102813 14 14
L EINGANG 25 006
~ SUMME .7 -1

RECHTECK 0
GRENZW -100 . . 5 0
ZEIT 4

160



6 BEGR -l. l. O. •
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK 0
9 UND 6 8
10 GRENZW -100. .5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
IVAR-Y S0102929 14 14

1 EINGANG 25 007
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK 0
4 GRENZW -100. .5 0
5 ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK 0
9 UND 6 8
10 GRENZW -100 . . 5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
IVAR-Y S0103109 14 14

1 EINGANG 25 009
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK 0
4 GRENZW -100 . . 5 0
5 ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK 0
9 UND 6 8
10 GRENZW -100. .5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
IVAR-Y S0103212 14 14

1 EINGANG 25 010
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK 0
4 GRENZW -100 . . 5 0
5 ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK 0
9 UND 6 8
10 GRENZW -100 . . 5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
IVAR-Y S0103215 14 14

1 EINGANG 25 010
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SUMME .7 -1
RECHTECK 0
GRENZW -100. .5 0
ZEIT 4
BEGR -l. l. O.

7 SUMME .85 -1
l RECHTECK 0
} UNO 6 8
LO GRENZW -100. .5 0
L1 MULT 1.E+16 10
L2 SUMME l. 11
L3 SUMME l.
L4 DIV 12

ENDE
lAR-Y S0060602 14 14
L EINGANG 25 011

SUMME .7 -1
RECHTECK 0
GRENZW -100. .5 0
ZEIT 4
BEGR -l. l. O.

7 SUMME .85 -1
l RECHTECK 0
} UND 6 8
LO GRENZW -100. .5 0
L1 MULT 1.E+16 10
L2 SUMME l. 11
L3 SUMME l.
L4 DIV 12

ENDE
lAR-Y S0060603 14 14
L EINGANG 25 011

SUMME .7 -1
RECHTECK 0
GRENZW -100. .5 0
ZEIT 4
BEGR -l. l. O.

7 SUMME .85 -1
3 RECHTECK 0
} UND 6 8
LO GRENZW -100. .5 0
L1 MULT 1.E+16 10
L2 SUMME l. 11
L3 SUMME l.
L4 DIV 12

ENDE
JAR-Y S0022906 14 14
L EINGANG 25 012

SUMME .7 -1
RECHTECK 0
GRENZW -100. .5 0
ZEIT 4
BEGR -l. l. O.

7 SUMME .85 -1
3 RECHTECK 0
} UNO 6 8
LO GRENZW -100. .5 0
L1 MULT 1.E+16 10
L2 SUMME l. 11
L3 SUMME l.
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14 DIV 12
ENDE

IVAR-Y S0022907 14 14
1 EINGANG 25 012
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK a
4 GRENZW -100. .5 a
5 ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK a
9 UND 6 8
10 GRENZW -100. .5 a
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
IVAR-Y S0023007 14 14

1 EINGANG 25 013
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK a
4 GRENZW -100. .5 a
5 ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK a
9 UND 6 8
10 GRENZW -100. .5 a
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME 1.
14 DIV 12

ENDE
IVAR-Y S0023010 14 14

1 EINGANG 25 013
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK a
4 GRENZW -100. .5 a
5 ZEIT 4
6 BEGR -1. l. O.
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK a
9 UND 6 8
10 GRENZW -100 . . 5 a
11 MULT 1. E+16 10
12 SUMME 1. 11
13 SUMME 1.
14 DIV 12

ENDE
IVAR-Y S0023109 14 14

1 EINGANG 25 014
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK a
4 GRENZW -100. .5 a
5 ZEIT 4
6 BEGR -1. 1. O.
7 SUMME .85 -1
8 RECHTECK a
9 UND 6 8
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10 GRENZW -100 . . 5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
'JAR-Y S0023110 14 14
1 EINGANG 25 014
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK 0
4 GRENZW -100 . . 5 0
; ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
3 RECHTECK 0
9 UND 6 8
10 GRENZW -100 . . 5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
'JAR-Y S002320S 14 14
1 EINGANG 25 015
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK 0
4 GRENZW -100 . . 5 0
; ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
3 RECHTECK 0
9 UND 6 8
10 GRENZW -100 . . 5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
'JAR-Y S0023211 14 14
1 EINGANG 25 015
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK 0
4 GRENZW -100 . . 5 0
; ZEIT 4
6 BEGR -l. l. O.
7 SUMME .85 -1
3 RECHTECK 0
9 UND 6 8
10 GRENZW -100 . . 5 0
11 MULT 1.E+16 10
12 SUMME l. 11
13 SUMME l.
14 DIV 12

ENDE
'JAR-Y S0023308 14 14
1 EINGANG 25 016
2 SUMME .7 -1
3 RECHTECK 0
4 GRENZW -100 . . 5 0
; ZEIT 4
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o.
-1

6 8

10
11

12

25 016
-1

6
7

8
9
10
11
12
13
14

IVAR-Y
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

BEGR
SUMME
RECHTECK
UNO

GRENZW
MULT
SUMME

SUMME
DIV
ENDE
S0023309
EINGANG
SUMME

RECHTECK
GRENZW
ZEIT
BEGR
SUMME

RECHTECK
UNO

GRENZW
MULT
SUMME
SUMME

DIV
ENDE

-1. 1.
.85
o

-100. .5
1. E+16
1.
1.

14

.7
o
-100. .5
4

-1. 1.
.85
o

-100. .5
1. E+16
1.
1.

o

14

o

o

O.
-1

6

11

12

8

10

E

$111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
$SCHAKELING VOOR BEPALING MOTOR- OF GENERATORBEDRIJF TIJDENS EN NA STORING.

AUSWERT P
1 EINGANG 17 1
2 SCHALTER .04 .24 0
3 MULT 25.
4 SCHALTER .04 .24 0
5 1 SCHALTER. 24 0
6 EINGANG 17 2
7 SCHALTER .04 .24 0
8 MULT 25.
9 SCHALTER .04 .24 0
10 6 SCHALTER .24 0
11 EINGANG 17 3
12 SCHALTER .04 .24 0
13 MULT 25.
14 SCHALTER .04 .24 0
15 11 SCHALTER .24 0
16 EINGANG 17 4
17 SCHALTER .04 .24 0
18 MULT 25.
19 SCHALTER .04 .24 0
20 16 SCHALTER .24 0
21 EINGANG 17 5
22 SCHALTER .04 .24 0
23 MULT 25.
24 SCHALTER .04 .24 0
25 21 SCHALTER. 24 0
26 EINGANG 17 6
27 SCHALTER .04 .24 0
28 MULT 25.
29 SCHALTER .04 .24 0
30 26 SCHALTER .24 0
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31 EINGANG 17 8
32 SCHALTER .04 .24 0
33 MULT 25.
34 SCHALTER .04 .24 0
35 31 SCHALTER .24 0
36 EINGANG 17 9
37 SCHALTER .04 .24 0
38 MULT 25.
39 SCHALTER .04 .24 0
40 36 SCHALTER .24 0

ENDE
111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
LIJN OP 85% VAN DE SPANNING
~USWERT NULSP
1 SUMME .85 o.

ENDE

111111112222222233333333AAlllll1222222333333444444555555666666777778888899999ZZ
LAS TKROMMES

2.
2.
2.
2.
2.

.2 .1 .2 .36 .58 .85 1. 1.15
o. .1 .3 .5 .7 .9 1. 1.1
.2 .1 .2 .36 .58 .85 1. 1.15
O. .1 .3 .5 .7 .9 1. 1.1

2.
.13 .07 .09 .18 .38 .85 1. 1.15
O. .15 .3 .4 .6 .9 1. 1.1
.13 .07 .09 .18 .38 .85 1. 1.15
O. .15 .3 .4 .6 .9 1. 1.1
.13 .07 .09 .18 .38 .85 1. 1.15
O. .15 .3 .4 .6 .9 1. 1.1
.13 .07 .09 .18 .38 .85 1. 1.15
O. .15 .3 .4 .6 .9 1. 1.1
.05 .04 .03 .08 .16 .27 .43 .51
O. .1 .2 .4 .6 .8 1. 1.1

2.
2.
2.
2.

.05 .04 .03 .07 .13 .24 .38 .45
O. .1 .2 .4 .6 .8 1. 1.1
.05 .04 .03 .04 .13 .24 .36 .42
O. .1 .2 .4 .6 .8 1. 1.1
.1 .086 .108 .2 .4 .78 1. 1.22
O. .1 .3 .5 .7 .9 .987 1.1
.1 .086 .108 .2 .4 .78 1. 1.22
O. .1 .3 .5 .7 .9 .987 1.1
.1 .086 .108 .2 .4 .78 1. 1.22
O. .1 .3 .5 .7 .9 .987 1.1

2.
2.
2.

$ 2.
2.
2.
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4
STROOM S0060602

-4
4

STROOM SOl03113

SPANNING V00606

....
0\
Q)

------- -I
I

SPANNING VOlO31
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_/
_/

1-/ -----------
1 __ -------

1.21~O

MOTORGEGEVENS TIJOENS
KORTSLUITING

0~80.6

-------
----------------

0~40~2SEC

------- -I
15 15

SCHLUPF . SCHLUPF
6KV SCHO 670KW 10KV SCHO 2800KW

SCHLUPF SCHLUPF
6KV SCHO 750KW 6KV SCHO 1600KW

------- -15 ------- -15
15 1

SCHLUPF SCHLUPF
6KV SCHO 450KW 6KV SCHO 500KW

SCHLUPF SCHLUPF
6KV SIEM 750KW 6KV SCHO 400KW

------- -15 ------- -l_~o

afa3

BIJLRGE 23: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 b~j een kortsLu~t~ng op de pLaats
V0300103 vanneer er geen andere beLast~ng ~n het OPB-net ~s.

SchakeLaar S0103103 aesLoten.



_.------------ I 1 MWERKl. VERHOGEN WERKZ. VERMOGEN
"M0060607 MOID3109 d

NA KORTSLUITING NA KORTSLU ITl NG ~
I.

WERKl. VERHOGEN WERKl. VERHOGEN l
MO06060B NA M0ll60606 NA I

I
KORTSLU IT INO KORTSLU IT ING
------- -I ------- -1 I

I :
I tI

-------------- I
WERKl. VERHOGEN
M0060607 TIJOENS
KORTSLU IT INO

WERKl. VERMOGEN
M006060B TIJOENS
KORTSLU IT INO
------- -1

WERKZ. VERMOGEN
MOI03109 TIJDENS
KORTSLU IT ING

WERKl. VERHOGEN
M0060606 TIJDENS
KORTSLUITING
------- -I

.... ,
I "

:"\,, V V '-~ ~----~., --':-::--------1
: I --_ - - - J

!~ -----------------------

W

23: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 b~j een kortsLu~t~ng op de pLaats
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BIJLR~E 23: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 bLj een kortsluLtLng op de plaats
V0300103 vanneer er geen andere belastLng Ln het OPB-net Ls.
Schakelaar S0103103 qesloten.
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BIJLRGE 23: Gedrag van de H5-motoren van RFR3 bLj een kortsLuL Hng op de pLaats
V0300103 vanneer er geen andere beLas Hng Ln het OPB-net Ls.
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BIJLRGE 24: Gedrag van de H5-motoren van RFR3 bLj een kortsLuttLng op de pLaats
V0300103 vanneer er geen andere beLasttng Ln het OPB-net Ls btj
samenvoe tn van de 750k~-motoren(5temens). 50103103 esLoten.
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BIJLRI E 24: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 b~j een kortsLu~tLng op de pLaats
V0300103 vanneer er geen andere beLastLng Ln het OPB-net Ls bLj
samenvoeq~nq van de 750kW-motoren(SLemens). S0103103 qesLoten.
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BIJLRGE 25: Gedrag van de H5-motoren van RFR3 b~j een kortsLuLt~ng op de pLaats
VOI02911 vanneer er geen andere beLastLng Ln het OPB-net Ls.
(samenvoe Ln van de 750kW-motoren(5Lemens)). 50103103 eo end.
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BIJLRGE 25: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 bLj een kortsLuLtLng op de pLaats
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BIJLRGE 26: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 bLj een kortsLuLtLng op de pLaats
V0023109 vanneer er geen endere beLastLng Ln het OPB-net Ls.
(samenvoe Ln van de 750kW-motoren(5Lemens)). 50103101 esLoten.
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BIJLRGE 26: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 b~j een kortsLu~t~ng op de pLaats
VOI02911 vanneer er geen andere beLast~ng ~n het OPB-net ts.
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BrJLRGE 26: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 bLj een kortsLuLtLng op de pLaats
V0102911 vanneer er geen andere beLastLng Ln het OPB-net Ls.
IsamenvoeqLnq van de 750kW-motoren(SLemens)I. S0103103 qesLoten.
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BIJLRGE 26: Gedrag van de H5-motoren van RFR3 bLj een kodsluL Hng op de plaats
VOI02911 vanneer er geen andere belas Hng Ln het OPB-net Ls.
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BIJLRGE 27: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 bL j een kortsluL Hng op de plaats
V0023109 vanneer er geen endere belastLng Ln het OPB-net Ls.

afa3 (samenvoeqi-nq van de 750kW-motoren(5i-emensJl. 50103103 qesloten.



...
CD
W

SPANNING OP
V0300I

-1
1

SPANNING OP
VOI029

-I
1

SPANNING OP
VOI03I

------- -I
1

SPANNING OP
V00606

------- -1
1

SPANNING OP
V0023 I

SEC
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

BIJLRGE 2B: Gedrag van de HS-motoren van RFR3 bLj een kortsLuLtLng op de pLaats
V0023109 vanneer e~ g~~~.~ndere be~~~tLng ~~ h:~,~~~~~e~_~~~_~



15
SCHLUPF
6KV SCHO 670KW

SCHLUPF
6KV SCHO 750KW

4
STRllllM 50060602

-4
4

STRllOM S0103113

SPANNING V00606

-I
I

SPANNING V01031

-I
I

SCHLUPF
IOKV SCHO 2BOOKW

SCHLUPF
6KV SCHO 1600KW

----_~_--------------~_-------_~_------_.-------_.---- ---._-----.--------_.----------------------_.--.-.-.-. -------------------_.. _...._---:::......._._-_....;.--;.--~~:::~:~----.;:;...-::.==::.::.::-:.::.--------------- ~.

------~~~~~~~:- ----~------~:::~~-~- _~-------

----
---

------. -15
-----.-.---.-. 15
SCHLUPF
6KV SCHO 450KW

------- -15
I

SCHLUPF
6KV SCHO 500KW -------------------------------------------------------------------

----

SCHLUPF
6KV SIEM 750KW

SCHLUPF
6KV SCHO 400KW

I __ - - _~ __ . . . •__ .. __ .._• . . .• __ . _. __ .. . • --- ----- -. -- --

-15 -I .0
SEC 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

OPB
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V0300103 aLs aLLe HS-motoren ~n het OPB-net ~n bedr~if z~in.
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