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1-1-1

A~~ het probleem van de regeling van spanning en blind

vermogen is tot nu toe niet veel aandacht besteed. Als we

een vergelijking maken tussen de frequentie/vermogen (F/P)

regeling en de spanning en blindvermogen (V/Q)-regeling

kunnen we vaststellen dat van de F/P-regeling de primaire

en de secundaire regeling is geautomatiseerd, terwijl van de

V/Q-regeling aIleen de primaire regeling automatisch wordt

uitgevoerd. Als reden voor dit verschil zou men kunnen noe-

men:

- Daar het spanningsniveau wordt verkregen door lokale even

wicht in blindvermogen lijkt de regeling ervan in het net

complex ingewikkelder om te automatiseren dan de F/p-rege

ling.

- Hede door de introduktie van het 380 KV-koppelnet in Neder

land hebben de netten nu voldoende reserve transportcapaciteit.

Voorlopig zullen danook t.a.v. het blindvermogen weinig

problemen, in ieder geval geen tekorten, ontstaan.

De noodzaak van een secundaire regeling van spanning

en blindvermogen lijkt danook tot nu toe niet erg urgent.

Op den duur zullen deze omstandigheden echter gaan veranderen

en v/el:

Het karakter van het koppelnet zal gaan veranderen in de

richting van een gecombineerd koppel/transportnet. Met het

oog op een zo efficient mogelijk gebruik van het net wordt

de regeling van blindvermogen en spanning dan van steeds

meer belang. Mede doordat bij een zekere belastingsniveau

de toepassing van shuntcondensatoren noodzakelijk zal

blijken. ,

- Met afgegeven vermogen van de nog op te stellen generatoren

wordt steeds groter. Het zo klein mogelijk houden van de
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generatoren leidt tot een vergroting van de arbeidsfactor.

- Bij nog hogere spanningen dan 380 KV, bv. 765 KV, wordt de

regeling van blindvermogen een probleem van de eerste orde.

Deze zijn de voornaamste redenen, die een bestudering

van de secundaire blindvermogen- en spanningsregeling recht

vaardigen. M.b.v. een goede V/Q-regeling kunnen ook de net

verliezen worden gereduceerd. Bovendien kunnen ook nu al

omvangrijke storingen tot moeilijkheden met de V/Q-regeling

leiden.

Als we nu, voor wat betreft het karakter van de regeling,

een vergelijking maken tussen de F/P- en de V/Q-regeling kunnen

we het volgende opmerken:

De primaire regeling van de F/P-regeling wordt door de

turbineregulateurs uitgevoerd. De turbineregulateurs van de

verschillende eenheden, die voorzien zijn van een statiek,

zorgen ervoor dat een belastingsverandering in eerste instantie

door alle machines van het netcomplex wordt opgevangen. Dit

gebeurt dan via een wijziging in de frequentie, die overal

dezelfde waarde heeft. Vanwege de beperkte regelsnelheid

van de ketels mo~geZamenlijk en naar evenredigheid gebeuren.

Eij de V/Q-regeling wordt de primaire regeling u1tgevoerd

door de automatische spanningsregelaars van de turbogeneratoren,

die ook een statiek bebben. Voor deze regeling is geen kriterium

aanwezig, dat zoals bij de F/P-regeling , de frequentie, op

aIle plaatsen in het net dezelfde waarde heeft. Op de plaats

waar de betreffende generatoren zijn aangesloten wordt de

spanning als refer entie aangenomen. Bij een storing wordt op

de plaats van de verstoring de grootste spanningsvariatie waar

genomen~ Dit,heeft tot gevolg dat de spanningsregelaars van de

generatoren in de nabijheid van de oorspronkelijke plaats

van de verstoring bet felst reageren. Dit leidt tot een nieuwe

s1tuatie, waarin het grootste deel van het weggevallen geprodu-
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ceerde blindvermogen nu zo dicht mogelijk bij de plaats van

de verstoring extra wordt opgewekt. Uitgangspunt hierbij is

dat een verstoring van het evenwicht van produktie en belas

ting van het blinde vermogen zove.el mogelijk daar moet worden

opgevangen waar zij is ontstaan. Het is dus de bedoeling de

generatoren, die het dichtst bij de plaats van de verstoring

staan opgesteld, het tekort aan blindvermogen te laten leveren.

Hierdoor worden dan onnodige grote transporten van het blinde

vermogen en dus grote spanningsverliezen in het net voorkomen.

Het is echter niet te voorkomen dat een deel van de blindver

mogenhuishouding door verder verwijderde generatoren wordt opge

nomen. aangezien ook daar een zekere verandering van de spanning

wordt waargenomen.

Zoals bovenvermeld heeft zowel de F/P-regeling als de

v/Q-regeling een primaire regeling, die een zekere statiek ver

toont. Er is dus een secundaire regeling nodig om zo goed moge

lijk tot de uitgangswaarden, die voor de verstoring golden, terug

te keren.

Bij de F/P-regeling wordt het evenwicht in aktief vermogen

dat in eerste instantie bij een afwijkende frequentie was her

steld. bij een juiste waarde van de frequentie weer teruggevon

den. Dit gebeurt door een regelaktie die, in het netgedeelte

waarin de oorspronkelijke verstoring lag, wordt ondernomen.

Hoofddoel hierbij is herstel van de jUiste waarde van de frequen

tie.

Bij de V/Q-regeling wordt de secundaire regeling tot nu

toe met de hand uitgevoerd met behulp van metingen van spannings

niveau en uitgewisselde blindvermogen.

1-1-2

Bet doe1 van onze studie is nu om voor de regeling van
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spanning en blindvermogen, in het Nederlandse 380 KV- koppel

net, na te gaan in hoeverre een secundaire regeling is te

ontwerpen, die aan de volgende eisen voldoet:

- De secundaire regeling moet he~ verloren gegane gedeelte

van de produktie van blindvermogen, dat reeds m.b.v. het

gehele produktiecomplex door de primaire regeling gezamen

lijk was opgevangen. vervolgens zo volledig mogelijk bij

regelen in het netgedeelte waar de oorspronkelijke versto

ring plaatshad. Het herstel van de oorspronkelijke waarde

van de spanning is hierbij, anders dan bij het herstel van
I

de frequentie bij de secundaire F/P-regeling, van minder

belang, aangezien de spanning tussen ruime grenzen mag

varieren.

- Verder mo,et nog bij de secundaire regeling voorkomen worden

dat in andere netgedeelten ongecoordineerde regelakties

worden ontketend, wat tot verwaring kan leiden.

- De secundaire regeling moet zodanig vertraagd zijn dat het

effect van de primaire regeling niet verloren gaat.

2-1-1

In het Nederlandse netcomplex onderscheiden we de volgen-

de netten: (zie bijlage 1)

Het 380 KV-net, dat als funktie de koppeling van de verschil

lende zogenaamde deelnetten heeft. Hierin zijn de volgende

380 KV-stations opgenomen.

Ens - voor de aankoppeling van Friesland, Groningen, (Drente)

en Overijsel (FGO).

Diemen - voor de aankoppeling van Amsterdam en N60rd-Holland

(GEE-A. en PEN)

Krimpen - voor de aankoppeling van Zuid-Holland (EZK)

Geertruidenberg en Eindhoven - voor de aankoppeling van Noord

Brabant en Zeeland (PNEH en PZUf)



Openbare elektrlclteltsvoorzlenlng In 1973:
maximum belastng: biJna 7730000 kW;
afgenomen energie: ca. 45200000000 kWh,
dilis biJna 90% van de totale Nederlandse
voorziening;
toeneming In de laatste 10 jaren:
maximum belasting: ruim 115%;
afgenomen energie ruim 165%;
opgesteld produktievermogen: 11 345000 kW;
in 21 plaatsen ziJn 30 centrale-complexen
opgesteld, hierin zijn aanwezig:
159 stoomketels, 2 kernreactoren, 125 stoom- \Jl
turbogeneratoren, 9 gasturbineaggregaten; I
aantal eenheden groter dan 100 MW: 40;
grootste eenheid: 470 MW.

1000 MVA
200 - 950 MVA

100 MVA
50 MVA

circuit;
circuit;
circuits;
circuit;
circuit;
circuit;
circuits;

circuit;
circuit;
circuits;
circuits;

1 X 500 MVA
12 X 450 MVA
1 X 100 MVA
2 X 50 MVA

100 MVA
140 MVA
100 MVA

Transformatoren:
220/380 kV
150/380 kV
150/220 kV te Harculo:
150/110 kV te Harculo:
150/220 kV te Lutterade: SEP

UKEC
GECOLJ

Transportcapacltelt koppelnet per circuit:
380 kV-net normaal ca.
220 kV-net
150 kV-net ca.
110 kV-net ca.

Het koppelnet per 1 Januarl 1974:
ca. 10 km bovengrondse 380 kV-liJn met enkel
ca. 320 km bovengrondse 380 kV-lijn met dubbel
ca. 65 km bovengrondse 380 kV-lijn met drie
ca. 355 km bovengrondse 220 kV-lijn met dubbel
ca. 30 km bovengrondse 150 kV-IiJn met enkel
ca. 1365 km bovengrondse 150 kV-lijn met dubbel
ca. 115 km bovengrondse 150 kV-lijn met drie
ca. 160 km 150 kV-kabeltraject;
ca. 55 km bovengrondse 110 kV-lijn met enkel
ca. 920 km bovengrondse 110 kV-lijn met dubbel
ca. 10 km bovengrondse 110 kV-lijn met drie
ca. 5 km boveng rondse 110 kV-lijn met vier
ca. 15 km 110 kV-kabeltraject.

nollY .!.W!Y ~ ~ GEREED

___ _ __ IN AANBOUW OFGEPROJECTEERO
( ten behoeve van de koppellng der centralesl

• CENTRALE

o CENTRALE IN AANBOUW OF GEPROJECTEERD

• STATION
o STATION IN AANBOUW

OF GEPROJECTEERO
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Maasbracht - voor aankoppeling van Limburg (PLD1). Hier

wordt oek de koppeling met de rest van West

Europa (Duitsland en Belgi~) tot stand gebracht.

Dodewaard - voor de aankoppeling van Gelderland en Utrecht

(PGEM en PEGUS).

AIle verbindingen tussen de verschillende 380 KV-stations

zijn als dubbelcircuit uitgevoerd, behalve de verbinding

tussen Geertruidenberg en Eindhoven. Deze verbinding, die

ook een transportfunktie heeft, bestaat ui t drie circuits.

In de toekomst zal de 380 KV-ring met een verbinding tussen

Ens en Dodewaard gesloten worden.

- Het 220 KV- en het 110 KV-net in het Noordoosten van Neder

land, die een gekombineerde koppel- en transportfunktie

hebben.

- Het 150 KV-net in het Midden, Zuiden en Westen van het land

dat eveneens een gekombineerd koppel/transmissiefunktie heeft

tussen de verschillende deelnemers in een deelnet.

- Als distributiespanning wordt 10 KV toegepast.

- Op sommige plaatsen wordt ook nog een tussenspanning van 50 KV

tussen de 150 KV en de 10 KV-spanning gebruikt.

Met het oog op de blindvermogenhuishouding en spannings

regeling kunnen de volgende netgedeelten worden onderscheiden:

- Het380 KV-koppelnet inclusief de 380/150 KV- en 380/220 KV

koppeltransformatoren, die uitgerust zijn met een langsrege

ling van ± 10 stappen van 1,5% van de nullastspanning.

- De op het 380 KV-koppelnet aangesloten generatoren.

- De op het 380 KV-koppelnet aangesloten deelnetten, waarin

produktie plaatsvindt.

- De op het 380 KV-koppelnet aangesloten deelnetten waarin geen

produktie plaatsvindt.

Voor de .secundaire regeling zijn ter beschikking: (zie

fig.l)

- De blindvermogenoutput van de generatoren.
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De shuntreaktantiespoelen, die op de tertiare 50 KV-wikke

ling van de koppeltransfromatoren kunnen worden aangesloten.

- De langsregeling van de koppeltransformatoren.

Hiermee kunnen dan drie grootheden geregeld worden, te

weten:

- De spanning van het deelnet.

- De spanning van het koppelnet.

- Het in het deelnet opgewekte blindvermogen, resp. het tussen

het deelnet en het koppelnet uitgewisselde blindvermogen.

2-2-2

Middenlange lijnen zoals die voorkomen in het Nederlandse

koppelnet kunnen worden voorgesteld door een w-vervangingssche

rna zoals in fig.2 is weergegeven. Hierin is de serie-impedantie

geconcentreerd gedacht en de bedrijfscapaciteit gelijkelijk

over de beide lijneinden verdeeld. Bij de transport van energie

veroorzaakt de stroom I door de serie-imp~dantie aktief- en

blindvermogenverliezen, 12R resp. 12X. Ret spanningsverlies

over de lijn wordt in hoo'fdzaak door de blindvermogenstroom

door de lijn veroorzaakt. nit is makelijk te zien in de vereen

voudigde voorbeeld van fig. 3a en 3b. Hier worden de volgende

aannamen gedaan.

- De spanning VI (referentiespanning) wordt konstant gehouden

m.b.v. generator GI •
- De lijnimpedantie is zuiver induktief Z = jX.

Het getransporteerde vermogen is P ~ jQo Daar de lijnweerstand

verwaarloosd is, treden er geen a~tieve verliezen op. T.g.v.

de lijnreaktantie treden er echter weI blindverliezen, op,

waardoor het reaktieve (blind)-vermogen aan de zendende Zijde

groter moet zijn dan aan de ontva~gende zijde.

- ·-We-h-ebben dan de volgende relatie voor de spanning:

V2 - VI - IZ

met:

I = p ~ ~ • P - jQ

VI VI
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VI is als referentie gekozen, dus:

V2 = Vl - P ... jQ. jX - Vl - !.Q - jK·P

VI VI VI

In het vektordiagram van fig. 3b zien we dat een verandering van

P niet veel invloed heeft op de modulus van V2 (~ op Vl). In het

vektordiagram blijkt echter dat de verandering in grootte van V2
rechtevenredig is met Q. De gestreepte lijn in fig. 3b geeft aan

hoe de modulus van V2 verandert als de blinde belasting verdubbeld

wordt. Als we de grootte van V2 konstant willen houden, moeten we

de extra Q-belasting lokaal bij rail 2 produceren, zodat deze niet

over de lijn setransporteerd behoeft te worden, wat een sterke

invloed op de spanningen heeft.

Het lokaal opwekken van blindvermogen kan m.b.v. condensato

ren en synchrone compensatoren gebeuren. Over het algemeen heeft

de belasting een induktief karakter. Als de werkzame belasting

stijgt zal de blinde belasting ook stijgen. Daarom gaan de span

ningen in een netcomplex gedurende periodes van piekbelasting

zakken. Het tegenovergestelde gebeurt gedurende periodes van

lichte belasting.

Netten van hogere spanningen zoals het 380 KV-koppelnet,

kunnen worden beschouwd als een min of meer variabele producent

van blindvermogen. In de eerste plaats is de spanning van het

net van invloed op het door de bedrijfscapaciteit van de lijnen

opgewekte blindvermogen. Voorts is het over het net getranspor

teerde werkzame vermogen van invloed op het in dit net verbruikte

blindvermogen. Dit wil zeggen dat de belastingstoestand en de

spanning uiteindelijk bepalen hoeveel blindvermogen een 380 KV

verbinding in een bepaalde situatie zal afgeven, resp. zal con

sumeren. Bij een lage belasting van het koppelnet, zoals voorlo-
--- .--- ._. --

pig het geval zal zijn in het Nederlandse 380 KV-koppelnet ontstaat

dan een niet te verwaarlozen overschot aan blindvermogen.



Onder normale omstandigheden kan dit door een vermindering

van de bekrachtiging van de generatoren worden opgevangen.

In gevallen van hoge spanningen moet ook vaak de laad

stroomcompensatiespoelen worden ingezet.

2-2-1

In een synchrone generator wordt door het ronddraaiende

rotorveld ¢m spanningen in de statorwikkelingen geinduceerd,

die een synchroon systeem vormen. Indien nu de generator

symmetrisch belast wordt, zullen stromen in de statorspoelen

gaan vloeien, die ook een synchroon systeem vormen. Deze

stromen veroorz~~en weer een ankerveld, die bij naijlende

belasting ontmagnetiserend werkt in de generator en het is nodig

de bekrachtiging te versterken als de klemspanning van de generator

konstant moet blijven.

Voorijlende belastingen werken magnetiserend in de gene

rator en om de klemspanning van de generator dan konstant te

houden moet de bekrachtiging verzwakt worden.

Fig.4 toont een generatordiagram voor een induktieve

belasting van de generator. AangeZien we een symmetrische be

lasting veronderstellen is het vektordiagram e~nfasig getekend.

We onderscheiden:

x d De reaktantie in de langsas als de generator in de

stationaire toestand verkeert. Zij is de som van de lek

reaktantie xlek en de rew~tantie van dat gedeelte van de

statorflux ¢s, dat met de rotorwikkelingen gekoppeld is.

X lek - De rewctantie van dat gedeelte van de statorflux, dat de

luchtspleet niet oversteekt. Naar ligging onderscheidt

men:

a. De gleuflek;

b. De tandkoplek;

c. De spoelkoplek.

x - De reaktantie in de dwarsas.q

In het vektordiagram is de statorweerstand, die zeer klein is
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t.o.v. x d en X q verwaarloosd. De modulus van de emk, die door

het rotorveld in de statorspoelen wordt ge~nduceerd, bedraagt:

met,

L - de maximale waarde van de coefficient van wederzijdsesr
induktie tussen stator en rotor.

1m - de stationaire rotorstroom.

We zien dat E evenredig is met de frequentie (f := wl2.7r) en de

stationaire rotorstroom i m•

De klemspanning van de generator en de belastingsstroom

bedragen resp.:

(zie fig. 4)

I d en I q zijn de componenten van de belastingsstroom in de

langsas resp. in de dwarsas•. De hoek 0 tussen de vektoren

~ en y wordt positief verondersteld als ~ voorijlt op y. Uit

het vektordiagrao kunnen we het door de generator afgegeven

aktief- en blindvermogen bepalen. Deze bedragen:

P. EV .sin 6 + !.V2 • sin26(!- !) resp. (1)
x d 2 x x

dq

Q- EV. cOS 6 -+ !.v2•co s2 0 (! - !) - !.v2(!. + ]) (2)

xd 2 x xd 2 x xdq q

Voor generatoren met ronde rotoren zoals in de Nederlandse

netten toegepast worden, gaan de formules voor de klemspanning,

het aktieve en het blinde vermogen resp. over in:
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v. E - jX.I

p =~.sin6

X

Q ... EV. coso
_ V2.

X X

(4)

(5)

met X =xd _ Xq , welke de synchrone reaktantie wordt genoemd.

Uit een en ander voIgt dat we een symmetrisch belaste generator,

die in stationair~ toestand verkeert, kunnen beschouwen als een

spanningsbron met emk E en een inwendige impedantie Zi _ jX

( zie fi g • 5).

2.-2-2

Regeltechnisch kan elke generator beschouwd worden als een

rrblackboxll met twee ingangs- en vier uitgangsklemmen (zie fig~ 6).

De ingangsgrootheden zijn:

1m - de rotorstroom (bekrachtiging).

T - de mechanische askoppel.as
De uitgangsgrootheden zijn:

Pg - het afgegeven aktieve vermogen.

Qg - het afgegeven blinde vermogen.

V - de modulus van de spanning

t - de frequentie.

l~In het algemeen zul Is een of beide van de ingangsgrootheden

veranderen, alle vier uitgangsgrootheden veranderen. Ale de

generator op een oneindig sterk net is aangesloten kan echter

de frequentie van het net en de modulus van de railspanning

niet door de ingangsgrootheden van een afzonderlij~e generator

-~-b-eInvl{)ed-worden. In-z-o~n-geval worderr- de---Vier-tii tgangsgroot

heden van de Ilblackbox" gereduceerd tot twee, nl. Pg en Qg.
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Onder een oneindig sterk net wordt verstaan een net met

een zeer grote traagheidsmoment in vergelijking met een van de

afzonderlijke machines. Het is daarom dUidelijk dat als we de

askoppel van een afzonderlijke machine varieren, de frequentie

van het net zeer weinig zal veranderen. Daar bovendien zo'n

groot net, gezien vanuit een generator zich als een ideale

spanningsbron (geen inwendige impedantie) gedraagt, kan de

railspanning niet m.b.v. de bekrachtiging van een afzonderlijke

generator worden beinvloed.

Uit de formule (4) voIgt dat als een generator met konstante

bekrachtiging op een voldoend sterk net is aangesloten, het door

de generator aan het net afgegeven aktieve vermogen een sinus

vormige funktie va..."1 de hoeke5 is, nl:

Pg • Pmax. sin S met

P 'ENmax = -
X

• het vermogen waarbij de generator uit de pas

valt.

De zgn. stijfheid van de machine wordt gedefinieerd door:

dPg -= bY. cos S
db X

We zien hieruit dat we de stijfheid van de machine kunnen ver

groten door de modulus van de geinduceerde emk, E, te vergroten

en dus de bekrachtiging te versterken.

Ui t de formule (5) voIgt dat als E. cos d >V de machine blind

vermogen produceert. We kunnen ook zeggen dat de machine, van het

net uit gezien, als een capaciteit werkt. Bovengenoemde ongelijkheid

is afhankelijk van de hoek 0 en dus van het afgegeven aktieve

vermogen Pg • In het algemeen geldt deze ongelijkheid voor grote

waarden van E, dus bij sterke bekrachtiging. We zeggen danook dat
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een overbekrachtigde synchrone machine (zowel als motor of als

generator) blindvermogen produceert en als shuntcondensator

werkt. Een onderbekrachtigde machine daarentegen verbruikt

blindvermogen en werkt als shuntspoel. In dit geval geldt dan

de ongelijltileid E.cos6< V. van deze eigenschap van de synchrone

machine wordt met dank gebruik gemaakt bij de synchrone compen

sator, ook wel synchrone condensor genoemd. Bij de toepassing

voert de machine nagenoeg geen aktief vermogen ( cS = 0)( zie verge

(4». Het afgegeven'blindvermogen bedraagt nu:

Qg = V.( E - V )

Bieruit volgt dat we m.b.v. de bekrachtiging (E) van de synchrone

compensator het afgegeven blindvermogen continue kunnen regelen.

Deze kan nu afhankelijk van de bekrachtiging als condensator

(E > V) of als spoel (E < V) werken. Deze toepassing van de

synchrone machine komt echter niet voor in Nederland.

De belasting van de generatoren is voortdurend aan verande

ringen onderhevig. Een verandering van de belasting, vooral ver

anderingen van het blinde vermogen, heeft spanningsverlies zowel

in het net als in - de generator tot gevolg. Wil men voorkomen dat

de spanningsvariaties hinderlijk worden, dan moet de bekrachtiging

van de generator voortdurend bijgeregeld worden. Elke generator

is daarom voorzien van een automatische spanningsregelaar. Deze

heeft in principe ten doel de spanning op een bepaald referentie

punt konstant te houden en op grond van geconstateerde afwijkingen

tussen de spanning op 'het referentiepunt en de ingestelde waarde,

de bekrachtiging van de generator bijregelt. In de praktijk zijn

de automatische spanningsregelaars van de generatoren niet zodanig

ingesteld dat op een konstante spanning wordt geregeld. Dit zou

nl. een ongedefinieerde verdeling in blindvermogen van de parallel

draaiende generatoren veroorz~~en. Ten einde tot een in dit opzicht

.stabiele situatie te·_seraken .dienen de reg.elaars bij· dalende
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spanning aan het referentiepunt (zie fig. 7) een groter blind

vermogen af te geven en omgekeerd. De bekrachtigingsregeling

is dus statisch en niet a-statisch. De regelaar stelt bij een

konstant toegevoerd mechanisch vermogen steeds een zodanige

bekrachtiging in dat de klemspanning en de geleverde blindver

mogen bij elkaar passen op de gekozen statische karakteristiek.

Bij een verstoring wordt er dus niet meer naar het volledige

herstel van de spanning gestreeft.

2-2-3

De primaire V/Q-regeling treedt als voIgt in werking. Een

plotselinge verstoring in het evenwicht van blindvermogen (bv.

een toename van de blinde belasting met AQ) zal in eerste in

stantie, voordat enig regelmechanisme heeft ingegrepen volgens

Kirchhoff-wetten over de verschillende generatoren worden ver

deeld. Een verandering in het transport van blindvermogen heeft

invloed op de spanning en omgekeerd. De verandering van de span

ning zal in principe in het gehele gekoppelde netcomplex merk

baar zijn, zij het niet overal in gelijke mate. De spanningsver

liezen, die door de extra opgewekte en getransporteerde hoeveel

heid blindvermogen in de generatoren en in het net worden ver~Or

zaakt passen bij elkaar. Hierdoor ontstaat in de verschillende

knooppunten van het net een spanningsverandering AEk. Stel nu

dat de verstoring is ontstaan door by. uitval van een produktie

middel. Aangezien de extra transporten van blindvermogen in deze

situatie aIle gericht zijn naar het punt waar de verstoring

optrad, zal laatstbedoelde punt de grootste spanningsdaling ver

tonen. De spanningsdalingen vanaf dit punt gerekend door het

net gaand, in de richting van de hulpbiedende generatoren zullen

als maar kleiner worden.

De automatische spanningsregelaars van de generatoren con

stateren nu dat de nieuwe situatie t.a.v. geleverd blindvermo

gen voor elke afzonderlijke generator niet meer voldoet aan de
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ingeste1de statische karakteristiek. De verschi11ende regelaars

treden nu in werking en vergroten de bekrachtiging. Het per gene

rator geleverde blinde vermogen neemt toe, daardoor neemt de span

ningsdaling op de verschillende knooppunten af. Er ontstaat ten

slotte een situatie waarbij voor elke generator het geleverde

blinde vermogen en de klemspanning weer passen bij de betreffende

karakteristiek. De spanningsregelaars van de generatoren in de

onmiddelijke nabijheid van de oorspronkelijke plaats van de

verstoring ~ullen het felst reageren, aangezien daar de grootste

spanningsdaling werd waargenomen. Het grootste deel van het weg

gevallen geproduceerde blindvermogen wordt nu zo dicht mogelijk

bij de plaats van de verstoring extra opgewekt. nit leidt tot een

sterk reduceren van de "hulp van bui ten". De spanningsverande

ringen A~ in de nieuwe situatie t.o.v. de oorspronkelijke

situatie in de verschillende knooppunten in het net zijn niet

aan elkaar gelijk. nit wordt veroorzaakt doordat de verderweg

gelegen generatoren ook deelnemen aan de opwekking van extra

blindvermogen. nit blindvermogen moet worden getransporteerd over

het net naar het punt waar de verstoring ontstond. nit transport

van blindvermogen veroozaakt spanningsverlies in het net. Dlt

heert tot gevolg dat de elders extra opgewekte blindvermogens en

de klemspanningen aldaar moeten passen op de aan die generatoren

ingestelde spanningsregelkarakteristieken en aan de andere kant

de daarbij behorende klemspanningen en" spanningsverliezen in het

net bij elkaar moeten passen.
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3-1-1

Zoals reeds eerder vermeld is de gekoppelde complex van

het hoogspanningsnet opgesplitst in deelnetten. Voor de blind

lasthuishouding en spanningsregeling worden deze netgedeelten

als zelfstandig opgevat. Uitgaande van de afgesproken uitwis

selingsprogramma's moet de verantwoordelijkheid voor het in

stand houden van het blindvermogenevenwicht in het deelnet,

tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering door de partners in een

dergelijk deelnet gedragen worden. In het geval van een ver

storing van dit evenwicht dient de verstoring te worden weg

geregeld in het deelnet waar de verstoring is opgetreden.

Bij de beschouwingen in de volgende hoofdstukken gaan we

ervan uit dat de situatie in werkzaam vermogen konstant blijft.

We nemen dus aan dat de transporten van werkzaam vermogen niet

veranderen. Deze aanname komt voor wat betreft het koppelnet

overeen met de werkelijkheid, als we de secundaire V/Q-regeling

een grotere traagheid geven dan de secundaire F/P-regeling.

Treedt er een verstoring op in ~~n van de deelnetten, dan zal

de secundaire F/p-regeling, nadat de primaire regelingen van

zowel de F/P- als de V/Q-regeling zijn uitgewerkt, in aktie

komen. De secundaire F/P-regeling regelt de situatie in werk

zaam vermogen terug naar de oorspronkelijke uitwisselings

programma waarden, indian het deelnet waarin de verstoring is

opgetreden, deze kan opvangen.

Als nu de secundaire V/Q-regeling in werking treedt is de

toestand, wat het aktieve vermogen betreft, hetzelfde als in de

toestand waarin nog geen verstoring is opgetreden. In onze be

schouwingen zullen we steeds stationaire toestanden met elkaar

vergelijken.

In het geval het deelnet waarin de verstoring is opgetreden,

deze niet geheel kan wegregelen, moet"hulp van buiten" geboden

worden. Er moet dan worden overgegaan op een andere uitwisselings

programma voor zowel het werkzame als het blinde vermogen.
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In eerste instantie is het van belang om, als er een ver-

storing in de blindvermogenhuishouding is opgetreden, m.b.v. de

meetgegevens, die in het landelijk centrum ter beschikking zijn,

te bepalen in welk deelnet de verstoring is opgetreden. Deze

meetgegevens zijn o.a. de spanningen en de uitgewisselde blindver~ogen

met het 380 KV-koppelnet in de aankoppelingspunten en de in de

deelnetten geproduceerde blindvermogens.

We willen, indien mogelijk, analoog aan de Becundaire F/P-

regeling, een criterium vinden die:

positief is,als er een overschot aan blindvermogen in het

deelnet is;

Negatief is, als er een tekort aan blindvermogen in het deel

net is;

Nul is, als er geen verstoring in het deelnet is opgetreden.

In de hierna volgende hoofdstukken zullen we de volgende

lijn volgen.

1. We gaan de verbanden tussen "kleinetl veranderi~

grootheden, die van invloed zijn bij de V/Q-regeling, Hiertoe

bepalen we de zg. gevoeligheidsmatrix S, die de lineaire

verbanden tussen deze"kleine" veranderingen aangeeft. De

elementen van deze gevoeligheidsmatrix S zullen we de gevoe

ligheidskonstanten noemen.

2. N.b.v. van load-flow ber8keningen aan het net van fig. 9
gaan we na of deze lineaire verbanden oak voor grotere

veranderingen van bovengenoemde grootheden b12jven bestaan.

3. Uit de resultaten van de load-flow berekeningen trekken we

onze conclusies voor wat betreft de onder de punten 1 en 2

genoemde verbanden. We zullen oak proberen de resultaten

enigszins plausibel te maken.

4. Aan de hand van de onder punt 3 genoemde conclusies gaan we

dan een criterium bepalen voor de secundaire V/Q regeling.

5. We gaan dan V/Q-regelsystemen beschouwen, die eventueel

kunnen worden toegepast. We geven hierbij de fundamentele

regelvergelijkingen, die door de computers in deze regel

systemen_moeten worden verwerkt.
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3-1-2

Bij de bepaling van de elementen van de gevoeligheids

matrix gaan we uit van de vermogensvergelijkingen in de knoop

punten k:

(k = 1,2, ••••N) (:6)

Hierin zijn:

Pk geproduceerd aktief vermogen in knooppunt k;

Qk geproduceerd blind vermogen in knooppunt k;

Ck aktieve belasting in knooppunt k;

Dk blinde belasting in knooppunt_k;

1 de knooppunten (1 = 1,2••••••••N);

Ykl : de mutuele admittantie tussen de knooppunten k en 1;

Ykk: de eigenadmittantie van knooppunt k (diagonaalelementen

van de admittantiematrix)j

}Oiet

waarin:

Ek : de modulus van de spanning in knooppunt k;

Qk de fasehoek van de spanning in knooppunt k;

Gkl : de mutuele conductantie tussen de knooppunten" k en 1;

Bkl : de mutuele susceptantie tussen de knooppunten k en 1,

kan vergelijking (6) worden herleid tot twee re~le vergelijkingen:

F
2k

_
l

.. 0

Flk .0

(k = 1,2 •••••• N) .
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waarvoor gelden:

N

F2k- l = ~ - Pk ... Ek ~ El (Gkle cos(Qk - Q1) "to BkleSin(Qk - Ql»t-
I.'
'flle.

2
~ 7)of- ~ Gkk
"

N
F2k = D.k - Qk + ~;:, El (Gklesin(Qk - Ql) ~l·cos(Qk - Q1» +

I;!k
2

- ~ Bkk

De variabelen en parameters in de vergelijkingen (7) en (8)
worden onderverdeeld in drie groepen, die door de volgende drie

vektoren worden voorgesteld.

(8)

1. De regelvektor U. Deze is een m-dimensionale vektor met de

regelvariabelen, zoals de klemspanning of het geproduceerde

blindvermogen van de generatoren, het verbruikte en/of geproduceerde

blindvermogen door re~~tantiespoelen en/of condensatoren

in een knooppunt en de overzetverhouding van de regeltrans

formatoren, die echter niet expliciet in de vergelijkingen

(7) en (8) voorkomen, als elementen.

2. De toestandsvektor X. Deze vektor heeft soortgelijke afhan

kelijke variabelen als in load-flowberekeningen worden ge

bruikt, als elementene Deze zijn: de moduli en fasehoeken

van de spanningen in de belastingsknooppunten, de fasehoek

van de spanning en de blindvermogenoutput in generatorknoop

punten, de aktieve- en blinde belasting in de sWingknooppunt

(zie blz.'~) en de blindvermogenstromen door de verbindingen

die echter niet in de vergelijkingen (7) en (8) voorkomen.

Het aantal afhankelijke variabelen, die expliciet in (7) en

(8) voorkomen moet gelijk zijn aan IN.

3. De parametervektor P. De elementen'van deze vektor zijn varia

belen zoals de conductanties en susceptanties, waarvan de

waarde gegeven zijn.
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Met behu1p van de hierboven gedefinieerde vektoren U. X en

P kunnen de verge1ijkingen (7) en (8) worden geschreven als een

eenvoudige vektorverge1ijking.

F(X, U,P) • 0

waarin F een 2N-dimensionale vektorfunktie is met Flk_1 • Flk
met k = 1,2.•••••• N a1s componenten of

"-
F • F1

F2

•
•
•
F

2k
_

1

F2k

•

•
F

2N
_

1

F2l{

(9a)

3-1-3

stel nu dat in een net met N knooppunten de be1astings

situatie zodanig is dat het net verkeert in een toestand waarvoor

ge1dt X =Xo en U = Uo • Dan vinden we m.b.v. (9):

Als we nu bv. m.b.v. rege1apparatuur, zoals shuntcondensatoren.

rege1transformatoren enz, een verandering van de regelvektor U

met AU veroorzaken, waardoor de toestand van het net verandert

en dus in overeenstemming hiermee de vektor X een verandering

AX ondervindt. geldt:
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(10)

We gaan nu (10) in een Taylorreeks ontwi~~elen met (Xo ' uo' p)

als referentietoestand. Als we nu de variaties ~X en ~U klein

nemen, kunnen we de hogere orde termen verwaarlozen. We vinden

dan:

Hierin is Fx de Jacobimatrix van F naar de toestandsvektor X,

waarin Xl' x
2

' •••••• X2N de elementen van de vektor X zijn.

Op dezelfde manier wordt de Jacobimatrix

verkregen. Fu is in het algemeen geen vierkante matrix. U1 , U2 '

•••••• U zijn de elementen van de regelvektor U. Daar de eerste
m

term van (11) gelijk aan nul is vinden we:

en

-1= - F .F. ~Ux u

waarin Fx- 1 de inverse is van de Jacobimatrix Fx • Als we nu de

gevoeligheidsmatrix definieren als:

s = _ F -1
X • Fu

(12)
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vinden we,

AX s • Au

of, AX s11 slZ •••••••• s AUI1 m

AXZ • AUZ

• • •

• - • • •
• • •
• • •

AXm s2Nl B' AUm• •• • • •• • ••• •• 2N"m

(12a)

De gevoeligheidsmatrix S is een 2N x m-co~ffici~nten matrix.

De vektorvergelijking (12a) geeft de lineaire verbanden

weer tussen kleine veranderingen AU j en AXi , die ontstaan

doordat in de Taylorreeksontwikkeling van vergelijking (10)

de hogere orde termen worden verwaar100sd (zie verge (§.».
Stel dat een zeker element u

j
van de vektor U een kleine

verandering AU j ondergaat, dan za1 een element xi van de vektor

X overeenkomstig veranderen met .o.X.• De verhouding AX./ AU
j~ ~

wordt dan gegeven door de ij-de element van de gevoeligheids-

matrix s. JUs by. AU j en AXi resp. het vermogen van een

biJgeschakelde condensator in knooppunt j en de overeenkomstige

spaanningsverhoging in knooppunt i is, geeft het ij-de element

van de gevoeligheidsmatrix S aan hoe de spanning in knooppunt

i verandert als gevolg van het bijschakelen van een shuntcon

densator in knoopp~nt j.

3-1-4

Voor de bepaling van de elementen van de Jacobi matrices

F en F gaan we uit van de vergelijkingen (7) en (8). Bij dex U
vo1gende afleidingen gebruiken we de volgende indexen:

k : De indexen van de componenten van de vektorfunktie F

(zie verge 4a). Bij elke knooppunt horen 2 componenten

van F, nl. F2k_l ~n, ~2k' met k & 1, Z •••••• N
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i · De knooppunt welke we beschouwen. (i = 1, 2, .00 •••• N)·
1 Alle knooppunten t die een verbinding met knooppunt k heb-

ben, ui tgezonderd k zelf. (1 _ I, 2, •••••• N ~n 1 ~ k)

N · Het aantal knooppunten.·
We onderscheiden de volgende variabelen als elementen

van de toestands- en de regelvektor.

1. Ala de klemspanning Ei in een generatorknooppunt i wordt

geregeld zijn:

~ en Gi(de fasehoek van de spanning) elementen van X

Ei element van IT

Wordt de blindvermogenproduktie geregeld, dan zijn

Ei en ~ elementen van resp. de toestandsvektor X en de

regelvektor U. We zullen de klemapanning als regelvariabele

nemen.

2. In een belastingsknooppunt zijn:

E1 en Q1 elementen van X

Indien er een verbruiker en/of bron van blindvermogen

in belastingsknooppunt i is aangesloten is:

D1 element van U.

3. In de sWingknooppunt zijn Pi en ~ elementen van X.

We vinden dan de elementen van Fx als voIgt:

1. In een generatorknooppunt 1,

a. als i = k

=0

Indien de generator voorzien is van een automatische

spanningsregeling met statiek (primaire V/Q-regeling),

zal bij een spanningsdaling in de generatorknooppunt

meer blindvermogen worden geproduceerd en weI volgens

de formula (zie behandeling load-flowprogramma op blz.~~

Voor de in generatorknoo~untk geproduceerde blind-
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Formule (8) gaat dan over in :
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We vinden dan

'0~s iii 'U F£i "'" - I
'l) i '() Q.;

AI
'Z>li.i_1 =_£,; ~ £(lGt"-l. 5~{et.·- e~L .:Bit Go~(e,·_ EJt)J

'Z> c9. • .e..1
Co ~.~ ~

/()Ftl.t.' = £,: 5.. Et [G,'l Gu:I ((5),'_ GJt) .,..:B,"{ s"';" (ee: _ elJl
I() €>t.' i;~

b. Als i:: 1 en t: k

=

'" F'J.#, = 0
'C) Qc:

Eic Et: [Gki~~(ek- 8iL.l3k t.· u;d(ek- $,)J

c • .us 1 (: 1 ~n ¢ k

2. In belastingsknooppunten zijn de elenienten van Fx :

a. als i = k

/1/

- 'OFAt....~ D ~ E{[Gt.·{ CQf(GJ,'_ $l) ~ Bt,( S~(6t_$(.)]4- 2 E; G,i
'7)£' ~-,

" ..l.'II<k

VFa,' =~ El [Gt."t sWi. (ei - e,)_ :Bt.l Cq-S (ei _e(.)J _ ~ E,' .13(.',,'
'Z)E(.· i~~

/1/

= _ Ei ~ £, [GI.C 5"';" (e,; - et.L1!>t.( C4":/(G,: - ~JJ
.(.=1
-L~4

N .

- E,~ El LGil CrA (ei. - $,).,. :13,', ~~(ei- et.)]
~'It

b. als 1 -= 1 en "" k



-arB; ,.. £Ic [G",; ~(e~_ 8 ,;) 'I- 13Jr.';~ f8&- 9,;)J
'0£,

'D'ii_l= Ele E£ LGL"~vn, (ec- e,'>- "A.,' CAr3(e~_ 8iJl
'De,;

'l> Fu ... Elc $,,' boG..,'~ (Sic _ G>,;) - J3/ci &m ((9Ic- 8i)]
q)$,-

. • c. als i ~ 1 fln # k

3. In de sWingknooppunt zijn de elementen van Fx :

a. ala i _ k

e>.t'iC-l = - I ~ =0
'DP.: 'Drt

'l>F.:z.c_1 ; 0- VF&c =_1
'c)Q.: 'D Qi,

b. de overige elementen van Fx in de sWingknooppunt

zijn gelijk aan nul.

Voor de elementen van de Jacobimatrix Fu vinden we:

1. In generatorknooppunt i:

a. als i = k
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~F21:

'DE.i

N
= ~ £'([61', C4/(e,;_GGJ.,. .131;( Sv,.,,(Bt.-_e,)]+

~"",
~;Ic

III
,. 2. £tf6il~(e,-'-e-()_Bil~(e,'_ ~)1_
~='
~9'4

2. EiGi.i

b. als i • 1 en F k

'l>Fu-I = E. [Get. c.n(eJc.-E>,)". :I3Jc.,'.::>tM.(e4_e,)]
'0£';

f) Ii~ .. E.. LG..,~ (ele. _ S,)_ 23..c: c.,n((i). _ ed]
'1)Ei

c. als i --* 1 fln ? k
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2. Een belastingsknooppunt i waarop een verbruiker en/of

een bron van blindvermogen is aangesloten (shuntspoelen

en/of -condensatoren).

a. als 1 =. k

I

b. als 1 ;:: 1 en II! k (m als i " 1 en iI: k
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3-1-5

zoa1s reeds eerder verme1d komen de transformatieverhou

dingen n van de transformatoren niet exp1iciet in de verge1ij

kingen (7) en (8) voor. Om te bereiken dat dit we1 het geval is,

gaan we de vervangingsschema van een transformator met 1eltreak

tantie Y, geschake1d tussen twee knooppunten i en j, als vo1gt

tot een 7T-netwerk her1eiden (zie fig. 8).

.
J

E,i,
.

r,:
Zc' " I I z-
- I: " y :J

I I
'" £~. a

£i

EO
'.-~o....---r----j Yn

Ij-
E:"J

Y,

A.

Fig. 8

.--,-.-'..--,' -"~"--'--'-,._-'----...--
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Ui t a voIgt:

_ n& YEo: - n Y£.i

Jj = - .Ii/n = _ (n E,: _ £.J") y =_n Y Ei + Y £i

Uit b voIgt:

Ii - - (E(: - £.JJ Y". -10 £i Y2, = - Y17' £,; + fYv + Y,2 )£.i

Uit deze vier vergelijkingen voIgt dan:

Y" • nY

Y1. = n(n-I)Y

Y2 = (l..n)Y

.
We bekijken nu slechts de termen van Yii' Yjj en Yij waarop

de transformatieverhouding n van de transformator invloed

heeft, nl. Yii' Yj j en Yi j ,

vsa.}

met Y .. G + jB vinden we dan:

Yii Gii + jB1i - n2{G + jB) ((6a..)
=

Yj j :II Gj j + jBj j .. G + jB ftb")

Yij Gi j + jB1j • .. neG + jB) ('oc)-
Op deze manier vinden we dan de termen in de vergelijkingen

(7) en (B), waarop de transformatieverhouding n van de trans

formator invl~ed heeft. In knooppunt k geldt dan:
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a. ala ,i c k

b. ala j _ k

c. ala it j ~ k

(/(J'a)

I

F ~1.-::1 :: 0

De partiele afgeleide naar n van de vermogenstroomvergelijkingen

in knooppunt k zijn gelijk aan die van de vergelijkingen (17a)t

(17b)t (18a) en (18b).

a. ala i = k

b. ala j = k

c. ala it j ~ k

"'()fjj; -I = '() Fa-II. = 0
'Dn 1)"
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Als we de mutuele admittantie tussen de knooppunten i en j,

(19)

in bovenstaande vergelijkingen substitueren vinden we,

a. als i '= k

'f)!;A:_1 _ £, £.I' f §i co~(e,- G?!) -I- .a~i .5~ fe,' - $'/)] - l, £/Gyo
~ n "

-nfL. =- £i,£j[!iiI' ~.,n fei - $j J - .23~' ~ f(:A' - ~}l + :z c:}ZJ:j
'i)'i7' 17 "

(ZOa)

b. als j = k

(uaJ

"'" £, £.i l- G~i ::»vn. (e,' - ~) - .Jj,./ t::..frl fe, - e.J.,1
n 17

(1.1/')

en F •u
van de Jacobimatrices Fx

inverse van Fx •
-1gevoeligheidsmatrix S - - Fx .Fu

kan

Door gebruik te maken van boven afgeleide vergelijkingen

de gevoeligheidsmatrix als voIgt bepaald worden.

1. Bepaal de admittantiematrix van het net.

2. Bepaal de knooppuntsvergelijkingen F2k-
1

en F2k in elke

knooppunt.

3. Bepaal de elementen

4. Bepaal de

5. Bepaal de

3-1-6

Als er nu tussen de knooppunten k en m een transformator

geschakeld is, kumien de gevo eligheidskonstan ten van de blind

vermogenstroom door de transformator als voIgt bepaald worden.

We gaan uit van het complexe vermogen door de transformator:

•
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Kierin zijn:

Het ~ttieve en b1inde vermogen door de transformator.

: De transformatieverhouding.

en E-m
: De comp1exe spanningen

1aagspanningszijde.

De mutue1e admittantie

resp. aan de hoog- en

tussen de knooppunten k en mt

waarin:

die een funktie is van n (zie hfst. 3-1-5), nl:

G + jB : De lekadmittantie van de transformator.

Met ~ = E.e jQ voIgt dan uit (22) voor de blindvermogenstroom

door de transformator:
'.

We zien dat Qkm een funktie is van ~, Em' Qk' Qm en n dus:

De totale differentiaal van Q
km

is dan:

met:

'l>Q~", = I? Eic {.a c.v:I (BI& _ (9,.,.,) _ G.s~ (e.. _ e,.,.,)J
"'Z>E,.",

'()Q~.., = _ n c. E"., (.D ~~ 18" _ e".) + G e:-:ttslc • e,..,)J
"Z) e.

- 0Qsm'De_
= _ Ek (1:> [,.I? E. _ E,.., CNd (elr: _e,..,)J..,. G £_ ~~ ((31&_ em)}
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dus:

substitutie van de gevoeligheidskonstanten van ~, Em' Qk'

Gm en n in bovenstaande vergelijking geeft dan de gevoeligheids

konstanten van de blindvermogenstromen door de transformatoren.

na verwaarlozing van de variaties van de fasehoeken van de knoop

puntsspanningen t.g.v. een verandering in de blindvermogensituatie
'-

(zie hfst. ~-~-~) gaat vergelijking (24) over in,

De gevoeligheidskonstanten voor de blindvermogenstroom door

een lijn tussen de knooppunten k en m kunnen op dezelfde manier

gevonden worden. Voor de totale differentiaal van Qkm geldt

j"* dan:

(t.S)

3-2-1

In voorgaande behandeling zijn we uitgegaan van kleine

veranderingen van de toestands- en de regelvariabelen, waardoor
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de hogere orde termen van ~x en ~U in de Taylorreeksontwikke

ling van vergelijking (10) verwaarloosd konden worden. Willen

we van de lineaireverbanden, die het gevolg zijn van deze

verwaarlozingen, bij de regeling van spanning en blindvermogen

gebruik maken, dan moeten de lineairiteiten ook bij grotere

variaties be~ouden blijven. Om dit na te gaan voeren we een

aantal berekeningen uit aan het vereenvoudigde net van fig. 9,
waarbij grote variaties in de grootheden, die van invloed zijn

bij de v/Q-regeling, worden aangebracht.

De berekeningen worden m.b.v. de load-flowprogr~~mavan

de N.V. SEP te Arnhem uitgevoerd. Met deze computerprogramma

kunnen de vermogenstromen en spanningen in een elektriciteits

net worden uitgerekend, waarbij in het algemeen de belastingen

en opg:stelde vermogens bekend zijn.

Uitgangspunt voor deze berekeningsmethode zijn de N knooppunts

vergelijkingen:

(k • 1, 2, •••••••• N) (27)

Hierin zijn:

~ : De spanning in knooppunt k;

Y
kl

: De mutuele admittantie tussen de knooppunten k en 1,

d.i. het element in de k-de riJ en de I-de kolom van de

admittantiematrix.

P
k

Het in knooppunt k geinjecteerde aktieve vermogen.

Q
k

Het in knooppunt k geinjecteerde blinde vermogen.

Er worden drie soorten knooppunten onderscheiden, te
.:.-;

weten:

De sWingknooppunt

De generatorknooppunten

De belastingsknooppunten

- knooppunt No.1

- knooppunten No's 2 tim G

- knooppunten No's G + 1 tim N.

In elk van deze knooppunten zlJn twee grootheden bekend

en twee grootheden onbekend, en we1:



-34-

Bekende Onbekende

grootheden grootheden

Swingknooppunt ek , fk rk' Qk

Gen. knooppunt ~, Pk ek , f
k

, Qk

Bel. knooppunt Pk , Qk
ek , fk

Hierin zijn:

ek Ket reele deel van de spanning Ek.
f k Het imaginaire deel van de spanning ~.

~ De modulus van de spanning ~.

De vergelijkingen (27) worden nu herleid tot de 2N reele ver

gelijkingen,

N
Qk = l;/ (fkGkie1 - fkBkl f l - el Gkl f 1 .. ekl\l el )

(28a)

(28b)

Ook is:
2E..

K" -
2 + f 2ek k voor k I: 1,2, •••••• N (28c)

Uit de vergelijkingen (28a), (28b) en (280) volgen dan de totale

di ff erential en:

In matrixvorm geschreven:

Vf; ~ltJ

~~; 6f.)

6. f(}

k::.t. 3,. .••• N

"=2,.3,. G
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(AQ) -= J •

(ae)
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(29 )

waarin de Jacobimatrix J soortgelijke elementen heeft als de

Jacobimatrices F en F , waarmee de gevoeligheidsmatrix bepaald, x u
wordt. Uit (29) voIgt:

( 6.e)

-1_= J •

( 6P)

( ~Q) (3°)

De berekening van de onbekende grootheden gebeurt met een

iteratieproces, die als volgt verloopt:

a. Neem voor de spanningen op alle knooppunten, voor zowel het

reele als h~t imaginaire deel, een bepaalde schatwaarde.

b. Bereken met deze spanningen en {29}

1. Pk voor k = 2, 3, •••••• N

2. Qk voor k ~ G + 1, G + 2, ••••••••• N
23. ~ voor k = 2, 3, .•.•••••• G .,

c. Vergelijk deze waarden m~t de., gegeven',waarden en gereken-' het

. 1. ',6Pit t:: Pkgeg...... Pk , (k == 2, 3, ••.•••N)

2. A Qk =Qkgeg. - Qk (k = G + 1, G + 2, •••••• N)

3. A ~ 2 = R 2 _ (e 2 _ r 2) (k =2, 3, ••••••• N)
K -kgeg. k k

2
Als nu alle A Pk < €.., A Qk < c. en 6.~ < c.z.' dan zijn de

spanningen goed. Is dit niet het geval dan:

d. Bereken de elementen van de Jacobimatrix J.

e. Bereken m.b.v. (30) ,6ek en Ark (k = 2, }, •••••••• N)
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f : Corrigeer de laatste berekende waarden van de spanningen

(bij de eerste iteratie de schatwaard~n) met ~ek resp.

Alfk ( k = 2, 3, ••••••••• N)

g : Ga verder naar b.

Bij de iteratieproces is verondersteld dat el en f l (de reele

en imaginaire gedeelte van de spanning in de sWinglmooppunt)

konstant zijn, zodat 6.e1= Afl :D O. Als het iteratieproces

gestopt is, d.w.z. als aIle knooppuntsspanningen bekend zijn

dan zijn aIle vermogens en stromen te berekenen.

In de load-flowprogramma is ook de invloed van de primaire

spanningsregeling (de automatische spanningsregelaars van de

turbogeneratoren) in rekening gebracht. Bij de nabootsing van

deze spanningsregelaars wordt gebruik gemaakt van een in de

Werkgroep Blindvermogen en Spanningsregeling van de N.V. SEP
aanvaard model. Uitgangspunt is de basisload-flow. Bij storings

analyses worden nu alle knooppunten, uitgezonderd de swing, als

belastingsknooppunten gezien. In die knooppunten, die in het

basisgeval generatorknooppunten waren, worden de berekende

Q en de gegeven Pals basis genomen voor de load-flow met

spanningsregel~ngna uitval van een generator en/of een verbin

ding. In die knooppunten waar een generator is uitgevallen

worden deze P en Q verminderd met het werkzame- resp. blindvermogen

wat deze generator voor de storing leverde. Nu zorgt de spannings

regeling voor een verhoging van de Q-levering bij een spannings

daling en weI volgens de formau1e:

6.Q _ 100 E(O) - E.N
dsr - S E(nom)' r

Kierin z::fjn:

E(nom) De nominale knooppuntsspanning;

E(O) -De knooppuntsspanning in het basisgeval (referentietoestand).

E : De knooppuntsspanning in het "gestoorde lt geval.

Ndr Ket draaiend opgestelde vermogen in Mva in de beschouw

de knooppunt.

~Q De toename van het geleverde blindvermogen in Mvar.sr
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S : De statiek van de spanningsregelaar van de generator

(zie fig. 7). Deze is gedefinieerd als te zijn de span

ningsverandering in % van de nominale spanning, die aan

de hoogspanningszijde van de machinetransformator moet

optreden om een verandering in de blindvermogenoutput

in Mvar in dit punt te bereiken, die gelijk is aan het

nominale vermogen van de produktieeenheid in Mva.

T.g.v. de uitval zal bij die knooppunten, die oorspronkelijk

generatorknooppunten waren, de waarde Q moeten worden vergeg
hoogd met de waarde ~Q •sr
Doordat de verandering in de Mvar produktie afhankelijk is van

de spanningsvariatie zullen ook een aantal hoofddiagonaalele

menten van de Jacobimatrix J veranderen.

Bij de~toepassing van de spanningsregeling na een storing

worden de voorwaarden

(k = 2, 3, •••••••• G)

vervangen door:,

(k = 2, 3, •••••••• G)

waarbij 6.Qk < c., moet worden.

In dat geval is

N

~ ~, (fkGkl e1 - fk~l f 1 - ekGkl f1 - ekBkle1 ) + ~'-

De inD~~6oppunt k geinjecteerde blindvermogen. als k generator

knooppunt is.
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3-2-2

De belastingen in de verschillende knooppunten van een

elektriciteitsnet zijn, anders dan in voorgaande afleidingen

is aangenomen, afhankelijk Vrol de frequentie en van de spanning.

Als we een impedantiebelasting beschouwen, bv. een serieschake

ling van een weerstand en een zelfindill{tie, kunnen we voor de

aktieve en de blinde belasting afleiden resp.

F-
R.Ff-

R
2

+ X
2

Q= X.E2

R
2

+ X
2

(32)

(33)

We zien hieruit dat de reaktieve (blinde) belasting Q kwadratisch

met de spanning E toeneemt, wat een kenmerk is van aIle impedantie

belastingen. In het algemeen kunnen we zeggen dat de blinde belas

ting een funktie van de frequentie en de spanning is, dus:

Q = Q (f, E)

Samengestelde belastingen zoals die hoofdzakeli.jkin.··elektri¢iteits

netten voorkomen, zijn eveneens van de frequentie en de spanning

afhankelijk en kunnen dus ook worden voorgesteld als:

p =P (f, E)

Q == Q (f, E)

en

We kunnen echter voer dit type belastingen in het algemeen geen

analytische betrekking vinden. Meestal kunnen we dan proberen

de frequentie~ en de spanningsafhankelijkheid van zo'n type

belasting in een praktische situatie d.m.v. metingen of empirisch

te bepalen. De variatie van de blinde belasting wordt gegeven
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door

•

De parti~le afgele~den in bovenstaande betrekking moeten dan,

voor samengestelde belastingen empirisch worden bepaald. Volgens

het boek van Elgerd (iie literatuur (3» is uit een aantal studies

gebleken dat een gemiddelde samengestelde belasting bij benadering

kan worden voorgesteld door een belasting bestaande uit:

Induktieve motoren

Synchrone motoren

Overige belastingen

60 %'
20 %
20 %

Voor een dergelijk belasting geIdt:

.~ = 1,3 0f0/0Z0
'l>£

Hieruit voIgt dus dat een samengestelde belasting, zoals die

in elektriciteitsnetten voorkomen, een kleinere spanningsafhan

keIijkheid vertoont dan een impedantiebelasting (ongeveer I op 2%).

In de heirna volgende load-flowberekeningen passen we impe

dantiebelastingen toe om na te gaan in hoeverre de spannings

afhankeIijkheid van de be1asting van invloed is op de 1ineaire

verbanden tussen de variaties van de verschillende V/Q- grootheden.

Kiertoe worden in de knooppunten van het net van fig. 9 reaktanties

naar aarde aangebracht, die als blinde belasting dienen.(zie bij

1age 2 )

3-2-3

De berekeningen worden aan drie verschillende varianten van

het net van fig. 9 uitgevoerd. Deze varianten zijn:

1. Knooppunt A wordt als swingknooppunt genomen. De knooppunt
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RMK en de verbinding van knooppunt RMK naar knooppunt A

worden niet in de berekeningen betrokken.

2. Knooppunt ffi'~ wordt nu als swingknooppunt genomen.

3. De verbindingen van het koppe1net worden 3 x zo lang genomen.

Ook in dit geva1 wordt m1K als swingknooppunt genomen.

De netgegevens van deze varianten worden resp. op de bij1agen

3, 4 en 5 gegeven.

De generatorgegevens zijn:

Knooppunt Nom. Spanning Verm. in Mva

BGM 220 KV 1500

LVI 220 KV 470

K 150 KV 1500

GT-l50 150 KV 1500

GT-380 380 KV 470

Tenzij anders vermeld hebben de auto~ntische spanningsregelaars

een statiek van 10 %.

De referentietoestanden (basisgeva11en) voor:

variant 1 op bij1agen 6a, 6b en 6c;

variant 2 op bij1agen 7a, 7b en 7c;

variant 3 - op bijlagen 8a, 8b en 8c,

gegeven •
...-.;
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I~e4§1ltie Creactantie)-be1astingen in de verschi11ende

,~<i~~liriten.·
KNOOPPUNT TYPE

NAAM
ZR

IN OHM
ZX

IN OHM

-0.00
-0.00

200.00
480.00

6500.00
220.00
220.00
-0.00
-0.00

&995.00
1501.00
1258.00

766.00
-0.00

iSO.Oll
357.00
178.00
370.00
170.00
236.00
i50~00

925.00
642.00
482.00
S18.00
181.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
"-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
-0.00

o
2
1
1
1
1
1
2
i
2
2
2
2
2
2
2
2
2

--.... .,... 2

'2
2
2
2
2
2
2

::::.--- C:. . RH K
= "~::::;=: .. - A

:":::::-:;:~;:::::=:: BGM---.'- .._----_.--
lW

)=~-.-.~~~~~~~~. GT-380
'==:::=':'::'=':'=::::0::.:..=:.":::'_ ..

GT-150
=.~...- .=:~c-· . H
-- --.-----. ENS-3BO
::-=.:.:=--::~.:===:" . 0
:'--::":·:':~T'··::... EHJ-380

=-~~;~=::=:-=:: HG~
-----.-- . ZEYV

----=::=:===.-.:::=: HSW- 220
=.:.= ':='::"':::"=:":':':. ~ I- -.--.-.--.. ENS-220

~~~:~::~:[~=;:: oo~-----;;----. G . . ....._.__.

~:::=::.:.:::::::~:-. f
====::=:~=:. f< :.,,""'.:.:.-::::'-- _.

::::;,--C::.' -:: :=C:.--:.~~' E
-- .._.- HZ

=.::::c--~~~.:~:::: UO
-------.. OSS
-=::::- -.:-: =::-:. £:R0

HT
-.... '-'--'-'-' HW
--.-._--._. EHV-1S0

Kllooppunt. typ.e 0 . -. SWingknooppunt
==- ,•.=-_.-...... ,( .. 1' .... "::.' Generatorknooppunt
._-- ---,----,---,.-. --_._--._._,---_._- ~.~.- ~- ~

=::~~lC:.~~~;;=_,;.::.. 11::::.:2·:: '..- Be1astingsknooppunt
~ ..=--=.: :::::~.:-:-~ -
------_.- -

Bij1age 2.

----------- _._-=-::::::=::=.:::==--=_---=.::..:;_... -:- '-_::, _ .. - ._;

__ .-.--=~=~:;,~J~~¥~E~~·~--·~~=~-'-_~~ ~-~~~ ~._.
i
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INPUTLYST LYN~N ~N TRAN~FC~MATaL~N
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KNOOPPUI,T
VA N t,AA~

o X C T~A~SP.CAP A~NT

IN O~H IN O~'M HI Mr·1F I N ~VA CH.C

~.

A ~H\t-3811 .240
E~S-38U 0 .420
E~V-380 GT-380 .513
GT-3BO EH~-380 -~3&O

A 0- 1.320
ENS-220 OOli .t.iOO
OOH LW -- -. ..~36

LW ~GtJ .- .--._.~'-. • 1 4 4

UGH Z~~V .408
Z'C.YV HGV .010
HGV HSh-22U .434
ENS - 2 20 HS1-1 - 22 0- ._. • 372
EHV-150 HZ .JI0
Uf) HZ '."3 • 75 iJ

. ass uo .... -.-:_ .c-·- j. 7~D

~T 0 S:; --- .---- --- 1. 2·~ f)

EH V-1 ~ 0 c: RD - - ----- 2 • ,H 0
EHV-1S0 HT ~.~oa

HT ER8 2.300
GT-150 HT 2.140
WW liT -_.. 1. 0 Q0
GT -15 0 1-1 W . ... 1. 1 40
F G -- -_.._.. ... - • t g 3
E F - ..... -. .? 17 ..

'E K -· .. ·.. -1.110
H':-"" .-....... - K-'-'--""'--" • 7 2 0

G H- j .44!]

2.7f;J
4.830
6.466
4.140
7.5QO
5.'.373
3.&c&
1. 554 .
4.4U3
5.DGO
3.751
4.014
1.4SU

11.430
6.00U
4.5CJiJ
R.5uO

j7.iJCU
8.50U
g.t;OO
4.42!)
S.DBO

.242
2.030
7.5S0
4.510
4.510

" ..~_.__• __~__.... • a__ .4_" ··__·.... _._.

• 524
• g17

2.4?)2

• 7r~6
1.440
1.176

.7!:S4
• J1&
• '352
.7»3
.94tl

• 8n 8
.225
.2JO
.1UU
.310
• 210
• :3 ;~ :J
.1613
.335
• 116
.238

5.2~O

1.blU
1 •.g40
4.5C10
2.540

:~ 4' IJ 0 •
34lJO •
:';10G.
3400.
3400.
17 CO.
170u.
1700 •
170U •
1000.
2000.
17Uil.
640.
16G.
1 nO •
320.
133 •
1:.s3.
133.
320.
370 •
3?C.
400.
480.
4 BfJ •
400.
200.

2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
'2
2
2
2

Transformatoren

..... in Mw Sp• % KV Mva Verh.
EHV-380 ElIV-l50 5,3J. 18. 380 1350 0,395
GT-380 GT-150 3,54 18. 380 900 0,395
D E 3,54 18. 380 900 0,395
ENS-380 EN5-150 1,79 14,5 380 1000 0,58

Bij1age 3.
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----"Net'g~en5 van variant 2.

INPUTLYST LY~~~ t..H TRANSFO~MATO~~N

-----~-~--------------~-~-~----~-
KNO~PPUNT

VAN NAAR
R X C TRAN~P.GAP A~NT

IN OHM IN OHM I~ MMF IN MVA CIke

-.,-.-.-.---_.._-------.- ...- ..•._--..__._- .'._.

RrtK
A
ENS-3tlO
ErlV- 380

=_:- -. GT- ~Sl:l 0
------- A

£NS-220
- -- - ODrl

lW
BGH
Zi..Y\!

----- HG V

t:J4S-22l:J
EHV-150

-" VO
---- OSS

HT
£I;IV-150
~H"-150

HT
GT-170
ww
GT-150

~"- F

E.
E

-' H
----- G •

A
EHV-380
o
GT-3bU
c.NS-380
U
OOh
LW
B(,,~I

Zt.-VV
HGV
HSW-220
HSI<I-220
HZ
joiZ "
UU
OS5
ERD
HT
i::.R.U
HT
HT
W~l

G - ,

f
K
K
H

J.IlDO
.240
.420
.513
.3&0

1.320
.51l0
.jj&

.144

.408

.'310

.4.34

.372

.310
3.250
1.780
1.28U
2.30iJ
1+.&00
2.JOJ
2.140
1.000
1.140

.19.5

.517
1.170

.72J
1.440

53.0l.0
2.7:';)
4.0;))
&. 4 b~
4.140
7.590
5.43~

,s.&2o
1.5~4

4.4l",$
7.0UJ
3.751
4.01lt
1.4Sa

11.4jJ
b.OOU
4.51JJ
8.Sua

17.(JOi)
8.5LU
9.SlIO
4.4C::J
5.08:.1

.242
2.U3Ll
7.7::'U
4.:;)111
4.510

u.OLlU
.524
.'H7

c.462
.7ob

1.440
1.17&

.784

.J36

.952

.76:S

.94tl

.Bbd

.225

.2UO

.100

.310

.210
• Jail
.169
.,s55
.116
.2,)8

S.2dO
1.61U
1.84LJ
4.5ulJ
2.5ltu

-IJ •
340U.
3it(jO.
51l.iU.
34UO.
JitUU.
17UO.
1/0U.
17u U •
17UO.
lULU.
2UliiJ.
17UI.1.

640.
loU.
160.
:S20.
13,).
133 •
133.
J20.
:.:sZli.
3(::u.
ItUO.
It 6U •
4BO.
I+Uu.
200.

2
2
2
J
2
2
2
2
2
2
2
~

2
2
1
1
2
1
1 r-::._'.-

1
1
1
1
4

2
2
2--_._"--- ----

I
i,

Voor transformatorengegevens zie bijlage 3.

Bijlage 4.

..'
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Netgegevens van variant 3.

INPUTLYST LYNEN EN TRAt.JoSFORMATOREN

L YNE ts

KNOOPPUNT
VAN NAAR

-~-~---~--------~----~~~---------
~ X G TRANSP.CAP AANi

IN OHM IN OHM IN MMF IN MVA eIRe

RHK .... - A
A -, 0

GT"380 ._- ENS-3d 0
El-IV-380 GT-3~U

ENS~380 U
• A t:HV-360
. ENS-22U OOH

DOH LH
LW OGtl

- SGM l EYV
ZEYV HGV
HG V ' HSW- 22 0
ENS-220 HSW-220
EHV-150 HZ
UO "HZ
OSS ua
HT / OS5
EHV-15U dW
EHV-15U HT
HT E:.f·W
GT-150 HT
Hrl Ht
GT-150 HW
F . G
E F
E '<
H K
G H

-u.ODO
--3.960
1.080
1.53Q
1.260

• t20
.$j{}0
.336
.144
.4lJfj
• ~HO
.434
.372

• • 3 to
3.250
1.7130
1.280
2.,3ll0
4.600
~.,~aGI

2.140
1.000
1.. 140

.193

.517
1.1'0

.720
1.440

53 .. 000
22~770

12.420
13.398
14.490
.8 .. 25U
5.439
3.&26
1.554
4.403
5.0UO
3.751
4.014
1.4~O

11.43U
b.OaD
4.5UO
,B.500

17.000
U.500
'3.500
4.42u
5.080

• 242
2.030
7.?[)0
4.510
4.510

-O.OuO
4.320
2.358
7.38b
2.751
1.572
1.170

.784

.336

.952
• 763
• 948
• 868
.225
• 20U
.1UO

-.31 U
• 21U
,3 ~o

• 169
.355
• 116
.238

5.28U
1.61U
1.84U
4.500
2.540

·3400.
340iJ.
J400.
5100.
3400.
~400.

1700.
17 OU •
170(J~

170U.
10 OU •
20110 •
1.700 •

640 •
160 •
1611 •
320.
13J •
133.
133 •
320.
320 •
320.
4 UO•
480.
'+ 80.
4- 00.
200.

0'

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
'2
2
2
'J
L

1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2

Voor de gegevens van de transformatoren zie bijlage 3.

".

Bijlage 4.
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'KNooprU~T'TYP~ SOAN~T~G(KV)

:::=: 7:':,-' t4 AA~~ .. , . MOD HOt:K- - -_.. _._-~. -- ._._-- -'-"-'--'

vt:Rt-IOGEN tlliPUTl" VERHOGEN ~ nEREKENO)
MW MVAR MW HVAR
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I
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I
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't

... .. . .
_ •• ' •• __ H .~ • ~._.,,_._. _'" _~ _ ••• _

KNOD PPU tIT AAN r V t: f< H C G l:. N SST ~ 0 0 '"
VAN UAAR eIRC _ MW MVAR MVA

"'-" ---~._. _._-,_._---

VERLIE:ZEN
MH I'IV AR

.150 -71.3tJ2
.. 0 ql -25.190
• as 8 -5. 8? 3
.G19 -'.).153
.U49 -45.304

-.000 2.210
.150 -71.3J2

1.0'19 3.52?
.(j~2 -1.175
.Q05 41.3g9
.741 .Ou8
• lj 1 0 -117.0?5
.11(J5 41.3YQ
.091 -2S.1QiJ
.11.36 -ll.S 'B
• 4'~ b -13. '5 '12
.011 €i.7j~f,

.OOl,g -'J>J,.453

.U?l S.l40
• I) I.tq -45.3J4
.u~2 -1.175

1.1Qf, 2.831\
.304 -10.M12
.5iiCj -10.349

-.OUil (' • cHI
.71~ -3~.4J4

.304 -1UoIH2
3. i:l J 4 lS.Gi32

.41:; lQ.OCI2
~.~64 21. 972

bA>.
,

~? ~,

.17
..... ·.34

.83

.20

.20

.15

.23
1.08

.11
2.14

.23

.60
• ~5
.37
.41
.53
.52
.31
.30
.20
.11
.40
.44
.42
.40

1.13
.45

1.0E:)
1.1<:)

.93

STROOM
KA

3399
.3399
1699
1699
3399

89g
33C:19

63g
'132
1349

132
£J099
1349
33qg
169'3
16<:)9

999
3:>99

999
3399

132
132
479
479
899
399
479
319
899
319

TR.ANSP.CAP
MVA

120.32
,235.54
326.15

80.00
135.44
110.3R
15S.97
2R1.84
27.84

5S9.10
bO.2H

417.13
564.39
250.81
1£-0.40
20 ~·.13

203.28
2:13.1f
20<:1.03
141.55
28.85

1u3.72
11 f;,. 82
112.YF.
1011.21
3ut. 77
119.71
29:3.31
330.25
258.08

33.10
195. 7~

34.37
0~.6$

-4.12
1U13.63

-104.4'3
164.11'3

22.74
-31~.54

5.63
-161.67
354.94

-220.97
63.37

139.8tl
-203.24
-11,7.131

2U:S.Y<;
-41.1R
-~3.l31

-lJ.9u
2~~.J4

-1)3.3a
-lun.4J

-92.55
-40.1';
120.7il

92.1::5
1116.62

. -'.

-115.65
.1,30.95
324.34
45.00

-135.38
14.S~

l1?nO
225.57
-1ti.Uo

-45 Q .L;R
-60.02

-3fi4.t.J3
460 • .39

-:130.Ho
147.35

-151.41
4.Uo

-131.44
-J.YB

135.43
1t~.1 5

-103015
113.0R
-93.S0
-19.58

-28"1.23
-112.77

26"1.34
:-Hf;,.<J8
?35.6Fs

2
.2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
3
2
2
2
2
2
2

02
2
1
1
2
2
1
4
2
1
2
1

W~

GT-3~O

HT

o ~.

0.- "0 CHV-380

ZEYV
LW
EN~-J80

E

GT-l!iO

ERll

t.:
A

EHV-1SD HZ
ERD
::.HV-380
lit

EHV-3tfO'" GT-3RO
~ liV -15 0,
A

ENS-220 HSW-220
.. ~ ~. --

DOt-I
[N~-380

EN S- 3 ~ 0 GT - 3 d II
E"~- 220
o
(HV-1S0
HT
F
K'
o
G

o· ~.•~ _ •• A

-~."- ---::: f3GM

o



•

1Q.002
-35.453

-117.055
-38.404

27.504
-B.6S4

-14.576
-14.576
-11.593

3.4 ') 3
2.8813
7.393

21.972
.OOR

1.380
3.1:)22

?,·1.5U4
-1~.P,iJ2

-lH.Rt.l?
-10.349

-';;.1S3
-:s.7':\3
-3.7:-\3

-13.592
? • 2 J j

3.493
1. 3 ~(.l

?231
15.082

1. 3 9~
-~ .8/3
-H. b'l4

.415

.039

.~10

.71A
15.174

• r; 03
.035
.0315
.1<36

1. >-,1'5
1.1U~

1.k()7
5.~64

.i't.l
.774

1.0ag
lS.1/4

2.7Clq

2 • 1 'I 'i
.5iiC)

• U1 g
• 7 f\.~
./~H

.446

.H60
1. t·! 5

.774
• P,60

3.~04

1. :,'67
• 8~) B
• r fJ 3

'8 q9 , - "::'" c··--:' :'?' :'47
33<3q ... '0. 27
5 0 g 9 . , .: .,. ',:'- '. 5 6

399 _.--. 1.10

1<39 1.83
ggg .47

1999 .• 17
lq9g .16
1699 .43

319 .ES
132 .40
319 .79
319 .93
132 .23
159 .2tl
639 loCf)
199 1.~6

399 1.11
399 1.10
479 .3g

1699 .22
1699 .8?
1699 .139
16g9 .56

159 .40
31g .65
159 .2f\
15q .40
31<J 1.06
31g .71

1699 .84
999 .47

325.02
184.4A

"381.61
2<32.9<3
502.65
1fi2.1G"'
6:;.54
61.bl

165.15
16g.82
105.1f..
201.55
245.1<3
61.02
71.85

278.90
524.50
31:::.113
31/.83
106.00

84.27
J41.4?
342.05
215.<30
10c.37
166.46

70.81
10ll.17
2~3.g1

211.95
325.97
lR2.4B

LW

aOH

'- H

"':":'- -;--' ass
~.:;:_'::,. , J

_ ' GT-:'3-8ir-'~Gt:':I50 ,'" '2 w~"'--':;3n)-;?-i-'" '=73. ~5 ' :,
-- ---,,,- .. , ---"''''' E ~~~) - 380 2 131 • :; 3 129. 35
,.,'::::,:=::''':=''' ~ -:- .~, .. t HV -,360:,_,-::: .3 3 B5 • 04 ,., it 4 • 61
o:.c.;:,'~;:;._--=OG ' '.-' -'-- ',-"- F" " ' .. '., -- 'c__ . '4" - 2 87 • <:l4 Sit • 11.+

:=: '--=-::':'~--:"---- : :.~ ~" , ---':'-' 2 --, - 4 87. <31+ -120 .72
="-- :0-:' HGV -- 7.EYV ';"::':'''2 :-~-:-;-- -181. R8 -~ .<30
=-~~~...~_~._~.~_. .--,---~- HSW-220X, 2 60.tl8 -24.2 13
-----.- HSW-220 HGV 2 -60.e.4 g.l2
. -:,:":.~,~::.,~:,: .. ENS - 220,., 2 .:' .. ', -147 • 1 & -., 4 • go.
-.----- HT OS~: -. 2 --'" 136.77 1UO.66

'~'.~-'~, ,·.:.--ERD 1 104.25 13.713
._..- ~ .._--- ~--.- HW 1 -1 '34.67 -71. <37

,~'GT-150 1- -230.12 -34.65
.- - ~~HV-150 1 GU.l5 -5.63

,.HZ . UO 1 -23.52, 67~89

·---::::HV·-15U 2 -227.48 -If)1.37
G Z 503.12 146.22

, K 2 29G.8~ lu1.74
., -M 2 -2g4.0B -120.55

C 2 94.08 5J.03
. BGf-1 • 2 -l.5.ll.+, -70.84

on~~ 2 2Q~.h4 1'0.7'1
. 'LW 2 -Zg4.f.& -174.55

UI:'::-220 2 151.1'>& -153.41
UO , .. ,. 1 71.15 73.60

.. , - HT -... - --_. 2 -1 35 • 16 - g7 • j 7
7"'" Uo ..'" H Z 1 2 4. J 0 - 6 b • 5 1
--,-- ·--- ..,-----OS~ ---'-··--"1 -70.30 -71.37'
:. HW '-' ., - GT-1 5 U 1 - ? 0 J • 53 - 1ll 5 • E: 2
".---. , _..-.. .- ,,-,- HT 1 1 q C• ~ 3 7 q • 36

--;. ,. .,~" 7.E YV ' B G~1 2 - 3 2 ..s • ,+ 8 - '+ 0 • 2 1+

HGV 2 1~2.4~ .27
< -~ ,~, .. ,'- --- ---- - - _. - -, ,

~-. _. -_.- ,-. - _ .-- ::.7-: ~ . TOTAAL 42.304 -2·i6.2~j

, '.
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KNOOPPUNT
V,",-N NAA~

_ ...._-' .._.-.
-.~-.____ .... __. _ .._. . c

AANT V t. R. t1 0 G _ N S S r k. 0 0 M Tk.AI~SP.CI\P STROOM
eIRe HH NVAR HVA HVA ·KA

Vt.KLlr:zt.~

MW ,"lVA<

A

BGH

o

C:HV-150

EHV-3UO

t:NS-380

ERO

F

GT-15U

EHV-36Q
o
i<.HK
LH
It.YIJ
A
CN~-380

£
E.HV-J80
HZ
£f([)
HT
A
GT-3ijU
t:.HV-1~U

t: l~ ~ -~ ti 0
OUH
H$~-22u

o
GT-380
c.N~-£~U

i::HV-1~0
HT
o
F
K
E
G
GT-J6U
HT
WH

,·2
"2

2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
It
2
1
1

135.37
-114.25

-21.12
4~. 77

324.23
114.42

-13(.2lJ
l2.13

~l+bb.(,j3

230.b2
-13.71
-57.62

-137.20
-;)Bb.bB·

1+67.1+
3.6Ll

-151.4U
147.tHI
1J7.'7

-133.7'-+
-;j.~~

lJ.b3
-100.63

-22.7g
115.01
-92.83

-11~.2~

-264.7=j
321.b1
233.25
2b4.9lt---'-

201.13
JJ.82

-234.~2

b3.53
25.bY

-!j3.2lf
1&.27
77.llu

~2Bb.97

143.52
2b.ol+
12.tl5

-221.77
-132.U7

334.87
-19U.45

12'1.&d
&U.7d

-73.YlJ
-142. oj

i'Jb.5J
-27.&4

-.98
-75.&1.1
1~. b1

-&2.28
-28 •.Sl
-83.4;)

tt-O.UJ
d5.S3
97.71+

242.4!t
11.9.15
2JS.tH

78.3iJ
325.24
ltt-7.bU
138.10

bu.311
.541.31+
271.63

3U.14
59.23

259.70
It l.I b. 8 J
5llt.7o
1.':10.'+B
19~.3~

159.81
ltt-7.47
195.53
1'=' b. ~ 0

3U.9iJ
1UO.83

78.90
1.1/.20
111.7t3
116.&8
~9 b. 7 2
J~ It. 23
24~.4lf

262. J 9

3399
3399

. -0
1&1j9
1699
jJ~9

3399
899

lslt9
&39
1;:l2
132

3399
SCl93
131+9

999
lbY9
1099
3J99
33'19
Y9~

132
132
699
1+73
47g
.. 79
3Cj9
89g
319
319

- -...... • 38

_.~3

.37

.2~

.92

.23

.ll

.13
2.31
1.1 i
.13
.2~

.ftl

.b~

.91

.S4

.S&

.1+5

.23
.31
.~1

.13

.1+3

.32

.I+~

.4:>

.49
1.21
1.~~

.93
1.12

.113

...16.9
-O.uuu

• u~2
1.uZg

.1b 9
• Ub 3

D.UOu
1.i.Jlt7
1.~21

.115

./jo7
.11 J
• ~u 4

1.U47
• Ll 7 S
.ltYl
.232
.C,03
.u~1.

.Jl~

.115
1.21~

0.000
.::S5':J
.bd7
.~59

.I)'>u

.41H
o.2jJ
4.C::d4

-20.c4l
-;)9.1+~4

22.Ulo
-4.1YI+
-i.4u8

-:>9.1+24
-.j7.o.s2

1.3'17
... ,. 9~ 0

4.1+11
-.793

.957
-GU.bltl
--J!).buJ

41.92U
b.Uou

-:i.b'~

-b.8!:J3
-.)7.032
-.H.9tt-2

:>.u~u

-.793
.s.11~

1.397
-:i.o~1

-1.5 ... 8
-8.b91

-J2.ub8
2l.2oJ
~~.1+3j

17.5;,ti
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.,. .-. ""'"""- -36/;"4 ~f _.. "-~r6'~-4'6_..... Jd 9.2'0-- '" - -.__.- .__ ... -. ':&T'-"-" ---;'o"G Ii' -9s ..&oi······GT-3liO i.ti\l-3liu J 5099
;;.N~-.Hsu 2 lJJ.h3 110.b9 li'3.bd 30$99 .27 • u91 -J1.9lt2
GT·151J Z -.3l1.32 -17.75 321.81 8lJ~ .51 .4tH 2l.283

G F It C:~~.5g 51.3& C::lJlJ.lo J99 1.1!~ .~JO -32.J68
H Z -485.5B -lu7.47 4~7 •.33 199 l.u:) 17.b&1 38.3ti4

HGV rl;);;-Z2u 2 oU.47 -2/.53 bb.45 1991J .13 .lolt3 -11.939
Zc..YIJ ~ 2 -1bl.47 .u.:? 1li1.47 <:IeB .52 .1'26 -5.342

H:iH-220 i::li~-220 2 -141.57 -b':l.bJ 1b~.11 lblJ~ .4& .232 -8.B53
H(,IJ 2 -bll.4J 1?59 b2.ltl 1999 .1~ .lJ43 -11.9J9

HT t;.HV-15U 1 !;i8.oB -11.YO 51.1.86 LiZ .~; .807 • 95~
t.t{lJ 1 102.1J 4.7ll 1ij~.21 132 .43 1.272 J.71';j
GT-150 1 -2't.l.u'(. -bO.u9 234.blt 313 .'.:jj 0.233 25.433
O~~ 2 IJ4.li2 i'li.2Y 15~.lJiJ 319 .0' 1.b57 4.JJ5
HH 1 -191.~B -5Q.19 1Ytj.UIt 319 .83 2.0/1t 6.407

HZ t.HV-l.:'O Z -22Y.ItU -Lj'J.11 C::bo.2i:S fiJ>j 1.15 1.C::21 4.411
UD 1 -21.6iJ b1.9J 6~. 5 0 lS~ .2~ .7/lJ 1.035

H K 2 2gb./S lu1.45 313.62 J 99 1.211 3.245 -10.041+
G 2 50J.~!t 145.77 5~J. 93 199 2.01 17. bb 1- J8.Jult

K Co 2 9j.!)~ ~4.77 llJtI.37 479 .43 .od7 -1.5U6
ri 2 -~"3.5~ -112.0Y 314.1~ .) 9~ 1.2~ J. 2 45 -lU.b4!t

LH OUI1 Z ~Sl~.7"j lJlI.Yl :'>cJ.4J lb~~ • 91 .b5U . -.l;j/9
dCJH 2 -4~.75 -bl.7"J dl.7j Iblj9 .2 .) • lJ 22 -4.1:.J1t

aOH il'l5-22tJ 2 151.';;U -139.55 ~ub.27 lb~~ .53 .4Y7 -9. 81 ~

; LH l -29lt.YU -loS1.dY JC:J.U!:1 1b~'j .92 .tl511 -.'j('J
-< .. -- - - - ass HT 2 -133.1Q -74.26 1!j2.47 :$1 '3 .0:' 1.b~7 4.U35
.':"" - --.- ._~-- ....-;~:"'.-. UU ._-">-. 1 6l:J.l0 ~4.95 ~w. 3J 159 .38 .TB1 2.Utl4. - -
--_.-._-_.-.-.- - ._~. RHK A

,._--- .- •..-
2 21.1~ 256.94 257.81 -I.i .37 -\J.QuO 22.01~

UO HZ 1 22.3!S· -b-O.~b 64.,9 159· .28 .. .119 1.bJ5
,," ass •....- .'.--'''-

1 -&ti.33 -~2. til 00.43 1!;)~ .33 .7b1 2. ad 4
. . .. WH HT 1 J.\jJ.b5 !)U.bb ~U2.Jlt 319 .B3 2.U74 8.46 :;...

• «

GT-150 1 -260.&5 -dU.18 272.71 ~19 1.12 4.284 17.558
. - Zi.,YV tH,V 2 182.2ti -5.YI 18i:: .. 3Li 9<:19 .52 .726 -:;>.9lt2

~ :._...... -~:~_., _.'

UGH
.--.

2 -323.211 -27.U9 324.33 1699 .92 1.U29 -1./tuB
'"

r~';...:>·~
.- .-'- - ---- . ."".

::':'''=-.-::;:-:::-:,"-::::'-:;-::::..:- - .. .- TOTAAL - 48.119 -141. 643
-_._- . ---_._- -_. --_.". ._.. '.- --.- f
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Berekeningen aan variant 1.

De variaties· in de V/Q-grootheden worden veroorzaakt door:

a. Achtereenvolgend Mvar-uitval van verschillende grootte

te plegen.

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 10 bIz. 55•

.

U:tw.a.f. no. H So 100 .1.00 300
(N_)

~

A£(H) -4~b _qgS _:l.~OJ _ .3,.2 2-
(~kV)

AQrH) - 9. 06 _10,56 - 39, 25 _ 62.~ ~Ii

{';"H.-...'

6Qu (J)) .,. 1. 52 ..,. /5~ .1,8 ~ 32... go + 52.61
, (. u.

,

a £(7)) -o,og - ~ 19 _0. fo _ o~6~
( ".;., leV)

L::J.e (:z» 0 0 0 °iO/
"/~rc-)

~£(E) _0~25 _ 0 .. 52- _ J~ I~ -/~11
("';'A;V)

A$(£) 0 (;J 0 0",01

(M4.94-)

AQ(Gi-3c1O) .,. ~ +1 .,. o~ (jOY + I~ til +},,;, &6.
(~I'I~)



Resultaten.

Zie grafieken van fig. lO~ op blz. 55a.

I.£tva.l~H SO 100 lOO 300
(HI/a.c.)

AQLI(/l) _ 6" ~I _13~ 0 - ~ft 66 _ 4-,(,;1 ::/.0
(~ ffl/Q.ll.,)

.

a Qu (EAl5) _ 0.> Soy _1;,10 _ 1.# 3'0/ - 3...16
(kH"Q.C,)

0

~4J~.!3JiH) + ~ ~.z. +q 61 + ':> ~ 2- + ~. zt?
,v-:;.. 1/04..)

h.Q(Lw) + q /2- + 0" !l.b -+ q, 55 + 0" cJtf
,~ /'II/(;JIA..)

-

/

.6c;.:(8G~L"'" . + Q,-¥4 +°,,9 3 .y. 1;1 9f + 3" 16. c~ ~)

,

AQ(Gt-l5aJ -I- Q f!)9 -I- 0, 11 .,. I, 5/ + £.1 -? 2-{v-.:. IYvo;r.}

6l!lu{6t) _~~5 - 0.,'1' _1:,5 J _ 2,:>.~.e

(~ I'fI/Q;c,,)
~

6,Q.,(£ItV) 0 _~o+ _0" I~ _ 0 ... //
(c-:..ifv~)

.6Qu(Gt.,.eNJ _q 35 -Qj5 _ 1;1 6.3 _2# 5.20.
( ""., /'1vr;vc..)

54a -
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I Resultaten.

AQ(EHV/fJ) _ I;) SO - 3~0.J ~ b~5d' _IO:lS~.
(~ H...a-)

~C¥~i/~NS +~771 + 4-~ 67 +9~9~ -j%;)q/
(V't-t., HVQ4..)

~4'4J(Ak TJr) - 0., /1 _/~5tY _ 3" :3 6 -5" 31
('""- I'(VCAJ'C- J

a(EN~) = 6Qu (£N~) - /, 2.0
__ __.A4J(13GH+LwJ

a(M ..13l)= 6Q,,(Ilh..l!J"{.) _ I., oz.
AQ{Gi ~ !Jc10~so)

~~(Nr. Br.) is de variatie van het uitgewisselde blindvermogen

~an het deelnet met aankoppelingspunten Gt-380 en EHV-380. In dit

deelnet wordt in de knooppunten Gt-150 en Gt-380 Mvar geproducee~d.

~(Iir.Br.) ~ AQ(EHV/A) -+ ~Q(Gt/ms).
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b. De transformatieverhouding n(EHV) van de.transformator

geschakeld tU8sen de knooppunten EHV-380 en ~V-I50 te varieren.

De generatoren hebben bij deze berekeningen een vlakke V/Q

karakteristiek. De generatorklemspanningen worden konstant

gehouden (a-statiscne regeling). (zie bIz. 74 laatste alinea).

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 11 bIz. 57.

6.n(EHV) +qoo+ +q olB '" ~ 032- +OO5-Y

c

AE(£HV-3&'O> _01 2/ _OIOZ _ 0" cY~ _/~ +..y
{,-leV)

A£ (EHII-S::; -.J./~ DI +~16 2- oflP., ~O +/3~56
Ie-:.. kll) ,

'.6Qu(£NV) + 2. I., &'0 + gt 9/ + riO, 0'6' +2.92 1 55
{~/'fv~)

.6Q(Gt-I SO) :- 1.1,1 0 / - 6.{.1 II -II",,~ 5.1 _lot !J../
(v:.. HV()v(,)

.

.6 Q(fU -.3cfo) +~gz -I- 29153 +52.~ 01 +"9, 20
le"..,.;, tYvOJe,) .--"--> •

,

A Q(chVIHT) -I- 41 5 ~ + :l.1'~ ~ I +43, 196 +1.1;; of
(. e...-:- h'1/~J
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Berekeningen aan variant 2.

De variaties in de V/Q-grootheden worden nu veroorzaakt door:

a. Achtereenvolgend Mvar-uitval van verschiIIende grootte in

knooppunt H te plegen.

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 12 op bIz. 59.

U.tva.-l~H So 100 ~oo ~oo

(~JY-.cJ

~

AE (II) _o.. -¥..y - 0,9 1 _/~gS _ ~.. 13
(,,;,.. ~v)

AQ (H) - 101.,6 - l.y~ 92, - 3/~.5f _ ,50,..3
,~H~

AQv{v) .,. 5~ 6'5 + I~.. 0.1 + 2.5~ l' of .y/~ 2.~
(.;",. I1VQ1a.j

A E(ZJ) - 0 7 2./ - o~ .f~ -O"g3 _ '~50
(~ leV)

~ e (2)) 0 0 0 0
t"':" 1«-)

.6.£(£) -t'., 2. 6 _0,65 _/~ 10 - I.,Og
("":"1"')

.6 e (el 0 0 ° 0
. ("";'te-)

A.Q(EIF) -I- 3,1" +t.1<J "" Ib, $2- + ~b, ",,0

(e,.:;.I'1~J



Resultaten.

Zie grafieken van fig. I2a op bIz. 59a.

u.:.~~

(~I'f~) So 100 .too 300

.oC!l.Qu(RHk) _ '/::> zS - 14 ""S' -S" +1 _ 8" bJ
(~Hw:u.,)

.AQtaG~) -I' ~ 06 + I;, 1tf oJ. -'.. 1<9 +408
,~ 1'f1lQ.lC,)

~

AQ (L..,) +Q.39 oJ. q j/ +~5/ + Z.. ¥8
,....;. "'tra-J

6Q(15GI'I~L.,.J of- /, .to + .t" 4-g .,. :s, 'J.,g +a.. SI
(~I'f~)

A QuCEN!>J _ I" 4'~ - 2... 9 ~ _ 6. ~b _'O"O.y.
ce,.,,;.I'fVClA,)

bQ"CGt) _ I. :L~ _ .z.,56 _ 5" -fb -9,(6
(~I'f~)

4Q,,(EHV) _ 0", oJ. _ /,26 _~.. bg _ ~31
(~HlI'QC.J

.6(t?,tGt-la GIN) _/~ 86 - o,.!Jz _~ 15 _Io!s.. o(
(-o..~)

AQ(G"t-lso) +~bS -I- ~ .. ~g + J'. .e~ -Ion::> b.
t",",I'(I/44..)

f-

6«~t-3r.Jo) -1'/,1 tf f- .3", be? -1-1:1 c1+ +/£~ho
(~I1VQ./(,)
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-~-'" . ~

L::.Q(EHVI/J) -I- I, 35 +:1.,1/ +-5-;0 g/ +9~+S
(~Hvo.cJ

...

,

~Q(Gt/EN~ + 2.,23 +41 60 + glOJO -;/5,,(3
(t-i,H~

~(M.13t:.) _ 2J~ 5 <J _~ !Jj _15;> 11 _25,2-l
(~ !Yvt::t..c,)

;a. (£N~)= A Q",(£N5) = _/~ Ig .
.AQ(8G1f+LhI)

_Q (Alt.. 87.)= 6.Qw (Alt.. BT..)· .. _/,0.1(.

A Q(Gt - ,cfOt-ISO)

Voor A~(Nr.Br.) zie blz. 54b.
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b. De transformatieverhouding n(EHV) van de transformator ge-

-" -schakeld tussen de knooppunten EHV-380 en EHV-150 1;e varieren.

De generatoren hebben een vIakke V/Q-karakteristiek. (zie
-"-blz. 74 Iaatste aIi-nea)

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 13 op bIz. 61.

An (EHV) :po,oo of + 0, 01& ~o, 03Z +'? o5~

~

A E (£HI).!>6'O) _~ 3/ _~oz - ',1~ _ 2t'g6
tv.:.. J:; v)

A£(tfHV-/~ +cr9 3 ~ ~~g5 +(,22- -I- l/~1S
(e-a. leV)

6 Qu(€Iiv:J + /tg~ -I- te?, 2. 2. -I-/~1~.1° + 2.3~O2
{.....;, IV/IIO.C,}

A q" (Gt-:-/SD) - 101 I.-l, _~g~ 3.2- _ go~ +/ _/~f. 53
(~ /'f1AUc.)

6t¥(66-3(Po) + /~:J 5/ rbg. y,3 .;-/Z5,01 + 2.J.3~ b..y
(~ 1'IVQ;r..,) -

.6Q(EIflI/ HT) +~~b + 1.0,0'1 +3~Or + $QJ~ ciS'.
(~ /'Ivwe..)

---_.- ~-. - .
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c. Achtereenvolgend Mw- en Mvar-uitval van verschiIIende

grootte in H te plegen.

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 14 op bIz. 63.

~..KH So/so 100"00 .l,ooh.oo .3001300
(c,.;. I'f'....w..-...J

"
A£(H) ) _0... 55 _':> /1 _ Z~.4g _ 3,. 0.2.

(~A: 1/

6.Q(t1) _ /0,.]'0 _ t.O~ 32- _ 36",01 -"'/'1"
(....:..H~

;

AQ" (,1)) + 1:1 6/ -r- ..y~ 02- -I- II;. 2,0' + "-'..9~
,,,,;.,~)

6 £(2)) _ q/2 _q3 _q l1.y _/~ b3
(~ kV)

6 $(7)) -/,°9 _ 2~/g _ I;) 2, _ 6~ 6eY
,~ I!);c.)

A £ (E) _qoO' _a.z _o~5.3 _/~ 0
(e.-.:. Iev)

-' --~-'-... _- -

aGJ(s) _ /7
bg _ 3.. ~ _ b... tiS _IQ, ~d'.

,~~)
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d. De blinde belasting in de knooppunt HGV te vari~ren.

De generatoren hebben een vlakke kara~teristiek.

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 15 op bIz. 65.

,- 6Lt. -

b.:D{HGV) ~S 50 100 1%.5
(':-H-.) -

-

.A £"(H6 v) _ ~66 _/~ 30 _~b~ _ .3.. ~ I
(~ eV)

-

A£(£/I/~-.uoJ _ o,.t~ _ o~+b _ 0,9.3 - I~ /(j
t.~/c.I/)

A£ (EII!S-.3Qc) _0,05 - 0, II _ 0,.2.2- _0,25
,~ 1:.1/)

AQ(Z>6/f) r /"'~ 12., + 2(P, 25 +:JO~ at T1°,OS
,...:...~

AQ(Lw) .,. 5. I~ riO, 2.5 .; 2.0" 6~ -It,S~ 2~

~IY~J.

AQu (ENS) + 6,01 .,./1'1 gl + 23.. 91 "30,, 02-
I";"'H,,-..)



Resucl taten.

AJ)(H5Y) .tS .so 100 /!l.o
(c1.~

AQ(H) -/-D,ZS' --/-C?50 ..,. '~O +/~ 2+
(~Ifvovc)

6~(Z») - - Op ~f _Q,S.3 _/~ 06 - ~ ~.y.
(v::.. /'fl.Q.c.).

AQ{G-6-/6Z») -I- ~ oS r C?, 1.1 + C?,-t.1 r 0,; 1,,6
("~ HIJC)V&.)

AQ.,(GI7V) -croj - q ,'''
_ Q, t,t! _~3S

(...;.. ,4f~

AQcI~HJ:) _ D~ /5 _~2.g _~sg -°,1.1,·
,c..:..~J

- 64a -



;--

'--

:c~

c:=::-
----.-

.-
.T". .-- - -

• --- e---- ----'
-~

-:::-- :-:~

MAOE IN GERMANY

::: ~--==~ ~r-=-.:;. d;:t
:j:::::;:1:;=j:

~-'-~'"= 1=::-...;
= :;"'~--'-+'~ f!-~

- +-,'

r----=-' ..-
.=:

,..... -
=::t::.- .

f--'-'--~'-I---------

I--"-'--- f-- ':=r-'

--._f---

.-t--

~S~~~i
.....;:::= ~_:---r-''''''.~

~ ----::r---;--.......,--t:-==r==t::_ --=----
~

--

E9 A,. 2101297 mm W



Berekeningen aan variant 3•

.
De variaties in de V/Q-grootheden worden veroorzaakt door:

a. Achtereenvo1gend Mvar-uitval van verschi11ende grootte
in knooppunt H te plegen.

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 16 op blz. 67.

.- --

U,.:t~~H So 100 !l,oo 300
(~ HIlta.C.J -

c

6.EOiJ _Q .yo _qg5 - 2.~ 02 _ 3 .. 2.S
(~kV)

- _ +9.2.6AQ (,~) -t. II _/-t.:l 6 _!JO,gl
(".;..~

i
!

AQutD) -i5~ S8 +11 .. -o/g + .2~, {o6 ~ ?Jg~ ~~
{&M.1'NcucJ

A £(2)) _0, .32 _0.. 61 _ J~ ~.2- -~~ zg
(v:.. cv)

Ae(:p) 0 0 0 0.. 01
(e-:, <J-)

16..£(£) _01 .30 -0, 6/ _ J. ~J _ 2,1
(~lc.i/)

6e(£) 0 0 0 .. 01 0.0.2 .
(...;, ~)

."
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b. De transformatieverhouding n(EHV) van de transformator

geschakeld tussen de knooppunten EHV-380 en EHV-I50 te

vari~ren. De generatoren hebben een vlakke V/Q-karakteristiek.
(zie bIz. 74 laatste alinea)

Resultaten.

Zie grafieken van fig. 17 op bIz. 69.

I:>n(EHV) +0, 00 ~ + 0, onSJ "" q 032- +0,,057-
-

c

A £(£J{I/-3rlO) _0,51 _ 2,0¥ _ 3
1
65 _ 6, 2-

("""" J: l/)

6 E{e!N-ISO) +qgS """ -0/, 02- +6~91 ~J/~ 261
(~lev)

4QuC£HV) ..;.1&, ~b +1(1, 5.3 +J3g, 9/ + 2.56" 62,
(~ I'II/~)

.6qfG~-lso) _ II? :L '3 _5 2~.53 -9 1,0 _/,y~ 3g
(~H~)

At¥(6t -3<PO) +15.~"I -;.6', o~ + 1181 16 +ZO!, 0 "'"
(",.;, I'/~)

b:.Q(EHVIHT) of- 4-~ "6 -;. .to" II + !>5'~S.3 -+ 5g~/g.
(v:.. I-fVOJC..)
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3-2-4

Ket net van fig. 9, waaraan de berekenin~en zijn uitgevoerd,

is afgeleid van het Nederlandse netcomplex. De deelnetten Nan

dit complex zijn vereenvoudigde uitvoeringen van bestaande

deelnetten en weI het deelnet met knooppunt:

D

EN5-380
EHV-380 en GT-380

- vereenvoudigde PEN/GEB-A deelnet;

- vereenvoudigde FGO - deelnet;

vereenvoudigde PNEM - deelnet.

We hebben, zoals reeds eerder vermeld, in aIle varianten

voor de blinde belastingen in de knooppunten im~edantie (reaktan

tie) - belastingen genomen. Deze moeten op grond van wat in hfst.
. 1/'l,6Qn"tt"

3-2-2 is behandeld, een ongunstiger invloed op de lineaire.tussen
~ ,

de variaties van de V/Q-grootheden hebben dan de zg. samengestelde

belastingen, zoals die in de elektriciteitsnetten voorkomen.

In de 2de variant wordt de 380 KV ring via.een seriereaktantie

van 53~ met de swingknooppunt RMK verbonden. Op deze manier

maken we het koppelnet minder sterk t.o.v. de lste variant,

waardoor de spanningsvariaties in het koppelnet groter worden.

Uit de resultaten a en b.van al~e drie varianten en de

resultaten d van de 2de variant, blijkt dat als de toestand in

aktief vermogen konstant blijft, de lineaire verbanden tussen

de variaties van de verschillende V/Q-grootheden, ook voor grotere

variaties behourlen blijven.

Uit de resultaten c van de 2de variant (verandering in zowel

werkzaam- als blindvermogen,si tuatie) blijkt dat als de situatie

in werkzaam vermogen ook verandert, er geen lineaire verbanden
x;

meer bestaan tussen· de variaties van de verschillende V/Q-

groo theden.

Bij de bepaling van de gevoeligheidskonstanten (elementen

van de gevoeligheidsmatrix), ook weI V/Q-coeffienten genoemd,

hebben we aangenomen dat de variaties in de V/Q-grootheden klein

waren, zodat We de hogere orde termen in de Taylorreeksontwikkeling
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van (10) konden verwaarlozen. Uit de resultaten blijkt, dat als

we de situatie in aktief vermogen konstant houden, deze verwaarlo

zingen ook voor grotere variaties van de V/Q-grootheden gerecht

vaardigd is.

Om dit laatste enigszins plausibel te maken gaan we naar

de hogere orde termen van de Taylorreeksontwikkeling van een

component F2k van de vektorfunktie F kijken:

~ .
Ffjlr. _ £k ~4 £, [GJcl. ::.~ t01c_ E>c) _Z>ltcl. t..tn <e" -etl r QJc.r:J>1(. _ £ leT..J31c~

~=I

We nemen de blinde belasting ~ als impedantiebelasting:.

. 2
~ = ~ · ~bel

c

Is knooppunt keen belastingslmooppunt, dan is Qk = 0 (de in

k geproduceerde blinde belasting.) We vinden dan:

N .
lit = £k ftJc £l [GJct. s~(e.. _e,J - .?>.c~ Gcrl (ek. _e,)l_ £1c....CE>It-.~ +~Ja4)

~==I

Ontwikkeling rond (Eko' Eto' Qko' QlO~ geeft:

•

AEIc ""fit. + bEl 0F24 + 6e~ '7)t~Jt. + AS, 'U,coM .,. •
I'<" "D £ Ie. • '()e, IlL 'Det

.,. ..J. (A4..t.1)~Fu. + 2, 1)2.~,,- 6EIc. 6Cf. + .o.£,t.~a.F,4. .,.
.eo 'Z> 4.& "{) Elc "D £, 1)£, ~

6E'4~

.r. 'l)2.F&k- ~E", 6.G>1c. + t '()LF8.A;, + %, '6l.&~.t. A£A:.~ +
Q Cic.'OG!t. 'DE~ '() Sic. VEe cst

•
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met:

~

'J)Fu. ~..t~ E(lGu. s,..;." (eJ:_etL:Bk-(.l.u:1(~_e(.)J _ 2. £Ic (13Ic~ +13U>
"'0 EIc. ~ ... ,

A/
{(JFn IS Fie. ~ LGJ;, s~(eJr.-ed_13u.c..rs(elc._ed]
~£, i!~

:02tit ::r. ~ C. Gu ~~ tee. - e.:) - :B4:1. CArl {Got. _ GJtJ]
~~~

't>E~'VE, ...l. #1
•

•

=

."

kunnen we voor de lste en 2de orde termen schrijven:

'"AE.. {z. E,[G;,.(. 5~(elc-Gl)-jjlcl ~(ek._et.Jl_ ~ EJ; f13k.(,d.+:J3k.Jc)}+
~~4
~-I

/II«- Elc~ L::.£t [G",~ (r.9Ic _et.J_131c.t CN;/ felL - e,)1 .,.
-l_1 .

(~c9c. _ L::.8t) vF,.. +
'l) e~

A/
A Et f 2... [G/c(. ~(elC_ (i)tJ- .J31rl~fe/IC_et.J1 t::.Et_ ,.,AEIc(J3Ic.fA(,"" .I31rJr.)}+I i.~,,=

.ta' "

A E,{o.ec _A$t) f)&6s
'D/ilr. '()~~

J.. (6. B/c. _ o.GJ(.) t() ..F!"; +
a. 'D e..It.

De rest van de termen bevatten allemaal de factor (AQ
k

- bo g
l
).

Bij de regeling van spanning en blindvermogen worden de fase

hoeken van "de knooppuntsspanningen niet of nauwelijks beinvloed.

Als we nu (~~k - '~Ql) bij benadering nul nemen, houden we van

de Taylorreeksontwikkeling over de termen:
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lste orde termen:

N
A£1c {t~ E{ [GI:t.s~ (el:_etL~A:('cn(eA._€'JGJ]_ ~.£A: taJr.~ ..,.:I3Jr.~)1.,.

~o:l

IV
. E Ie~ AEl [Gu5~ leJr._ 8[.)-:B~ c..n ((9&_ S, )J

~:I

2de orde term en:

A£1c ri 6.£I£GJc,~w..lec_~J_J31UCQ1(eA:. _19,)]_ ~ Ac",(13/t;w, ..,. 13Ir.It:.) 1
-1.=1

We nemen nu een concreet geval, bv. van variant 1 het ge~a1 van

100 Mvar uitval in de knooppunt H en gaan nu uitrekenen wat de

pI'ocentue1e fout is die we maken a1s we de 2de 'orde termen ver

waarlozen. We beschouwen knooppunt F, die verbindingen met de

knooppunten E en G heeft. In dit geva1 ge1dt:

EF =141,03 KV

EE = 141.,79 KV

-EO:: 141,53 KV

GFE = .:-0,43
GFG ~ -2,01

B:FF = -2,99

AEF = -0,67 KV

~EE = -0,55 KV

AEG :a -0,68 KV

BFE - 0,46

BFG = 2,53

BFbe1 = 0,0056

QF = -0,95

QE - -0,32

QG - -0,79

De proc. fout bedraagt dan:

~ 2de orde termen
z:. 1e. orde termen

100 %• -- ~ • == 0, I 9 5 "la
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Als we.nu stellen dat bij benadering geldt:

vinden we voor de lste orde termen,

en voor de 2de orde termen,

In het,algemeen kunnen we dan stellen dat, als we de hogere

orde termen verwaarlozen, we een fout maken van :

Mede onderinvloed van het sterke koppelnet geldt in het

algemeen 6E« E, zodat verwaarlozing van de 2de orde termen

t.o;v. de lste orde termen dan toelaatbaar zal z:ijn.

Het koppelnet van het netcomplex van fig. 9 vertoont een

zekere gelijkenis met het Nederlandse 380 KV koppelnet al kloppen

door toevallige omstandigheden niet alle waarden daarmee.

In de periode dat de load-flow berekeningen werden uitge

voerd, werd bij de N.V. SEP een nieuwe computer geinstalleerd.

De load~low programma moest toen worden geconverteerd. Daar de

conversie niet helemaal voltooid was, was het niet mogelijk de

berekeningen, waarvan de resultaten op de bIz. 56, 60, 64 en

68 vermeld zijn, met een statische V/Q-karakteristiek uit te

voeren.
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3-:;-1 .

We keren nu terug naar ons oorspronke1ijk prob1eem, het op

ste11en van een eenvoudig criterium, waarmee we bij een verstoring

in het netcomp1ex kunnen bepalen in we1k dee1net de verstoring

is opgetreden. Hiertoe gaan we nu gebruik maken van de 1ineaire

verbanden tussen de variaties van de uitgeWisse1de b1indvermogen

tussen een dee1net en het koppe1net en het in het dee1net gepro

duceerde b1indvermogen, a1s de verstoring niet in het betreffende

dee1net is opgetreden. (zie b1z. 54a, 55a, 58a, 59a en 64a)
We kunnen dan het vo1gende beoorde1ingscriterium opste1len

om te bepa1en in we1k dee1net de verstoring is opgetreden:

• 0

l' 0

:i: 0

~n

~n

De oorspronke1ijke verstoring

is niet in het dee1net opgetreden.

Er bestaat een tekort aanb1ind

vermogen in het dee1net.

Er bestaat een overschot aan

b1indvermogen in het dee1net.

Hierin zijn:

~Q . Ket door het dee1net i ge!mporteerde b1indvermogen
U~

vanuit het koppe1net. De richting naar het dee1net

toe wordt a1s positief geno~erl.

~~rod.i : De variatie van het door het dee1net i geproduceerde

b1indvermogen.

: De V/Q-co~ffient, die de verhouding weergeeft tussen

de variaties AQ i en AQ d" dus ai - A Q ./ .6.Qp d .•
~ pro .~ ~~ ro .~

T.g.v. de spanningsafhankelijkheid van de be1asting is

a
i

< -1. Treedt er n1. eerr tekort aan b1indvermogen ergens in het

netcomplex op, dan zu11en in principe de spanningen in alle knooppun
k

ten gaan z~~en. In een dee1net waar de oorspronkelijke verstoring

niet is opgetreden za1, beha1ve een extra Q-produktie, deQ-consumptie
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door de belastingen in het deelnet af gaan nemen. Hierdoor zal

I Qui' > I ~rod.il •
Bij een overschot ergens in het netcomplex neemt de Q-consump-

tie toe in het deelnet en zal het geImporteerde blindvermogen

groter zijn dan de afname aan Q-produktie t.g.v. de spannings

verhoging.

Aan de hand van het blokdiagram op bIz. 76akunnen we nagaan

hoe we m.b.v. bovenstaande beoordelingscriterium kunnen vaststellen

in welk deelnet de oorspronkelijke verstoring in blifidvermogen

evenwicht is opgetreden.

Naarmate het koppelnet sterker is, zal een eventuele tekort of

overschot aan blindvermogen in het netcomplex voor het grootste

gedeelte vanuit resp. naar het buitenland (in onze berekeningen

sWingkpooppunt) worden geimporteerd resp. geexporteerd.

De invloed van de verstoring op de blindvermogen produktie in een

ander.deelnet is dan gering.

Dit heeft tot gevolg dat we in zorn geval met een eenvoudiger

beoordelingscriterium kunnen volstaan. Als criterium kunnen we
dan de richting van de variatie van het uitgewisselde blindvermogen

nemen, en weI:

1. Als

2. Als

3. Als

Geen verstoring-in het deelnet.

Tekort aan blindvermogen in het deelnet.

Overschot aan blindvermogen in het deelnet.

Dit criterium is echter grover. Aan de hand van metingen in

het netcomplex zou men moeten nagaan in hoeverre deze criterium

toepasba~ is.

Als het koppelnet Minder sterk is neemt de invloed van de

oorspronkelijke verstoring op de produktie in de deelnetten,waarin

geen verstoring is opgetreden, toe. We moeten dan overgaan op de

eerstgenoemde beoordelingscriterium. Vergelijk hiertoe de resul-

taten van de varianten 1 en 2 op de bIz. 54a en 55a resp. 58a en 59a.
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3-3-2

Als er een verstoring in het deelnet is opgetreden kunnen we

twee mogelijkheden onderscheiden.

1. De verstoring is van zocanige aard dat het deelnet waarin de

verstoring is opgetreden deze kan opvangen. Nadat de secundaire

F/P-regeling de situatie wat het secundaire vermogen betreft

teruggeregeld heeft tot de oorspronkelijke sitaatie, moet de

secundaire V/Q-regeling in werking :treden. M. b. v. de ·eerder

genoemde beoordelingscriterium wordt nu bepaald of er een

'.' ~'verstoring in de blindvermogensi tuatie van het deelnet bestaat.

Nadat bepaald is in welk deelnet de verstoring is opgetreden,

moeten in dit deelnet regelakties, zoals bv. het opvoeren

vanc de blindvermogenproduktie, worden ondernomen.

2. Bij verstoringen van zodanige omvang, dat het deelnet zelf

de verstoring niet ten volle kan verhelpen, dient hulp van

elders te worden geboden. Indien de oorzaak van de verstoring

niet is gelegen in een deelnet , doch in het 380 KV koppelnet

dan dient zo mogelijk in de eerste plaats in dit net op zo

klein mogelijke afstand te worden ingegrepen m.b.v. de bekrach

tiging van de rechtstreeks op het 380 KV koppelnet aangesloten
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generatoren en compensatiespoelen.

In deze gevallen wordt door het landelijk centrum een

nieuw uitwisselingsprogramma bepaald, welke in de ontstane

situatie als referentie voor de V/Q-regeling moet dienen.

Het landelijk centrum moet dan dirigerend optreden en de

regelakties, die in de verschillende netgedeelten moeten worden

uitgevoerd om de nieuwe programmawaarden te bereiken, coordineren.

De trappenschakelaars van de koppeltransformatoren IDoeten

dan dienovereenkomstig te worden versteld, gepaard gaande

met een gewijzigde produktie of consumptie van blindvermogen

door de shuntspoelen en/of eventuele -condensato~banken en

door de generatoren in het netcomplex.

3-4-1.

De spanning en blindvermogen in het 380 KV koppelnet kan worden ge-

regeld m.b.v.:

- De trappenschakelaars van de koppeltransformatoren.

- De compensatiespoelen die op de tertiare wikkelingen van de

koppeltransformatoren kunnen worden aangesloten.

- De blindvermogenoutputs van de generatoren.

Om de regeling zo geschikt mogelijk te doen zijn, moeten de

regelakties van bovengenoemde apparatuur in het landelijk centrum

worden gecoordineerd. Hiertoe moeten alle noodzakelijke infor

maties, zoals de- spanningen en uitgewisselde blindvermogens in

de aankoppelingsknooppunten, de blindvermogenprodukties in de

deelnetten enz. beschikbaar zijn in het landelijk centrum. Perio

diek kan dan m.b.v. een computer de mate waarin de regelvaria

belen,-.om de progammawaarden van de uitgewisselde blindvermogens

te bereiken, moeten veranderen, worden uitgerekend.

3-4-2.

Ondervolgend 'zullen we de fundamentele vergelijkingen, die

bij de berekeningen gebruikt IDoeten worden, afleiden. Kiertoe defi

nieren we eerst de volgende grootheden.
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VOi ' ~i - Gemeten waarde van de spanning en blindvermogen in

knooppunt i.

Vpi ' ~i - De programmawaarde van de spanning en blindvermogen

in knooppunt i.

v
di

' qdi - Ret verschil tussen de gemeten waarde en de program

mawaarde van de spanning en blindvermogen in Y~ooppunt

1.

Afwijking van de spanning en blindvermogen in knoop

punt i nadat een regelaktie is uitgevoerd.

Toelaatbare afwijking van de spanning en blindver.o.o

gen in knooppunt i.

v ., q . - Verandering van de spanning en blindvermogen in knoop-
CJ. Cl

punt i t.g.v. een regel~~tie.

n
jl

- Regelvariabele van de trappensch~~elaar (overzetv8r-

houding ) van de koppeltransformator jl.

Y
j2

~ - Regelvariabele van de shuntspoelen en/of -condensato-

ren j2.

- Regelvariabele van de blindvermogenoutput van de

generator j3.

a
ijl

- Gevodligheidskonstante die het verband weergeeft tussen

de spanning in knooppunt 1, als de stand van de trap

penschakelaar van de koppeltransformator jl wordt ver

anderd.

bij2 ~ cij 3' dijl , eij2 en f
1j3

zijn soortgeli jke konstan ten .·als

a
ijl

• De index i geeft de plaats van de toestands(geregelde)

grootheden aan en jl de apparatuur waarmee de regelakties worden

Jli tgevoerd.

De voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, om de spanningen

en blindvermogens binnen toelaatbare grenzen te houden, kunnen als

voIgt wor~n uitgedrukt:
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Hierin zijn:

(S+)

De regelvariabelen n jl , Yj2 en qgj3 hebben boven en onder

grenzen, afh~kelijk van de capaciteiten en regel~ogelijkheden

van de apparatuur. Deze restrikties kunnen als voIgt worden

ui tgedrukt:
~

(3.5)

Kierin zijn NOjl ' YOj2 en Qogj3 de waardep va~ de regelvaria

belen v66r de regelakties, die nadat de regela:ties hebben plaats

gevonden worden gereset. ITjl, Njl en !j2' Yj2 en ~gj3' Qgj3 zijn

de onder en bovengrenzen van resp. de standen van de trappen

schakelaars van de koppeltransformatoren, de shuntspoelen enf

or -condensatoren en de blindvermogenoutput van de generatoren.

De regelingen kunnen.ook zo worden uitgevoerd dat de vcr

liezen, t.g.v. de blindvermogenstromen in bv. de koppellijnen

tussen de verschillende deelnetten, worden geminimaliseerd.



- 81 -

We moeten dan de verandering van de regelvariabelen uitrekenen

die aan bovenstaande restricties voldoen.en waarbij de verliezen

t.g'.v. de blindvermogt:;nstromen in de koppellijnen als object

functie wordt toegepast. Voor de verliezen t.g.v. lijll

vermogenstromen geldt:

Hierin zijn:

P
tk

en ~tk: Resp. de aktieve- en blindvermogenstromen in de

k-de lijn.

De spanning over de k-de lijn.

De weerstand van de k-de lijn.

c

Ket aktieve vermogen Ptk wordt nauwelijks beinvloed door de

v/Q regelaars. Bovendien zijn de variaties in de verliezen t.g.v.

de variaties in de spanningen (de variaties in de spanningen

zijn zeer klein) ~e verwaarlozen t.o.v. de variaties in de ver

liezen t.g.v. variaties in de blindvermogenstromen. We ho,even

daarom slechts

te minimaliseren. Als objectfunctie hebben we dan:

~ Co
L ::= m,,, z:. %c Q64

(,,-;.,,) 1:-1

<t to
• n'I''; ~ tol (QC't4 -I- 'j6c)
£"t111~) ..... ~6)

~tk en Qtk zijn de blindvermogenstromen in de k-de lijn, resp.

v66r en nadat de regelakties zijn uitgevoerd. De verandering van de

blindvermogenstromen in de koppellijnen t.g.v. de regelakties:
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Resumerend kunnen we dan het probleem van de spannings-

en blindvermogenregeling, waarbij dan eventueel de transmissie

verliezen t.g.v. de blindvermogenstromen in de lijnen als object

functie wordt gebruikt, terugbrengen tot· het oplossen van de

volgende vergelijkingen:

("I)

Met de restrictie:

~
L Nq;1 J";i ~ N,j,+

-
~~ ~ Yoi~ r jI; £:: )j~ (~9)

.C?u3 ~ QD~:S -I- C"f7/3 L. ~J.s

En de objectfunctie:

3-"-4·~

In ons geval zijn de spanningen vi en de blindvermogens qi

resp. de spanningen aan de secundaire kant van de koppeltransfor

matoren en de uitgewisselde blindvermogens van de deelnetten

met het 38o-KV koppelnet. Voor algorithmen voor het oplossen

van eli t p;-obleem zij verwezen naar Ii teratuur (C/~:J -t/_ L,8] )

Fig. 14. geeft schematisch~ een regelsysteem weer. We

onderscheiden:

a. Een stroom van meetgegevens naar het landelijk centrum toe,

nl.

Pdi' Qdi - De aktieve en blindvermogenstromen door de koppel

lijnen.

~i - De blindvermogenuitwisseling van de deelnetten

met het 38o-KV koppelnet.

VOi --De secundaire spanningen van de koppeltransforma_
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toren.

Pgi' Qgi - De a~tief- en blindvermogenproduktie van de

deelnetten.

b. Een stroom van regelinstructies van het landelijk centrum

naar de regelapparatuur. Deze regelinstructies geven aan in

welke mate deze regelvariabelen moeten veranderen.

In het landelijk centrum wordt m.b.v. de meetgegevens en

de programmawaarden V . en Q . de mate waarin de regelvariabe-
111 P1

len, n jl , Yj2 en qgj3 v~randeren, uitgerekend. Vooral in het

geval v.an deelnetten met meer dan Hm aankoppelingspunten', zoals

het deelnet van de PN~1 en in de toekomst het deelnet va~ de

EZH, krijgen op deze marrier een goede coordinatie tussen de in

dividuele regelingen in de centrales en in de aankoppelingssta

tions.

• De berek~ningen, die in het landelijk centrum moeten worden

ui tgevoerd, kunnen zolang het net nog voldoende reserves bezi t,

off-line gebeuren, daar dan een snelle secundaire spannings- en

blindlastregeling niet meteen noodzakelijk is. Naarmate het

koppelnet zich gaat uitbreiden en complexer van opbouw wordt,

dient te worden overwogen de berekeningen on-line uit te voeren.

Het secundaire spannings- en blindvermogen regelsysteem kan dan

geheel automatisch gemaakt worden.

Een tweede regelsysteem wordt in fig. i9 schematisch weer

gegeven. In dit systeern heeft elke aankoppelingsstaticn een

automatische spannings- en blindvermogen regelaar. AVQR, die
. """In wezen een kleine computer is. Deze bepaalt m.b.v. de gemeten

waarden VOi en QO' en de programmawaarden V . en Q . de mate van
1 Pl p1

verandering van de regelvariabelen n jl , Yj2 en qgj3 en stuurt

dan regelinstructies uit naar de regelapparatuur.
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De programmawaarden Q . en V . worden in het landelijk centrumPl Pl
bepaald. Dit stelt het landelijk centrum in staat coordinerend

op te treden in het geval hulp van eldsrs noodzakelijk blijkt.

3-4-6.

We kunnen het regelsysteem van hfst. 3-4·5 verder uitbreiden.

We kunnen van de regelaars (kleine computers) in de aankoppelings

stations gebruik maken om, behalve de uitgewisselde-blindvermo

gens en spanningen in de aankoppelingspunten, ook de spannin-

gen en ~ventuele blindvermogentransporten in het deelnet zelf,

in de hand te houden.

Hiertoe kunnen we als voIgt te werk gaan:

We beschouwen een deelnet en selecteren uit de knooppunten hier

van een aantal zg. pilootknooppunten, gelijkelijk verdeeld over

het deelnet. Deze pilootknooppunten zijn knooppunten waar het

beschikbare vermogen aanzienlijk is, waarin de belastingen groot

zijn en extreme toestanden k~nnen voorkomen. Het deelnet wordt

nu verdeeld in zones door verschillende knooppunten met een

bepaalde pilootknooppunt te associeren, waarvan zij de variaties.
nauw volgen. De AV~R wordt nu in het Reg. Centrum ondergebracht.

Voor een gegeven toestand wordt nu een geschikt .spannings

profiel van het net bepaald en de spanningswaarden voor de piloot

knooppunten, die hieruit volgen worden als referentie gebruikt.

De spanningen in de pilootknooppunten moeten nu door de .regeling

zo dicht mogelijk bij de referentiewaarden gehouden worden. De

spanningen in de pilootknooppunten worden gemeten en via tele

communicatiekanalen naar het regionaal centrum van het betreffen

de deelnet en het landelijk centrum gezonden.

Als nu een verstoring van de toestand van het net optreedt-.
heeft dit een verandering van de spanningen in de knooppunten,

in het bijzonder in de pilootknooppunten,tot gevolg. De regeling

treedt nu in werking, waarbij wij nu drie trappen onderscheiden:

- De primaire regeling, d.m.v. de automatische spanningsregelaars

van de turbogeneratoren.

- De secundaire regeling.
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Aan de hand van de afwijkingen in de spanningswaarden, die in

het regionaal en landelijk centrum beschikbaar zijn en de

gevoeligheidskonstanten (zie hfst. 3-lj-l) i'lordt bepaald in

welke mate de machines in de zones van het deelnet op- of

afgeregeld moeten worden. Onder normale omstandigheden of als

de verstoring niet van grote omvang is, kan het regionaal cen

trum coordinerend tussen de verschillende zones in zijn deelge

bied optreden. Bij grotere verstoringen moet echter het lan

delijk centrum deze coordinerende ta~~ overnemen.

- De tertiaire regeling.

Op landelij!c niveau onderscheidt men drie types regelakties.

a. Aan de hand van de gemeten waarden van de spanningen in

de p:Llootlmooppun ten kan het l"andelijk centrum bepaalde

correctieinstructies t.g.v. veranderingen in anjere deel

netten, doorgeven. Deze kunnen dan,indien ze een bepaalde

drempel overschreiden, worden uitgevoerd door het regionaal

centrum.

b. Coordinatie'van hulp tussen de deelnetten onderling. Als

in een bepaald deelnet niet genoeg blindvermogen kan worden

geproduceerd, door bv. uitval van een grote eenheid, moet

het landelijk centrum regelend optreden. flet is dan niet

meer mogelijk om het oorspronkelijke spanningsprofiel aan

te houden. Het landelijk centrum moet nu een ander spannings

profiel bepalen, die zo·min mogelijk van de eerste afwijkt,

door bv. minimalisatie van de verandering van de blindver

mogenverliezen toe te passen. Op deze manier zorgt het lande

lijk centrum dat de andere deelnetten, het deelnet dat in

moei~jkheden verkeert, te hulp komen.

c. Optimalisatie van het spanningsprofiel.

Aan de hand van de toestand van het net, in het landelijk

centrum bekend door de metingen van de spanningen in de

pilootknooppunten, kan met bepaalde tijdsintervallen een

optimale spanningsprofiel, die bv. de produktie minimali

seert, bepaald worden.
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4-1-1

In dit verslag hebben we getracht m.b.v. load-flow bereke

ningen dUidelijk te makendat ook voor grotere variaties van de

V/Q-grootheden linea~re verbanden blijven bestaan, als de situatie

in werkzaam vermogen konstant blijft.

Van deze lineairiteiten konden we bij het opstellen van een

regelcriterium met dank gebruik maken. Ook in de zg. regelverge

lijkingen, afge~eid in hfst. 3-4-2, worden de lineaire verbanden

tussen de variaties van de V/Q-grootheden verwerkt. In hfst. 3-2-4
hebben we met een mathematische afleiding aangegeven wat de oorzaak

van deze lineaire verbanden zou kunnen zijn. Deze afleiding is niet

als bewijs bedoeld, maar als een indicatie. Voor een bewijs zou

men naar de hogere orde termen van de Taylorreeksontwikkeling

van aIle komponenten van de vektorfunktie F moeten kijken en

nagaan wat voor invloed deze op de lineairiteiten (lste orde

termen) hebben.

Bij een verdere studie aan dit onderwerp zou men o.a. aandacht

kunnen besteden aan de volgende punten.

- De .oorzaak van de lineairiteiten zou wat uitputtender onderzocht

kunnen worden.

- Men zou d.m.v. metingen in het netcomplex het bestaan van de

lineairiteiten kunnen nagaan en vaststellen.

- Ret opstellen van een computerprogramma voor het berekenen van

de V/Q-coeffienten, welke bij het opstellen van de regelcriterium

en regelsystemen zoals in de hoofdstukken 3-4-4 en 3-4-5 behaa

deld, van belang zijn. Men zou ook kunnen kijken naar een andere

berekeningsmethode hiervoor, waarbij uitgegaan wordt van de

imped~tiematrix van het netcomplex. (zie literatuur (15»

- Krt opstellen van een computerprogramma, dat de regelvergelijkingen

van hoQfdstuk -3-4--2; tot- een 1oplpsa1ng moet brengen.

- In dit verslag hebben we steeds gerefereerd naar programmawaar

den van spanningen en blindvermogenstromen.
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Aan het bepalen van deze programmawaarden door het opstellen

van opt_~IIl_al:__ ~panningsprofieJ., waarbij by. de blindvermogen

verliezen en/of de blindvermogenproduktie in het netcomplex

geminimaliseerd wordt, kan ook de nodige aandacht besteed

worden. Dit probleem wordt interessanter na~rmate de netten

ingewikkelder worden, en deze bovendien tot het ui terste __

belast worden, waardoor er een zo effici~nt mogelijk gebruik

van gemaakt moet worden.

De noodzaak van een goede V/Q-regelsysteem doet zich

steeds meer gevoelen, naarmate het netcomplex ingewikkelder

wordt. Buiten de bestaande primaire regeling, zal men dan

moeten overgaan tot de toepassing van een secundaire regeling

an;e~ntueel~een·tertiaireregeling, die in meer of mindere

mate automatisch moeten zijn. In een automatische regelsysteem

zijn dan meerdere regelbare blindvermogenbronnen nodig om de

regeling zo goedmogelijk uit te voeren. Bovendien zijn ook

nog voor dit doel meerdere telecommunicatiekanalen en

on-line computers nodig.

In het algemeen kan men zeggen dat met een automatische

regelsysteem een betere sturing van het netcomplex wordt bereikt.
" - ~

Bovendien kan beter gebruik gemaakt worden van de blindvermogen-

bronnen, wat tot economischer investeringen leidt, daar dan

hiervan minder noodzakelijk zullen zijn.
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