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1. INLEIDING.

Om de energie-uitwisseling tussen twee grote

en ver uit elkaar gelegen verzorgingsgebieden A en E mogelijk

te maken is een dubbelcircuit hoogspanningslijn geprojecteerd

voor 380 kV met een lengte van 200 km. Elk circuit krijgt een

transportcapaciteit van 2100-2200 A.

Daar de transmissiespanningen in de be ide ver

zorgingsgebieden lager zijn dan 380 kV, worden in de .overgangs

stations b en B koppeltransformatoren geplaatst. Ret transfor

matorvermogen, dat in elk van beide stations opgesteld dient

te worden, bedraagt 1350 MVA, te verdelen over drie groepen van

elk 450 MVA. De sterpunten van de 380 kV-wikkelingen worden so

lide geaard. De sterpunten aan de zijde van de verzorgingsge

bieden worden niet geaard.

Gedurende een groot gedeelte van het jaar be

dragen de kortsluitvermogens, die door de verzorgingsgebieden

A en B in geval van storingen aan de overgangsstations geleverd

zouden worden, respectievelijk 16.000 en 8.000 MVA. In fig. 1

staat, gamakshalve "nfasig en nog zonder details, de bier be

schreven situatie afgebeeld.

I
I I

Ye.,.-r.o;jl-"Js Je.t ,.&~
I

/
/

,/

I

"E:'(---- .l 00 It It1 ----~~,
I /:J" 6iJ e. / c./r c." ~ t

/'
/

.B

Fig. 1. Situatie-sohets.
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2. BEVEILIGING MET DISTANTIE-RELAIS.

Mede met het oog op de eisen, welke het pa

rallelbedrijC tussen beide verzorgingsgebieden stelt, is beslo

ten om voor de beveiliging van de koppellijnen I en 2 (Cig. 1)

distantie-relais toe te passen, die in 'en periode (20 ms) re

ageren. Tevens zijn voorzieningen getroCCen om sne1wederinscha

ke1ing, "nCasig en de.noods ook drieCasig, mogelijk te maken

na een wachttijd van 0,3 sec (300 ms). Uit de storingsstatis

tieken voor 380 kV-1ijnenen -stations blijkt, dat verreweg

het grootste gedeelte van de s1uitingen als "n-Case-aarde

slui ting begint [:1] • Bij snelle ui tschakeling van de betrok

ken Case za1 meestal voorkomen kunnen worden, dat de "n-£ase

aarde sluiting overgaat in een meer£asige sluiting. De snelwe

derinschakeling za1 er dan in vele gevallen voor zorg dragen,

dat het parallelbedrijC niet verstoord za1 raken.
i

Ten aanzien van meerCasige sluitingen vloeit

uit dit parallelbedrijC in de op de vorige bladzijde beschre

ven situatie nog een bijzondere eis voort. Beslist voorkomen

dient te worden, dat op'meerCasige sluitingen in het ene cir

cuit ook door de relais van het gezonde circuit gereageerd

wordt. Verlies van synchronisme zou hiervan het gevolg zijn.

2.1. AI,emene toepassing distantie-beveiliging.

Aan de hand van Cig. 2 zal eerst in het al

gemeen de toepassing van distantie-re1ais bij de beveiliging

behandeld worden.
~.r-/O~
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Fig. 2. Algemene toepassing distantie-beveiliging.
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Zonder hier reeds in te gaan op de wijze,

waarop de afstandsmeting geschiedt, kunnen we stellen, dat het

distantie-relais in staat is om de afstand te meten van de

plaats van opstelling van het relais tot aan de p1aats van sto

ring. Tevens kan het dietantie-relais bepalen in welke rich

ting de plaats van de storing zich bevindt. Zo zal het bij sta

tion K opgestelde relaie d2 w'l reageren op een storing bij F

(kortsluitvermogen gericht naar de lijnzijde), maar n~et op een

storing bij G (kortsluitvermogen gericht -naar het station).

Bij een storing op de plaats Y moeten de en

ergieschakelaars e4 en e5 zo snel mogelijk een uitschakel-com

mando krijgen van de bijbehorende distantie-relais d4 en d5.

AIle andere beveiligingsrelais mogen dan geen uitschakelbevel

geven. Mochten onverhoopt het distantie-relais d4 of de ener

gieschakelaar e4 niet goed ~ctioneren, dan zal schakelaar e2

van het relais d2 w'l een uitschakelcommando krijgen, echter op

een later tijdstip. Het relais d2 doet dan dus dienst als reser

ve (Engels: "back-up") voor het relais d4, waar het storingen

betreft rechts van het station L gelegen.

Om de selectiviteit te bereiken, waarvan hier

sprake is, moet het distantie-relais meten, of de storing dich

terbij ligt dan het tegenover liggende station. Is dit het ge

val, dan volgt een uitschake~bevel in "ijltijd". Het gebied,

waarvoor in ijltijd op storingen gereageerd wordt, wordt be

grensd door het eerste omslagpunt. In fig. 2 is het punt! het

eerste omslagpunt voor distantie-relais d4. Meestal legt men

het eerste omslagpunt op 85-90 %van de lijnlengte. Men wil im

mers voorkomen, dat relais d4 in ijltijd reageert op storingen,

die in het station M of juist rechts van station M liggen. Van

selectiviteit zou dan geen sprake meer zijn. De marge van 15-10 ~

heeft men nodig om mogelijke meetonnauwkeurigheden op te vangen.

E'nfasige en driefasige snelwederinschakeling voor storingen

ook op deze laatste 15-10 %van de te beveiligen lijn wordt mo

gelijk gemaakt door een telecommunicatie-verbinding tussen de

stations[r]. Bij een storing vlak bij station M, die door re

lais d5 in ijltijd behandeld wordt, maar die juist buiten het

eerste omslagpunt van re1ais d4 ligt, geeft de beveiligings-
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apparatuur in station M door midde1 van deze verbinding een

signaa1 aan station L. zodat de energieschake1aars e4 en e5

ge1ijktijdig uitschake1en en na 0.3 sec weer inschake1en. Voor

het geva1 van een storing fase R-aarde op het 1ijnstuk L-M en

dichtbij station M ge1egen za1 een ges1aagde cyc1us van de '~n

fasige sne1wederinschake1ing a1s vo1gt ver1open:

1). Storing fase R-aarde dichtbij station M:

deze storing wordt door de apparatuur. opgeste1d in station M

bij de fase R. geregistreerd. Uit de meting b1ijkt, dat in

" ij1tijd" gereageerd moet worden.

2). Nu geeft re1aia dS (fase R) niet direct...........
een uitschake1commando aan de schake1aar e5. Eerst krijgt name-

1ijk re1ais d4 (fase R) in station L via de te1ecommunicatie

verbinding een signaa1, opdat beide re1ais d4 en d5 ge1ijktijdig

een uitschake1commando aan de schake1aars e4 en eS kunnen geven.

A11een de schake1aars in de fase R krijgen dit commando. De

schake1aars in de fasen S en T b1ijven ges1oten. De korts1uit

stroom, welke op de p1aats van de sluiting vanuit de getroffen

fase naar aarde v10eide en welke de 1ichtboog daar ter p1aatse

onderhield, wordt nu onderbroken.

3). In de hierna vo1gende wachttijd van cir

ca 300 ms za1 de rest1ichtboog, die op de plaats van de sluiting

b1ijft bestaan en die capacitief gevoed wordt door de beide in

bedrijf geb1even fasen S en T. moeten doyen. De 1ucht op de

p1aats van de sluiting krijgt dan ge1egenheid om in vo1doende

mate te deioniseren.

4). Na deze wachttijd krijgen de schake1aars

e4 en e5 gelijktijdig een inschake1commando. Bij een geslaagde

cyc1ua za1 nu het bedrijf weer normaa1 met a11e drie fasen voort

gezet kunnen worden.

Prob1emen met betrekking tot het doyen van de

rest1ichtboog treden op bij hogere netspanningen (220 kV en ho

ger) en bij grotere 1ijn1engtes (enke1e honderden km's en meer).j'~j

Een bijzonder geva1, waarbij de voorzieningen voor de sne1weder

inschake1ing niet aan hun doe1 beantwoordden. wordt beschreven

in het Bulletin S.E.V. (november 1967). ~a~
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De in netten voor hoge spanning toegepaste

distantie-relais hebben dikwijls 4 tot 5 meetgebieden met bij

behorende omslagpunten en looptijden L'-2['.1~':1fi!J,[fJ. [(.J,,[J].
In de aerste 4 meetgebieden bezitten de distantie-relais rich

tingsgevoeligheid. Ter verduidelijking van bovenstaande geven

de figuren 3 en 4 voor relais d2 de getrapte tijdsinstelling

en de verschillende meetgebieden voor een bepaald type relais

weer.

Fig. 3. Tijdsinstelling distantie-relais.

Fig. 4. ~eetgebieden distantie-relais.
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2.2. Realisering distantie-meting. ~
Zoals opgemerkt, is het bij de bevelliging

van belangrijke koppellijnen in verband met het parallelbedrijf

noodzakelijk, dat het distantie-relais snel op storingen rea

geert. Het ~'n-periode-relaisvoldoet aan deze voorwaarde.~~.

Ten einde te bereiken, dat het distantie-relais in 20 ms de

richting van de kortsluitstroom en tevens de plaats van de slui

ting t.o.v. het eerste omslagpunt kanbepalen, ·laat men de relais

continu meten. Relais d2 bijvoorbeeld bestaat uit drie '~n-fase

relais, elk via een eigen spanningstransformator en een eigen

stroomtransformator aangesloten op de spanning fase-aarde en

op de fase-stroom. Elk relais meet nu dus continu de spanning

fase-aarde en vergelijkt deze met de spanning e Z ' welke de fa-
N

se-stroom veroorzaakt over een ingebouwde impedantie ZN ' de

zogenaamde nabootsingsimpedantie. De waarde van deze impedantie

correspondeert met de synchrone impedantie ZI van 85-90 ~ van

de lijnlengte bij bedrijf met enkelcircuit.

2.2.1. Distantiemeting m.b.v. de nabootsingeimpedantie ZN.

Voor een drie-fasen-sluiting (een in de prak

tijk weinig voorkomende storing) zullen we in het kort het prin

cipe van de meting met de nabootsingsimpedantie ZN nagaan. Op

gemerkt moet worden, dat in het geval van een drie-fasen-slui

ting de symmetrie in het netwerk bewaard blijt, zodat de span

ning tegen aarde VR ' gemeten door de spanningstransformator,

gelijk is aan de fase-nulspanning. Bij de hieronder volgende

beschouwing wordt, zoals trouwens overal in dit verslag, geen

rekening gehouden met de overzetverhoudingen van de stroom- en

spanningstransformatoren. We rekenen due steeds in primaire

grootheden.

Met elkaar vergeleken worden nu de spanning-

met:



: zl = synchrone impedantie per fase per km.

1 = afstand in km tussen plaats van de slui

ting en plaats van opstelling van het

distantie-relais.

Indien zl_l = ZI ' zijn e Z en VR aan elkaar gelijk. Dit houdt
N

in, dat de driefasensluiting plaats heeft juist bij het eerste

omslagpunt_

Indien de sluiting dichterbij optreedt, geldt:

zl.l <ZI ' zodat e Z >YR.
N

Treedt de sluiting op voorbij het omslagpunt, dan geldt:

Zl.l>ZI' zodat e Z <VR-
N

Op deze wijze bepaalt het distantie-relais door de vergelijking

van twee spanningen, of de sluiting zich bevindt v36r, op of

voorb1j het eerste omslagpunt. In de eerste twee gevallen zal

het relais in ijltijd reageren ( e
zN
>VR). In het laatste geval

( e Z \ VR ) zal het relai.s overschakelen op de eerste volgtrap.
N

Zie fig. 5 voor het principe-schema van de meting. Vermeld dient

te worden, dat de 8chakeling, zoals deze a£gebeeld is, geen

richtingsgevoeligheid kent. Fig. 5 dient slechts ale illustratie

van het beginsel van de distantie-meting d.m.v. de vergelijking

van twee spanningen.

11. e r 4.. " J St. StrOQ;"" e~ ... 1.. 'L,
ZN: NQ.,6 oo ts'""'1 S /J..~ ... rl.."'10 tie.; Sf" SfA,J.""·4} /;,4. ... sj.

,.'-,
St

-Lt ~ [j- J S~

ZNeZ ~

1
IV ~

T~ + _-:=- .
·t7e.tor Cl. " .

TsA

Fi«. 5. Principeschema distantie-meting.
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2.2.2. Extra-doser1ng homopo1aire stroom bij enke1circuitbe

drijfj k-factor.

Om een goede meting te krijgen voor sluitingen,

waarbij homopo1aire stroomcomponenten optreden, moet aan de na

bootsfngsimpedantie extra-Io gedoseerd worden. De doseringsfac

tor heet de k-factor (Duits: ItSummenstromkompensationlt). W. zu1-- -
len de waarde van de k-factor af1eiden voor een sluiting fase R-

aarde.

Spanning tegen aarde:

VR • I 1 ·z1 .1 + 1 2 .z2 .1 + IO·zO·l •

Daar: zl • z2 en II ::I 1 2 gaat deze uitdrukking over in:

VR • 2.I1 ·z1 ·1 + I O·zO·1 •

Spanning over de nabootsingsimpedantie:

Zl o1 = ZN·

Invu11en hiervan geeft:

Va • 2.I1 .ZN + IO.ZO ' met Zo • zO.l. 1).

Herschr1jving van e Z
N

e Z ::I 2.I1 .ZN + I o.{l + k).ZN • 2).
N

Vergelijking van 1). en 2). maakt duide1ijk, dat Va en e Z voor
Neen sluiting fase R-aarde op het synchrone eerste oms1agpunt aan

e1kaar ge1ijk zu11en zijn, indien:

Zo ::I (1 + k) .ZN •

Er ge1dt: Zo = zO·l en ZN = z .1 •
1 z

Hieruit vo1gtl Zo 1 + k, dus: k :; 0
1.• - -- zlzl

De homopo1aire strommcomponent komt ter be

8chikking met behu1p van de zogenaamde sommatie-transformator:
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In fig. 6 is weergegeve~ op welke wijze de extra-dosering ge

schiedt.

..,1".,-
!

III

~L:
Js s

1'1: I"feaf.o'.f.....

ZN: fII.. ••• I., 'l 'f ;4.1-'

fl': 5;'''4''''''~ !~a~s/'
ft: St~_4. t,. ... s;.

d~"'-

r;[:~
St

:.....----~I ~ ~Q Sp

SOhohoo",t/~ -

t,. ..... , /0'" J", ... t D ,...

Fig. 6. Extra-dosering I o bij de distantiemeting ( enkelcir

cuitbedrij£).

2.2.). Extra-dosering homopolaire stroom (dubbelcircuitbedrijf).

Indien beida circuits in bedrijf zijn, zou in

verband met de wederzijdse inductie van de circuits bij het

vloeien van homopolaire stromen voor een goede meting ook ho

mopolaire stroom van het gezonde circuit gedoseerd moeten wor

den. De afleiding van de k-factor voor dubbelcircuitbedrijf

staat vermeld in 13.2 • Hier kan reeds gezegd worden, dat men in

de praktijk bij dubbelcircuitbedrijf niet overgaat tot extra

dosering van homopolaire stroom van het gezonde circuit in ver

band met de meer gecompliceerde secudaire verblndingen. Dit
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houdt wel in, dat gecontroleerd moet worden op welke wijze het

eerate omslagpunt verloopt bij dubbelcircuitbedrijf, indien we

de nabootaingsimpedantie ZN laten corresponderen met 85-90 ~

van de synchrone impedantie bij enkelcircuitbedrijf.
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,. PROBLEEMSTELLING.

Laten we nu afstappen van de a1gemene toe

passing van distantie-beveiliging en terugkeren tot de beschou

wing van het in de In1eiding beschreven netwerk (fig. 7). De

probleemstelling is dan de volgende:

In eerste instantie is het de bedoeling na te

gaan, of het mogelijk is het eerate omslagpunt voor de storing

fase R-aarde. gezien vanuit het linkerstation te verleggen tot

voorbij het rechterstation. Hiermae zouden dus "n-fase sto

ringen in het rechterstation door de relais dl en d2 ook in ijl

tijd behandeld kunnen worden.We zouden daarmee natuurlijk af-

.;
~

cg lS1

--"
d..,

41> :1. ~+- -- -- IE ~
rI.:J rL'I

~ t .B
k ~
I

Fig. 7. Netwerk.

wijken van de conventionele bepaling van het eerste omslagpunt.

Voorwaarde voor het welslagen van deze opzet is. dat het om

slagpunt voor meer-fasige storingen op 85-90 %van de lijn

lengte. dUB v66r het rechterstation blijft. Indien namelijk

ook het omslagount voor meer-fasige storingen voorbij het rech

terstatio~ zou komen te liggen, zou dit tot gevolg hebben, dat

meer-fasige storingen bijvoorbeeld op het einde van het cir

cuit 2 door het relaia dl van het gezonde circuit 1 in ijltijd

worden behandeld. Dit zou in onze situatie tot gevolg hebben,

dat in beide stations beide circuits driefasig uitgeschakeld

zouden worden, met verlies van parallelbedrijf als ongwenst

resultaat. Een andere voorwaarde, welke gesteld werd. is. dat

we deze opzet moeten zien te verwezenlijken met behulp van
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reeds ontwikkelde en ge~abriceerde apparatuur. Daarom zullen

we nagaan, or we kunnen slagen door middel van een geschikt ge

kozen extra-dosering van homopolaire stroom, m.a.w. we gaan met

opzet afwijken van de gebruikelijke waarde van de k-factor, wel-
Zo

ke zou volgen uit de formula: k = (-- - 1).
zl

Indien we niet, o~ in onvoldoende mate, sla-

gen in deze opzet, zullen we onze toevlucht moeten nemen tot de

conventionele bepaling van het eerste omslagpunt op 85-90 %van

de lijnlengte. In tweede instantie zal dan nagegaan moeten wor

den, hoe dit omslagpunt ver100pt bij dubbelcircuitbedrij~. in

dien de nabootsingsimpedantie ZN gelijk wordt genomen aan 85

90 %van de synchrone impedantie bij bedrij~ met enkelcircuit.
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4. OPZET VAN DE BEREKENINGEN.

4.1. Symmetrische componenten.

In de tabellen 1 en 2 wordt een overzicht ge

geven van de stromen en spanningen, welke. ale functie van de

afstand van de storing tot het station b. berekend moeten wor

den om een juist antwoord te kunnen geven op de hierb~ven opge

worpen vragen. De berekeningen werden vereenvoudigd door de aan

name. dat op het moment van de storing geen energie-transport

plaats had langs de koppellijn.

$-r/{o hEN IYET'WEAh

J'A r. .I;.~ .f2-~I{
~

r l.s I d 5 It 5 ---!k 1"B
-+-

.fl., £/3 T h r 6
"'" B+- 100 kJ., ~

Tabel 1. Te berekenen stromen.

<S ? ~ tI IV / N G E IV

Vb ~ Va )f

\.1t s v., 5

Vbr V/31'

Tabel 2. Te berekenen railspanningen.

Deze stromen en spanningen kunnen pas bere

kend worden, ale de symmetrische componenten. waaruit zij be

staan, bekend zijn. Met behulp van deze stromen en spanningen

kan dan voor iedere fase van beide circuits bepaald worden. wel

impedantie het desbetreffende distantie-relais "ziet" tijdens

het optreden van een fout. Hoewel de distantie-meting geschiedt

door midde1 van de vergelijking van twee spanningen en niet door
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middel van de directe bepaling van de impedantie tot aan de

~out, kunnen impedantie-diagrammen zeer bijdragen tot het in

zicht in het gedrag van het beschouwde netwerk onder ~out-omstan

digheden.

Voor de berekening van de in de tabellen 1 en

2 vermelde stromen en spanningen staat ter beschikking de metho

de van de symmetrische componenten,welke opgezet is voor de be

rekening van a-synmletrische storingen in een tevoren sYmmetrisch

netwerk. Voor de theoretische achtergrond 'n voor de praktische

toepassing van deze methode wordt verwezen naar de litteratuur

fi[Jil,[",r.2[tJ} ['7J • In de appendix zijn volledigheidshalve

enkele opmerkingen vermeld, die in het bijzonder van belang zijn

voor het hier bes~houwde netwerk en voor de door ons beschouw

de storingen.

4.2. Per-Unit-System.

Bij kortsluitberekeningen maakt men gebruik

van het Per-Unit-System. Spanningen, stromen, vermogens en im

pedanties worden uitgedrukt in hun verhouding t.o.v. geschikt

gekozen basiseenheden.'Tabel J geeft de door ons gekozen basis

eenheden. Twee van deze vier basiseenheden dient men als uit-

lJ BS/S EE;v I-r'ED cAl

V...... oJ-" 13ro I'1V~

~,P"4,,""J ,e. tt\/

S-6~•• l- SS-S'o II

/100"" etA.... f;;", 107 ./1..

Tab.l J. Basiseenheden Per-Unit-System.

gangspunt te kiezen; gebruikelijk is om hiervoor spanning en

vermogen te nemen. De waarden van de basiseenheden stroom en im

pedantie volgen dan rechtstreeks uit de voor vermogen en span

ning gekozen waarden rll]} [, 'J~
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5. SAMENSTELLENDE DELEN VAN RET NETWERK.

5.1. Verzorgingsgebieden.

De beide verzorgingsgebieden worden tijdens

de berekeningen voorgeste1d door ver1iesvrije impedanties XA en

XB• De waarden van deze reactanties vinden we a1s voIgt. Aan de

150 kV-zijde van de koppe1traneformatoren zijn de basis-eenhe

den: 1350 MVA en 150 kV. Dit is een gevolg van de keuze van

spanning en vermogen ale uitgangspunten. Indien een netwerk sa

mengesteld is uit delen met verschil1ende nominale gekoppelde

spanningen en indien deze de1en d.m.v. transformatoren met el

kaar zijn verbonden. behoudt de basis-eenheid voor het vermogen

overal in het netwerk dezelfde waarde. De waarde van de basis

eenheid voor de spanning is niet overal dezelfde, maar wordt.

uitgaande van 8en bepaalde tak van het netwerk. voor iedere an

dere tak gekozen naar rato van de windingsgetallen van de trans

formatoren. Voordeel van deze keuze is, dat de basis-eenheid

voor d. impedantie overal" in het netwerk dezelfde waarde heeft.

De reactanties XA en XB worden bepaald aan de

hand van de formule:

~. ~
~·u

A.B

met: U • gekoppelde spanning(150 kV).

Nk = kortsluitvermogen(resp.
A B• 16.000 en 8.000 MVA).

Ed = 1,1. U .~/]J .

Hieruit voIgts

en:

XA = 1,547 ohm per fase.

XB = 3.094 ohm per fase.

Na omrekening in Per-Unit-waarden kunnen de reactanties XA en

XB bij de berekening gebruikt worden. Op te merken is, dat een

oneindig groot kortsluitvermogen kennelijk is voor te stellen

als een serie-reactanti. met de waarde nul (kortsluiting). Zie

ook fig.12, waarin de samengestelde netwerken voor de drie ver-
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schillende spanningsstelsels worden a£gebeeld. De reactanties

XA en XB komen, dankzij de 50 kV-driehoekswikkeling van de kop-

peltransformatoren, niet voor in het netwerk voor het homopo

laire spanningsstelsel.

5.2. Transformatoren.

Gegevens van de drie-wikkelings '~nfase-transformatoren:

spanningen J80/150/50 kV.

schakeling yyd.

kortsluitreactanties: 380/150 ZpS= 18 %.

380/ 50 -- ZpT8 )2 %.
150/ 50 ZST- 18 ~.

(alles op basis vOl1ast

vermogen van 1350 ~WA).

Een drie-wikkelings"'nfase-transformator wordt voor de

berekening vervangen door een knooppunt (fig. 8).

In P.-U.-waarden: Zp=1/2.(ZpS+ ZPT- ZST)-jo,16.

ZS=1/2.(Zps+ ZST- ZpT)ajO,02.

ZTal/ 2 ,(ZpT+ ZST- ZpS)=jO,16.

Fig, 8. Transformator als knooppunt.

De vervangingsschema's van de transformatoren,

met solide aarding van het sterpunt aan de 380 kV-zijde en met

de 50 kV driehoekswikkeling, worden gegeven in fig. 9.
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p p 5

Fig. 9. Vervangingsschema·s koppe1transCormatoren.

5.'. Koppellijn.

Gegevens: zl :II z2 = 0.02 + jO.32 ohm per km per Case.

Zo = 0.10 + jO.7° ohm per km per Case.

Zo = 0.07 + jO.26 ohm per km per f'ase.
mutueel

Bij kortsluitberekeningen in netten voor hoge

spanningen Mogen we bij circuit-lengtes tot omstreeks 250 km

voorbij gaan aan het Ceit. dat lijnimpedanties en lijncapaci

teiten verdeelde grootheden zijn~~. Volgens Funk is het te

vens toegestaan om tot nominale spanningen van 380 kV bij der

gelijke berekeningen de invloed van de lijncapaciteiten te ver

waarlozen [/oJ. Enkele opmerkingen t.a.v. de orde van grootte van

de hier gegeven waarden zijn op hun plaats:

1). De mutuele zelf'inductie mag verwaarloosd

worden voor het normale en voor het inver

se spanningsstelsel. (Zl 2 bedraagt onge
• m

veer jO.005 ohm per km per Case.)

2). Berekeningen als deze worden zeer bewerke

lijk juist door het Ceit. dat de mutuele

zelf'inductie Zo voor het homopolaire stel
m

sel niet verwaarloosd mag worden.

De vervangingsschema's van het stuk dubbelcir

cuit voor de verschillende spanningsstelsels worden af'gebeeld in



-18-

fig.10 , wat betreft berekeningen, we1ke met de hand of met een

digita1e rekenmachine worden uitgevoerd~/j7• Indien een wissel

stroomnetmodel ter beschikking staat. kan het vervangingsschema

voor het homopolaire steleel kan het vervangingsschema voor het

homopolaire stelsel een andere gedaante krijgen. De mutuele zelf

inductie wordt dan m.b.v. transformatoren in rekening gebracht

(fig.l1) [I'~ [to].

.B 6

Fig.l0. Vervangingsschema's dubbelcircuit-koppellijn.

II II I,

Z~ Z_- 2..,1. ff II

Fig. 11. Zo in rekening gebracht d.m.v. transformatoren.
mute

Daar een wisselstroomnetmode1 niet ter beechikking stond, zijn

de berekeningen uitgevoerd aan de hand van het schema uit fig.10.
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6. S~ffiNGESTELD NETWERK.

In fig.12 staat uiteindelijk afgebeeld het sa

mengestelde netwerk voor de drie spanningsstelsels.

IYCh'''~4.lLL :. .
t~ve~s. b

Fig.12. Samengesteld netwerk.

Het netwerk is in het homopolaire stelsel sym

metrisch t.o.v. het punt 100 km. Daar de invoedende kortsluit

vermogens links en rechts verschi\len treedt deze symmetrie niet

op in het normale en het inverse stelsel. Aan de hand van het

netwerk voor het homopolaire stelsel wordt in de appendix een

voorbeeld gegeven van de netwerkr~uctie en van de berekening
!

van de zogenaamde distributie-~ac~en. De netwerkreductie re-

sulteert in de equivalente impedanti~.met behulp waarvan de kort

sluitstroom op de plaate van de sluiting berekand wordt. De dis

tributie-factoren geven dan de verdeling van deze kortsluitetroom

over de verschillende takken van het netwerk.[trJ.
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7. AFZONDERLIJKE BEREKENINGEN.

7.1. Storing £ase R-aarde(dubbelcircuitbedrij£).

Om enig inzicht te krijgen in het gedrag van

het netwerk tijdens het optreden van storingen, waarbij homo

polaire stromen vloeien, is intensie~ gerekend aan de storing

~ase R-aarde bij bedrij~ met dubbelcircuit. In gedachten werd,

uitgaande van het linkerstation, met sprongen van 20 km. een

rechtstreekse kortsluiting tussen de ~ase R en aarde aangebracht.

De resultaten van deze berekeningen zijn in enkele grafieken

weergegeven (fig.13,14,15,16).

II II
,~

l.Q.

~')\ J)

61: 7t 4 IBA t t ' ...a}\ )"./J

'" J : t /, '-~ '2. ., '" '(, fo'- -'>i A
a.)I '1'00 ' ,,

Sf.o"i"~' A-~

Ji" )0

Fig.lJ. Stromen 1 2 ,ib en i B bij een storing fase R-aarde, als
R R R

~unctie van de afstand 1 tot station b.

In ~ig.13 staat afgebee1d het verloop van de

stromen ib,iB en i 2 in de ~ase R, de fase, die direct bij de

£out is betrokken, Indien bijvoorbeeld de sluiting optreedt op

een afstand van 160 km van het linkerstation, zullen in de ~ase

R de kortsluitstromen de volgende waarden aannemen: i b ='!oo A,

i B =L/,oCA en i 2 =pStI A.(zie streeplijnen in fig.13)~
R R
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Enkele opmerkingen zijn op hun plaats:

1). Zeer belangrijk blijkt de invloed te zijn

van de lijnimpedanties op de grootte van de ~outstromen. Zie in

het bijzonder het verloop van i b en van in •

2)~ KenmerkendRis het ged~ag van i 2 ' de stroom

in de ~ase R van het gezonde circuit, wanneer de slui¥ing zich

verplaatst van het linkerstation (0 km) naar het recht~rstation

(200 km). Bij ongeveer 90 km bereikt i 2 een nulpunt. Op dat punt

keert i 2 van richting om, een ef~ect, Hat later in ~ig.15 duide

lijk naa~ voren zal komen. Indien de kortsluitvermogens links en

rechts hetzel~de waren geveest, zou dit nulpunt natuurlijk exact

bij 100 km gelegen hebben. Ook de ongelijkheid tussen i b (0 km)
R

en in (200 km) is hierop terug te brengen. Vanzel~sprekend zijn
R

w'l aan elkaar gelijk ten eerste in (0 km) en i 2 (0 km) en ten

tweede i
b

(200 km) en i
2

(200 km). R R
R R

In ~ig.14 staan atgebeeld de railspanningen in

elk van beide stations aan de zijde van de koppellijn. De re~e

rentie-vector, namelijk de spanning in de fase Rjuist v66r het

/4,

Fig.14. Railspanningen aan de zijde van de koppellijn.

optreden van de sluiting, valt samen met de positie~-relle as.

De vectordiagrammen spreken voor zich, vat betreft de afhanke-
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lijkheid van Vb en VB als functie van de plaats van de sluiting.
R R

Op te merken valt, dat t.g.v. de solide aarding van de sterpunten

van de koppeltransformatoren aan de zijde van de koppellijn de

fase-spanningen Vb ' Vb ,VB en VB • vergeleken met de toestand

juist v66r de storfng, Ilech~s een Ieringe verhoging (10-20 %)
ondergaan.

duidelijk te zien is. Daar het

zozeer om de grootte van de stro

men en de spanningen. maar meer om het fase-verschil tussen deze

loop van i b
R

het verloop van

In fig.lS staat in het linkergedeelte het ver

en van Vb weergegeven. Het middengedeelte geeft
R

i B en van VB • terwijl in het rechtergedeelte
R R

de richtingsverandering van i
2

bij deze vector-diagrammen nie~

I ../4.

beide grootheden gaat. wordt een en ander afgebeeld in per-unit

waarden. De referentie-vector is hier weer dezel~de als in fig.14.

~Ijl oJ ~
p""

V4A

:loa k4, 0 j ......
--. --

ill
-0... ' -0 so, <9

0
iii

&
(!)

e / a a 1,,,,
Gl /00 /'4, (j}---

G>
-1,0 <3 -1,0

0

.h~ (!) I.BA

G

-~ ,. -~ ,.
@

0

-2,0 -2>0- 2004-10.

o,s

200 Ir ....

o k",

p.lI..

Fig.15. Vectordiagrammen stromen en railspanningen storing

f'ase R-aarde.
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Tenslotte gee~t fig.l6 voor de fase R de im

pedanties, welke de desbetreffende distantie-relais "zien" tij

dens het optreden van de storing faae R-aarde. Ter verduidelij

king van deze figuren moge gelden, dat bijvoorbeeld de aandui

ding bbR slaat op de impedantie, welke in de faae R "gezien"

o kl>.I

'11. f.. 1''''';.
& ,; ....

1 1

b {,

( s-
f 20 j,Jo"

L/ U, I

120 hJ..

• iZ 00 I. ...

o / • I,
J.~

f4c.~/_

o}1
~1~

I
06'

:,1

f J. J>.Ie,-/

JI.,
60 f,,;,.,

Ii 0 I, 10. . !

-Y1
I
I I

-,~ ->1

: I

- 'i -6~
I
I

-1 j -1·

-g -IfJ
I

I

-} -J ~
I

-/,0 - /0 j

0,/

0/

o t.
/

/20.4 ...

Fig.16. ~mpedantie-diagrammenstoring fase R-aarde.
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wordt, als we ons in gedachten opstellen in het linkerstation ~

en ale we langs de lijn E "kijken" in de richting van de rout.

De invloed van de mutuele zel£inductie komt tot uiting in het

niet-lineaire verloop van de impedanties ale £unctie van de

plaats van de storing t.o.v. station b.
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7.2. Eerste omslagpunt storing rase R-aarde voorbij het tegen

overliggende station 1.

De eerste opdracht, voortkomend uit de pro

bleem.telling, luidde: "Is het mogelijk om d.m.v. een geshcikt

gekozen extra-dosering van homopolaire stroom van het direct

bij de ~out betrokken circuit het eerst omslagpunt voor de sto

ring ~ase R-aarde te verleggen tot juist voorbij het tegenover

liggende station 1". Daarbij moet aan enkele voorwaarden vol

daan blijven:

1). Het eerste omslagpunt voor de drie-~asen

sluiting wordt gelegd op, bijvoorbeeld, 170 km (BS ~ van de lijn

lengte) •

2). Het eerste omslagpunt voor de storing ~a

sen ST-aarde dient i.v.m. het parallelbedrij~ tussen beide ver

zorgingsgebieden in voldoende mate v66r het tegenover1iggende

station te blijven.

N.B.: Kortheidshalve zullen we in het vervolg

naar de uitvoering van deze opdracht verwijzen ala naar het

"trucje".

We moeten thans ook kunnen beschikken over

de resultaten van de berekeningen voor de storing ~asen ST

aarde bij bedrij~ met dubbelcircuit. Voor dit type storing zijn

de berekeningen uitgevoerd voor de afstanden 20, 100, 160, 180

en 200 km. Fig.17 maakt een vergelijking mogelijk tussen de re-

I ..
.p. to.

~o

oJ £ b I?
o,g

116J r \, 6h S

OJ
/

0,2

0, I

Fig.l? Impedanties storing ~a8e R-aarde (bbR) en storing

fasen ST-aarde (bbS en bbT).
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sultaten van beida storingsgevallen. Afgebeeld staan daar de

impedanties, welke op de plaats van de distantie-relais, opge

steld in station b, "gezien" worden, als we langs de direct bij

de respectievelijke storingsgevallen betrokken fasen "kijken"

in de richting van de fout. Voor de storing fase R-aarde is de

fase R direct bij de fout betrokken. Voor de storing fasen ST

aarde zijn dit de fasen S en T. Vermeld moet worden, dat de in

fig.17 afgebeelde impedanties berekend zijn zonder extra-dose

ring van homopolaire stroom in aanmerking te nemen.

7.2.1. Berekening "trucje".

Ter orilntatie kiezen we de k-£actor gelijk

aan 5 en berekenen ve, hoe nu de omslagpunten komen te liggen

voor de storingen fase R-aarde en fasen ST-aarde t.o.v. het

punt 200 km (rechterstation). We leggen het eerste omslagpunt

voor drie-fasen-sluitingen op 85 % (170 km) van de lijnlengte.

d.w.z. we kiezen voor de nabootsingsimpedantie ZN de waarde:

ZN = 170.(0,02 + jO,27) • 3,4 + j45,9 ohm per fase.

We gaan nu achtereenvolgens voor beide storingen vergelijken

telkens de spanning e Z over de nabootsingsimpedantie met de
N

werkelijke spanning tegen aarde, welke in de overeenkomstige

fasen in het linkerstation b gemeten wordt voor een storing

op 200 km.

Storing fase R-aarde.

e zN= (Ifase + 5. I O)·ZN •

Invullen en uitwerken levert in p.-u.-waarden op:

e Z = +0,358 + jO,005 po_u.
N

Voor een storing fase R-aarde op 200 km berekende we:

Vb = +0,348 - jO,013 p.-u.
R

Aangezien e Z >Vb kunnen we concluderen, dat het eerste

omslagpunt v~or d~ storing fase R-aarde inderdaad voorbij

het einde van de lijn komt te liggen voor k = 5.



-2.7-

Storing fasen ST-aarde.

Fase S: e Z = -0,252 -jO,197.
N

Vb = -0,203 -jO,254.
S

}"ase T: e Z • -0,248 +jO,1.78.
N

vb = -0.187 +jO,270.
T

Uit fig.18, waarin de resultaten voor beide

storingen zijn uitgezet. blijkt, dat geldt: e Z <Vb ' zodat
N S,T

het omslagpunt voor deze l.aatste storing op enige af'stand v66r

het einde van de lijn blijf't.

/,.,.

Fig.18. Vergelijking van

van

en Vb (storing f'ase R-aarde) en
R

en Vb (storing f'asenST-aarde).
S.T

We zien dus,dat het op deze wijze inderdaad

mogelijk is om de omslagpunten voor beide storingen uit el.kaar

te trekken, maar de mate, waarin dit gebeurt is beslist onvol

doende om er in de praktijk van de bedrijf'svoering op te kun

nen vertrouwen.
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7.2.2. Verklaring mislukken "trucje".

Daar het weinig positieve resultaat, wat op

de vorige bladzijde bereikt werd, op het eerste gezicht merk

waardig voorkwam, is het verloop van de impedanties nagegaan,

welke gemeten worden aan de direct bij de respectievelijke sto

ringen betrokken fasen, indien de k-~actor achtereenvolgens de

waarden -1, 0, +1, ••• , +6 aanneemt. De resultaten van deze be-

/1..

bhR

b1.1":.~ bJ.S'

/1..

rekeningen zijn verzame~d in fig.19. In deze figuur zijn te1ken.

uitgezet de eindpunten van ~e impedantie-vectoren voor de af

standen 160. 180 en 200 km ~oor een bepaalde waarde van de k-

factor. I~ f j,j, R

/#00 I ...

USf/l~
hbJ<

A.

~r

Us'l!~
hi/<

Fig.19. Invloed van de variatie van de k-factor op de in het lin

kerstation te meten impedanties ( zie ook fig.17).
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Interessant is £ig.20, waarin uitsluitend de

resultaten voor 200 km staan afgebeeld. Het blijkt, dat extra

dosering van homopolaire stroom met een k-£actor van 3 o~ meer

het verloop van de impedantie-vectoren voor beide storingen op

nagenoeg dezel£de wijze be!nvloedt. We zullen er dus ook met een

nog grotere k-£actor niet in slagen om de omslagpunten voldoende

"uit elkaar te trekken". maar moeten terugvallen op de conventio

neleinstelling van het ~erste omslagpunt op 85-90 ~ van de te

beschermen lijnlengte, ook voor de storing £ase R-aarde.

/J..
-J

J /
)

o

-1 o

Fig. 20. Impedantie-cirkels voor een storing op 200 km bij va

riatie van de k-£actor.

In de appendix wordt a£geleid, dat de hier

getekende cirkels inderdaad cirkels zijn en dat zij de oor

sprong van het complexe vlak snijden.
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7.3. Conventionele oplossing.

ne nabootsingsimpedantie ZN wordt nu gelijk

genomen aan 90 ~ van de synchrone impedantie van de totale lijn

bij enkelcircuitbedrijf, d.w.z., dat het eerste omslagpunt komt

te liggen bij 180 km. We zagen reeds eerder (blz. 8 en 9), dat

bij enkelcircuitbedrijf in een bepaalde mate homopolaire stroom

gedoseerd moet worden om ook het eerste omslagpunt voor de sto

ringR-aarde op 180 km vast te leggen. Bovendien werd toen reeds

opgemerkt, dat het bij dubbelcircuitbedrijf eigenlijk nodig is

om ook homopolaire stroom van het gezonde circuit te doseren ,

maar dat dit i.v.m. bepaalde bezwaren bij de bedrijfsvoering in

de praktijk niet wordt gedaan. We zullen nu aan de hand van de

storing fase R-aarde nagaan. hoe het eerste oMslagpunt verloopt

bij dubbelcircuitbedrijf. Om dit te kunnen nagaan zijn ook voor

het bedrijf met enkelcircuit berekeningen uitgevoerd voor,de af

standen 20, 100. 160, 180 en 200 km. We zullen eerst voor het

inzicht overgaan tot de definitie van Zo bij bedrijf
effectief

met dUbbelcircuit; dit is de waarde voor ZOe welke in de formu

le voor de k-factor (k- zo - 1) ingevuld zou moeten worden om
z"'1

het omslagpunt bij dubbelcircuitbedrijf toch ook exact op 180

km te leggen.

7.).1. Zo bij dubbelcircuitbedrijf.
eff.

We zullen daartoe voor enkel- en voor dubbel

circuitbedrijf telkens tegenover elkaar stellen de uitdrukking

voor de fasespanning tegen aarde Vb en die voor de spanning
R

over de nabootsingsimpedantie e Z •
N

Enkelcircuitbedrijf.

2.Ib .Zl
1.

2.Ib .ZN +
1
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We kozen: ZN = zl(voor 180 km). en vindentdat:
Zo

Vb • e Z • indien we voor k de waarde (-- - 1) kiezen.
R N Zl

Dubbe1circuitbedrij1'.

Vb a 2.Ib .Zl + I b .ZO + I 2 o.Z0R 1 0 0 m.

e Z = 2.1b .ZN + I b .(1 + k).ZN
N 1 0

Ook hier kiezen we : ZN = Zl(voor 180 ~).

°e1'1'Vb = e Z t indien we voor k de waarde ( .- 1) kiezen.
R N Zl12

( I 0).
b O

In 1'ig.2l is a1'gebeeld het ver100p van Zo
e1'f'.

ala fUnctie van de plaats van de storing t.o.v. het linkerstation.

0.(

~o

1
-r--.2:;1-O-~f~O-'6,L-o-----;l-t9o--/of-o--/;-'-1.o-~/0:-o--,7-(,o--/--';;'D---::+-OO- if:

Fig.21. Zo (dubbelcircuit) en Zo(enkelcircuit).
e1'1'.

De betekenis van 1'ig.21 is de volgende: in

dien we bij enkelcircuitbedrijf het eerste omslagpunt op een

willekeurige plaats tussen 0 en 200 km willen leggen en indien

we de nabootsingsimpedantie ZN dienovereenkomstig kiezen. zul-
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len we in de Cormu1e voor de k-£actor steeds deze1£de waarde

voor Zo kunnen invu11en. Bij dUbbe1circuitbedrij~varieert de

waarde voor de in te vu11en Zo echter overeenkomstig het ver

loop van Zo ~ We zien, dat in het bijzonder voor het einde
efe.

van de koppe11ijn Zo sterk gaat aCwijken van de Zo voor en-
e££.

ke1circuitbedrij~. Voor het punt 100 km(ha1verwege de koppe1-

1ijn) zijn beiden aan e1kaar ge1ijk. Het netwerk voor het ho

mopo1aire spanningsste1sel is immers zowe1 bij enke1circuitbe

drij£, a1s bij dubbe1circuitbedrijC symmetrisch t.o.v. het punt

I 2
100 km. De term Zo • ( ~o ) verdwijnt voor die afstand, daar

m 0

I 2 (100 km) = 0 p.u.
o

7.'.2. Ver100p omslagpunten.

We leggen het eerste oms1agpunt voor drie

~ase-storingen op 90 % (180 km) van de 1ijn1engte. De k-£actor

krijgt de waarde, welke ~olgt uit de rormule voor enkelcircuit
Zo

bedrij~ k • (z- - 1), zodat het eerste omslagpunt voor de sto-
1

ring rase R-aarde bij enkelcircuitbedrijf eveneens op 180 km

komt te 1iggen. Om praktische redenen kunnen we bij dubbeicir

cuitbedrij£ geen homopolaire stroom van het gezonde circuit do

seren, zodat het noodzake1ijk is na te gaan, hoe nu het eerste

omslagpunt voor de storing rase R-aarde bij dubbelcircuitbedrij£

verloopt. Voor een drietal a£standen, te weten 160, 180 en 200

km, zijn daartoe de spanningen Vb en e Z berekend bij dubbel

circuitbedrij£. Gra£isch is daarni het eirste omslagpunt bepaa1d

(zie rig.22). De verschuiving (van 180 km naar 175 ,km) b1ijkt

gelukkig niet zo groot te zijn, als op het eerste gezicht leek

te volgen uit £ig.21. Dit vindt zijn oorzaak in het Ceit, dat

de mutuele zel£inductie al1.en een rol speelt in het homopolaire

spanningsstelae1, maar niet in de normale en inverse spannings

stelse1s e Gerustste11end is tevens het reit, dat het omslagpunt

bij dubbelcircuitbedrij£ iets dichterbij komt te liggen; er be-
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staat niet het gevaar. dat de gekozen veiligheidsmarge van 10 %
te klein is genomen.

,..."
,.t.t.

v.~,i oJ o,s-
e
ZN

o)¥ o,y

~J 0,3

0,' 0,.2-

0,1 0,1

~
----+

2" ~~ b. /00 /:1.0 /..;. 2. 0 Jr,..

Fig.22. Eerste omslagpunt storing fase R-aarde bij dubbelcir

cuit-bedriji' •

Tevens is de positie van het eerste omslag

punt berekend voor de storing S-T (twee-fase-sluiting zonder

contact met aarde). De resultaten hiervan zijn uitgezet in

fig.23. Het eerste omslagpunt voor deze storing ligt. gezien

vanuit het linkerstation. ruim voorbij de ha~ve lijnlengte.zo

dat niet het gevaar bestaat. dat bij een dergelijke storing in

de buurt van de halve lijnlengte de mogelijkheden van de drie

fasige snelwederinschakeling onbenut blijven. Ook deze storing

wordt voor ieder punt van de koppellijn in ijltijd behandeld.

",." p.&U

~r,tcw A ~y

ezN Yb T! : ,.!LtL'3' 0,1
I

I
I

02- I /!).2.. 1 ,
I
I

~/
I 0,.'

IIi if ... I

I L\: ~
J!o '/" /00 /~o /'1. .t 0 44.

Fig.2J. Eerste omslagpunt voor de storing ST-zonder aardcontact.
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8. VERGELIJKING ENKEL- EN DUBBELCIRCUITBEDRIJF.,
Tenslotte wordt in de figuren 24 en 25 een

overzicht gegeven van de belangrijkste resultaten van de bere

keningen aan de storing fase R-aarde bij respectievelijk be

drijf met enkelcircuit en met dubbelcircuit. De invloed van het

!rfJ kV VI"Jl,t t bPt
.r~ 8 d,o e Z N'

0

1 I c/o

{. /10

G>
r- /00

y io

,
~:

60

2
• I

'/0

I Jb o : 20 1,I
d .. 2 0 J,h.

~
Jlo '1.0 {, .. J; /00 /1.0 1010 Ih

Fig.24. I b ' I b ' V
h en e Z bij enkelcircuitbedrijf.

R 0 H N 4Vkn

hilt i /k ty~~11 J
1 110 e-z'-~o N

6 /1 <>

r

'I 10

,
'0

2- l.jo

-:J. 2.0 L
to ;0 160 I a. 0 kJo.~2.0 ¥o /0'0 /2.0 10/" ,I 0

Fig.25. I b ' I b ' Vb en 6 Z bij dubbelcircuitbedrijf.
R 0 R N
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gezonde circuit bij dubbelcircuitbedrijf blijkt het duidelijkst

uit het verloop van de spanning Vb • Naarmate de storing zich
R

verplaatst vanaf het linker- naar het rechterstation blijft bij

enkelcircuitbedrijf Vb steeds toenemen. Bij dubbelcircuitbe
R

drijf daalt Vb echter voor de laatste 20 tot 25 km van de kop
R

pellijn.
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9·CONCLUSIES.

Hat is niet mogelijk gebleken om bij .en

met distantie-relais beveiligde dubbelcircuit hoogspanningslijn

met een lengte van 200 km met behulp van conventionele middelen

het eerste omslagpunt voor de storing faae R-aarde te verleggen

tot voorbij het tegenoverliggende station, zonder met deze af

wijking van de gebruikelijke instelling op 85-90 ~ van de lijn

lengte onaanvaardbare consequenties voor de bedrijfsvoering te
. .

introduceren. Een onderzoek werd ingesteld naar het "waarom" van

dit negatieve resultaat en een afdoende verklaring werd gevonden.

Vervolgens is nagegaan op welke wijze het

omslagpunt voor de storing faae R-aarde bij bedrijf met dubbel

circuit verloopt, indien we dit omslagpunt voor bedrijf met en

kelcircuit vastleggen op 85-90 %. Het is gebleken, dat de afwij

king gering is en in de praktijk voor de door ons bescho~de s1

tuatie met recht,en zonder riaico's te nemen,verwaarloosd mag

worden. De resultaten van deze laatste berekeningen komen over

een met wat Wright, A. en Davison, E.B. reeds eerder vonden, zij

het voor kortere lijnlengtes (tot circa 50 km)L'J~ •
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APPENDIX.

1. Een opmerking t.a.v. de toepassing van de methode van de Sym
metrische componenten bij invoeding van twee zijden.

Bij berekeningen met behulp van deze metho

de wordt het karakter van een £out steeds door een drietal ver

gelijkingen vastgelegd. Voor de netwerkcon£iguratie van £ig.26

( invoeding aIleen van de linkerzijde) is dit drietal vergelij-

kingen voor een sluiting £asen ST-aarde: I R = O.

Vs • O.

C=:J ---+-JI( y~

:\.: ~

Y,s'

Yl'
fT

-
Fig.26. Invoeding van "n zijde.

I • O.x
A

V • O.y

S V • O.z

r
J)r ! I y ! £%~

y: Yy )Iz

- -

Indien we te maken hebben met een netwerk

met invoeding van twee zijden (zoals dat het geval is bij het

netwerk, dat onderzocht werd in het kader van dit a£atudeer

onderzoek) • brengen we op de plaats van de sluiting een drie

tal denkbeeldige korte geleiders aan zonder impedanti~ (Cig.27).

De drie karakteristieke £ormules voor een sluiting £asen ST

aarde worden dan ala volgt:

Fig.27. Invoeding van twae zijden.
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2. Netwerkreductie en distributie~actoren.

Voor het homopolaire netwerk worden hieron

der stap voor stap de netwerkreductie en de daarop volgende ~e

rekening van de distributie-~actorenuitgevoerd voor een storing

halverwege de koppellijn (1 • 100 km). De getallen tussen haak

jes duiden op de grootte van de impedantiea, de getallen niet

tussen haakjes op de grootte van de distributie-~actoren, alles

in per-unit-waarden. Dez~ werkwijze word~ ~oegepast, indien de

kortsluitberekeningen met de hand uitgevoerd worden. Indian het

wenselijk is om gebruik te maken van een digitale rekenmachine,

gaat men uit van .en andere wiskundige opzet[/~.

Zc /J

.,

L~ 0 "-"-j i ~ rPt':J
a
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Driehoek-ster-trans~ormatie:

~lO : ~quivalente impedantie.

Z7· za
z9 = z z7 + a

Z4 + Z9 a ZlO (equivalente impedantie).

~·1·
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b. Diatributie-factoren.-----------
~.!. We gaan uit van de unit-stroom en stellen ons voor,

dat ilO ge1ijk is aan de unit-stroom.

i 10 = i 4 = i
9

= 1,0 + jO,O p.u.

!!.,:!. is • i b = i
7 i 6 i B • i 8• =, •

i 4·Z4 + i 6 ·Z6 i 4 ·Z4 + i,.Z,
!!.~. i) • i 1 • •Z, Z1

!!·l· i 2 = i B - i) •
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J. Karakteristieke vergelijkingen en 8chakeling equivalente im

pedanties voor enkele storingsgevallen.

In de loop van het onderzoek zijn de vOlgen

de storingsgevallen, hetzij voor bedrijf met dubbelcircuit, het

zij voor bedrijf met enkelcircuit, onderzocht:

a. Sluiting "n-f'ase-aarde.

b. Sluiting twee-fasen-aard••

c. Sluiting twee-fasen-zonder aardcontact.

d. Sluiti.ng drie-f'asen-zonder aardcontact.

In aIle gevallen werd aang.nomen, dat de

lichtboog, welke gepaard gaat met een sluiting, geen impedan

tie bezat. Hieronder zullen voor de genoemde gevallen steeds

het drietal karakterist~eke vergelijkingen en de schakeling

van de equivalente impedanties gegeven worden.

_~,...... R
__+-__..- 5

---+-......"--+-----,,.----,
.r~ + J y ~) 1; H
~ Yy ~

v • o•x

I = o.y

:r = o.z

--
Schakeling equivalente impedanties:

z, e,..

~.tx:t
)

Zs .,. .

. ~.l)l'"

z
, ..".

Jl.t"x ..

~l .ly~ I z ~

V)( Yy YT.
-"-

v • V • o.
y z

:r =- o•x

--
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Schakeling equivalent. impedanties:

~~ .1"y! I~!

~

S I • o.
I x

E c Ez·Y

I • - I z·y

-}1 ;i,; ;,;},

Schakeling equivalente impedantiesl

.z:c~ J;,~ Iz~

II
{1

I + I + I • o.-r x y z

E = E = E • o.
x y z

"",,"""
Schakeling equivalente impedantie:

Z
I "". ~

~I ~1
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4. Toelichting op ~ig. 20 (bIz. 29).

Zijn de "cirkels", get~kend in fig. 2Q, inder

daad cirkel8 en snijden zij de oorsprong van het

complexe vlak ?

I. j.
o~b~

!ia._20. Impedantie-cirkels voor een storing op

200 km, gezien vanuit het linkerstation,

bij variatie van de k-~actor.

.(storing faae R-aarde).

uitdrukkingen:

Vb
R

Antw£o£d I Ais cirkels zijn in fig. 20 getekend de volgen

de

Vb
S .(~ase s; storing ~a-=

a 2 .Ib +a.lb +(k+I).Ib sen ST-aarde).
I 2 0

Vb
2T ·(~ase T; storing fa-

a.lb +a .Ib +(k+l).Ib sen ST-aarde).
I 2 0

Aan de hand van de eerste uitdrukking zullen we

afleiden, dat de vraag bevestigend beantwoord kan worden. Her

schrijven van de uitdrukking voor ZR l.vert: (zia volgend. bIz),
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1
ZR Z

•
I b +Ib +Ib

I
b120 + k. 0-

Vb Vb
R R

Voor een vaste a~stand tussen de plaats van

de s.toring en het l.inke~station zijn I b ' I b ,Ib en Vb con-
120 R

stante complexe grootheden. We vervangen gemakshalve de twee

quotilnten uit de noemer van de uitdrukking voor ZR door de vec

toren a en b, welke dus eveneens constant en complex zijn voor

een vast a~stand. De uitdrukking voor ZR wordt dan :

l/a

1 + k.b/a
•

het complexe vlak

F =

ne algemene

lUidt[i9]:

A. B·
B C - D
- + D
D 1_+ k.C

uitdrukking voor een cirkel in

, met A,B,e en D constante com

plexe grootheden en met k als

parameter.

Een cirkel, gaande door de oorsprong van het

complexe vlak, wordt beschreven door uitsluitend het rechterge

deelte van de uitdrukking voor F (dwz., dat B • 0). Kiezen we nu

1 • A, a • e, 0 • B en b • D , dan gaat de uitdrukking voor ZR

over in : Ale

1 + k.D/c
•

Deze uitdrukking is .identiek aan het tweede

gedeelte van de uitdrukking voor F, zodat geconcludeerd mag wor

den, dat de "cirkels" uit fig.20 inderdaad cirkels zijn en dat

deze cirkelsdoor de oorsprong van het complexe vlak gaan. De be·

wijsvoering voor de uitdrukkingen voor Zs en ZT verloopt analoog.
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