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SAMENVATTING

Voor In optimale dimensionering van toekomstige transmissie-systemen

is het ondermeer noodzakelijk om informatie te verkrijgen omtrent de

mogelijke transiente verschijnselen in deze transmissie-systemen.

Deze informatie is langs drie wegen te verkrijgen namelijk:

- via metingen.

- via analoge simulatie d.m.v. In transient netwerk model.

- via digitale simulatie d.m.v. In computer programma.

Metingen kunnen slechts uitgevoerd worden aan bestaande systemen. De

mogelijkheden daartoe zijn meestal beperkt tot de bouwfase. Voor nieuw

geprojecteerde systemen is men daarom aangewezen op analoge of digitale

simulatie. De beschikbaarheid over een uitgebreid en derhalve kostbaar

transient netwerk model is zeer beperkt. Dit rapport beperkt zich tot

de digitale simulatie. In hoofdstuk 2 is een overzicht gegeven van de

tot nu toe meest gebruikte berekeningsmethoden. Een van deze methoden,

de Bergeron-Schnyder methode, die gebruik maakt van de een-fase

representatie van drie-fase transmissie-systemen, is gekozen als basis

methode voor het tijdens de afstudeerperiode ontwikkelde computer

programma. Deze methode is nader uitgewerkt in hoofdstuk 3 , waarin

bovendien mogelijke uitbreidingen besproken worden. Het programma is in

hoofdstuk 4 op zln werking getest aan de hand van gegevens uit de

literatuur. Er zou echter nog een uitgebreid onderzoek nodig zijn,

vooraleer we conclusies mogen trekken omtrent de nauwkeurigheid van

het te berekenen transiente verloop van spanningen en stromen en

derhalve omtrent de algemene toepasbaarheid van het programma.

In hoofdstuk 5 wordt tenslotte in It kort het principe aangegeven

van In mogelijke methode voor het ontwikkelen van een programma, dat

gebaseerd is op de drie-fase afbeelding van transmissie-systemen en

dat veel overeenkomst vertoont met het ontwikkelde programma
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1. INLEIDING.

In tn electriciteits-voorzieningssysteem kunnen op velerlei wijzen

overspanningen ontstaan. Met betrekking tot de oorsprong en tt karakter

van deze overspanningen onderscheiden we vier soorten te weten:

- schakeloverspanningen.

- atmosferische overspanningen.

- overspanningen als gevolg van resonantieverschijnselen.

- overspanningen t.g.v. door uitwendige oorzaken ingeleide fouten.

Beschouwen we transmissie-systemen, die voor het grootste gedeelte uit

hoogspanningslijnen bestaan, dan zijn tot ongeveer 400 kV de atmosferische

overspanningen het belangrijkst en boven de 400 kV de schakelover

spanningen. Opdat tn adequate dimensionering van de komponenten mogelijk

is, moeten de overspanningen, die tijdens tn overgangsverschijnsel ontstaan,

zoveel mogelijk bekend zijn qua vorm en grootte. Zot n overgangsverschijnsel

wordt gekenmerkt door spannings- en stroomgolven, die tn frequentiespectrum

kunnen bezitten, dat zich uitbreid van 50 Hz tot ongeveer 100 kHz. Voor het

berekenen van deze overgangsverschijnselen staan verschillende methoden ter

beschikking. In het ideale geval zouden deze instaat moeten zijn, om de

overgangsverschijnselen te berekenen in netwerken, die zowel uit geconcen

treerde elementen (generatoren, transformatoren, spoelen en capaciteiten)

als uit verdeelde elementen (lijnen en kabels) bestaan, daarbij rekening

houdend met hun frequentie-afhankelijkheid. Ook zouden ze niet-lineariteiten

(verzadiging, corona, overspanningsafleiders en vermogensschakelaars) moeten

kunnen verwerken. In praktijk blijken dergelijke methoden echter moeilijk te

realiseren en de huidige methoden hebben dan ook meestal een compromis

tussen deze voorwaarden en de vereiste nauwkeurigheid tot grondslag. Nu is

de bedoeling van dit afstudeerwerk, dat we allereerst een literatuurstudie

maken van de meest gebruikte methodeft. Aan de hand hiervan zal een keuze

gemaakt worden van de meest geeigende methode voor toepassing in het te

ontwikkelen computerprogramma.
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2. Berekeningsmethoden.

Al jarenlang wordt er gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van

methoden voor het 8erekenen van transiente verschijnselen in transmissie

systemen. Voor de opkomst van de digitale computer, kon men uitsluitend

via het gebruik van analoge netwerk modellen oplossingen verkrijgen voor

deze transiente verschijnselen. De toen bestaande berekeningsmethoden

konden tengevolge van het omvangrijke rekenwerk nog niet toegepast worden

op enigszins uitgebreide transmissie-systemen. Met de opkomst van de

digitale computer, die het rekenwerk kon overnemen, werd de belangstelling

voor de berekeningsmethoden groter. Ook kwamen hybride computers ter

beschikking, welke een combinatie zijn van 'n analoog netwerk model en 'n

digitale computer. Wij beperken o~s tot de digitale simulatie en we geven

'n overzicht van de meest gebruikte berekeningsmethoden. Alvorens te

beginnen met de bespreking van deze methoden, formuleren we het probleem,

dat achter deze methoden steekt. We gaan hiervoor uit van een drie-fasige

transmissia-verbinding.

u1 I i 1geleider 1 I~
I

geleider 2
u2
~

i 2 figuur 2.-1

geleider 3
u
3
I~

i 3
I

)lox

Indien we de weerstand van de aarde en de geleidingen buiten beschouwing

laten,gelden voor dit systeem de volgende vergelijkingen:
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di 1(x,t)_ ~ ~1(x,t) C (du1(x,t)_ dU2(X,t» C (~1(X,t)_ ~~(x,t)
- dx - ~1·dt + 12· dt dt + 13· dt dt/

_ ddXi2(x,t)-_" C du2(x,t) c (du2(x,t)_ ~1(x,t» C (du2(x,t)_ du~(x,t)
2·dt + 21· dt dt + 23· dt dt/·

------------~---
Srootheden per lengte eenheid

Ri(w) de frequentie-aIhankelijke weerstand van geleider i •
Li(w) de frequentie-afhankelijke zelfinductie van geleider i •
Mij(w) de frequentie-afhankelijke wederzijdse inductie tussen

geleider i en j •

°i de capaciteit van geleider i t.o.v. aarde.

°ij de capaciteit tussen geleider i en j •

Deze zes vergelijkingen beschrijven het gedrag van de spanningen en

stromen van een drie-fase transmissie-systeem. Ze zijn echter in deze vorm

niet of nauwelijks op te lossen, enerzijds doordat de weerstanden en de

inducties frequentie-afhankelijk zijn en anderzijds doordat we te maken

hebben met zes onderling gekoppelde differentiaalvergelijkingen. De

allereerste methoden, waaronder de Bergeron-Schnyder methode en de Bewley

lattice methode, maakten gebruik van de volgende veronderstellingen:

- Er is geen koppeling tussen de lijnen onderling en dus de Mij's en

de Cij's ~ijn nul.

- De lijnen zijn verliesvrij en dus de Ri's zijn nul.

- Alle grootheden zijn frequentie-onafhankelijk en kunnen bijvoorbeeld

berekend worden bij de dominerende oscillatie-frequentie of bij de

netfrequentie.

Er blijft dan een verliesvrije een-fase representatie voor een drie-fase

systeem over, hetgeen een tamelijk grove benadering is. Deze verlies

vrije een-fase representatie werd dan ook in de loop van de jaren

uitgebreid tot een niet verliesvrije een-fase representatia en nog wat

later tot een niet verliesvrije drie-fase afbeelding, waarbij dan al of

niet rekening gehouden werd met de frequentie-afhankelijkheid van de

lijnparameters. Deze ontwikkeling zullen we hier voor de Bergeron

Schnyder me~hode en voor de Bewley-lattice methode bespreken beginnende

met de eerste.
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2.1~ De Bergeron-Schnyder methode.

2 .1.1. !?=_!=!:!!=~!!:!J!_==!!:!~~=_!:!E!:!~!~~~~!=.[1] [2] [3]
Uitgaande van de ver1iesvrije een-fase representatie noteren we de

vo1gende verge1ijkingen:

punt 1B
x=o

puntlAdu(x,t)
- - =dx

di(x, t)- - =dx IIIIIIIIII
figuur 2.-2

Na substitutie krijgen we de zgn. Te1egraafverge1ijkingen.

2d i(x,t)- =
dx2 ----------- 2.(3)

De a1gemene op10ssingen van deze verge1ijkingen 1uiden:

u(x,t) = f(x-vt) + g(x+vt)

i(x,t) =1/Zo(f(x-vt) - g(x+vt» ofwe1 u(x,t) - Zo.i(x,t) = 2.g(x+vt)

.'·r:----------2.(4)

Hierbij worden

zo=~
v =~
f(x-vt)

de vo1gende grootheden gebruikt:

is de karakteristieke impedantie.

is de voortp1antingssne1heid.

is een golf, die zich in de positieve x-richting

voortp1ant met sne1heid v •

'g(x+vt) is een golf, die zich in de negatieve x-richting

voortp1ant met sne1heid v •

De verge1ijkingen 2.(4) zijn de basisverge1ijkingen van de Bergeron

Schnyder methode, die we ook op de vo1gende wijze kunnen schrijven:

u(l,t) + Zo.i(l,t) =u(O,t-T) + Zo.i(O,t-T)

~(O.t) - Zo.i(O,t) = u(l,t-T) - Zo.i(l,t-T) --------------2.(5)

waarin T = 1/v de 100ptijd is.
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De fysische betekenis van het atelsel 2.(5) is ala volgt in te zien.

Stel dat een waaTnemer met 'n snelheid v langs de verbinding loopt in de

de positieve x-richting. Voor hem is dan op elk tijdstip 'u(x,t)+Zo.i(x,t)

constant, omdat x=vt+constante ,waarbij x de plaats aangeeft van de

waarnemer. Zo is voor een waarnemer met 'n snelheid v in de negatieve

x-richting steeds u(x,t)-Zo.i{x,t) constant, omdat xc -vt+constante •

De waarden voor u(l,t)' , u(O,t) , i(O,t) ,en i(l,t) worden gevonden door

de basisvergelijkingen 2.(5) , die ook wel toestandsvergelijkingen

genoemd worden, te combineren met de randvoorwaarden. Dit kan enerzijds

gebeuren via het oplossen van n vergelijkingen met n onbekenden en

anderzijds via de zgn. grafische methode, die echter alleen geschikt is

voor beperkte netwerken. We zullen deze grafische methode demonstreren

aan de hand van een voorbeeld. We nemen daarvoor de transmissielijn uit

figuur 2.-2 , waarvan verder het volgende gegeven is:

op punt A

op punt B

u(o,t) = stapfunctie U(t) - i(O,t).Ra

--------- 2.(6)

We kunnen deze twee randvoorwaarden in een grafiek uitzetten.(zie fig.2.-3)

Op tijdstip teO vertrekt er 'n golf uit punt A, die pas op t=T in punt B

aankomt. Voor t (T is dus u(l,t) = iCl,t) >: 0 • Laten we 'n waarnemer met

snelheid v op t
1
(T vanuit B naar A vertrekken, dan geldt voor hem steeds

u(x,t)-Zo.i(x,t)=O t omdat voor hem in B geldt u(1,t
1
)-Zo.i(1,t

1
)=O •

Dit kunnen we in figuur 2.-3 voorstellen door 'n rechte lijn met richtings

coefficient Zo door het punt 0 • Op het tijdstip t
1

+T komt de waarnemer

in A aan, waar dan naasj de randvoorwaarde ook nog geldt

u(O,t
1
+T)-Zo.i(O,t 1+T)=O • Hieruit kunnen we de toeatand van A op elke

t 1+T bepalen en dus voor elke O§:t <2T ,daar t 1<T • Deze toestand

wordt in de grafiek weergegeven door punt 1 • Op analoge wijze kunnen we

'n waarnemer met snelheid v op tijdstip O~t2«2T vanuit A naar B laten

.ertrekken. Voor hem geldt dan steeds u(x,t)+Zo.i(x,t)=k
1

' omdat voor

hem in A geldt u(O,t2)+Zo.i(O,t2 )=k1 .We kunnen dit in figuur 2.-3

voorstellen door een rechte lijn met richtingscoefficient -Zo door het

reeds bekende punt 1 • De waarnemer komt op tijdatip t 2+T in B aan, waar

dan naast de randvoorwaarde ook nog geldt u(1,t2+T)+Zo.i(1,t2+T)=k1 ~

Hieruit bepalen we de toestand van B op elke t 2+T en dus voor elke

T~t<:3T ,daar O~t2«2T. Deze toestand wordt in de grafiek weergegeven

door punt·2 • Op analoge wijze kunnen we uitgaand van dit punt 2 de



£iguur 2.-3

.... .... ....randvoorwaarde van A
............ geldig voor t>O.... ....

Lrandvoorwaarde van B
I

I
I

"'
u(x,t)-Zo.i(x,t)=O

p

....

punt 0

toestand bepalen van A voor 2T~t«4T .(zie punt 3 in figuur 2.-3)

Zo kunnen we doorgaan totdat u(l,t) , u(O,t) , i(l,t) en i(O,t) voor elk

tijdstip bekend zijn. We zouden zo ook voorbeelden kunnen behandelen van

lijnen in combinatie met geconcentreerde impedanties, doch dit doet niets

af aan het principe van de Bergeron-Schnyder methode, zodat we dit hier

achterwege laten.

De eerste verandering die de Bergeron-Schnyder methode onderging, was

het in rekening brengen van de verliezen.

2.1.2. ~!_!~~:!~~~_~~~~~~~~~~~!!_~~~_!!~!!~!~~:[4]~J
Uitgaande van de niet verliesvrije een-fase representatie noteren we de

volgende vergelijkingen:

du(x,t) R i( t) L di(x,t)- di =. x, + ·dt

di(x,t) G ( t) c .!!!!.(x,t)
- dx =.u x, + • dt --------- 2. ( 7">

Deze vergelijkingen transformeren we via de Fourier-transformatie naar

het frequentie-domein. (%Ie a.l'pencl/~ J

I-,t.,.------ 2.(8)

Hieruit leiden we de Telegraafvergelijkingen af.

..
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2
d ~(X,W)= (R+jwL)(G+jwC).u(x,w)
dx .

--------- 2.(9)

Deze vergelijkingen hebben de volgende algemene oplossing:

( ) .. ., -kx kxu x,w =a.e + i.e

--------- 2.(10)

Hierin zijn A en B constanten, die te halen zijn uit de randvoorwaarden.

Verder geldt: k =lI'(R+jWL) (G+jWC)' en Zo =~(R+jWL)/(G+jWC;

Om nu de u(x,t) en de i(x,t) te krijgen, moeten we u(x,w) en i(x,w)

terugtransformeren naar het tijddomein. We willen echter wel vergelijkingen

krijgen, die veel overeenkomst vertonen met de basisvergelijkingen van

de Bergeron-Schnyder methode. Daarvoor beschouwen we de lijn als

distorsievrij, hetgeen inhoudt dat R/L = G/C • Hiermee kunnen we de

vergelijkingen 2.(10) schrijven ale:

u(x,w)

i(x,w)

A() -(~/Zo)x-jw\ILC'.x B() (R/Zo)x jwVLC'.x= w.e .e + w.e .e

1/Z [
"lI( ). -(R/Zo)x -jw VLC'.x B() (R/Zo)x jwVLC'.x]= 0 A W .e .e ... w.e .e

.,:------- 2. ( 11)

w~ transformeren deze u(x,w) en i(x,w) naar het tijddomein m.b.v. de

volgende regele uit de Fourier-traneformatie:

als f(t) 0-0 F(w)

dan f(t-a) 0-0 e-jwa.F(w)

e-ax.f(t) -ax• F(w)en 0-0 e

Dit resulteert in de volgende vergelijkingen:

U-'(x,t) -(R/Zo)x f( t) (R/Zo)x ( t)= e • x-v + e .g x+v

i( ) /Z -(R/Zo)x f( t) (R/Zo)x ( t)x,t = 1 0 e • x-v - e .g x+v

ofwel,u(x,t) + Zo.i(x,t) = 2.e-(R/Zo)x. f (x_vt)

u(x;t) - Zo.i(x,t) = 2.e(R/Zo)X.g(x+vt)

met Zo N'f:7C1 en v~ •

-------- 2. ( 1~ )
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Deze vergelijkingen hebben dezelfde vorm als de basis-vergelijkingen van

de Bergeron-Schnyder methode. Nu moeten we echter bij elke toestands

berekening ?e dempingsfactor e-(R/Zo)x in rekening brengen. Deze methode

om de demping in rekening te brengen is voor transmissie-systemen. die

voor het grootste gedeelte uit lijnen bestaan. niet aan te bevelen. Bij

hoogspanningslijnen is namelijk de geleiding G meestal te verwaarlozen.

zodat zeker niet aan de voorwaarde R/L = G/e voldaan wordt. Een betere

methode om de demping in rekening te brengen is die, waarbij we op

verschillende plaatsen in de verliesvrije lijn serie-weerstanden aan

brengen. Uit ber~keningen rt8 [5J blijkt. dat er geen opmerkelijke ver

schillen aanwijsbaar zijn. wanneer men dit op veel of op weinig plaatsen

doet. We gaan daarom uit van de situatie. waarbij de verliesvrije lijn- ~

in twee gelijke stukken verdeeld is met op drie plaatsen weerstanden.

~2 Zo.T/2

~77///1////1/1//1/1/

Dit resulteert in de volgende vergelijkingen:

figuur 2.-4

u2(t) + Z1· i 2(t)
Zo

.(u1(t-T) + Z2· i 1(t-T»
R

- Z2.i2( t-T):=- + 4Z:" .(u2(t-T)·Z1 1
--------------- 2.(13)

Hierin is: R de totale weerstand van de lijn •

Zo de golfimpedantie VL7C' •
Z1 = Zo + R/4 en Z2 = Zo - R/!f •

De spanningen en stromen aan de uiteinden vinden we door het simultaan

oplossen van de vergelijkingen 2.(13) in combinatie met de randvoorwaarden.

We gaan uit van de vergelijkingen 2.(1) en we beschouwen 'n ideaal

symmetrisch drie-fase systeem met frequentie-onafhankelijke lijnpara

meters. (b.v. een volledig getransponeerd systeem) Dit houdt in.
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dat we 'n systeem krijgen met gelijke weerstanden Ri ' gelijke inducties

Li ' gelijke mutuele inducties Mij , gelijke capaciteiten Ci en gelijke

capaciteiten Cij e Hiervoor gelden de volgende vergelijkingen:

_ ~1(x,t)_ Rei 1(x,t) L di 1(x,t) M.!li.2(x,t) M.!li.3(x,t)
dx - + edt + edt + edt

_ du2(x,t)= Rei2 (X,t) L di2(x,t) M di 1(x,t) + M di3(x,t)
dx + edt + edt edt

_ du
3

(X,t)= Rei
3

(X,t) L di3(x,t) + Me:~1(x,t) M di2( x, t)
dx + edt + edt

_ di 1(x,t)= C ~1(x,t)
"!"

c' du2(x,t) C' du3(X,t)
dx edt edt edt

_ :;2(X,t)= C dU2(x,t) c' ~1(x,t) C' du3(x,t)
edt - edt - edt

_ di
3
(x,t)_ C du3(x,t) _ c' ~1(x,t) c' du2(x,t) ------- 2_(14)dx - edt edt - edt

Deze vergelijkingen transformeren we via .de Foutier-transformatie naar

het frequentie-domeine

- ddUx1 (X,w)= (R j L) () M () M ( )+ w ei1 x,w + jw ei2 x,w + jw _i
3

x,w
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In vectornotatie wordt dit:

d~- -.-. =. dx

A
di

- dx =

Hierin zijn ~ en ~ de kolomvectoren van de fasespanningen en de fase

stromen in het frequentie-domein. Verder is:

R+jwL jwM jwM jwC -jwCI -jwC'

[z]= jwM R+jwL jwM en [Y]= -jwCI jwC -jwC'

jwM jwM R+jwL -jwCI -jwCI jwC

Hieruit leiden we de Telegraafvergelijkingen af.

£i =[zJ[Y] :;
dx

-------- 2.(17)

Omdat dit In stelsel gekoppelde vergelijkingen is, zijn de algemene

oplossingen hiervan ~o niet te berekenen. We zetten dit stelsel gekoppelde

vergelijkingen daarom om in In stelsel niet gekoppelde vergelijkingen,

waarvan de algemene oplossingen de zelfde gedaante hebben als de

vergelijkingen 2.(10) •

Aangezien de vergelijkingen 2.(15) lineaire vergelijkingen zijn en de

matrix produkten [z J[Y J en r:J[z] regulier zijn, bestaan er matrices

[p] en [Q] , zodanig dat de matrices [pJ1[Z][YJJ!] en [QJ-1(YJ[ZJ[QJ
slechts van nul verschillende elementen op de hoofddiagonaal hebben.

Deze diagonaalmatrices krijgen we als we overgaan op In ander spannings-
A ~

stelsel Uc en In ander stroomstelsel i c volgens het voorschrift:

------- 2.(18)

SUbstituer~n we deze vergelijkingen in de vergelijkingen 2.(17) , dan

krijgen we het gew~nste stelsel niet gekoppelde vergelijkingen 2.(19) •
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d~
[~J-1[ZJ [YJ[pJ

I\, "c
[h~dx2 = u = uc c

d2~

[~-1[yJ[ZJ[~
I\..

[hJ "c i i ------- 2.(19)
dx2 = =c c

Hierin zijn [hJ en [hJ diagonaalmatrices, die in dit ideaal ~ymmetrische
geval aan elkaar gelijk zijn.

Deze zgn. hoofdassentransformatie noemen we de overgang op componenten,
~ ~

waarbij Uc de drie componentspanningen vertegenwoordigt en i c de drie

componentstromen. Substitutie van de vergelijkingen 2.(18) in de

vergelijkingen 2.(16) levert het verband tussen de componentspanningen

en de componentstromen.

"
.-~= [p]-1[Z][Q] i c

Om nu handige oplossingen te krijgen voor het stelsel vergelijkingen 2.(19)

moet er voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

- De spannings- en stroomgolven van de drie componentenstelsels moeten

zich onafhankelijk van elkaar voortplanten en dus moeten [h~ en [h2J
diagonaalmatrices zijn.

- De spannings- en stroomgolven van elk van de drie componentenstelsele

moeten dezelfde voortplantingsconstante en due dezelfde voort

plantingsenelheid bezitten. Dit impliceert, dat [h~ en [h~ gelijk

moeten zijn•.

In het tot nu toe beschouwde geval van In volledige symmetrische configurati

geldt [z][y] = [Y][zJ en dan is er due aan de twee voorwaarden voldaan.

Beschouwen we In willekeurige configuratie, dan wordt er aan de twee voor

vaarden voldaan indien [Z][YJ =[[yJ [z~t • Wat dit voor consequenties heeft,

komt later in dit hoofdstuk aan de orde. We werken eerst het ideaal

symmetrische drie-fase systeem verder uit. We gaan daarbij uit van de

matrix [zJ[YJ , die de volgende vorm heeft:
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a b b

b a b met a = (jwL+R).jwC - 2jwM.jwC'

b b a· b I: jwM.jwC - (jwL+jwM+R).jwC'

Geholpen door de vectorrekening, bepalen we de matrices [p],[Q],[h1] en [h2:

De drie kolomvectore~ van de matrix [p] zijn namelijk de eigenvectoren

van [Z][Y] en de drie kolomvectoren van de matrix [Q] zijn de eigen

vectoren van [y][z] en dus in dit speciale geval gelijk aan die van de

matrix [PJ , omdat [ZJ[Y] = [Y)[ZJ • De drie elementen op de hoofddiagonaal

van de matrices [h1] en [h2] zijn de eigenwaarden van respectieveli~k

[Z][Y] en [Y][Z] • Deze eigenwaarden h ,hb en h en eigenvectoren x ,,. ,. a 0 a
xb en Xo tierekenen we via de vergelijkingen:

[[Z][Y] - h.[I]].; =0

.det[[Z][Y] - h.[I]]= 0

Hierin ls: [I] de identiteitsmatrix.,.

----- 2.(21)

.' ·x

! h

Voor de aldus

eigenvectoren

geldt voor de

Uit deze vele

x = (1,1,-2)a
Dit resulteert

9-e eigenvector •

de eigenwaarde.

berekende eigenwaarden ha
e hb= a-b geldt voor de bijbehorende

(x1 ,x2 ,x3), dat ~1~2 + x3 = 0 • Voor de eigenwaarde ho=a+21

bijbehorende eigenvectoren (x1 ,x2 ,x
3
), dat ~1 = x 2 + x

3
•

mogelijkheden kiezen we :

xb = (1,-2,1) Xo = (1,1,1)

in:

t-b 0

~+2J[h1] = [h2]= ~ a-b

0

=[ ;
1

~][p] = [Q] -2

-2 1

------ 2.(22)

------ 2.(23)

Vullen we dit in de vergelijkingen 2.(19) en 2.(20) in, dan moet bijvoor

beeld de eerste component, die we de a-component noemen, voldoen aan:
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du (x,w)
dx

a
c (R+jwL-jwM).ia(x,w)

di (x,w)
a

- dX c (jwC'+jwC).u (x,w)
a ---------- 2.(24)

Dergelijke vergelijkingen gelden ook voor de b-component en de

o-component. We hebben zo drie afzonderlijke een-fase systemen gekregen,

waarvan de spanningen en stromen te berekenen zijn via de Bergeron

Schnyder methode. Rekenen we met de componentgrootheden op de knoop

punten, dan moeten, we de randvoorwaarden naar het componentenstelsel

transformeren m.b.v. de vergelijkingen 2.(18) • We kunnen echter ook

met de fasegrootheden werken op de knooppunten. We moe ten dan in de

vergelijkingen, die voor de componentgrootheden van de transmissie

lijnen gelden, de componentgrootheden vervangen door fasegrootheden

m.b.v. de volgende vergelijkingen:

""', [p]-1 1 0 -1u :: U

met [p]-1 =[Q]-1 :: 1c 1 -1 0
'"' [QJ.1 3i c

c i 1 1 1

---------2.(25)

Deze beschouwingen gelden slechts voor 'n ideaal symmetrisch drie-fas8

.systeem. In 'werkelijkheid hebben we te maken met 'n drie-fase' systeem,

dat beinvloed wordt door de niet ideaal geaarde bliksemdraden en door

anderedrie-fase systemen, die aan de zelfde masten bevestigd zijn.

Daar komt nog bij, dat ze niet alle drie op de zelfde hoogte liggen,

hetgeen afwijkende inducties en capaciteiten tot gevolg heeft. Voor

'n dergelijk geval gelden de [zJ en [yJ matrices van 2. (26) •

Voeren we nu de twee hoofdassentransformaties voor de spanningen en de

stromen uit, dan blijken de spannings- en stroomgolven van elk van de

drie comp~nentstelselsverschillende voortplantingsconstanten en dus

verschillende voortplantingssnelheden te bezitten. Om nu te zorgen,
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z11 z12 z13 "11 "12 "13

[z] = z21 z22 z23 -[Y] = Y21 "22 Y23
---- 2.(21

z31 z32 z33 Y31 "32 Y33

-dat de spannings- en stroomgolven dezelfde voortplantingsconstanten

krijgen, is een derde hoofdassentransformatie noodzakelijk. Dit is

echter met het oog op de geringe winst aan nauwkeurigheid een te

omslachtige methode. Zowel de [Z] als de [Y] matrix is vrijwel sym

metrisch om de hoofddiagonaal, zodat de [ZJ[Y] en de [Y][Z] matrix

bij benadering de volgende gedaante hebben:

-Hierui t blijkt, dat [Z][Y] = [[Y][Z]] t • 2. (27)

Nu zijn de [h1] en de [h2] matrix uit vergelijking 2.(19) aan elkaar

gelijk. Bovendien zijn de matrices (PJr(Z][Q] en [Q~[Y][P] uit de

vergelijkingen 2.(20) diagonaalmatrices. Daarnaast geldt [Q] = [p]~1 •

We hebben nu wederom drie afzonderlijke een-fase systemen gekregen. Elk

van deze drie een-fase systemen behandelen we, zoals dat in hoofdstuk 2.1.1

en 2.1.2. aangegeven is. Het grote verschil tussen deze niet ideaal

symmetrische configuratie en de ideaal symmetrische configuratie is,

dat de [p] en (Q] matrix nu afhankelijk zijn van de lijnparameters.

Het gevolg hiervan is, dat voor elke drie-fase verbinding de componenten

op 'n andere wijze opgebouwd zijn uit de fasegrootheden. We zijn dus

verplicht, om op de knooppunten met de fasegrootheden te werken, waarvoor

de wetten van Kirchoff gelden. In de vergelijkingen, die het verband

aangeven tussen de componentgrootheden aan het begin en aan het eind van

'n transmissieverbinding, moeten we de componentgrootheden vervangen door

fasegroothedeh m.b.v. de vergelijkingen 2.(25) , waarin nu de [p]-1 en

[Q]-1 matrix afhankelijk zijn van de lijnparameters.

In de tot nu toe besproken drie-fase afbeeldingen zijn de distorsie en de

frequentie-afhankelijkheid van de weerstanden en inducties steeds ver

waarloosd. Dit kan tot dermate grote fouten leiden, dat In nog verdere

verfijning van het model noodzakelijk is. Hieraan hebben verschillende

mensen gewerkt en zo zijn er In aantal methoden ontstaan, die nauw
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aansluiten bij de Bergeron-Schnyder methode en die de frequentie

afhankelijkheid van de lijnparameters in de berekeningen meenemen.

We gaan uit van de vergelijkingen 2.(1) en we transformeren deze

vergelijkingen naar het frequentiedomein. In vectornotatie ziet het

resultaat er als volgt uit:

d~(x,w)
[Z(w~ 1(x,w)

~ =

d1(x,w)
[Y(w] ~(x,w) ------- 2.(28)dx =

Na overgang op componenten m.b.v. de vergelijkingen 2.(18) •

---- 2.(29)

ha o o

met [h1] =[h2] = 0

o

Beschouwen we het ideaal symmetrische drie-fase systeem, dan zijn [p] en

[Q] twee constante matrices. (zie 2.(23) ) Voor dit systeem gelden de

vergelijkingen 2.(24) , waarin nu de R , L en M frequentie-afhankelijk

zijn. Dergelijke vergelijkingen kunnen we ook noteren voor de b- en

e-component. We laten dit hier achterwege en we beschouwen uitsluitend

de a-component. De algemene oplossing van het stelsel 2.(24) heeft de

volgende gedaante:
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u (x,w)c

---------- 2.(30)

met ha = (R(w)+jwL(w)-jwM(w»(jwC'+jwC)

z (R(w)+jwL(w)-jwM(w»1/2
. a = jwC'+jwC .

De randvoorwaarden op de plaats x=O bepalen de frequentie-afhankelijke

grootheden k1 en k2 •

1 u (O,w) + z .i (O,w) )k1 = 2·( c a c

1 uc(O,w) - z .i (O,w) ) ----------- 2.(31)k2 = 2·( a c

Via enig rekenwerk kunnen we de vergelijkingen 2.(30) ombouwen tot:

ic(O,w) = y .u (O,w) + Y b.u.(x,w)aa c a c

-f (x,w) = Y ~.u (O,w) + Y .u (x,w)c au c aa c

met = coth(~.X)
za

en Yab =- CSCh(~.X)
za

Deze vergelijkingen transformeren we terug naar het tijddomein.

+00

ic(O,t)~( 7;a(t-T).uc(O,T) + ir,;b(t-T).uc(x,T) ).dT

-00

+00

-i (x,t) = I( Yb(t-T).u (O,T)
.c ~ a c

-00'

+ Y (t-T).u (x,T) ).dTaa c

Deze convolutie-integralen kunnen we m.b.v. de trapeziumregel in een

reeks ontwikkelen.
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1- 1-=2 Yaa(~)·uc(O,O) + 2 yab(t).uc(x,O) +

y- (t-dt).u (O,dt) + Y-b(t-dt).u (x,dt) +aa cae

y- (t-2dt).u (O,2dt) + :-b(t-2dt).u (x,2dt) + ••••••••• +aa cae
1- 1-2 yaa(O).uc(O,t) + 2 Yab(O).uc(x,t)

-i (x,t) ~ 21 Y-b(t).u (0,0) + -21 y- (t).u (x,o) +cae aa c

Y-b(t-dt).u (6,dt) + y- (t-dt).u (x,dt) +a c aa c

Y-b(t-2dt).u (O,2dt) + y- (t-2dt).u (x,2dt) + •••••••••• +a c aa c

-21 Y-b(O}.u (O.t) + 21 y- (t).u (x,t)a c aa c
------------- 2.(34)

We kunnen deze vergelijkingen ook als voltt schrijven:

i (O,t)c
1-

- -2 Y (O).u (O,t)aa c

1-
+ 2 yaa(o).uc(x.t)

1-
= k1 + 2 yab(O).uc(x,t)

1-=k2 - 2 yab(O).uc(o,t) 1"-------- 2.(35)

Deze vergelijkingen hebben dezelfde gedaante als de vergelijkingen 2.(5)

van de Bergeron-Schnyder methode en ze kunnen dan ook op dezelfde wijze

gebruikt worden in combinatie met de randvoorwaarden. Nu zijn k1 en k2

constanten, die te halen zijn uit de reeds op de discrete tijdstippen

n.dt berekende spanningen en stromen. De uc(x,t) en de uc(O.t)

van 2.(35) moeten, indien Yab(O) niet nul is. benaderd worden m.b.v.

'n reeksontwikkeling. De fout die we hiermee introduceren, is klein.

omdat de Yab(O) klein blijkt te zijn in vergelijking met de yab(n.dt)'s

op andere tijdstippen .[9] Voordat we met de vergelijkingen 2.(35)

kunnen gaan rekenen, moeten eerst de weegfuncties Y-b(t) en y- (t)a aa
op de discrete tijdstippen n.dt bekend zijn. Deze waarden kunnen we

berekenen door transformatie van de functies y (w) en y b(w) , waarinaa a
de frequentie-afhankelijkheid van de lijnparameters tot uiting komt, naar

het tijddomein. Dit is een van de grote bezwaren tegen deze methode,

omdat deze ;:a(t) en Yab(t) zeer lastige functies zijn, waarmee vooral

gedoeld wordt op' de vele hoge en smalle pieken. die in deze funeties

voorkomen. Deze methode wordt nog nadeliger. indien we het drie-fase

systeem niet als ideaal symmetrisch mogen besehouwen. De [p] en (QJ
matrix zijn dan namelijk niet meer constant, maar afhankelijk van de

lijnparameters en dus afhankelijk van de frequentie.
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We zijn dan genoodzaakt, om, alvorens we de vergelijkingen 2.(32) naar het

tijddomein transformeren, eerst over te gaan van de componentgrootheden

naar de fasegrootheden. Dit resulteert in de volgende vergelijkingen:

1(O,w) =[Q][Yaa][p]-1 u(O,w) + [Q][Yab][p]-1 u(x,w)

i(x,w) =[Q][yab][p]-1 u(o,w) + [Q][yaa][pJ-
1

u(x,w)

Bierin zijn:

-------- 2. (36:

A A

11 en i - de spanningsvector en de stroomvector van de

fasegrootheden, die nog naar het tijddomein

getransformeerd moe ten worden.

- de frequentie-afhankelijke transformatie matrices.

- de frequentie-afhankelijke diagonaal matrices van

de weegfuncties.

Transformeren we de vergelijkingen 2.(36) naar het tijddomein, dan krijgen

we reeksontwikkelingen, waarbij de spanningen en stromen van alle drie

de fasen in dezelfde reeks voorkomen. Het aantal weegfuncties is daa~door

verdr~'evoudigd. Waar de nauwkeurigheid dit toelaat, werken we liever met

het ideaal symmetrische drie-fase systeem. Ook berekenen we waar mogelijk

de [p] en [Q] matrix bij 'n bepaalde dominerende frequentie, waardoor

het aantal weegfuncties tot zes beperkt blijft.

Om het nadeel van de Alan Budner methode n.l. de lastige weegfuncties

Y:a(t) en Ya.(t), die veel extra rekentijd en opslag vergen van de

Qomputer, te ondervangen werd er 'n methode ontwikkeld met geschiktere

weegfuncties. We volgen dezelfde procedure als bij de Alan Budner methode

wederom uitgaande van het ideaal symmetrische drie-fase systeem. We

schrijven nu echter de vergelijkingen 2.(30) in de volgende vorm:

u (x,w).cosh( ~.x) + ic(x,w).z .sinh( ~.x)c a a a

uc(x,w)
= i (x,w).cosh( ~.x) + • sinh( Yh:a.x)

c a za ------ 2. (37J
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We introdiceren vier nieuwe variabelen.

b(o,w) c u (O,w) - Z1· i c(0,w) b(x,w) c u (x,w) - Z1· i c(x,w).c c

f(O,w) = uc(o,w) + Z1.ic (O,w) t(x,w) = uc(x,w) + Z1· i c(x,w)

za(w) ------ 2.(38)
met Z1 = lim

W.. CD

. SUDstitueren we deze variabelen in 2.(37) t dan krijgen we:

met

b(O,w) =A2(w).f(0,w) + A1(w).b(X,w)

f(x,w) = A1(w).t(o,w) + A2(w).b(x,w)

.1'

------ 2.(39)

Deze vergelijkingen transformeren we naar het tijddomein.

------- 2.(40)

Deze convolutie-integralen ontwikkelen we m.D.v. de trapeziumregel in

een reeks.

b(O,t)

f(x,t)

1 1= 2 f(0,t).a2(0) + 2 b(x,t).a1(0) +

. f(O,t-dt).a2(dt) + b(x,t-dt).a1(dt)

1 12 f(0,0).a2 (t) + 2 b(x,0).a1(t)

1 1
= 2 f(0,t).a1(0) + 2 b(x,t).a2(0) +

f(0,t-dt).a1(dt) + b(x,t-dt).a2(dt)

1 12 f(0,0).a1(t) + 2 b(x,0).a2~t)

+ ••••••••••••••+

+••••••••••••••••+
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Hierin is:

Het uitschrijven van de vergelijkingen 2.(41) levert:

u (O,t) c .Z1.i (O,t) c k1 +
, c 1

-------- 2.(42)

Hierin zijn k1 en k2 constanten, die te halen zijn uit de reeds

berekende spanningen en stromen. De weegfuncties a1(t) en a2(t) zijn

in tegenstelling tot die van de Alan Budner methode nu tamelijk smalle

en handi«e functies , die via transformatie van A1(w) en A2(w) naar

het tijddomein gevonden kunnen worden. Hebben we deze weegfuncties

bepaald, dan kunnen we echter de vergelijkingen !2.(42) nog niet toepassen,

omdat f(O,t) en b(x,t) niet bekend zijn uit vorige berekeningen. Dit

wil zeggen, dat de convolutie-integraal van 2. (40) voor O~ T~ dt niet

uit te rekenen is met de trapeziumregel. Deze bijdrage berekenen we via

lineaire interpolatie, waarop we hier echterniet in zullen gaan.

Ook Dij deze methode treden dezelfde moeilijkheden op als bij de Alan

Budner methode, wanneer het drie-fase systeem niet ideaal symmetrisch is.

Naast deze twee methoden, die nauw aansluiten bij de Bergeron-Schnyder

methode, bestaat er nog In derde methode, die minder goed aansluit bij

de Bergeron-Schnyder methode. Deze methode kunnen we meer zien als In

aanvulling van de Bergeron-Schnyder methode, zodat we hem als derde

methode hier behandelen.
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Ret principe van deze methode kan het beste duidelijk ~emaakt worden aan

de hand van" In een-fase verbinding met frequentie-afhankelijke lijnpara

meters. (zie figuur 2.-5)

figuur 2.-5

Irlllllllllllll).
eQ e
I I
x=o x=x

Voor deze verbinding gelden de vergelijkingen 2.(7) ~/m2.(10) • In
() -kxvergelijking 2. 10 is A.e de naar rechts-lopende spanningsgolf en

en B.ekX de naar links-lopende spanningsgolf, die we voor het gemak anders

schrijven.

u+(x,w) A.e-kx u-(O,w).e-kx
= =

./
r

u-(x,w) B.e+kx u+(O,w).e+kx= = ----- 2.(43)

Riermee kunnen we de vergelijkingen 2.(10) als volgt schrijven:

u(x,w) = u+(x,w) + u-(x,w)

i(x,w) = ~o( u+(x,w) - u-(x,w) )

ofwel

u(x,w) = 2u+(x,w) - Zo.i(x,w)

u(O,w) = 2u+(0,w) + Zo.i(o,w)

----- 2.(44)

----- 2.(45)

Deze laatste twee vergelijkingen vormen samen met de vergelijkingen 2.(43)

de basisvergelijkingen van deze methode. Deze vier vergelijkingen

transformeren we naar het tijddomein.
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u+(x,t) = u-(O,t) • g(t)

u+(O,t) = u-(x,t) • g(t)

u(x,t) = 2u+(x,t) - z(t) • i(x,t)

u( 0, t) = 2u+(O,t) + z(t) • i(O,t) --------- 2.(46)

Hieriil is: g(t) = F-1( e-kx )

z(t) = F-1( Zo(w) )

F-1 _ de aanduiding voor de inverse Fourier-transformatiE

• - de aanduiding, dat de convolutie-integraal

toegepast moet worden.

Deze convolutie-integralen ontwikkelen we m.b.v. de trapeziumregel in

een reeks, zodat de vergelijkingen 2.(46) overgaan in:

=t u-(O,t).g(O) + u-(O,t-dt).g(dt) + u-(O,t-2dt).g(2dt) +

u-(O,t-3dt).g(3dt) + ••••••••••••• + t u-(O,O).g(t) --- 2.(4~

u+(O,t) = ~ u-(X,t).i(O) + u-(x,t-dt).g(dt) + u-(x,t-2dt).g(2dt) +

u-(x,t-3dt).g(3dt) + ••••••••••••• + 1u-(x,O).g(t) . --- 2.(4f

u(x,t) = 2u+(x,t) - 1~(x,t).z(O) - i(x,t-dt).z(dt) -

1i(x,t-2dt).z(2dt) + •••••••••••••• + 2 i(x,O).z(t)

u(O,t) = 2u+(O,t) + ~ i(O,t).z(O) + i(O,t-dt).z(dt) +

1i(O,t-2dt).z(2dt) + •••••••••••••• + 2 ~(O,O).z(t)

--- 2.(45

--- 2.(5C

Hierin zijn g(t) en z(t) de weegfuncties, die "we vinden door de
-kxtransformatie van e. en Zo(w) naar het tijddomein. Voeren we de

transformatie van e~kx uit, dan blijkt g(t) nul te zijn voor t<:n1.dt,

met n1 een bepaald positief geheel getal. Dit vullen we in de vergelijkinger.

2.(47) en 2.(48) in en dan hebben we vergelijkingen gekregen , die in

combinatie met de randvoorwaarden oplossingen geven voor elk transient

verschijnsel. Ook hier krijgen we dezelfde problemen als bij de vorige

twee methoden, indien het systeem niet ideaal symmetrisch is.
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Bij de drie voorgaande methoden ko.en weegfuncties voor, die via de

inverse Fourier-transformatie berekend moe ten worden. Hier zijn in de

loop van de jaren verschillende methoden voor ontwikkeld, die allen

gebaseerde zijn op numerieke integratie, doch wiens behandeling hier te

ver zou voeren. We noemen wel enige veel voorkomende methoden met

daarbij In literatuurverwijzing.

Discrete Fourier Transform.(DFT)

Piecewise Fourier Transform.(PFT)

- Fast Fourier Transform.(FFT)

- Modified Fourier Transform.(MFT)

- Modification of FFT algorithm.

- Deriviation of PFT algorithm.

Bij de drie voorgaande methoden hebben we steeds gebruik gemaakt van de

trapeziumregel, om de convolutie-integralen in In reeks te ontwikkelen.

Dit is echter niet de enige mogelijkheid. Er bestaan diverse andere

mogelijkheden, die al of niet nauwkeuriger zijn, doch die niets af doen

aan het principe van deze drie methoden.

We hebben in het voorgaande de ontwikkeling, die de Bergeron-Schnyder

methode in de loop van de jaren ondergaan heeft, in grote lijnen

besproken. Een dergelijke ontwikkeling bestaat er ook voor de Bewley

lattice methode, die nu aan de orde komt. We gaan daarbij ook uit van

dezelfde veronderstellingen, als welke aanvankelijk bij de Bergeron

Schnyder methode zijn gehanteerd.

2.2. De Bewley-lattice methode.

Uitgaande van de verliesvrije een-fase representatie noteren we de

volgende vergelijkingen:

di(x,t) c du(x,t)
- <iX' = ·dt ------ 2. (51)
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De algemenene oplossingen van deze vergelijkingen luiden:

u(x?t) = f(x-vt) + g(x+vt)

i(x,t) = io.( f(x-vt) - g(x+vt) )

Hierin is f(x-vt) 'n naar rechtslopende golf en g(x+vt) 'n naar links

lopende. Beide golven planten zich zonder te vervormen met 'n snelheid v

op de verliesvrije een-fase verbinding voort, totdat ze aan 'n knooppunt

komen. Wat er dan met de golven gebeurt, gaan we na aan de hand van 'n

voorbeeld, waarbij we 'n naar rechtelopende golf u,i op 'n knooppunt

afeturen, waar de golfimpedantie Zo overgaat in Zo' • (zie figuur 2.-6)

I
_U_,_i_=LJi-- _

Zo Zo' u' ,i' ~

I---~ u",i"

figuur 2.-6

Dit resulteert in 'n naar rechtslopende golf u",i" op de lijn met

golfimpedantie Zo' en in 'n naar linkelopende golf u',i' op de lijn met

golfimpedantie ZOe (zie figuur 2.-6) Hiervoor gelden de vergelijkingen:

u = Zo.i
~-------

u' = -.Zo.i'---------- 11 " I: Zo'. i ' , u+u'=u" i + i' = i"

Recapitulerend kunnen we zeggen, dat er van 'n golf, die 'n knooppunt

tegenkomt, 'n gedeelte gereflecteerd en 'n gedeelte gerefracteerd wordt.

Deze gedeelten kunnen we berekenen door de vergelijkingen van 2.(53) te

combineren. Dit resulteert in:

u' =K .ur ----- 2.(54)

met de reflectie-coefficient K = tZo'-Zo)/(Zo'+Zo)
r

de refractie-coefficient Kt =2Zo'/(Zo'+Zo)

Berekenen we op ieder knooppunt van een verliesvrij een-fase transmissie

netwerk de gereflecteerde en de gerefracteerde gedeelten, dan vinden we

de gewenste epanningen en stromen op de knooppunten door het sommeren

van alle gereflecteerde en gerefracteerde gedeelten.
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De geconcentreerde impedanties worden voorgesteld door korte transmissie

lijnen met 'n bep.aalde golfimpedantie en looptijd, die aan nog al wat

eisen moe ten voldoen afhankelijk van de aard van het beschouwde netwerk.

We zijn echter meer geinteresseerd in, hoe we de verliezen kunnen opnemen

in de Bewley-lattice methode.

~!_!!~:!~~!_!!E!!~!~~!~!!_!!~_!!!!!!~!~_!!_!!!S~!~~!!:!!~!~~!!!J~!r.
!!~~E!!~!!~!!~· L1?J

Uitgaande van de niet verliesvrijeeen-fase representatie noteren we

de volgende vergelijkingen:

du(x,t) R ,( ) L ~(Xtt)
- dx =.1 x,t + ·dt

di(x, t)- - ~dx G ( t) C du(x,t)
.u x, + .dt ------ 2.(55)

Deze vergelijkingen geven via de Fourier-transformatie de volgende

oplossingen in het frequentie-domein:

------ 2.(56)

met k = V (R+jwL) (G+jwC)' en Zo = V(R+jwL)/(G+jwC)'

De Bewley-lattice methode ging er van uit, dat 'n golf zich zonder te

vervormen van het ene knooppunt naar het andere voortplant. Dit geldt

echter nu niet meer, omdat de golf onderhevig is aan vervorming en

verzwakking. Beschouwen we de lijn als distorsievrij, dan is de golf

alleen onderhevig aan verzwakking, zodat we uitsluitend de faktor e-(R/Zo)x

in rekening hoeven te arengen. (zie vergelijking 2.(12» Dit is echter,

zoals al eerder vermeld werd, een tamelijk onbevredigende oplossing voor

hoogspanningslijnen. Een betere oplossing vinden we door het combineren

van de Bewley-lattice methode met de Fourier-transformatie. Omdat de

computer niet met continue functies kan werken, benaderen we de functies

door 'n serie stapfuncties van de vorm u .U(t-n.dt) • Van zo'n stap-
n

functie uO.U(t) , die zich van knooppunt 1 met x=O naar knooppunt 2 met

x=l via 'n transmissielijn, waarvoor de vergelijkingen 2.(55) en 2.(56)
gelden, vODrtplant, is de responsie ter plaatse x=l gegeven door
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u(l,t) = ~
(X)

u -klo e
2-TT· .j'W

-(I)

jwt• e .dw
2u

O
r(X)

= TTy Re(

o

-kl)e • sin(wt)~ d
wt • w

-------- 2.(57)

We kunnen nu tevens, via wat extra rekenwerk de frequentie-afhankelijkheid

van de weerstand R en de zelfinductie L in rekening brengen, hetgeen tot

uiting komt in k(w) • Via mumerieke integratie benaderen we de responsie

u(l,t) door 'n serie stapfuncties.

u(l,t) = ao~U(t-T) + a 1 .U(t-T-dt) + a2 .U(t-T-2dt) + a3.U(t-T-3dt) + ••••••

-------- 2.(58)

Hierin is T de tijd,waarop de op t=O uit knooppunt 1 vertrokken golf

zich voor het eerst manifesteert op knooppunt 2. Deze stapfuncties

worden op knoopunt 2 gereflecteerd en gerefracteerd. We gebruiken hiervoor

de reflectie- en refractie-coefficienten van de verliesvrije lijn,

berekend bij de dominerende frequentie. Van deze gereflecteerde en

gerefracteerde golven, die zich van knooppunt 2 naar andere knooppunten

voortplanten, wordt weer via de vergelijking 2.(58) de responsie berekend.

Voor elke lijn hoeven we de integraal van 2.(57) slechts eenmaal uit te

rekenen, daar de constanten a tim a uniek zijn. Op deze wijze kunnen
_ 0 n

we voor 'n bepaald een-fase transmissie-systeem de spanningen en stromen

berekenen, die opgebouwd zullen zijn uit stapfuncties.

Ook hier maken we gebruik van de overgang op componenten •

..
u(x,w)

1(x,w) =

..
u (x,w)c

------- 2.(59)

Beschouwen we de ideaal symmetrische drie-fase afbeelding, dan zijn de

[p] en [Q] matrix gegeven door de vergelijkingen 2.(23) • We krijgen dan,

indien er geen geconcentreerde impedanties in het netwerk aanwezig zijn,
,

te maken met drie afzonderlijke een-fase systemen. Zowel in 't geval dat

er geconcentreerde impedanties aanwezig zijn, als in 't geval dat we het

beschouwde systeem niet als ideaal symmetrisch mogen beschouwen, zijn we
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genoodzaakt, om op de knooppunten met fase-grootheden te werken. Op

bijvoorbeeld 'n ~nooppunt 1,waar lijn. 1 en lijn 2 samenkomen,geldt dan:

- de refractie-coefficienten matrix.

Hierin is:

U'(x,t) =[ KJ u(x,t)

~"(x,t) =[KJ u(x,t) ------ 2.(60)

u(x,t) - de vector aankomende fasespanningen.

u'(x,t) - de vector gereflecteerde fasespanningen.

u"(x,t) - de vector gerefracteerde fasespanningen.

[KrJ - de reflectie-coefficienten matrix.

[K t]

De reflectie- en refractie-coefficienten matrix berekenen we uit de

golfimpedantie-matrix [ZoJ van lijn 1 en uit de golfimpedantie-matrix [zo~

van lijn 2.

[Kt ] = 2.( ~o'] + ~oJ )-1. Eo']
[Kr] = ( ~Ol] + ~oJ )-1. ( ~o'J - ~o] )

De afleiding van deze matrices ~t] en ~r ] kan 'op dezelfde wijze gebeuren,

als waarop dat gedaan is voor het een-fase geval. Nu zijn echter ~oJ en

(zo ,] drie bij drie matrices, die als voIgt gedefinieerd zijn:

1i(x , t) = (20] i (x , t)

; , (x, t) = - [zo] i ' (x, t )

----- 2.(62)

...
Hierin is: i(x,t) - de vector aankomende fasestromen....

i'(x,t) - de vector gereflecteerde fasestromen •
...
i"(x,t) - de vector gerefracteerde fasestromen.

Deze [zo] en §o'J berekenen we uit de lijnparameters bij de dominerende

frequentie, waarbij we de drie-fase verbindingen als verliesvrij

beschouwen, daar we reele constante matrices [Kt] en [Kr] willen krijgen.

Betrekken we n.l. de verliezen en de frequentie-afhankelijkheid in de

~o] en ~o,] matrix, dan worden deze frequentie-afhankelijk, zodat we

de gereflecteerde en gerefracteerde golven moeten berekenen via
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ingewikke1de Fourier-integra1en, hetgeen in dit stadium niet gewenst is.

Di t ze1fde doen we met de [p] en [QJ matrix, waardoor de transformatie van

fase-grootheden naar component-grootheden en omgekeerd niet via de

Fourier-transformatie behoeft te geschieden. Om de vervorming, de

verzwakking en de frequentie-afhanke1ijkheid in rekening te brengen,

1aten we op de geref1ecteerde- en gerefracteerde golven, die vanaf het

beschouwde knooppunt 1 naar andere knooppunten gaan, de Fourier-trans

formatie los. We transformeren daartoe de op knooppunt 1 gereflecteerde

en gerefracteerde golven naar het componenten-systeem en we bepa1en van

elke component afzonder1ijk de responsie via 'n integraal van hetze1fde

type a1s die van verge1ijking 2.(57) • Deze responsies transformeren we

op de knooppunten weer naar fase-grootheden, die dan weer ref1ecter~n en

refracteren.

Deze methode is a11een toe te passen, indien we a1le functies opgebouwd

denken uit stapfuncties. De responsie van een zorn stapfunctie wordt

berekend via de integraa1 van verge1ijking 2.(57) en hij b1ijkt dan

opgebouwd te zijn uit weer 'n aanta1 stapfuncties. Er bestaan echter

ook methoden, die de responsie van het he1e ingangssignaa1 in een keer

berekenen via 'n convo1utie-integraa1. Deze methoden zu11en we hier

summier behande1en.

Voor een ingangssignaa1 fi(t) is het uitgangssignaa1 get) van een

1ineair systeem met overdrachtsfunctie H(jw) en impu1sresponsie h(t)

gegeven door:

met

t

get) j- f.(t-T).h(T).dT
. l.

o .

en

------- 2.(63)

De berekening van deze impu1sresponsie h(t) vraagt echter vee1 rekenwerk.

Er wordt dan ook meesta1 de voorkeur gegeven aan de stapresponsie U
1
(t) ,

die a1s vo1gt gedefinieerd is:
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1j+~kX
;: 21T. e •

-CD

1 jwt
-j • e .dww . 2. (64)

;:

------- 2.(65)

Hierin is: f (t)
o - de responsie van het verliesvrije overdrachts

systeem, die gegeven is door fo(t);:fi(t-T) •

- de vertraagde stapresponsie, die gegeven is

door U2(t) ;: U1(t+T) •

Met deze convolutie-integraal berekenen we de functie get) op de gewenste

tijdstippen, bijvoorbeeld op t=to+n.dt. Deze functie l~ten we op het

desbetreffende knooppunt reflecteren en refracteren, waarbij dan zijn

vorm onveranderd blijft. Naast deze methode ontwikkelde Ametani nog 'n

andere methode G8J ' die ui tslui tend werkt met refractie-coefficienten

en waarvan het principe gelijk is aan dat van de Bewley-lattice methode.

Het voordeel dat hij met deze methode bereikte was, dat hij nu in tegen

stelling met de Bewley-lattice methode ingewikkelde geconcentreerde

R-L-C netwerken als lijnstukken in zijn methode kon opnemen.

De vooraf beschreven methoden gaan uit van een reele frequentie-onafhan

kelijke golfimpedantie-matrix, waarmee de reflectie en refractie

coefficienten berekend worden. Deze frequentie-afhankelijkheid van de

golfimpedantie-matrix kunnen we echter wel in rekening, indien we de

drie-fase verbinding opgebouwd denken uit drie stukken, waarvan er twee

met constante golfimpedantie-matrix [Z1J en een met frequentie-afhankelijke

golfimpedantie-matrix ~(w~ • We hebben dit schematisch weergegeven in

figuur 2.-7 •
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De totale golfimpedantie

matrix van lijn k-m is

gegeven door:

• bu
m

... f
u

m

I I

/////////////////1
figuur 2.-7

De spanningsgolven worden op de fictieve knooppunten k' en m'

gereflecteerd en gerefracteerd en hiermee rekening houdend noteren

we de volgende vergelijkingen:

Ukb(w) = ~(w~ likf(w) + ~(w)J ~mf(w)

umb(w) =- ~(wJ likf(w) + ~(w)J ~mf(w) ------ 2.(66)

De [S(w)] en [T(w)] matrix kunnen berekend worden uit de frequentie

afhankelijke lijnparameters. Na overgang op componenten en na transforrnatie

naar het tijddomein vinden we:

Hierin is:
... It
u (t) ••etc - de componentspanningen.ck

[s'(t)] - de diagonaalmatrix [pJ-1[S( t] [p] •

[T'(t)] - de diagonaalmatrix [pJ-1[T(t~[p] •

[S(t~ - de beeldfunctie van [S(w~ •

[T(t~ - de beeldfunctie van [T(W~ •

~ b(t)
c

k
om zo via ae

Deze convolutie-integralen ontwikkelen we in 'n reeks en daarmee berekenen
... b ... b

we de responsies ~c (t) en Uc (t) • Nu zijn we gedwongen, om na elke
... 'b k m

of ucm(t) berekening terug te gaan naar de fasespanningen,

reele reflectie-coefficienten de ~ f(t) en de ~ f(t)
c

k
c

m



-34-

te berekenen. We he.ben namelijk deze twee spanningen bij verdere

berekeningen nodig. Het voordeel van deze methode is"dat we de

frequentie-afhankelijkheid van de golfimpedanties in de berekeningen

kunnen meenemen, zonder dat we frequentie-afhankelijke reflectie

coefficienten matrices krijgen. We berekenen namelijk deze matrices

uit de reele [Z1] matrices van de drie-fase verbindingen. Het nadeel

van deze methode is, dat de [S'{t>J en de [TI{t>] via de Fourier

transformatie berekend moeten worden. Dit vergt veel extra rekenwerk,

zodat met het oog op de geringe winst aan nauwkeurigheid, deze methode

niet aan te bevelen is.

We hebben in It voorgaande de ontwikkelingen, die de Bewley-lattice

methode-en de Bergeron-Schnyder methode in de loop van de jaren ondergaan

hebben, besproken. Naast deze twee methoden bestaan er ook nog methoden,

die ofwel uitsluitend met de Laplace-transformatie [22J[23] ofwel uit

sluitend met de Fourier-transformatie werken. De Fourier-transformatie

technieken kunnen toegepast worden op niet al te uitgebreide netwerken

met frequentie-afhankelijke lijnparameters. De berekening van de tijd

functies geschiedt via de inverse Fourier-transformatie m~b.v. numerieke

integratie. De Laplace-transformatie technieken daarentegen kunnen uit

sluitend toegepast worden op niet al te uitgebreide netwerken met

constante lijnparameters. De berekening van de tijdfuncties moet nu

geschieden via tabellen, omdat numerieke integratie met In complexe

parameter ondoenlijk is. Om deze reden is de Laplace-transformatie niet

aan te bevelen. Ook de Fourier-transformatie is in deze vorm niet aan te

Develen, omdat de frequentie-afhankelijke functies, die naar het tijd

domein getransformeerd moeten worden, polen bezitten dicht bij de jw-as.

Dit vergt op die plaatsen In zeer kleine integratie stap dw , hetgeen

te veel rekenwerk met zich mee brengt. Dit probleem is ondervangen door

~et invoeren van de zgn. "Modified Fourier Transform".

We gaan uit van de vergelijkingen 2.{29> •
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We beschouwen het geval waarvoor [Z][Y] = [[Y][Z]Jt •

De algemene oplossingen van de vergelijkingen 2.(29) luiden:

;c(X,w) =[e-
kX

] ; + [e+
kX

] b
A [e-kX] A [+kX] Aic(x,w) = c + e d ------2.(68)

Hierin zijn [e-kX] en [e+kX] diagonaalmatrices~[k][k] = [h]) •

Deze oplossingen transformeren we naar fasegrootheden.

----- 2.(69)

Sierin is [K] =[P][k][p]-1
A

~ls u1 en i 1 de spanningsvector en de stroomvec~or zijn voor

i 2 voor x=l, dan kunnen we de onbekenden a1 en b1 elimineren,

resulteert in de volgende vergelijkingen:

X=o en u2 en

hetgeen

=

[A1] [B1]

[C1] [D1] ----- 2.(70)

Hierin is: [A1]; [COSh KX]

[B1] : [Sinh KX][ZO]

[C1] = [YO] [Sinh KX]

Combineren we deze vergelijkingen met de naar het frequentie-domein getrans

tormeerde randvoorwaarden, dan vinden we oplossingen voor de spanningen en

stromen, die echter nog naar het tijddomein getransformeerd moeten worden.

Hiervoor gebruiken we de zgn. "Modified Fourier Transform" , waarvoor de

volgende vergelijkingen gelden:

_ 1 ~m. (a+jw)t
f(t) =2~cl F(a+Jw) • dw ----- 2.(71)

+co

F(a+jw) =~f(t) ••-(a+jw)t dt ----- 2.(72)

o
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De integraal van vergelijking 2.(71) rekenen we uit m.b.v. numerieke

integratie, doch"voor we dit doen verkleinen we de integratiegrenzen

van (-00,. +(0) tot ( -w1 ' +w1 ). Hierdoor introdiceren we ongewenste

oscillaties in de oplossingen, de zgn. Gibbs oscillaties. Deze oscillaties

onderdrukken we, door het.invoeren van de faktor sin(nw!w11 •w/w1De vergelijking 2.(71) gaat dan over in:

f(t)
sin(nw!w1)

TT w/w1

(a+jw)t d• e • w ---- 2. (7;

Met F(a+jw) = P(a,w) + j.Q(a,w) gaat deze over in:

---- 2.(74)

Door een gunstige keuze van a , kunnen we er voor zorgen, dat de functie

onder het integraal-teken een tamelijk vlakke functie is, waardoor de

integraal via numerieke integratie makkelijk op.te lossen is.

2.4. Vergelijking van de methoden. f?~ [2~

Welke methode er uiteindelijk gekozen wordt voor de berekening van

transiente verschijnselen, is afhankelijk van 'n groot aantal faktoren.

Enige hiervan zijn:

- Hoe uitgebreid is het netwerk.

- Wat voor nauwkeurigheid is er vereist.

- Hoe nauwkeurig moeten geconcentreerde impedanties gerepresenteerd worden.

- Hoe nauwkeurig moet de storing gerepresenteerd worden.

- Over hoeveel opslagruimte (=geheugenplaatsen) en rekentijd kunnen we

beschikken.

Op hoeveel plaatsen in het beschouwde netwerk moeten de spanningen en

eventueel de stromen berekend worden.

- Beschouwen we 6en specifiek netwerk of moe ten we willekeurige netwerken

kunnen beschouwen.
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De Bergeron-Schnyder methode is bijzonder geschikt voor de berekening

van transiente verschijnselen in uitgebreide netwerken, waarbij de

spanningen en stromen op elk knooppunt bekend moeten worden.

De Bewley-lattice methode is geschikt voor de berekening van transiente

verschijnselen in uitgebreide netwerken, waarbij de spanningen en eventueel

de stromen slechts op enkele plaatsen bekend hoeven te worden.

Of we dan het een-fase geval, het drie-fase geval net constante parameters

of het drie-fase geval met frequentie-afhankelijke parameters beschouwen,

is afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid.

De "Modified Fourier Transform" is vooral geschikt voor toepaasing in

beperkte netwerken, waar een grote nauwkeurigheid vereist is, bijvoorbeeld

bij de zgn. "line-energisation".

Het gebruik van deze nauwkeurige methoden is voor grote netwerken niet

gerechtvaardigd wegens de grote hoeveelheid opslag en rekentijd, die

van de computer gevergd wordt.

-0-
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3. Uitwerking van de Bergeron-Schnyder methode.

Als basisme~hode voor het computerprogramma voor het berekenen van

transiente verschijnselen hebben we de Bergeron-Schnyder methode gekozen.

Dit daar een op deze methode gebaseerd programma het beste aan de vooraf

gestelde eisen voldoet. Deze luiden:

- Het programma moet universeel zijn d.w.z. het moet van willekeurige

netwerken (zowel uitgebreide als beperkte) de overspanningen kunnen

berekenen, die het gevolg zijn van verstoringen.

- Het programma moet de spanningen en stromen op ieder knooppunt kunnen

berekenen, zodat we indien gewenst een overzicht kunnen krijgen van de

wijze, waarop de spannings- en stroomgolven zich voortplanten vanaf de

plaats van de storing.

- Het programma moet goede uitbreidingsmogelijkheden hebben d.w.z. 'n

programma voor het verliesvrije een-fase netwerk moet uitgebreid kunnen

worden tot 'n programma voor het niet verliesvrije drie-fase netwerk,

waarbij dan al of niet de frequentie-afhankelijkheid van de lijnpara

meters in rekening gebracht wordt.

- Het programma moet netwerken kunnen verwerken, waarin geconcentreerde

elementen (weerstanden, spoelen, capaciteiten, vermogensschakelaars en

overspanningsafleiders) zijn opgenomen, zonder dat dit gepaard gaat met

buitensporig rekenwerk.

We hebben dus zoals reeds gezegd de Bergeron-Schnyder methode gekozen als

basismethode voor 'n programma. Dit programma dient de spanningen en stro

men te kunnen berekenen op de knooppunten van 'n netwerk, dat opgebouwd

is uit: - verliesvrije lijnenen verliesvrije kabels.

- weerstanden, inducties en capaciteiten.

-'overspanningsafleide~s.

- vermogensschakelaars. ("a-breakers")

Daarbij dient de storing gesimuleerd te worden door een spanningsbron met

eventueel een inwendige impedantie (R,L of C) , waarvan de spanning naar

keuze de volgende vormen kan aannemen:

- A.U(t)

A.sin(wt+y).U(t)
t- voor t <t1 Ae't.U(t)

1
~ t 1 A.U(t)

( -at -bt) ()A. e -e .U t
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Ter introductie beschouwen we het netwerk van. figuur 3.-1 , waarbij op

knooppunt 1 ; drie verliesvrije lijnen vertrekken naar respectievelijk

knooppunt 2~ 3 en 4 •

i

figuur 3.-1

De vier onbekenden van knooppunt 1 , te weten de spanning u1(t) en de

stromen i 1(t) , i
2
(t) en i

3
(t) , kunnen we berekenen voor 'n bepaa1d

tijdstip t, omdat we vier toestandsvergelijkingen ter beschikking hebben.

'u
1
(t) - Z1· i 1(t) = u2(t-T1) + Z1· i 4(t-T1)

"u 1(t) - Z2· i 2(t) = u
3

(t-T2 ) + Z2· i 5(t-T2 ) c

//

u 1(t) - Z3· i 3(t) = u4(t-T
3

) + Z3· i 6(t-T3 )

i 1(t) + i 2(t) + i 3 (t) = °
De stromen

Basisvergelijkingen

van de Bergeron

Schnyder methode.

(zie verge 2.(5»

en spanningen van knooppunt 2, 3 en 4 op de tijdstippen t-T1 ,t-T2 en

t-T
3

mogen we bekend veronderstellen, omdat we voor deze tijdstippen op

de desbetreffende knooppunten dezelfde procedure kunnen toepassen.

We kunnen op deze wijze voor 'n netwerk, dat opgebouwd is uit uitsluitend

verliesvrije lijnen, de spanningen en stromen berekenen op discrete

tijdstippen (0, dt, 2dt, 3dt, 4dt, •••etc.) , door systematisch op elk

discreet tijdstip voor ieder knooppunt de vergelijkingen op te lossen.

Voor de geconcentreerde elementen kunnen we overeenkomstige toestands

vergelijkingen opstellen, die het verband aangeven tussen de spanningen

en stromen aan het begin en aan het eind van dat element. We zullen deze

vergelijkingen hier voor diverse elementen uiteenzetten. Vervolgens zullen

ze worden toegepast op een samengesteld netwerk.
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3.1. Netelementen.

a Zo,T
u I i

a --;. a

b
I u

i b -=- b

figuur 3.-2

Hiervoor geldt:

b. Inductiviteiten.

figuur 3.-3

Hiervoor geldt:

Integreren levert:

Toepassen van de

trapeziumregel geeft: u (t) - ~ i (t) =ub(t) + ub(t-dt) - ua(t-dt) -a dt a

£k i (t-dt) --- 3.(2)dt a

Komt nu bij het systematisch opstellen en oplossen van de vergelijkingen

op de knooppunten voor 'n tijdstip t eerst knooppunt a aan de beurt en

daarna pas knooppunt b, dan is bij het opstellen van de vergelijkingen

van knooppunt a (waaronder zich vergelijking 3.(2) ook bevindt) de

spanning ub(t) nog niet bekend. Deze benaderen we dan door:

Hiermee gaat vergelijking 3.(2) over in:

3. (4)
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In die gevallen waar knooppunt b voor knooppunt a behandeld wordt,

gebruiken we vergelijking 3.(2) • Deze vergelijking gebruiken we ook,

indien knoop~unt b geaard is. Dan zijn echter weI ub(t) en ub(t-dt)

gelijk aan nul, zodat vergelijking 3.(2) overgaat in:

---- 3. (5)

In deze formules is dt de stapgrootte, waarmee we telkens de tijd ophogen.

Hoe kleiner deze stapgrootte dt is, hoe beter de vergelijkingen 3.(2)

tim 3.(5) het gedrag van de inductiviteit benaderen.

a
u I

a ~ i
a

Hiervoor geldt:

Integreren levert:

figuur 3.-4

() C du (t) _ C dub(t)
i a t = dta . dt

ua(t) - ua(t-dt) - ~(t) + ub(t-dt) = ~ ~:(t).dt =
t-~ ~,

d
2C

t J.'a(t) dt i (t dt)
+ 2C a -

Ook hier onderscheiden we dezelfde drie gevallen als bij de inductiviteiten.

- De spanning ub(t) isbekend.

ua(t) --~ ia(t) = ub(t) - ~(t-dt) + ua(t-dt) + ~~ ia(t-dt)
3.(6)

- De spanning ub(t) is niet bekend en moet benaderd worden door 3.(3) •

ua(t) - ~~ ia(t) = ub(t-dt) - ub(t-2dt) + ua(t-dt) + ~ ia(t-dt)

---- 3.(7)

- De spanning op knooppunt b is nul.

---- 3.(8)
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d. Weerstanden.

figuur 3.-5

Hier onderscheiden we wederom de drie volgende gevallen.

- De spanning ub(t) is bekend.

u (t) - R i (t) = ub(t)a a

- De spanning ub(t) is niet bekend.

De spanning op knooppunt b is nul.

u (t) - R i (t) = 0a a

. a 'v b
u I "'\----+1- uba""";;'i i~

a b

figuur 3.-6

---- 3.(9)

---- 3.(10)

De vermogensschakelaars, die eventueel in het netwerk op~enomen zijn,

beschouwen we als ideale schakelaars. ("a-breakers") We kunnen hen op

elk gewenst tijdstip in-en uitschakelen. De schakelaars kunnen zich

dus in twee toestanden bevinden namelijk in de open en in de gesloten

toestand.

- De gesloten toestand.

In deze toestand beschouwen we knooppunt a en b als ~~n knooppunt en

de schakelaar doet dan bij het opstellen en oplossen van de vergelij

kingen van de knooppunten niet mee.

- De open. toestand.

In deze toestand beschouwen we knooppunt a en b als afzonderlijke

knooppunten. Voor knooppunt a geldt dan als extra vergelijking: i (t)=O
a
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~ ur

u _a.....1 __+_1 ~A~II
a-' i r---v""i

a gab Ret)
figuur 3.-7

Om het gedrag van In afleider bij benadering te kunnen beschrijven,

onderscheiden we twee toestanden. De eerste toestand is die, waarvoor

de spanning u (t) , die we benaderen door au (t-dt) - u (t-2dt) , kleinera a a
is dan de aanspreekspanning van de afleider. Dan geldt op knooppunt a:

i (t) = 0
a ---- 3.(12)

De tweede toestand is die, waarbij de afleider aangesproken heeft. Dit

is het geval, wanneer de benaderde u (t) voor In bepaald tijdstip grotera
wil worden dan de aanspreekspanning van de afleider. We benaderen dan

het gedrag van de afleider m.b.v. twee karakeristieken namelijk de

u bet) -- t karakteristiek en de u (t) -- i (t) karakteristiek. (ziega r a
figuur 3.-8 en 3.-9)

Uit deze twee karakterteristieken, die voor elke afleider vastgelegd zijn

via de constanten ug ' t 1, t 2 , R1, R2 , R
3

, C1' C2 ,kunnen we voor elk

tijdstip t de relatie 3.(14) afleiden, indien we bedenken dat:

u (t) = u bet) + u (t)a- ga . r

u (t) - R(t).i (t) = C(t)a . a ---- 3.(14)

...-. i
a

figuur 3.-9

u=R3·i+C2
u=R2 ·i+C1

figuur 3.-8

~t

u g

/
Moment van

De grootheden R(t) en C(t) zijn afhankelijk van de tijd en ze moeten

dus voor elk tijdstip t opnieuw berekend worden.

aanspreken.
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Om te weten met welk van de drie rechten

U (t) R1·ia (t) = 0r

U (t) - R2 ·ia (t) = C1r

ur(t) - R
3
·ia (t) = C2

we te maken hebben. benaderen we de stroom i (t) door:a

i (t) =2i (t-dt) - i (t-2dt)a a a

Deze benaderde stroomwaarde vergelijken we met de uit de enijpunten van

de rechten berekende waarden voor i (t).a
Indien de afleider aangesproken heeft, blijft de vergelijking 3.(14)

geldig, totdat de stroom i (t) kleiner wordt dan een van te voren
a.

opgegeven reststroom. Daarna geldt de vergelijking 3.(12) weer.

a
u I

a -+ i
a

figuur 3.-10

Zoals reeds vermeld, kan ub(t) de volgende vormen aannemen:

- A.U(t)

A.sin(wt+y).U(t)
A.(e-at_e-bt).U(t)

- voor t~ t 1 A.U( t)

t<t1 A.: .U(t)
1

We onderscheiden de volgende drie gevallen:

- De impedantie Z is een weerstand.

u (t) - R.i (t) = ub(t)a a

- De impedantie Z is een capaciteit.

ua(t) - ~ ia(t) =ub(t) - ub(t-dt) + ua(t-dt) + ~~ ia(t-dt)

- De impedantie Z is een inductie.

u (t) _ 2L i (t)
a dt a

2L=ub(t) + ub(t-dt) - u (t-dt) - -- i (t-dt)a dt a
•



3.2. Toepassing op een samengesteld netwerk.

We beschouwen het netwerk van figuur 3.-11 , waarin we het volgende

onderscheiden:

- drie knooppunten 1, 2 en 3.

- 'n spanningsbron met inwendige weerstand R.

- 'n serie-inductiviteit L.

- 'n parallel-capaciteit C.

'n verliesvrije lijn. (golfimpedantie Z en looptijd T)

- 'n overspanningsafleider waarvoor geldt: u
3

(t)=R1(t).i
7

(t)+C(t)

afleiderfiguur 3.-11
I

!

ub(t)
knp.2 knp.3

i
5 lijn

i 6
II~+ JJJ:J ~ -u 2

u
3L Z,T

i t
7

Voor t<O is het netwerk "dood" d.w.z. aIle spanningen en stromen in het

netwerk zijn nul. Op t=o wordt de spanningsbron aktief en vanaf dat

moment berekenen we voor elk discreet tijdstip (0, dt, 2dt, 3dt, 4dt, etc.)
/

de spanningen en stromen op de knooppunten 1, 2 en 3. We maken hierbij

gebruik van de volgende vergelijkingen&

knooppunt 1

,. \1
1
(t)

.u1(t)

u
1
(t)

i
1
(t)

- R.i1(t) ~ ub(t)
2L- dt i 2 (t) = 3u2(t-dt) - u2 (t-2dt) - u1 (t-dt)

dt . dt- 2C 1
3
(t) =u1 (t-dt) + 2C i 3 (t-dt)

+ i
2
(t) + i

3
(t) = 0

2L--i·(t-dt)dt 2

----- 3.(19)

knooppunt 2

u2(t) - ~~ i 4(t) =u1(t) + u1(t-dt) - u2 (t-dt) - ~~ i 4(t-dt)

u2(t) - ~.i5(t) =u
3

(t-T) + Z.i6(t-T)

i 4(t) + i 5(t) = 0 ----- 3.(20)
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knooppunt 3

u
3
(t) - Z.i6(t) ~ u2 (t-T) + Z.i

5
(t-T)

u
3
(t) - R1(t).i

7
(t) = c(t)

i 6(t) + i
7
(t) : 0 ------ 3.(21)

3.(19) van knooppunt 1 opstellen en oplossen.

3.(20) van knooppunt.2 opstellen en oplossen.

3.(21) van knooppunt 3 opstellen en oplossen.

3.(19) van knooppunt 1 opstellen en oplossen.

3. (20) van knooppunt 2 opstellen en oplossen.

3.(21) van knooppunt 3 opstellen en oplossen.

Voor 'n volgorde 1-2-3 van de knooppunten levert dit de volgende

berekeningsprocedure op :

- Voor t=O de vergelijkingen

- Voor t=O de vergelijkingen

- Voor t:O de vergelijkingen

- Voor t=dt de vergelijkingen

- Voor t=dt de vergelijkingen

- Voor t=dt de vergelijkingen

- etc.

Het kiezen van deze volgorde impliceert, dat op het moment dat we de

vergelijkingen 3.(19) van knooppunt 1 opstellen en oplossen, de spanning

u2(t) dan nog niet bekend is. Derhalve moeten we gebruik maken van

vergelijking 3.(4). Bij het opstellen en oplossen van de vergelijkingen

3.(20) van knooppunt 2 voor het tijdstip t , is de spanning u1(t) weI

bekend uit vorige berekeningen. We kunnen dan gebruik maken van

vergelijking 3.(2). Elk stelsel knooppunt-vergelijkingen, waarmee de

onbekenden van het desbetreffende knooppunt op te lossen zijn, is te

schrijven als:

----- 3.(22)

Hierin onderscheiden we :

A
X

A
b

- De zgn. impedantie-matrix, die opgebouwd is uit de

impedanties van de in het betreffende knooppunt

samenkomende elementen. ( de R, 2L/dt en dt/2C

worden ook als impedanties beschouwd)

De vector "onbekenden", die bestaat ui t e'en spanning

en uit twee of meer stromen.

- De vector "tijdsafhankelijke grootheden", die

berekend kunnen worden uit de reeds berekende of

bekende spanningen en stromen.
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De elementen van de impedantie-matrix zijn tijdsonafhankelijk, tenzij er

op het betreffende knooppunt een overspanningsafleider aangesloten is.

Dan is namelijk het betreffende matrix-element tijdsafhankelijk en dit

element moet dan voor elk tijdstip opnieuw berekend worden.

De impedantie-matrix, de vector "onbekenden" en de vector "tijds

afhankelijke grootheden" van knooppunt 1 hebben de volgende vorm:

1

1

1

o

-R

o

o

1 1

o

o
dt

-2e'
1

u
1
(t)

i
1
(t)

i
2
(t)

i
3
(t)

t
A

X

ub(t)

2L3u2(t-dt)-u2(t-2dt)-u1(t-dt)- It i 2(t-dt)

u1(t-dt) + ~ i
3
(t-dt)

o

t
---- 3.(23

We hebben tot nu toe netwerken beschouwd, die opgebouwd zijn uit

weerstanden, inducties, capaciteiten, schakelaars, afleiders en verlies

vrije lijnen. (voor kabels gelden dezelfde vergelijkingen als voor

lijnen) We kunnen echter het aantal mogelijke elementen naar behoeve

uitbreiden. Ook kunnen we van de wat al te eenvoudig voorgestelde

elementen een betere voorstelling geven. We zullen op enige van deze

uitbreidingen wat dieper ingaan.

3.3. Mogelijke uitbreidingen.

a. Niet verliesvrije lijnen •.-----------------------
De twee meest gebruikte methoden om de weerstand van 'n lijn in rekening

te brengen, namelijk via de dempingsfaktor e-(R/Zo)x en via serieweer

standen, zijn in hoofdstuk 2.1.2. reeds behandeld. We geven hier

uitsluitend de te hanteren vergelijkingen.

Zo,T,R b
I

figuur 3.-12

=[Ub(t-T) + ZO.ib(t-T)]e-(R/Z:~:~_

lengte 1

u (t) - Zo.i (t)a a
Hiervoor geldt:



-48-

Serie-weerstanden._e_e_e_e_e_e_e_e_

u a

a R/4 Zo,T/2 R/2 Zo,T/2 R/4 b
-t-I--VV....-------¥V....-------V'v..----lll- ub
~ia ib~

Z1=Zo+R/4

Z2=zo-R/4
figuur 3:.-13

Hiervoor geldt:

ua (t) - Z1. i a (t) = ~~b(t-T) + ZZ·ib (t_T)] + 4~1ta (t-T)

b. Niet lineaire inductiviteiten.-----------------------------

+ Z2.i (t-T)
a ..J

Hiervoor gelden de vergelijkingen 3.(2) tim 3.(5) , doch nu is de inductie

L een functie van de doorgaande stroom i(t). De waarde van L kan bepaald

worden uit de ; - i karakteristiek (zie figuur 3.-14) door gebruik te

maken van de relatie:

/

L
_ E!(i)
- di

De inductie L kan in dit geval drie waarden aannemen namelijk ao ' a1 en

a2 afhankelijk van de waarde van i(t). We moeten daarvoor de door

2i(t-dt)-i(t-2dt) benaderde waarde voor i(t) vergelijken met de uit de

snijpunten van de rechten bepaalde waarden voor i(t).

figuur 3.14

Is er op een knooppunt een dergelijke niet lineaire inductie.aangesloten,

dan heeft dit tot gevolg, dat de impedantie-matrix van dat knooppunt 'n

tijdsafhankelijk element bevat, waarvan we de waarde voor elk tijdstip

opnieuw moeten berekenen. Dergelijke beschouwingen kunnen we ook op

zetten voor 'n stroomafhankelijke weerstand. Dan benaderen we de R - i

karakteristiek door 'n aantal rechten.

Een bepaalde schakeling bestaande uit weerstanden, spoelen en eventueel

capaciteiten kan in bepaalde typen netwerken veel voorkomen. Een dergelijke
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schakeling kunnen we opgebouwd denken uit losse elementen, waarvoor de

vergelijkingen }.(2) tim 3.(11) gelden. Dan moeten we echter 'n ~antal

maal achterelkaar de vergelijking 3.(3) gebruiken om de spanning te

benaderen, hetgeen ten koste gaat van de nauwkeurigheid. Zo'n schakeling

beschouwen we als ~~n element, waarvoor ~~n vergelijking geldt, die het

verband aangeeft tussen de spanningen en stromen aan het begin en aan het

eind. Een veel voorkomende combinatie, die we hier zullen bespreken, is

de serieschakeling van 'n weerstand en 'n spoel.

figuur 3.-15

Hier onderscheiden we de volgende drie gevallen:

- De spanning ub(t) is bekend.

2L 2L
ua(t) - (R+di).ia(t) = ub(t) + ub(t-dt) + (R-dt).ia(t-dt) - ua(t-dt)

---- 3.(27)
- De spanning ub(t) is niet bekend.

2L
ua(t) - (R+dt).ia(t) = 3ub(t-dt) - ub (t-2dt) +

- De spanning van knooppunt b is nul.

2L
(R-dt)·ia(t-dt)-ua(t-dt)

---- 3.(28)

---- 3.(29)

Er zijn gevallen waarbij een storing het beste gesimuleerd kan worden

m.b.v. 'n spanningsbron, doch er zijn ook gevallen, waarbij 'n stroom

bron beter op z'n plaats is. We stellen de storing dan voor door 'n

stroombron zonder inwendige weerstand.(zie figuur 3.-16) De vorm van

Ib(t) leggen we vast door 'n sinus-functie, 'n stapfunctie of door 'n

combinatie van exponentionele functies. Het spreekt voor zieh, dat we

niet aan deze drie functies gebonden zijn, maar dat er meerdere moge

lijkheden zijn. Dit geldt ook voor de vorm van de spanning ub(t) in

figuur 3.-10 • Om nu de onbekenden van knooppunt a te kunnen berekenen

moeten we'mede gebruik maken van:

---- 3.(30)
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a I b <ill IIIu ,
a
~ i a

figuur 3.-16

Een andere mogelijke uitbreiding, die nu aan de orde komt, heeft be trek

king op de ingangsimpedantie van de bron. Voor deze impedantie konden

we tot nu toe uitsluitend Tn weerstand, 'n spoel of 'n capaciteit nemen.

Het kan echter voorkomen, dat de een of andere combinatie van deze ele

menten, een betere benadering geeft voor de werkelijke ingangsimpedantie

van de bron. Zo'n combinatie kunnen we opgebouwd denken uit losse ele

menten, doch dit is , zoals onder c. reeds vermeld werd, een onbevredigende

oplossing. Een betere oplossing geeft het afleiden van ~~n vergelijking

voor de hele combinatie van elementen. We demonstreren dit aan de hand

van de schakeling van figuur 3.-17 •

Ua~J~" Ub:tt~11
a

figuur 3.-17

Hiervoor geldt:

ua(t) - (R+~~).ia(t) = ub(t) + ub(t-dt) - ua(t-dt) +
2L

(R+dt)·ia(t-dt)

---- 3. (31)

Een eventuele impedantie naar aarde op knooppunt a kan als 'n apart

element beschouwd worden. Dit is zonder bezwaar, daar in de betreffende

vergelijking 3.(8) geen spanningen benaderd hoeven te worden.

~n hoofdstuk 3.1. hebben we de vermogensschakelaars beschouwd als ideale

schakelaars. Daardoor wordt zowel het dynamische als het statische gedrag

van de boogontlading in die schakelaars volledig verwaarloosd. Het zou

echter te ver voeren,om dit gedrag hier uitvoerig te bespreken. Temeer

daar het te betwijfelen valt, of het wel zin heeft bij dergelijke

eenvoudige een-fase representaties, waarbij de lijnen als verliesvrij

beschouwd worden, de schakelaars anders voor te stellen dan door ideale

sehakelaars.(tla-breakerstl )
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4. Berekeningsvoorbeeld.

.p Z4,T4
p

1

90 m
T2

R1

-
figuur 4.-1

600 m

bliksem-

Het is natuurlijk zaak, dat het programma betrouwbaar is d.w.z. , dat op

ieder knooppunt van een van te voren ingevoerd netwerk de impedantie

matrix en de vector "tijdsafhankelijke grootheden" voor elk tijdstip de

goede waarden bevatten. Dit kunnen we controleren aan de hand van 'n

aantal eenvoudige netwerken, waarvan we zelf eventueel met de hand de

impedantie-matrix, de vector "tijdsafhankelijke grootheden" en de span

ningen en stromen kunnen berekenen. Een andere Manier om dit te contro

leren, is het doorrekenen van ingewikkelde netwerken, waarvan de span

ningen en stromen, die optreden tijdens 'n overgangsverschijnsel, uit

de literatuur bekend zijn. Een mooie controle-mogelijkheid wordt gebo

den door Frey en Althammer in 'n artikel uit 1961 .:3: Zij berekenen

in dit artikel aan de hand van een programma, dat gebaseerd is op

Bergeron-Schnyder methode, de spanningen en stromen op de knooppunten

van In aantal willekeurig gekozen netwerken. We hebben daaruit het net

werk van figuur 4.-1 gekozen, waarin we vijf knooppunten (Po tim P4)

onderscheiden. Op knooppunt P
3

is een 220 kV transformator aangesloten,

die voorgesteld wordt door de parallel-schakeling van 'n weerstand en

'n capaciteit.

inslag

P
4)

~1 = Z2 = Z3 :: Z4 = 400 ohm

T1
:: T2 = 0.05 }lsec

T
3

:: 2 psec T4 :: 0.3 }lsec

R :: ? K C :: 1 nF

Op 15 meter van de transformator bevindt zich knooppunt P2' waar ~ia 'n

lijn van 15 meter een overspanningsafleider aangesloten is. Vanaf knoop

punt P2 gaat ook 'n lijn met 'n lengte van 90 meter naar knooppunt P1 ,

waar 'n aantal lijnen met grote lengte samenkomen. Deze lijnen represen-
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teren we via de weerstand R1• We beschouwen nu enerzijds het geval

R1=200 ohm (twee. parallelle lijnen met 'n golfimpedantie van 400 ohm)

en anderzijds het geval R1=ooohm (geen lijnen). Op een afstand van

600 meter van knooppunt P1 wordt een blikseminslag verondersteld.

Daarbij wordt de amplitude van de optredende spanningsgolf door het

isolatieniveau van de lijn begrensd. We nemen voor deze amplitude

1500 kV en voor de aanvangssteilheid 1000 kV/psec , hetgeen 'n waarde

is, waarop we in de ongunstigste gevallen kunnen rekenen. Het verloop

van de spanning van de storingsbron (zonder inwendige weerstand) is

gegeven in figuur 4.-2 • De karakteristiek van de afleider is gegeven

in figuur 4.-3 •

~.-

kV f
2000

1500

1000

500
/

/
0

1 2 3 __ ps

figuur 4.-2

500

250

. 680 kV

figuur 4.-3

In het artikel van Frey en Althammer zijn de spanningen op de knooppunten

P2 , P
3

en P4 en de stroom door de afleider berekend en weergegeven voor

het geval R1=200 ohm en het geval R1cCDohm. We hebben deze twee gevallen

nagerekend en de resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in

figuur 4.-4 tim figuur 4.-9 • Vergelijk&n we deze resultaten met die

van Frey en Althammer, dan blijken deze daarmee goed overeen te komen.
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5. Het drie-fase programma.

Bij de een-fase representatie van drie-fase systemen zijn de spanningen

en stromen op de knooppunten te berekenen via het oplossen van de zgn.
... ...

knooppuntvergelijkingen [A] x =b. Beschouwen we de drie-fase afbee~ding,

dan krijgen we identieke knooppuntvergelijkingen, waarbij de vector x naar

keuze de fase- of de componentgrootheden kan bevatten. We geven de voorkeur

aan de fasegrootheden, me,de omdat we daartoe verplicht zijn bij de niet

symmetrische drie-fase afbeeldingen. (zie hoofdstuk 2.1.3.) We behandelen

in It kort aan de hand van het netwerk van figuur 5.-1 de volgende vier

gevallen:

a. De ideaal symmetrische drie-fase afbeelding met constante lijnparameters

b. De drie-fase afbeelding met constante lijnparameters, waarvoor geldt:

[ZJ[Y] =[[Y][Z]Jt • (zie vergelijking 2.(27))

c. De ideaal symmetrische drie-fase afbeelding met frequentie-afhankelijke

lijnparameters.

d. De drie-fase afbeelding met frequentie-afhankelijke lijnparameters,

waarvoor·geldt: [Z][Y] = [[Y][Z]Jt

drie-fase

verbinding

figuur 5.-1

Hierin onderscheiden we:

- Zes weerstanden R1 tim R6•
- In Drie-fase verbinding.

- In Storing op knooppunt 1-2-3

waarvoor geldt: u
3
(t) = Ub(t)

i
1
(t) = 0

i
2
(t) = 0
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Voor de a- ,b- en o-compo~ent van de drie-fase verbinding ge1den de

verge1ijkingen 2.(14) tim 2.(25) • We beschouwen nu de drie component

systemen ala ver1iesvrij en we noteren de vo1gende verge1ijkingen:

ua1 (t) - Z .i 1(t) = ua2 (t-Ta ) + Z .i 2(t-T )a a a a a

ub1 (t) - Zb· i b1(t) = ub2 (t-Tb) + Zb· i b2(t-Tb )...
u 1(t) - Z .i 1(t) = u 2(t-T ) + Z.i 2(t-T ) ------ 5.(1)o 0 0 o 0 000

Hierin ate11en a1 , b1 en 01 de componenten van knooppunt 1-2-3 voor en

a2 , b2 en 02 die van knooppunt 4-5-6 • We vervangen in deze drie ver

ge1ijkingen de component-grootheden door fase-grootheden m.b.v. de

verge1ijkingen 2.(25).

;[u1(t) - u3(t~ ~ ; Za ~4(t) - i 6(t)] =3r4(t-Ta ) - U6(t-Ta )] +

; Za E10(t-Ta ) - i12(t-Ta~
.'

; r1(t) - u2(t] - ; Zb ~4(t) - i 5 (t)] = ; E4(t-Tb ) - U5(t-Tb)] +

; Zb ~10(t-Tb) - i 11 (t-Tb]

~ t1(t) + u2(t) + u3~t~ - ; Zo ~4(t) + i 5 (t) + i 6(t)] =

; t4(t-To ) + U5 (t-To) + U6(t-To~.+ ~ Zo ~10(t-To) + i 11 (t-To ) + i 12 (t-To)]

------- 5·. (2)

We kunnen eventuee1 de ver1iezen in rekening brengen via dempingsfactoren

of via serie-weerstanden • (zie hoofdstuk 3.3.) Kiezen we bijvoorbee1d

voor de dempingsfactoren, dan heeft dit tot gevo1g, dat in de verge1ijkin

gen 5.(1) de gedee1ten rechts van het "=" teken verzwakt worden door

respectieve1ijk: -(R /Z ").1 -(Rb/Zb).l -(R /Z ).1a a 0 0e ; e ; e

Hierin zijn Ra ' Rb en Ro de weerstanden van de componentsystemen.
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Voor knooppunt 1-2-.3 noteren we de volgende knooppuntvergelijkingen:

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 u
1
(t) Ub(t)

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 u
2

(t) 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 u
3
(t) 0

1 0 -1 0 0 0 -z 0 ~Z 0 0 0 i
1
(t) c

1
(t)

a a

1 -1 0 0 0 0 -Zb +Zb 0 0 0 0 i
2
(t) c

2
(t)

1 1 1 0 0 0 -Z -Z -Z 0 0 0 i
3
(t) c

3
(t)

0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 -R1 0 0 i 4 (t) 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -R2 0 i
5
(t) 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -R
3

i
6
(t) 0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 i
7
(t) 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 ia(t) 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 i
9

(t) 0

Hierin onderscheiden we:

+ i 11 (t-To ) +

i 12(t-To)]

c
1
(t)

c
2
(t)

c
3
(t)

= u4(t-Ta ) - u6(t-Ta )

= u4(t-Tb ) - u5(t-Tb )

= u4(t-To ) + u
5

(t-To )

+ Za[i10(t-Ta ) - i 12(t-Ta )]

+ Zb[i10(t-Tb ) - i 11 (t-Tb )]

+ u6(t-To ) + ZO~10(t-To)

Za = V(L-M)/(C+C') i = Zb

Zo = V(L+2M}kC-2C')

Ta =1.\1 (L-M) (C+C') = T
b

To = 1.\1 (L+2M) (C-2C')

1 is de 1engte van de verbinding.

-------- 5.(4)
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Voor knoopunt 4-5-6 noteren we:

1 0 -1 -Z 0 +z 0 0 0 u4(t) c4(t)a a

1 -1 0 -Zb +Zb 0 0 0 0 u
5
(t) c

5
(t)

1 1 1 -z -Z -Z 0 0 0 u6(t) c6(t)
0 0 0

1 0 0 0 0 0 -R4 0 0 i 10(t) 0

0 1 0 0 0 0 0 -R5
0 i 11 (t) - 0

0 0 1 0 0 0 0 0 -R6 i 12(t) 0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 i
13

(t) 0

0 0 0 0 1 0 0 1 0 i 14(t) 0

0 0 0 0 0 1 0 0 1 i
15

(t) 0

---...--- 5.(5)
met:

c4(t) = u1(t-Ta )

c
5
(t) = u1(t-Tb )

c6(t) = u1(t-To )

- u3 (t-Ta ) + Za[:4(t-Ta ) - i 6(t-Ta )]

- u2(t-Tb ) + Zb(i4(t-Tb) - i 5(t-Tb)]

+ u2(t-To) + u
3

(t-To) + Zo[i4(t-To) + i
5
(t..T

o
) +

i 6(t-To )]

------- 5.(6)

Zowel in 5.(3) als in 5.(5) springen er twee 3)(3 matrices er

duidelijk uit namelijk:

-z 0 +Z -z 0 0 1 0 -1a a a

(Za] = -Zb +Zb 0 = 0 -Zb 0 X 1 -1 0

-Z -Z -Z 0 0 -Z 1 1 1
0 0 0 0
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1

= 1

1

o

-1

1

-1

o

1

Bij de volgende drie gevallen veranderen deze 3~3 matrices. De andere

3X3 matrices uit de vergelijkingen 5.(3) en 5.(5) blijven hetzelfde.

Voor de a- , b- en o-component van de drie-fase verbinding gelden de
~e

vergelijkingen 5.(1) , indien weVdrie component-systemen als verliesvrij

beschouwen. Nu zijn echter de [p] en (Q] matrix afhankelijk van d~ lijn

parameters, die constant zijn. Dit heeft tot gevolg, dat de [PJ~n [Za]

matrix uit 5.(3) en 5.(5) voor elke drie-fase verbinding verschillend

zijn. Ook zijn de c1(t) tim c6(t) voor elke verbinding op 'n andere wijze

opgebouwd uit de fase-spanningen en fase-stromen.

In hoofdstuk 2.1.4. zijn vergelijkingen afgeleid, die het verband aan

geven tussen de componentspanningen en stromen aan het begin en aan het

eind van de drie-fase verbinding.(zie 2.(35) en 2.(42» Deze vergelijkingen

hebben de volgende vorm:

ua1 (t) - Z .i 1(t) = k1(t)a a

ua2 (t) - Zb· i b1(t) = k
2
(t)

u
a3

(t) - Z .i 1{t) = k
3
(t) ------- 5.(7)o 0

Hierin zijn k1(t) , k2(t) en k
3
(t) constanten, die te berekenen zijn uit

de reeds bekende componentspanningen en stromen van knooppunt 4-5-6 en

uit de weegfuncties. De [p] en' [Q] matrix zijn gegeven door 2.(23).

Hiermee drukken we de vergelijkingen 5.(7) uit in fasegrootheden. Voor

het netwerk van figuur 5.-1 gelden nu dezelfde knooppuntvergelijkingen

5.(3) en 5.(5) met als enigste verschil, dat de constanten k1(t) ,

k2(t) en k
3
(t) en dus de constanten c1(t) tim c6(t) bestaan uit

reeksontwikkelingen, waarin de reeds bekende fase-spanningen en stromen

in voorkomen.
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Voor de a- , b- en o-component van de drie-fase verbinding gelden de
, -

vergelijkingen 5.(7). Nu zijn echter de~~!L[Q] mat!'-~JC _~fhan~~1!~

van de frequentie. We kunnen nu ofwe1 de verge1ijkingen 2.(36)

~erugtransfo~erennaar het tijddomein en invu11en in 5.(3) en 5.(5),

0,we1 de [P] en [Q] matrix berekenen bij 'n dominerende frequentie en

invu11en in 5.(7). In beide geva11en krijgen we afwijkende [p]-1 en

[~a] matrices ten opzichte van die in 5.(3) en 5.(5). Ook zijn de

cdnstanten c
1
(t) tim c6(t) totaal verschi11end.

Zowe1 in ~!!~!_~ a1s in ~~!~!_~ bestaan de constanten c1 (t) tim c6(t)

uit reeksontwikkelingen, waarin de fasespanningen en fasestromen van

de Knooppunten in voorkomen en de weegfaktoren y- (0) tim y- (n.dt) enaa aa
Y:b(O) tim ~b(n.dt) of a 1 (O) tim a 1(n.dt) en a2 (O) t/m~ a2(n.dt).

(zie vergelijking 2.(34) en 2.(41»

Deze weegfaktoren moeten van te voren eventuee1 met een apart computer

programma voor e1ke drie-fase verbinding berekend worden. Wat dit voor

prob1emen met zich meebrengt, maken we duide1ijk aan de hand van de

Alan Budner methode voor de !~~~~!_~~~~~!E!~~~~_~E!~:!~~~_~!~~~!~!~~.

We gaan daarbij uit van de verge1ijkingen 2.(14) en 2.(15). Brengen we nu

de weerstand van de aarde in rekening, dan resu1teert dit in d~ vo1geride

(Z] en [Y] matrix:

[z] =
R+jwL

R'+jwM

R'+jwM

R'+jwM

R+jwL

R'+jwM

R'+jwM

R'+jwM

R+jwL

jwC -jwC' -jwC'

[y] = -jwC' jwC -jwC'

-jwC' -jwC' . jwC

----- 5.(8)

Met behu1p van deze [ZJ en [Y] formeren we de matrices (h1] en [h2] , die

c1e- CGltpJLexe Yccrtplantingsconstanten van de drie eomponentsystemen bevatten.

(R +jwL ).jwC
a. a a

o

o

o

(Rb+jwLb)·jwCb

o

o

o

OCR +jwL ).j\lC
o 0 0
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Hierin is: R = R
b = R-R' R "" R+2R'a 0

; L = Lb = L-M L = L+2M
I a 0Ii

Ii
I' C = Cb = C+C' C = C-2C'
~ a 0

~._----------

De weerstanden en inducties van de drie componentsystemen zijn eterk----~-~

frequentie-afhankelijk. Om 'n idee te krijgen van deze frequentie

afhrnkelijkheid, hebben we in figuur 5.-2 enkele mogelijke weerstand en

indrctie verlopen getekend als functie van de fre quentie••[28]

l/km
I

ohm/km

t

figuur 5.-2

Met behulp van de complexe voortplantingsconstanten uit 5.9 noteren we

de volgende frequentie-afhankelijke weegfuncties.

a-component en b-component--------_:_----------------
coth(\J~R +jwL ).jwC'

Yaa = ~ a a a
z

oa

.x) cech( V( R +jwL ) .jwC' .x)
a a a
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coth{V(R +jwL ).jwC i .x)__-";:;"-'-001..",,;;_0 0

zoo

Herin is: z (w) =V' ~+jWLB:-
oa jwC

a

Z ·(w) V'R +jwL •= _0_0-
00 jwC

o

_ csch{V{ R +jwL ). jwC I .x)= 0_0 0,__

z
00

Deze zes frequentie-afhankelijke weegfuncties moeten voor discrete waarden

van de frequentie (0,dw,2dw,3dw, etc) berekend worden, waarbij dw in de

orde van enkele tientallen herz ligt. Daarbij dienen van 'n bepaalde drie

fase verbinding de weerstanden, inducties en capaciteiten van de drie

componentsystemen bekend te zijn als functie van de frequentie. (dus voor

0,dw,2dw,3dw, etc) Om nu de weegfactoren y- (O) tim y- (n.dt) en Y-b{O)aa aa a
tim y b{n.dt) te kunnen berekenen, moeten we gebruik maken van de inversea .
Fourier-transformatie. Dit resulteert in:

,.,

y (t) =~~a(W) jwt de waa

-CD

Y:b (t) =i;::(w) e jwt dw ----- 5.(10)

-CD

We passen de zgn. "M6dified Fourier Transform" toe (zie hoofdstuk 2.3.

vergelijking 2.(74» op de vergelijkingen 5.(10), hetgeen het verkleinen

van de integratiegrenzen tot gevolg heeft.

0
W

at 1 sin (TTW/W1)
y- (t) =~ Re[Yaa(jw+a~coswt dwaa

1TW/W1
-w1

y:w
at 1 sin (nw/w1)

Y:b (t) ~ff Re[Yab (jw+aj coswt dw ---- 5.(11)=
nw/w1-w1
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De functies onder de integraaltekens hebben de volgende vorm:

jl
11

Via 'n gunstige keuze voor de reeele factor a kunnen we van de reele

functie g(w) een tamelijk vlakke functie maken t zodat we geen extreem
i

kteine dw hoeven te kiezen bij de numerieke integratie. We vatten nu

e' en sament welke handelingen er achtereenvolgens gepleegd moeten worden,
Je

Vroraleer we voldoende nauwkeurige waarden voor~weegfactorenkrijgen.

- Het berekenen van de weerstanden t inducties en capaciteiten van de

, drie componentsystemen voor discrete waarden van de frequentie. (Ot

dw t 2dw t3dw etc. tot zelfs 1000dw mogelijk)

- Het berekenen van de zes weegfuncties voor discrete waarden van de

frequentie. (Otdw,2dwt3dw etc) In dit ideaal symmetrische drie-fase

geval zijn er vier van de zes weegfuncties verschillend.(~,e~~en~x

Het kiezen van geschikte waarden voor a en w1 voor elk van de zes

integralen t waarmee we de weegfactoren kunnen berekenen.(zie 5.(11»

- Het berekenen van de zes functies g(w)t die onder het integraalteken

komen te staant voor discrete waarden van de frequentie. (Otdwt2dwt etc)

- Het berekenen van de zes tijdsafhankelijke weegfuncties voor discrete

tijdstippen. (Otd~t2dtt3dtt etc) Stel dat we de zes weegfuncties op

100 tijdstippen nodig hebben t dan heeft dit tot gevolg t dat we §~!22

keer de integraal 5.(11) moeten oplossen via numerieke integratie.

Hiervan zijn er 200 overbodig t daar er slechts vier verschillende zijn.

Al deze handelingen kunnen in een apart computerprogramma geschieden.

'Voor het programma t dat de transiente verschijnselen moet kunnen berekenen,

hebben we namelijk uitsluitend de weegfactoren y- (0) tim y- (n.dt) enaa aa
Y:b(O) tim yab(n.dt) van de drie componentsystemen nodig.

Indien we de drie-fase verbinding niet als ideaal symmetrisch mogen

beschouwen t dan heeft dit tot gevolg t dat het aantal weegfuncties verdrie

voudigt. Voordat we over kunnen gaan tot de berekening van deze 18

verschillende weegfunctiest dienen we eerst de [P] en [Q] matrix te

bepalen, die nu frequentie-afhankelijke elementen bevatten. Het niet

ideaal symmetrisch veronderstellen van de drie-fase verbindingen t brengt

dus veel extra rekenwerk met zich mee. Om die reden worden de [p] en [Q]
matrices in die gevallen ook wel berekend bij In dominerende frequentie,

zodat het aantal weegfuncties beperkt blijft tot zeSt die nu echter wel

alle zes verschillend zijn. Wat dit tot gevolg heeft voor de nauwkeurig

heid is moeilijk te zeggen. Daarvoor zou de frequentie-afhankelijkheid
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van de [pJ en [Q] matrices nader bekeken moe ten worden. Dit laten we hier

echter achterwege, daar dit 'n vergaande studie vergt.

Tot slot van dit hoofdstuk willen we duidelijk maken, waarom de methode

v~n Snelson [5] verkozen wordt boven de methode van Alan Budner [9] •
We geven daarvoor het mogelijk verloop van de weegfuncties van de

o~component van beide methoden in geval van 'n ideaal symmetrische drie-

_
f~se verbinding.
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figuur 5.-3
Willekeurig verloop van de

weegfuncties ~a(t) en Yab(t)

voor de o-component van een lijn

met 'n lengte van 410 miles.

figuur 5.-4
Willekeurig verloop van de

weegfuncties a 1(t) en a2(t)

voor de o-component van een lijn

met 'n lengte van 10 miles.

Het enige dat we met deze figuren aan willen tonen is, dat de weegfuncties

van de Alan Budner methode op veel meer discrete tijdstippen berekend

moeten worden via het oplossen van de integralen 5.(11), wil men dezelfde

nauwkeurigheid bereiken als bij de methode van Snelson. Daarbij doelen we

op de vele hoge pieken, die in deze weegfuncties voorkomen. De verschillen

in de tijdassen staan hier los van, want die worden veroorzaakt door

verschillen in de lengte van de lijnen.
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6. Conclusies.

Het op de Bergeron-Schnyder methode gebaseerd computer-programma voor

h~t berekenen van het transiente verloop van spanningen en stromen in

'n uitgebreid een-fasig gerepresenteerd netwerk, is getest aan de hand

Vf!:.n een ui t de li teratuur verkregen voorbeeld. De resultaten vertonen

I zeer goede overeenkomst. De vraag of de gehanteerde een-fase repre-

s ntatie een goede afspiegeling is van de werkelijke situatie en dus

ot de met dit programma berekende spanningen en stromen voldoende

n~uWkeUrig zijn, blijft onbeantwoord. Het is mogelijk, dat de verschillen

tussen 'n een-fase representatie en 'n drie-fase afbeelding dermate groot

zijn, dat 'n drie-fase afbeelding eventueel met frequentie-afhankelijke

lijnparameters noodzakelijk is, wil men voldoende nauwkeurige resultaten

verkrijgen. Er zou echter een uitgebreid onderzoek noodzakelijk zijn,

vooraleer we hier een oordeel over kunnen geven. Daarbij dienen zowel

diverse netconfiguraties ala diverse atoringaoorzaken te worden beschouwd.

-0-
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APPENDIX

a. De Fouriertransformatie.

Uit de wiskunde is bekend dat een periodieke functie, waarvoor dus geldt

f(t) = f(t+T)

e1 waarin teen reeel getal is, ontwikkeld kan worden in een reeks (van

F urier):

jnw teo, ---- a.(1)

waarbij

---- a.(2)

Volgens a.(1) wordt de period1eke functie f(t), waarin t steeds met de

tijd te identificeren is, gegeven door In reeks van harmonische funkties,

waarbij de grondfrequentie w = 2 IT bepaald wordt door de duur van Ino
periode en waarbij de hogere harmonischen gehele veelvouden zijn van w •o
Wanneer we de periode T tot oneindig laten naderen, nadert de afstand wo
tussen de spectraallijnen tot nul. De vergelijkingen a.(1) en a.(2) gaan

dan over in:

F(w) ~ R(w) + jX(w) :~~t) e-
jwt

dt

---- a. (3)

---- a.(4)

Deze F(w) noemt men de Fouriergetransformeerde van f(t), ofweI het

frequentiespectrum van f(t). Daze F(w) bestaat uit In reeel gedeelte R(w)

en uit In imaginair gedeelte X(w). Voor de tijdfunctie f(t) en het

bijbehorende frequentiespectrum F(w) kunnen we diverse regels en eigen

schappen afleiden. Dit laten we hier echter achterwege. We geven weI enige

eigenschappen, die in dit afstudeerwerk gebruik worden.
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- Indien f(t) 0-0 F(w)

dF(x,w)
0-0 -dx

,dan geldt:
I
Ii

t
ii

f(-t) 0-0 F(-w)

f(at) 0-0 1 F(~)
a a

f(t-T) 0-0 F(w) e- jwT

df(t)
Cit

df(x,t)
dX

- Indien s.(t) 0-0 S.(w)
1 1

h(t) 0-0 H(w)

su(t) 0-0 Su(w) =H(w).Si(w)

dan geldt:

Deze integraal noemt men de convolutie-integraal.

-0-
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o~ In indruk te krijgen van de wijze waarop de golfimpedanties en voort

piantingsconstanten van de drie componentsystemen van In ideaal symmetrischE
I'

drie-fase verbinding afhangen van de frequentie. geven we in figuur b.-1

e~ figuur b.-2 het verloop van de volgende functies:

:::: -2
1

R Vc /lla a a

1C = V(R +jwL ) .jwCo 0 0 0
= .1, R Vc /L2 0 0 0

+ jw VL .Co 0

_VRa+jWLa ~V~+jWLb
=VL /C

R
1 j a

zoa - -
wVL .C

- jwC jwCb a a 2a a a

_ VRo+jWLo =vc;; 1 R
j 0

---- b.(1)zoo - jwC o 0 2 w\lL .C0 o 0

We gebruiken daarvoor de weerstand en inductie verlopen van £iguur 5.-2 ,

die we benaderen door continue functies.

( -9.375 + _.--:.7.....9-..6~8___ )
10Ra :::: Rb = e 12.5 - log(f)

weerstand R
--------- 0

( -4.29 + 1.842 1010g(f»
R :::: e

o

inductie L
,--..----- 0

[ohm/kmJ

[ohm/kmJ

L = 1.14 +o
16

101og(f) + 2.6
[mH/km]

La = 1.55 [mH/kmJ Ca :::: 18 [nF/kmJ Co :::: 6.8 [nF/km]
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